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که  س که در گذشته، از مکانینِّ وَ مُ الشيخ به ياد اھالی روستای 
  کار و زندگی من است، ريشه کن شدند. محل
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  سخنی کوتاه با خوانندگان
  
  

خوانی دريافتيم که متاسفانه کتاب دارای  بازپس از چاپ نخست، با  
چاپی و اشتباھاتی چند در سبک نگارش است. کوشش کرديم که  ھای غلط

محتوا  ررده و تغييراتی جزئی برای درک بھتاين اشتباه ھا را تصحيح ک
واريم کتابی که اينک در دسترس شماست تا حد امکان، بدون بدھيم. اميد

اشتباه و خطا باشد. در اين جا، از دوستانی که بازخوانی مجدد کتاب را به 
  عھده گرفته و رھنمودھای با ارزشی داده اند، سپاسگزاری می کنيم.

اما، با يکی از پيچيده  ،تحليلی تاريخی است گر چه موضوع اين کتاب،
ھای قرن گذشته که ھنوز دوام دارد، ارتباط دارد و ما را  ترين کشمکش

به درک مسائل سياسی، اجتماعی و تاريخی فلسطين تاريخی ياری می 
که در را رساند. ھمچنين به خواننده امکان می دھد که روند استعماری 

و حقوق ول و مرزھای جديدی ترسيم طول قرون، اين سرزمين را متح
  .ددرک کن ،ملتی را پايمال کرده

ن در ايران، تصميم آی  با توجه به مشک_ت پخش کتاب، به ويژه عرضه
ی چاپ، کتاب را به صورت رايگان  ھزينهتامين گرفتيم، بدون توجه به 

ر روشن مفيد واقع شود و داين اميد که با در اختيار خوانندگان قرار دھيم. 
  .ند باشدسودمشدن بخشی از مسئله ھای ژئوپوليتيک منطقه، 
  ر ميان بگذاريد.اميدواريم که نظرات و انتقادات خود را با ما د
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  سخن مترجم

  برای چاپ اول
  

 ای اساس بنيانی اسطوره را بر» ساختار ملی« ی هکتاب حاضر، مقول
برای رسميت » حق تاريخی«منظر تاريخی به بحث می گذارد. تکيه بر از

زمين اسرائيل دادن به حق ملی بر سرزمينی، به منطقه خاورميانه و سر
محدود نمی شود. اما، ويژگی اين خطه در اين است که برای دفاع از اين 

نگاه، يکی از  دينی متوسل می شوند و اين  ھای به اسطوره» حق«
معاصر را پديد آورده که ھنوز تاريخ ھای  طوhنی ترين کشمکش

  حلی برای پايان دادن به آن نيافته اند. راه
ه تل آويو، معتقد است که خ معاصر دانشگاشلومو ساند، استاد تاري

، شصت سال پس از تاسيس، ھنوز حاضر نيست خود را به اسرائيل
شھروندانش تلقی کند. بر اساس تلقی  ی هيک جمھوری برای ھم ی همثاب

ساند از قوانين اسرائيل، دولت اسرائيل، خود را متعلق به يک چھارم 
ند. به ويژه که اسرائيل خود را اسرائيليان (که غير يھودی ھستند) نمی دا

ھمواره دولت کليه يھوديان جھان به حساب می آورد، يھوديانی که در 
با آسودگی و با برخورداری از کليه حقوق  غالبا کشورھای خود

شھروندی  زندگی می کنند و اغلب آنان، تمايلی نيز ندارند که به اسرائيل 
  کوچ کنند.
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، »قوم گرائی بدون مرز«ار می دھد که ساند اين ايده را مورد نکوھش قر
بديل به نظريه حکومتی، موجب اِعمال تبعيضات سخت بر بخشی تپس از 

از شھروندان آن ديار شده است.  ع_وه بر اين، موجب آوارگی صدھا 
ھزار فلسطينی و دور شدن آنان از خانه و کاشانه شان گشته است. او با 

نشان دادن راستی و کژی و با  اين سرزمين ی هتاريخی به گذشت گاھین
 ، اين نظريه را صھيونيسمھای تاريخ نگاران رسمی ھوادار  ھای تحليل

گرد ھم آئی » ملت ابدی«نمی توان با تکيه به اسطوره  مطرح ميسازد که
، دولتی ايجاد کرد که نه فقط »سرزمين نياکان«يھوديان در  ه یدوبار

را به مخاطره می اندازد، » ملت«ادامه زندگی اجتماعی و سياسی اين 
  .دنبر ھم می ز ا نيز بلکه آرامش کل منطقه ر

واقع گرايانه و دور از تنگ نظری ھای رايج در  گاھیشلومو ساند، با ن
پيدايش  منشأاز مورخان، با استناد به متون مذھبی و  یھميان گرو

، سير تاريخی رشد »سرزمين موعود«يستی در مورد صھيونھای  نظريه
بر يک سرزمين را مورد » حق تاريخی«ھای نادرست در مورد  ديدگاه

  را در تاريخ بازنويسی می کند.» ميھن«بحث قرار داده و مسئله پيدايش 
اين نخستين کتابی است که از شلومو ساند به فارسی ترجمه شده و به رغم 

رسی زبان، آشنائی کاملی با انتشار چند مقاله از او ،  خوانندگان فا
شنا بر خ_ف «فرھنگی او در جامعه ای که  ی هاو و مبارز ھای روايت

  امر بسيار دشواری است، ندارند.» جريان غالب
ھمان طوری که نويسنده کتاب آرزو کرده، ما ھم اميدواريم که اين نوشته 

نفرت و کينه در ميان خلق نقش سازنده ای در راه زدودن گرد و غبار 
ئی حقيقت و پرتو افکنی راه شکوفا ھای منطقه  ايفا کرده و دررھای کشو

ين کتاب، ادامه ھر چند کوچک داشته باشد. ا یھا، تاثيرات آن بر ذھن
چگونه خلق يھود اختراع « ھای او به ويژه کتاب  منطقی ديگر نوشته

  می باشد.» شد؟
اميد که اين کتاب، سرآغاز ترجمه بقيه آثار اين مورخ و روشنفکر متعھد 

ارسی باشد. اين کتاب، به بيست زبان ترجمه شده و انديشمند به زبان ف
ما واقع شده، با استقبال  ی هاست و ترجمه آن به فرانسه که مورد استفاد

طرفداران  ی هزبان قرار گرفته و البته  مورد حمل ویروشنفکران فرانس
آن،  ی هھای دولت کنونی اسرائيل نيز واقع شده است. در ترجم سياست

ھا با نويسنده کتاب  ه زبان عبری، برای زدودن ابھامب به دليل نا آشنائی
مشورت کرده ايم و شايسته است که از استقبال پرفسور شلومو ساند ، ھم 
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در ارائه توضيحات hزم و ھم ارسال پيامی به خوانندگان فارسی زبان، 
پاره ای از صميمانه سپاسگزاری کنيم. اين کتاب، برخ_ف لحن رايج در 

ھای  بر پژوھشبا استناد ی ايرانی  در مورد اسرائيل، سياس ھای نوشته
  ھا تاليف شده است. علمی و دور از تعصب

ھای مذھبی را ھمان طوری  ايم که واژه در ترجمه کتاب کوشش کرده
ھای  و تلمود و ... آمده است. نقل قولبياوريم که در کتاب مقدس، تورات 

که » عھد جديد«و » قعھد عتي«را عينا از آخرين ترجمه » کتاب مقدس«
ھتر مطالب کتاب، بنھادھای مسيحی منتشر کرده اند، آورده ايم. برای فھم 

ھا را با استفاده از فرھنگ ھای معتبر  ن، معنی برخی از واژهآدر پايان 
  بازگو کرده ايم.

شايسته است که از دوست گرامی، تقی تام که با صرف وقت زياد و 
ھای آن، انتشار آن را  و بازخوانی حموشکافی تيز، ويراستاری، تصحي

ممکن ساخته، صميمانه سپاسگزاری کنم. ھم چنين از دوست گرامی، 
ھای نگارشی نمودھوشنگ سپھر که با مطالعه متن فارسی ترجمه، رھ

ی ھا از دوستان ديگری که با توصيه ، تشکر می کنم. مفيدی ارائه داد
ھا  ی است که نارسائیسپاسگزارم. طبيعسودمند، راھنمای مترجم بودند، 

گانی که و اشتباھات کتاب، متوجه خود مترجم بوده و  پيشاپيش از خوانند
دات خود را برای بھبود او انتق را يادآوری کرده ھای اين ترجمه نارسائی

چاپ ھای احتمالی بعدی، در اختيار مترجم خواھند گذاشت،  سپاسگزاری 
  می کنم.

  
  ، ٢٠١٣پاريس، سپتامبر 

  فی. بھروز عار
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 سخنی با خوانندگان فارسی زبان
  

کتاب حاضر به زبانی غنی چون زبان شما ، برای من افتخار  ی هترجم
می گويم که به خاطر مناسبات ديپلماتيک بين  جرأتبزرگی است. حتی با 

ويژه ای نيز دارم.  ھيجاناسرائيل و ايران در زمان انتشار اين کتاب  ، 
يد ديوار بزرگ ترس و نفرت از ديگری و نيزغفلت را که نخبگان با

سياسی اسرائيل و ھمچنين ايران برپا کرده اند، فرو ريخت! ھر سھمی ھر 
چند ناچيز، برای نزديکی دو فرھنگ ما برای آينده مشترک مان اھميت 

  بسزائی دارد.
 يست دوآتشه ایصھيونخواھند يافت که من زنان و مردان خواننده در

نيستم. بلکه بر عکس! اين نوشته تحليلی تاريخی و انتقادی از استعمار 
يستی است. من کام_ واقفم که اسرائيل به ضرر اھالی عرب محلی صھيون

ايجاد و بنا شد، ھمچنين اذعان دارم که اين دولت ھمچنان و به طور 
روزمره، بر جمعيت تحت اشغال که از حقوق اساسی محرومند، تعرض 

در حالی که جھان غرب با سکوت خود و و دادن آزادی عمل،  می کند،
  بر تداوم اين اوضاع ستم بار می افزايد.

من در کنار نوشتن آثاری نظير اين کتاب، در دانشگاه تل آويو ، تاريخ 
تدريس می کنم. اين امر نشان می دھد که اسرائيل بيش  ازآن که يک 

سرائيل به خود می بالد که دموکراسی واقعی باشد، يک دولت قوم گرا (ا
شھروندانش چه  ی هدولت يھوديان جھان است و نه دولتی متعلق به ھم

يھودی و چه غير يھودی)، و دولتی است ليبرال که در آن کثرت گرائی 
(پلوراليسم) سياسی و فرھنگی امکان پذير می باشد. کتابی که در دست 

يل با موفقيت روبرو شده داريد، ابتدا به زبان عبری منتشر شد و در اسرائ
قرار گرفت. درست است که اين » کتاب ھای پر فروش«در فھرست  

يستی روبرو شد، اما اين امر نه صھيونکتاب با انتقاد شديد تاريخ نگاری 
آن و نيز ترجمه آن به زبان  ه یمانع از پخش آن شد و نه از بحث دربار

  ھای ديگر جلوگيری کرد.
وشيده ام روشن کنم که کنعان/ يھوديه/ فلسطين، در طول اين ُجستار، من ک

ھرگز سرزمين ملی يھوديان نبوده است. با وجود اين، مومنان برای آن 
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کانون مرکزی نوستالژيک  ی هخصلتی مقدس قائل شده و آن را به منزل
، ھرگز به آن  سرزمين به صھيونيسممذھبی تلقی کرده اند، اما تا ظھور 

گاه نکرده و حتی از آن ھم کمتر، ميراث ميھن لنگرگاه سياسی ن ی همنزل
ھای کتاب مقدس، سرزمين  ن روايتپرستانه به شمار نياورده اند. از زبا

مکانی متافيزيکی به شمار می آمد که با  ی همقدس برای يھوديان به منزل
) ھمراه با مردگان به سوی آن روی خواھند آورد. منجیآمدن مسيح (

ن سرزمين را پيش از روز آمھاجرت جمعی به تلمود، متن عمده يھودی، 
 ،سازد. ھمچنين، از جھات گوناگونی رستگاری صريحا ممنوع می

سوی ديگر، مگر اکثريتی از  را ضد يھودی تلقی کرده اند؛ از صھيونيسم
آن را  ،ھا و اوايل مستعمره سازی صھيونيسمھا در آغاز ظھور  خاخام

  يھودی نمی شمردند؟ ضد
که يھوديان حقی تاريخی بر فلسطين داشته باشند، اما من فکر نمی کنم 

ھمچنين فکر نمی کنم که در روزگار ما، بتوان حق ملی اسرائيليان را 
 روندبرای زندگی در اين محل انکار کرد. به يقين و بدون ترديد، 

مستعمره سازی که به راه افتاد، به اھالی بومی آسيب ھای وخيمی رساند؛ 
بازگشت به عقب   و مطالبه نابودی دولت اسرائيل با اين حال، امکان 

خلق جديدی ايجاد کرده و حتی می  صھيونيسموجود ندارد.در اين منطقه، 
توان گفت که دو خلق بوجود آورده است که بايد برابری حقوق شان به 
رسميت شناخته شود. نمی توان تراژدی کھن را با خلق تراژدی جديدی 

را وادار کرد که سراسر سرزمين ھای اشغالی  جبران کرد. بايد اسرائيل 
را تخليه کرده، دولت فلسطين کام_ مستقل را به رسميت شناسد و به 

رداخت کند. ھمچنين قربانيان غصب اموال و زمين ھای شان خسارت پ
ھا را قانع کرد که کمتر نژاد پرست باشند. اما، ھرگونه  بايد اسرائيلی

، ١٩۶٧ل آنان در چارچوب مرزھای  سال تھديد مستقيِم زندگی يا استق_
  تش کشيده شدن شديد سراسر منطقه نخواھد داشت.آنتيجه ای جز به 

فلسطينی بودم و  -من، ھميشه در آرزوی ايجاد يک کنفدراسيون اسرائيلی
ی کنند و شھروندان با حقوق کام_ برابر در آن زندگ ی هھستم ،که ھم

ه است و نه اروپا يا امريکا. من ھا خاورميان بدانند که محل زندگی آن
آرزومند صلح نه فقط برای اسرائيل و فلسطين، بلکه بين اسرائيليان و 

ی منطقه بايد از حقوق برابر ھا يرانيان ھستم. معتقدم که ھمه خلقا
برای زندگی در صلح و امنيت،  ھر فردی ی همند بوده و به اراد بھره
  العاده احترام گذاشته شود. فوق
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، ھمين نکته بود و اميدوارم ھدف ھای من برای نوشتن اين کتابيکی از 
ھای ديگری نيز بنويسم. فکر می کنم که حق با من باشد که معتقدم  کتاب

که بسياری از ايرانيان با مواضع و حساسيت ھای من توافق دارند. من 
دقيقا نمی دانم که آيا دست اندرکاران ترجمه و انتشار اين کتاب به زبان 

سی ھمه مطالب اين پيش درآمد و نيز ما بقی کتاب را تاييد می کنند ؟ فار
ولی حتی اگر چنين نباشد، به خاطر ت_ش، سرمايه گذاری و ديد بازشان 

  صميمانه از آنان سپاسگزاری می کنم.
  

 ٢٠١٣شلومو ساند، 
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  پيش درآمد

  
  قتل عادی و دانش مکان شناسی

  
فرزندش، دولت اسرائيل که به زور و  صھيونيسم

اسلحه تا پای ديوار ندبه رسيدند و بدين ترتيب 
مھدويتی زمينی را به انجام رساندند، بدون انکار 
ھسته اصلی درک شان از تاريخ نگاری يھوديت، 

مين چشم پوشی کرده و بخش نمی توانند از آن سرز
شده سرزمين اسرائيل را رھا کنند [...].  ھای فتح

سکوRر نمی تواند پا پس کشد: او به جز  مسيح
  ندارد. یھمرگ را

  
  ١٩٧٠باروخ کورزويل، 

  
ھمه يھوديان  دنگردآور آرزویکامV نا حق است که 

مدرن بر روی سرزمين  زمينیِ  سر در يک دولتِ 
با پيوندھای يھوديان با سرزمين  ،باستانی مقدس

  .ه شودنياکان اسرائيل يکی دانست
  و ملی گرائی اريک ھابزباوم، ملت

  ١٩٩٠، ١٧٨٠پس از  
  
  

خرده خاطراتی که ھم چون پرندگانی اسرار آميز  بر فراز اين روايت 
چرخ می زنند، با نخستين جنگ اين کشور که من در عنفوان جوانی در 

پيوندی عميق دارند . از آن جا که نگران شفافيت و  آن شرکت کردم،
ام  انهآگاھ ی هعاطفی رابط راستی ک_مم، به منظور بازنمودن ريشه ھای

ھای ک_ن  و صخره ھای زاد بوم ملت و خاک کالبد  نياکان کھنم با  افسانه
اين زاد و بوم، hزم می دانم که در پيشگفتار اين کتاب اشاره ای به آن ھا 

  بکنم.
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  به ياد آوريمسرزمين نياکان را 
  

ی ھای بيت ، يکی از بلند»جبل الرادار«،  از تپه ١٩۶٧روز پنجم ژوئن 
المقدس در مرز ميان اسرائيل و اردن گذشتم. مرا نيز که سرباز جوانی 
بودم، مثل بسياری ديگر برای دفاع از کشورم به خدمت فراخوانده بودند. 
در آستانه شب ، بی صدا و کورمال کورمال بر روی سيم ھای خاردار 

و تکه پاره بريده شده پيش می رفتيم. سربازان جلودار از روی مين گذشته 
خورد و عرق  ھايم به ھم می دند: من از ترس می لرزيدم، دندانشده بو

سردی پيراھنم را خيس کرده بود.  در ھمان حال که بدنم چون عروسکی 
کوکی تکان می خورد، و در فضای آکنده از وحشت، افکارم بی وقفه بر 

می  اين نکته متمرکز شده بود که برای نخستين بار، از کشورم بيرون
رفتم تا به کشوری خارجی واردشوم. درست است که من دو ساله بودم که 
وارد اسرائيل شدم، ولی به عنوان کارگر جوانی که در محله ھای فقير يافا 
بزرگ شده بود، تا آن زمان  به جز در رويا،  امکان خروج از کشور 

  برای ديدار جھان گسترده را نيافته بودم.
من از اسرائيل، گردش دلپذير » خروج«نخستين بسيار زود دريافتم که 

المقدس  معرکه نبردھای بيت پرماجرائی نخواھد بود: در واقع، من به
پرت شده بودم. احساس از خودبيگانگی من زمانی شدت يافت  که دريافتم 

به اين ماجرا به منزله خروج از کشور نمی نگرند. » ھمرزمان من«که 
کم نبودند کسانی که خيلی ساده می پنداشتند در ميان سربازان دور و برم، 

که از مرزھای دولت اسرائيل برای ورود به سرزمين اسرائيل گذشته اند.  
، بزرگ قوم ما بين حبرون (الخليل) و بيت لحم ابراھيممگر نه اين که 

شليم اورسفر می کرد و نه بين تل آويو و نتانيا؟ مگر حضرت داوود ھم، 
را فتح کرده و گسترش  ١٩۴٩آتش بس سال  »خط سبز«واقع در شرق 

اھو را؟  سربازانی که در کنار من و يھعربی مدرن و پر قدسنداد و نه 
در جريان نبرد سخت محله ابو طور بيت المقدس پيش می رفتند در پاسخ 

چه می گوئی! ما در خارج از کشور نيستيم، ما در سرزمين «می گفتند: 
  » اصلی نياکانت ھستيم!

شوند که ھمواره از آن  من مطمئن بودند که وارد مکانی میان ھم قطار
آنان بوده است. برعکس، من به نوبه خود احساس می کردم که محلی را 

بوده، که تقريبا ھمه عمرم را در آن بزرگ » خانه من«ترک کرده ام که 
شده بودم و اگر در اين نبردھا مرگ به سراغم بيايد، ديگر امکان بازگشت 
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ا نخواھم داشت؛ اما بخت يارم بود و من از مھلکه زنده بيرون به آن ر
آمدم و البته نه بدون درد سر. با اين حال، ھراس من از اين که نتوانم به 
مکانی بازگردم که آنجا را ترک کرده بودم به شکلی خودنمائی کرد که تا 

  ن زمان تصورش را ھم نکرده بودم.آ
که زخمی نشده بودند به سوی ديوار فردای نبردھای ابو طور، سربازانی 

احتياط بسيار در  باشليک،  ه یندبه ھدايت شدند. ما  تفنگ به دست و آماد
، از پشت گاھیھای باريک خلوت و خاموش پيش می رفتيم.  کوچه
ای، نگاه ھای وحشت زده را می ديديم. پس از يک ساعت، به  پنجره

نگی قرار داشت. در د سکوچه باريکی رسيديم که در يک سويش ديوار بلن
المغاربه) ھنوز ويران نشده و  ھای ناحيه (محله قديمی آن زمان، خانه

پرفسور يشعياھو ليبوويتس يا آن طوری که » ديسکو کوتل«جايش  به
ساخته نشده بود. ما » یھديسکوتک حضور ال«آمد بنامد،   خوشش می

ھای  باسھا بر ل ھا و زخمی و درمانده بوديم،  لکه خون کشته خسته
ت می داد، باقی بود. اما، ما به ويژه ک_فه فجنگی ما که بوی عرق و کثا

بوديم که ھر چه زودتر محلی را برای قضای حاجت پيدا کنيم: امکان 
نگ کنيم يا وارد نداشت که بتوانيم در نادر کافه ھائی که باز بودند، در

ان، باhخره ھای گروه م زده بشويم. به احترام مذھبی منزل اھالی وحشت
ادرار کرديم و بدين ترتيب » ديوار«ھای واقع در طرف مقابل  روی خانه

قرارنداديم. اين » بی حرمتی«ديوار خارجی حائل محوطه معبد را  مورد 
و اخ_فش از سنگ ھای عظيم ساخته بودند تا » سنگدل«ود ھير بنا را

  حکومت ستمگرشان را تثبيت کنند. 
قرار گرفته بودم و خود را در  ئیھا نگمن تحت تاثير عظمت تخته س

ھا و نيز ھراس از  ی کوچهمقابلشان زبون و کوچک می يافتم ، باريک
ساکنان خانه ھای اطراف که به يقين تصور ھم نمی کردند که بزودی از 

کرد . آن زمان، اط_ع  اين احساس را تقويت می محله اخراج شوند،
فقط تصاوير قديمی اش را در  کهود و ديوار ندبه ھير زيادی درباره شاه

بودم، نداشتم و کسی را ھم نمی شناختم که به  ھای درسی ديده کتاب
د. به ع_وه، من در آن ھنگام بازديد از اين محل تمايلی نشان داده باش

دانستم که اين ديوار بر خ_ف قله کوه معبد که ورود به آن به خاطر  نمی
و اين  ه استد ھرگز ديوار معبد  نبودناپاکی اجساد برای مومنان ممنوع بو
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شده  تلقی نمی ١که پس از نابودی آن معبد، ھرگز به عنوان مکانی مقدس 
است. با وجود اين، ھمان ماموران hئيکی که کارشان جمع و جور کردن 

ای سنت ھا به  را درگير بازآفرينی و ستايش تودهفرھنگ است و خود 
بدون درنگ برای تسخير  ملی  شکل آلبوم ھای پيروزی کرده بودند،

تاريخ ھجوم بردند.  شاھکار آنان يافتن تصويری بود که سه جنگجو را به 
را برداشته و ک_ھخود  کهی »اشکناز«نمايش می گذاشت: در وسط، 

نگاه ھر سه  به سوی ديواری دوخته  و،  ايستاده سربرھنه کليسا چون در
اشت،  در حالی که قلب شان شده بود و از انتظار دو ھزار ساله  نشان د

  می تپيد. ھيجانسرزمين نياکان  از » آزادی«به خاطر 
سرودی » اورشليم ط_ئی« از آن لحظه به بعد، دمی از سر دادن مشتاقانه 

برای الحاق، باز نايستاديم. نائوم ِشِمر اين سرود را اندکی پيش از نبردھا 
شد که تسخير شھر  گاھیسروده بود و بعد ھا يکی از مبلغين موثرديد

شرقی به منزله احقاق حق تاريخی طبيعی شمرده می شد. ھمه افرادی که  
به اورشليم عربی (القدس) يورش  ١٩۶٧در آن روزھای نمناک ژوئن 

که جنگ را از نظر روانی  به ياد می آوردند بردند، بايستی اين گفتار را
ان، چاه ھا چس«بی اساس:  تدارک می ديد ،  گفتاری خيال پردازانه و

معبد را نمی  ه یچشمی قل ھيچاند ! ميدان بازار خالی است،  خشک شده
.  کمتر کسی در آن زمان به زيانمندی و حتی ٢»پايد، در شھر کھن

                                                           
ده ُجنگ از  ه ی[ميدراش راباح، مجموع Midrash rabahديوار ندبه، ديوار معبد يادشده در  -  ١

اين بنا نه يک  فر تورات است] از سفر الشيد اhنشاد (غزل غزل ھای سليمان) نيست.ميان پنج س
. می کندميگويندکه ابھام ايجاد  ديوار، بلکه حصاری از شھرکی است که به عبری (ھا کوتل)

به عنوان محل نماز گزاری بعدھا ، ظاھرا از قرن ھفدھم به بعد پيش آمد ، و اھميت  شناسائی آن
 ه یجه با وضعيت مقدس بسيار قديمی تر صحن اhقصی قابل مقايسه نيست (گنبد قلو ھيچآن به 

معبد). مومنان يھودی به شرطی می توانستند به کوه معبد راه يابند که خاکستر گاوی سرخ را به 
  دست آورند.

 
٢
ما سرود افتخار جنگ شش روزه، نيز مانند ديوار ندبه است: من ھم مثل بقيه نمی دانستم که  - 

اقتباس  Pello Joxepeترجيع بندی را سر داه بوديم که ازيک hhئی باسک به نام پلو خوکسپ 
(اميد)، سرود جنبش  Hatikvahوجود ندارد: بسياری سرود  ھيجانشده بود. جائی برای 

يستی را سر می دھند که بعد ھا سرود ملی دولت اسرائيل شد، بدون اين که بدانند آھنگ ان صھيون
اقتباس شده و خود   Bedrich Smetanaبدريچ اسمتانا ه یساخت La Moldauموسيقی  ازقطعه

گرفته شده است. پرچم اسرائيل را نيز می توان به » ميھن من«اين اھنگ نيز از شعر سنفونيکی 
داوود وسط اين پرچم، نماد يھودی باستانی نيست، بلکه از شبه قاره ھند گرفته  ه یآن افزود: ستار

ر طول تاريخ مانند اغلب اختراعات سنت ھای ملی، کاری تقليدی و سرقت ادبی است تا شده که د
  اين موضوع، به کتاب زير مراجعه کنيد: ه یالھامی ابتکاری. دربار



٢٠  

خصلت ضد يھودی آن پی برد. اما، زمانی که شکست خوردگان اين چنين 
ند، فاتحان سرود خوان دل نگران جزئيات نيستند. شکست ا ضعيف
؛  » بدون صدا«ن که از اين پس به اشغال درآمدند، افرادی ھستند خوردگا

از نظر دور می شدند، اينان نه فقط در مقابل ما سر خم می کردند، بلکه 
  انداز مقدس شھر ابدی يھودی  اينان اص_ وجود نداشته اند. گوئی در چشم

 در پايان نبردھا، من ھمراه با ده سرباز ديگر مامور نگھبانی از ھتل
را » ھفت کمان«و نام » يھودی شده«تال اردنی شدم که بعدھا اننتيناينترکُ 

بر آن نھادند. اين ھتل مجلل در باhی کوه زيتون و در کنار گورستان 
يھوديان قرار داشت. در آن ھنگام، پدر من در تل آويو زندگی می کرد و 

او داستانی  موقعی که تلفنی به او گفتم که در باhی کوه زيتون قرار دارم،
 قديمی را به ياد من آورد که در خانواده دھن به دھن می گشت و من از

  بی تفاوتی فراموشش کرده بودم. روی
بود که به اورشليم برود. او  پيش از مرگ تصميم گرفته جد بزرگ من

يست نبود ولی مردی با تقوا بود که به دستورات مذھبی احترام صھيون
مسافرت، گوری نيز پيش خريد  خريد بليط بسيار می گذاشت؛ او ھنگام

بود. او به مثابه يک يھودی واقعی، وصيت کرده بود که نه در  کرده
بلکه در کوه زيتون به خاک سپرده شود. در واقع به موجب  صھيون

موعظه ای مذھبی متعلق به قرن يازدھم، رستاخيز مردگان می بايست از 
که معبد ساخته شده بود، آغاز  تپه بلندی در مقابل کوه موريا، در محلی

نام او بود، ھمه دارائی اش را فروخته  و دار و که شود. گوتنبرگ پير، 
برای اين سفر سرمايه گذاری کرده بود، بدون اين که ديناری  ندارش را

برای فرزندانش باقی بگذارد. او مردی خودخواه از قماش کسانی بود که 
تا از ديگران جلو بزنند.  ،لوليدند چنان در صف انتظار از بين افراد می

به اين ترتيب، آرزويش اين بود که جزو نخستين افرادی باشد که ھنگام 
به رستاخيز فراخوانده می شوند. او به سادگی اميدوار بود  منجیرسيدن 

که پيش از بيداری ديگران رستگار شود و بدين ترتيب او نخستين فرد 
  س به خاک سپرده شد.خانواده اش بود که در سرزمين مقد

                                                                                                                
Eric Hobsbawm & Terence Ranger, L’Invention de la tradition ; Paris, 
Editions Amsterdam, 2006. (The Invention of Tradition (Canto Classics), 

Cambridge University Press, 31 juil. 1992 - 328 pages) 
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پدرم به من توصيه کرد به جستجوی گور او بروم، اما گرمای شديد 
تابستان و خستگی طاقت فرسای ناشی از نبردھا بر کنجکاوی خانوادگی 
چيره شد و مرا  متقاعد ساخت که اين ايده را فراموش کنم. از طرف 

نگ فرش ديگر، شايع شده بود که در ساختمان ھتل ، يا دست کم برای س
کردن راھرويی که به ھتل ختم می شد، سنگ قبرھای قديمی به کار رفته 
اند. به ياد می آورم شبی را که پس از صحبت با پدرم، روی تختخوابی 
نشسته به ديوار تکيه داده بودم که خيال مرا به پرواز درآورده بود:  چه 

من ساخته خواه ين ديوار با سنگ قبر جد بزرگ خودکسی می داند، شايد ا
ھای  ای ھتل سرمست شده بودم، به نيرنگشده بود.  من که با شراب گوار

آميز تاريخ می انديشيدم. وضعيت نزار من به عنوان يک  نگھبان طنز
که مطمئن ای روبرو شده بود  گران يھودی اسرائيلیچپاول با  کهمسلح 

ارد، اورشليم تعلق د »بخشان رھائی«به  بودند از اين پس، دارائی ھتل
  الوقع بودن رستاخيز مردگان قانع نکرد. مرا به قريب

آور ديوار ندبه و کوه زيتون، من  ھيجاندو ماه پس از اين کشف نه چندان 
کمی بيشتر در سرزمين اسرائيل پيش رفتم و اين فرصت ديداری 

ای  راسر زندگی من تاثير تعيين کنندهدراماتيک را به من داد که در س
ه عنوان سرباز ه پس  از جنگ، برای نخستين بار بجا گذاشت. من کبر
اريحا  ی هبودم، در ساختمان قديمی پليس در درواز احضار شده» ذخيره«

ھای باستانی (اگر  بودم: اولين شھری که به روايت مامور نگھبانی شده
زه آسای شيپورھا فتح شد. وضع من که عجباورش داشته باشيم) با آوای م

ذرانده بودم، با وضعيت جاسوسانی  که بر پايه دردناکی را گ ی هدور
بود،  را در منزل خود راه دادهداستان کتاب مقدس، راحاب روسپی آنان 

تفاوت داشت. ھنگامی که به آن محل رسيدم، سربازان تعريف کردند که 
وارگان فلسطينی جنگ شش روزه را که آ مرتبا به سوی در آن روزھا،

تيراندازی می انه ھايشان برگردند، شب ھنگام ت_ش می کردند به خ
. کسانی را که روزھا از رود اردن می گذشتند، دستگير کرده  به کردند

ساحل ديگر رودخانه روانه می کردند. ماموريت من نگھبانی از زندانيان 
  در زندانی بود که شتاب زده سرھم کرده بودند.

من ،  دکه  جمعه بود و نيزشب تول ١٩۶٧يکی از شب ھای سپتامبر 
المقدس رفته و ما را تنھا گذاشته بودند. پير  افسران  برای تفريح به بيت

مردی فلسطينی را که دhر فراوان ھمراه داشت، در جاده دستگير کرده و 
به اطاق بازجوئی آوردند. من در بيرون کشيک می دادم که ناگھان ضجه 
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بر روی  ھای وحشت انگيزی شنيدم. با شتاب به داخل ساختمان رفتم،
جعبه ای ايستادم و از پنجره صحنه دھشتناکی را ديدم. ھم قطاران من 
زندانی را به يک صندلی بسته بودند و ھمه جای بدنش را زير باران 
ضربه گرفته بودند و با آتش سيگار بازوانش را می سوزاندند. از روی 

ر دجعبه پائين پريدم، چنان حالم به ھم خورد که سخت استفراغ کردم؛ 
به جای خود بر گشتم. يک ساعتی گذشت،  حالی که از وحشت می لرزيدم

را در آن نھاده بودند، به راه افتاد؛ » پير مرد پولدار«کاميونی که جنازه 
ھای من  در حال حرکت گفتند که می روند تا جنازه را به رود  یھم لباس

  اردن بيندازند.
ر مرد را در ھمان محلی جسد پي» فرزندان اسرائيل«که آيا  نمی دانممن 

به آب انداختند که برای رفتن به  سرزمينی که خدا بدون واسطه به آنان 
. احتمال کمی وجود دارد که او را در نده بوداز رودخانه گذشت ،داده 

فرزندان واقعی «ھمان محلی  به آب انداخته باشند که يوحنا نخستين 
د انجيل محل تعميد در محلی : به استنااست را غسل تعميد داده »  اسرائيل

دورتر در جنوب اريحا قرار داشت. من ھرگز نفھميدم که آن ھا چرا 
فلسطينی پير را شکنجه کردند:  در آن زمان ھنوز عمليات تروريستی 

مقاومت نداشت. آيا به خاطر پول او بود؟  جرأتکس  ھيچوجود نداشت، 
ون تفريح، سربازان را ماندن جمعه شب در پادگان بد يا اين که آزرده دلیِ 

  به شکنجه و قتلی عادی واداشته بود؟
، به منزله خط گسست و آغاز »غسل تعميد اريحا«بعد ھا فھميدم که اين 

 ترس  ی هديدی در زندگی من بود. من چنان تحت تاثير ضربجمرحله 
دگرگون شده بودم که نتوانستم جلو آزار و خشونتی چنين مفت را بگيرم. 

ا توان جلوگيری از  اين کار را داشتم، ولی از اين که حتی نميدانم که آي
و سال ھا طنين آن را در  ت_شی برای اين کار نکردم، عميقا متاثر شدم

ين رويداد امروزه پس از گذشت وجودم حس می کردم. نياز به افشای ا
ان ھا، نشانه اين است  که آن قتل ھنوز مرا رھا نمی کند. ھمچنين ھم سال

اين واقعه به من فھماند که قرار گرفتن  ،لرد اکتون اشاره کردهطوری که 
نه فقط مايه فساد و سنگدلی می شود، بلکه  ،در موقعيت قدرت بيش از حد

د: تسلط ھمچنين مستی تحمل ناپذير سلطه را نيز با خود به ھمراه می آور
 ھيچھا. من اطمينان دارم که نياکانم که بدون  بر افراد و تسلط بر مکان

در اروپای شرقی زندگی می کردند ھزاران » ناحيه اسکان«قدرتی  در 
فرسنگ از اين تصور که روزی نوادگان شان در سرزمين مقدس مرتکب 
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: مناطقی در Cherta osedlosti ناحيه اسکان چنين اعمالی شوند، دور بودند. [
به  ١٩١٧تا  ١٧٩١غرب روسيه و در مرز اروپای مرکزی که امپراتوری روسيه از 

  ]سکونت يھوديان اختصاص داده بود.م
در دوره بعدی خدمت سربازی ام، که درست مقارن با ايجاد اولين شھرک 

در ميان شور وشوق بود، مرا دوباره به دره رود  ٣استعماری به نام نخال
اردن فرستادند. در دومين روز حضورم در اين منطقه، در مراسم رژه 

حوام زئوی مشھور به گاندی شرکت ر یھبا فرماند گاھینظامی صبح
منطقه  یھکردم. او ھمان روزھا که به درجه ژنرالی رسيده و به فرماند

منصوب شده  بود  و چندی بعد، دوست او موشه دايان، يک » مرکز«
ق_ده شير ماده  به عنوان نماد حضور ارتش اسرائيل در کرانه باختری به 

کشيد و جلوی ما ژستی گرفت وی ھديه کرد. در آن مراسم ژنرال شمشير 
کرد که  یھگرفت و سپس سخنرانی کوتا ھم نمی ٤که ژنرال پاتون

برعکس، آن لحظه را فراموش مضمون دقيق آن را به ياد نمی آورم، 
اردن  یھای ماورا دادن  دست به سوی کوھستان کرد که با تکان نخواھم

وه ھا نيز در پشت سرما، به ما فرمان داد که فراموش نکنيم که اين ک
بخشی از سرزمين اسرائيل است، نياکان ما در آن جا، در جلعاد و باشان 

  (الشام) می زيسته اند.
چند سرباز به ع_مت تاييد سر تکان دادند، چند نفر پوزخند زدند ولی 
بيشترشان فکر و ذکر شان يک چيز بود: ھر چه زودتر به درون 

 ھيچن جوخه گفت که کُ  برگشته و کمی بخوابند. مجلس گرم چادرشان
ترديدی ندارد که ژنرال مستقيما از سوی نياکان ما می آيد که سه ھزار 
سال پيش در شرق رودخانه زندگی می کردند. او پيشنھاد کرد که به 

رای آزاد ساختن قدرشناسی از فرمانده ارجمندمان، فورا ب ی هنشان
بشتابيم.  »غير يھوديان عقب مانده« شده از سوی  سرزمين ھای اشغال

من زياد اھل طنز نيستم؛ نطق کوتاه م_ل آور ژنرال  برای رشد رابطه نه 
چندان محکم من با دستگاه حافظه جمعی که من در روی نيمکت مدرسه با 

دانستم که  آن تربيت يافته بودم، کاتاليزور با اھميتی بود.  من از پيش می
کرد:  د) اشتباه نمیيز شايد در جنون خواش (و ن زئوی در منطق توراتی 

                                                           
٣
 »رزمندگان جوان پيشگام«واحدی از ارتش اسرائيل:  عبری acronymeواژه سر - 

٤
آشکار است که منظور من نقش ژنرالی است که جورج سی اسکات در فيلم پاتون، محصول  - 

  ايفا کرده است.  ١٩٧٠
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و وزير آتی دولت اسرائيل در بيان شور دو  ٥اين قھرمان قديمی پالماح
آتشه اش درمورد توسعه ميھن  ھميشه صادق و صميمی بوده است. 

او » ميراث نياکان«کوردلی او در برابر وضعيت مردمی که بر خاک 
  د.نپائيد که به بسياری ديگر سرايت کزندگی می کردند، ديری ن

ای  ن رشد کرده بودم دلبستگی صميمانهر حقيقت، من به جائی که در آد
ه در آن برای داشتم، جائی که با مناظر شھری شکل گرفته بود، جائی ک

يست نبودم، صھيونحقيقتا  بودم. ھر چند که من ھرگز اولين بار عاشق شده
اضطراری برای  گاھیپناھ ی هبودم که به اين محل به ديد اما آموخته

شدگان و ستم ديدگانی بنگرم که که امکان سکونت در جای ديگری  دهران
را نيافته بودند. پيرو ايزاک دويچر مورخ، من روند رويدادھا تا سال 

را مانند عمل مردی تصور می کردم که در قايقی آتش گرفته قرار  ١٩۴٩
خورد و او  خود،  ناخواسته به فرد ديگری می دارد و با پرش اضطراری

  .٦ی می کندرا زخم
آن ھنگام، من نمی توانستم تحوhت متعددی را پيش بينی کنم که پس از 

ارتباطی با  ھيچپيروزی نظامی و توسعه صورت گرفت. امری که 
درماندگِی يھوديان و يھودی ستيزی نداشت و نمی توانست  به عنوان 
توجيه کننده به کار گرفته شود. پيامدھای درازمدت پيروزی جنگ ژوئن 

کامی را تاييد کرد که به موجب  ، اين ديدگاه آميخته با بدبينی و تلخ١٩۶٧
 و به ج_د ،آن در عرصه تاريخ کم نبوده است مواردی که قربانيان

به نوبه خود به ستمکاران و سرکردگان تبديل  ،شدگان و رانده ديدگان  ستم
  شوند.

ری گي نی در برداشت از فضای ملی در شکلبه احتمال زياد، دگرگو
نقش اساسی داشت، ھر چند تعيين کننده  ١٩۶٧فرھنگ اسرائيلی پيش از 

نوعی  ١٩۴٨نبود. باريکی و محدوديت خاک اسرائيل از ھمان سال 
آزردگی در زوايای ضمير اسرائيليان باقی گذاشته است. اين آزردگی به 

به شدت ظاھر شد، به اين ترتيب که  ١٩۵۶ويژه به ھنگام جنگ سال 
ه دنبال پيروزی نظامی اسرائيل به طور جدی به فکر الحاق رئيس دولت ب

  صحرای سينا و نوار غزه به  خاک اسرائيل افتاد.

                                                           
٥
در  ١٩۴١يستی که در سال صھيون؛ گروه مسلح ميليشيائی »واحد ضربتی«يقا به معنی دق - 

  فلسطين ايجاد شد.
 

6
 - Essai sur le problème juif, Paris, Payot, 1969, p. 167-168. 
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ع_وه براين ماجرای پر معنا ولی گذرا می توان تاکيد کرد که  پس از 
مناسبت جنگ شش روزه، اسطوره ه تاسيس دولت اسرائيل، فقط ب

شده بود، با زورمندی به به مدتی به کناری نھاده  که سرزمين نياکان
صحنه سياست بازگشت. چنين بر می آيد که برای شماری از اسرائيليان 
يھودی، انتقاد از فتح شھر قديمی بيت المقدس، الخليل (حبرون)، بيت لحم 

د و احق جلوه می دير قبلی يافا، حيفا يا عکا را نااز قماشی بود که تسخ
با  صھيونيسمسريع رابطه چنين بنظر می رسد که در تداوم تغييرات 

. بدين ه استاش از ارزش کمتری برخوردار بود ای گذشته اسطوره
را بپذيريم، دشوار » حق تاريخی بازگشت به وطن«قرار، اگر اصل 

رد  کرد. » وطن باستانی«در دل ا خواھد بود که تحقق  اين  حق را دقيق
ميکردند که فکر  دست منه در آن صورت،  برداشت ھم قطاران اسلحه ب

اند، برداشت درستی نبود ؟  آيا با چنين ھدفی در  از مرزی رد نشده
h ای تاريخی  نياموخته اند که کتاب مقدس مقولهمان، به ما  ئيکمدارس

  است؟
، به ١٩۴٩س سال آتش ب» خط سبز«آن زمان، من تصور نمی کردم که 

ئيل راھای جغرافيائی که وزارت آموزش و پرورش اس اين زودی از نقشه
شد و نسل ھای آتی ديدگاه متفاوت ديگری ترسيم کرده بود، حذف خواھد

رسيد  از مرزھا ی ميھن را خواھند آموخت. خيلی ساده، به  ذھن من نمی
ی من بود، نه مرزھای واقعا که از زمان تاسيس دولتی که محل زندگ

پذير و قابل تغيير وجود  ھای مرزی، انعطاف شده، بلکه ناحيه تعيين
  ؛ امری که ھمواره راه را برای گسترش کشور باز گذاشته بود.داشت

ام ، تصور نمی کردم که اسرائيل  وحی سياسیھمچنين، من با ساده ل
کند از لحاظ حقوقی بخش شرقی بيت المقدس را ضميمه کرده، با  جرأت

شھری است «مصداقرا  (کتاب مقدس) آن» سفر جامعه«استناد به دعای 
) قرار دھد و در عين حال تا کنون حق ٣،١٢١» (اش يک است که ھمه

 شده ايتختی که به زور الحاقبرابری شھروندی برای يک سوم از اھالی پ
بينی کنم که روزی شاھد  ھمچنين، چگونه من می توانستم پيشقائل نشود. 

ستش در پر اسرائيلی  خواھم بود که قاتل وطنقتل يک نخست وزير 
نشينی از  که وی در تدارک عقباست  توجيه عمل خود اظھار کرده

طور، تصور نمی  ؟ ھمينه استبود» سامريهيھوديه و «ھای  سرزمين
اش، که  خوابگرد زندگی کنم که وزير خارجهکردم که در آينده در دولتی 

، خود در سن بيست سالگی به اسرائيل مھاجرت کرده است، در مقام وزير
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در کرانه باختری خارج از مرزھای رسمی، در  يک شھرک استعماری 
 زندگی کند. 

طور نمی توانستم در آن دوران پيش بينی کنم که اسرائيل قادر  من ھمين
ن جمعيت زيادی از فلسطينی ھای خواھد بود به مدت چند دھه بر چنا

بخش  بھره از حاکميت آزاد تسلط داشته باشد و اين استي_ با رضايتِ  بی
مورخان برجسته ھمراه باشد بزرگی از روشنفکران اسرائيل و از جمله 

معرفی می » اعراب سرزمين اسرائيل«که ھمچنان فلسطينی ھا را با لفظ 
توانستم تصور کنم که اين تسلط بر خلق ديگر  نمی حتی . تازه من٧کنند

داشت » اسرائيل کھن و زيبا«در  ١٩۶٧ھمان شکلی را که پيش از سال  
ر شھروندی با پيروی  از به خود نخواھد گرفت. به اين معنی که تبعيض د

دف ھا با ھ و سلب مالکيت از زمين ،ای نظامی در دوره یھفرماند
ه مشخصه آن سوسياليستی ھمراه باشد که وج-يستیصھيونسازی  يھودی

به سود  » کشور جذاب«ھا و دستبرد به کليه منابع  عبارتست از نفی آزادی
 که ور کنممن ھرگز نمی توانستم تص». خلق يھود«مھاجران پيشگام 

ھای اخيرا  ب به نيم ميليون مھاجر در سرزميناسرائيل به استقرار قري
شده موفق شود و آن ھا را سنگربندی کرده و کام_ از اھالی محلی  لاشغا

جدا نموده و اين مردم  را از حقوق اساسی انسانی محروم سازد؛ اسرائيل 
وم مدارانه و از بدو پيدايشش با اين اعمال،  خصلت استعمارگرانه، ق

تبعيض را در ھمه اقدامات ملی آشکار ساخت. خ_صه، من نمی دانستم 
که بخش بزرگی از زندگی ام را زير رژيم آپارتايدی سپری خواھم کرد 

به ويژه تحت تاثير عذاب وجدان خويش، خود را ملزم » متمدن«که جھان 
  .می کندبه  مصالحه با آن دانسته و حتی از آن پشتيبانی 

وانی، نه فکر انتفاضه نوميدانه به مخيله ام می رسيد، نه سرکوب در ج
قيام ھا ، و نه ترور دھشتناک و ضد تروری که کمتر از ترور نيست. من 

را در » سرزمين اسرائيل« ی هيستی به ايدصھيونبه موقع، قدرت توسل 
مقابل شکنندگی اسرائيليت روزانه درک نکردم؛ زمان hزم بود تا اين 

از فضاھای  ١٩۴٨ساده را بفھمم که جدائی تحميلی در سال واقعيت 
  امری موقتی بود.» سرزمين نياکان«

                                                           
٧
 ه ی، مورخ مشھور اسرائيلی دربارAnita Shapiraبه عنوان مثال شاخص، آنيتا شاپيرا  - 

  »ديدار با اعراب سرزمين اسرائيل اضطراب آور بود: «١٩۶٧از سال تحوhت  رويداده پس 
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کرده بود، و ذھنم را مشغول  ن ،ھا و فرھنگ ھای سياسی ھنوز تاريخ ايده
ھا و وزنه اساطيری مدرن خاک و به ويژه اين ھمين طور  ساز و کار

امی و که رونق اقتصادی، از مخلوطی از قدرت نظرا مسئله 
 قدر کافی بحساب نمیه نيز ب ،ناسيوناليزاسيون مذھبی ارتزاق می کند

  وردم.آ
  

  مطالبه سرزمين نياکان
  

منتشر ٢٠٠٨در سال » ؟چگونه خلق يھود اختراع شد«کتاب من با عنوان 
تاريخی -شد. ھدف من ت_شی نظری برای ساختار شکنی اسطوره فرا

ن کتاب که به بيست زبان . اي٨موجوديت ملتی تبعيدی و سرگردان بود
وبرو شد. ھای مخالف ر يستصھيون ه یترجمه شده، با انتقادات گسترد

جوی من، سيمون اسکاما مورخ بريتانيائی بود که  يکی از مخالفان عيب
[ت_شش] برای گسستن پيوند خاطره سرزمين « معتقد است اين کتاب در 

در نگاه اول، اين  ناموفق مانده است.» ٩نياکان از تجربه زندگی يھودی
نکته مرا به حيرت انداخت،  ولی با تکرار اين ادعا در فرصت ھای ديگر 
و با تاکيد بر اين نکته  که کار من در درجه نخست انکار حقوق يھوديان 

برده در آنچه   دم که ديدگاه ناممتوجه شنسبت به ميھن باستانی بوده، تازه 
ب من بود، بر م_ کننده نکات که به نظر من نوعی ضدحمله به تزھای کتا

  ديگری است.
اين ھنوز، من ھرگز تصور نمی کردم که در اوايل قرن بيست و يکم، 

يستی و ايجاد دولت صھيوناستعمار  ی هتوجيه کنند ھایھمه گفتار
ياکان، حقوق تاريخی يا اسرائيل،  بر پايه استدhhتی نظير: سرزمين ن

ن بيشتر توقع داشتم که ه باشد. مگرای ھزارساله  وجود داشت اميال ملی
به گسترش تراژيک  ،موجوديت اسرائيل ی هتر توجيه کنند تزھای جدی

طرد مردم يھودی از اواخر قرن نوزدھم  در اروپا اشاره کند، در حالی 
، اياhت متحده  مرزھای خود را بر روی مھاجرت ١٩٢۴که از سال 

تن من در چند زمينه ناکافی . لذا، به نظرم رسيد که ، م١٠يھوديان بسته بود

                                                           
 ٢٠١٠، پاريس، انتشار مجدد، ف_ماريون ٢٠٠٨انتشارات فايار، سال  - ٨

٩
 ٢٠٠٩نوامبر  ١٣روزنامه فاينانشل تايمز،  - 

١٠
ايجاد دولت اسرائيل و کشمکش ھای پياپی با ناسيوناليسم عرب موجب ريشه کن شدن جماعت  - 

  ی از ميھن ھايشان و مھاجرت چه انتخابی و چه اجباری بخشی از انان به اسرائيل شده است.يھود
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بوده و نياز به تصحيح دارد. ھدف نوشته حاضر توضيح اين مطالب 
  است.

ای ضروری است: کار پيشين من به  تر و محتاطانه توضيح دقيق
ن يا حقوق ادعائی نسبت به آن وجه به وابستگی به يک سرزميھيچ
ی شد.  به پرداخت، گر چه لزوما  وارد نوعی بازخوانی اين مقوله م نمی

با تکيه بر مواد تاريخی و  ،»چگونه خلق يھود اختراع شد؟«عقيده من، 
گرايانه  گرا و قوم اساسا به معنی رد مفھوم ذات  نگارانه، اريخت

تاريخی از تعريف يھوديت و ھويت يھودی در گذشته و حال است.  غير
ولی  دھند، تقريبا ھمه می دانند که يھوديان يک نژاد ناب را تشکيل نمی

مزورانه دل  گاھیھا) به ديد يستصھيونکسانی (ضديھوديان و نيز 
نژاد قديمی يا  -ويا به يک خلقگاند که معتقد است اکثريت يھوديان  بسته

جاودانی تعلق دارند که به ميان مردم ديگر وارد شده و در  ethnosقومی 
ھا طرد شدند، تصميم می گيرند  زمان مشخصی، ھنگامی که از سوی آن

 که به سرزمين آبا و اجدادی خود برگردند.
می » قوم برگزيده«مسلم است که يھوديان پس از چند قرن، که خود را 

که ظرفيت مقاومت آنان را در مقابل  است خواندند (اين طرز برخورد
تحقير و آزار حفظ و تقويت کرده است)، وپس از دو ھزار سال سماجت 

ده نوادگان مستقيم قات_ن مسيح رسي ی هتمدن مسيحی که يھوديان را به ديد
دشمنی سنتی  » ظھور مجدد«و به ويژه نگريستند،  از اورشليم می

يھودستيزی نوع جديد که آنان را نژادی بيگانه و مفسد تلقی می کرد، 
نابودی  اين بينش قومی يھوديان که خود محصول  فرھنگ اروپائی است، 

  .١١امری خود بخودی نبوده است
ودم که در چارچوب پژوھش ھای ن، به اين نتيجه رسيده ببا وجود اي

نم: جمعيتی معين، با تباری ام بر فرضيه ای از کار اصولی تکيه ک قبلی
حتی قادر نباشد  ھمه که عناصر  فرھنگی hئيک  پاشيده، فاقد از ھم

،  معيار مرجع  ھر چه باشد، به عنوان خلق ١٢اعضايش را گردھم آورد
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خلقی جديد را ريخته بود که در جريان  ه یجمعيت بزرگ ييديش زبان در اروپای شرقی، نطف - 
ه دقرن بيستم وحشيانه نابود شده يا اخراج شدند. اين امر به طور غير مستقيم به تداوم مفھوم فريبن

  جھانی  حيات بخشيده.» خلق يھود« ی
 

١٢
با   –از جمله برای يک خداناباور کامل  –تا کنون، يگانه راه برای پيوستن به اين گروه  - 

  گرويدن مذھبی  است و نه با اشتراک در يک زبان يا فرھنگ روزانه مشترک.
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قابل تعريف نخواھد بود  (مفھومی که از  »قومیگروه «به مثابه يک 
  شھرتی بر ھم زده است).» نژاد«زمان بی اعتباری واژه 

 خلق «، »خلق فرانسه« ھای بدون دشواری واژه  می تواناکنون، اگر چه 
را بکار برد، بر » سرائيلخلق ا«و ھمچنين » خلق ويتنام«، »آمريکا

استناد کرد. ھمان قدر » ودیخلق يھ«توان به  ھمان ترتيب به  عکس نمی
خلق «يا » خلق انجيلی«، »خلق بودائی«عجيب خواھد بود اگر بگوئيم 

، يا حتی با اين ھمه، اشتراک سرنوشت ميان  پيروان يک دين». بھائی
ھا، معادل  اشتراک تعلق به يک خلق يا يک  ھمبستگی ويژه ای بين آن

ای از تجربه ھای عملی  ت. به يقين، جامعه انسانی زنجيرهملت واحد  نيس
در يک فرمول رياضی را پيچيده است که عليه ھر تشبثی که آن ھا 

محبوس کند، می شورد؛ با وجود اين، ما بايد در کاربرد  ابزارھای 
مفھومی خود روشن  و دقيق باشيم. از آغاز عصر جديد، ھر خلقی 

ای  ای ست (زبان محاوره به داشتن فرھنگ مردمی متحدکننده مشھور
روزمره، اشکال و عادت ھای غذائی، موسيقيائی، وغيره)؛ حال آن که، 

ھای آن، می  تاريخ طوhنی شان و با ھمه ويژگیدر مورد يھوديان، در 
توان فقط يک زمينه مشترک را ديد: فرھنگ مذھبی  که خود شاخه ھای 
گوناگون دارد (از زبان مقدس غير متداول گرفته تا اعمال و مراسم 

  مذھبی).
ژوھشگران متعددی که ھمه خود را hئيک می دانند (که  اين ھم پ

به تعريف يھوديت » يکدندگی«تصادفی نيست) و به من خرده گرفتند، با 
تاريخی دلبسته اند و معتقدند که نوادگان امروزی اين يھوديت خلقی را 

 ھيچتشکيل می دھند، البته نه خلقی برگزيده، ولی خلقی جداگانه که به 
توان آن را با خلق ھای ديگر مقايسه کرد. ھمچنين، ضروری  یوجه نم

شده درقرن اول را به مردم از خلقی تبعيد بود که تصويری اسطوره ای
  د واقفن    حال، نخبگان اديب به خوبی کرد، در صورتی  که در ھمان ءالقا

                                                                                                                
توراتی ربط داده  اخراج جمعی توسط رومی ھا  به تبعيد به بابل ه یواضح است که افسان -١٣

منسوب به عيسی در  کتاب عھد جديد،  ه یشده، ولی ھمچنين، ظاھرا با حرکت از پيشگوئی تنبي
ليکن وای بر زنان آبستن و شيردھندگان در آن ايّام، زيرا «مسيحی برای آن می يابند:  مرجعی

ند افتاد و تنگی سخت بر روی زمين و غضب بر اين قوم حادث خواھد شد. و به دم شمشير خواھ
ھا خواھد شد تا زمان ھای  ھا به اسيری خواھند رفت و اورشليم پايمال اّمت در ميان جميع اّمت

  )٢۴و   ٢٣، ٢١(سفر لوقا، » ھا به انجام رسد. اّمت
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 و درست به ھمين دليل، حتی يک جلدکه چنين رويدادی رخ نداده است؛ 
  . ١٣اختصاص نيافته است» خلق يھود«شی به اخراج کتاب پژوھ

 - ١به موازات اشاعه و حفظ اين اسطوره تاريخی بنيان گذار، hزم بود: 
دست  ،در مورد پويائی گرايش به آئين يھوديت از قرن دوم پيش از مي_د

تعدد قلمروھای يھودی شده در مناطق  -٢قرن ھشتم سکوت کرد ؛ تا کم 
توده ھای بزرگ انسانی گرويده  -٣ .١٤انکار کرد جغرافيائی گوناگون را

را که گھواره  بيشتر جماعت ھای  پادشاھیبه يھوديت در اين کشورھای 
درباره اظھارات  -۴جمعی زدود ؛ ی  يھودی در جھان است، از حافظه

يست و در راس آنان داويد بن گوريون، بنيانگذار دولت، صھيونرھبران 
جمعی و نتيجه گيری از آن که  گويا  پوچی نظريه مھاجرت ه یدربار

  .١٥اند، سکوت کرد ھای کھن ھای محلی نوادگان عبری»ف_ح«ريت اکث
ترين افراد را به  مدارانه ، ناشکيباترين  و خطرناکھمان گرايش قوم 

ھای  يھودی در  برای ھمه نسل یسوی يافتن ھويت ژنتيکی مشترک
ن شان زندگی می کنند، سراسر جھان ، که آنان را از مردمانی که در بي

سازد ، سوق داد. چنين است که  پس از شکست يھودستيزی  متمايز می
در تشبثات دھشتناکش در يافتن ويژگی يھودی در خون يا اندازه » علمی«

اعضای سر و صورت، اکنون شاھد زايش اميد ملی منحرفی ھستيم که بر 
م يھودی ،  می تواند برھان محکمی بر وجود يک قو DNAطبق آن گويا 

  .ارائه کند با منشائی  واحد و سرگردان که از ارض اسرائيل برخاسته اند
اين سماجت، دليلی اوليه دارد ولی نه  تنھا دليل، که ھنگام نگارش کتاب 

مسئله بسيار ساده است: ھر خلقی دارای حق  ؛برايم زياد روشن نبود
ادامه  مالکيت جمعی بر سرزمين مشخصی است که در آن موجوديت و
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در مناطق سلطان نشين حدياب يا اديابين در بين النھرين، مملکت حمير در شبه جزيره  - 
در شرق  Semienالکاھنه در آريقای شمالی، سلطان نشين سمين ا ه يعربستان، حکومت ملکه دي

بزرگ  ھیآفريقا، سلطان نشين کودنگلور در شبه جزيره ای در جنوب غربی ھند و کشور پادشا
جذابی  ه یخزر در جنوب روسيه. فقدان کوچکترين نشانه ای از پژوھش تطبيقی مربوط به پديد

وجه  ھيچچنين سرنوشت اھالی اين سرزمين ھا به چون ممالک  يھودی شده، مشاھده نشده و ھم
  امری اتفاقی نيست.

 
١٥

  به مقاله زير (به زبان عبری) رجوع کرد: می توانھمچنين  - 
« Clarifier l’origine des fellahs », (1917), Nos voisins et nous, David Ben 

Gourion, Tel Aviv, Davar, 1931, p. 13-25. 
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ازمان ميدھد؛ اين اصل، ھر چند نانوشته ، در ھر برداشت حياتش را س
برعکس، چنين حقوقی در ای ازجھان با اجماع روبروست.  متمدنانه

گون آمده  و در ھای مذھبی که اعضايش از مناطق گونا مورد جماعت
تاريخی برای من به - اند، صادق نيست. اين منطق حقوقی چند قاره پراکنده

ل متعدد روشن نبود: آموزشی که من در جوانی و حتی پس از آن از دhي
طريق نظام آموزش ملی اسرائيل دريافت کرده بودم، مرا به اين باور 
رسانده بود که بدون ذره ای ترديد، موجوديت خلق يھودی تقريبا جاودانی 

کتاب مقدس تا که را بپذيرم، به ھمان شکل  به غلط تصور می کردم 
کتاب تاريخ است  و خروج از مصر يک رويداد واقعی.  لذا، حدودی يک 

، به ھمان » خلق يھودی«بودم که  ن شدهام مطمئ آگاھیمن به خاطر نا
صورتی که رسما در بيانيه استق_ل دولت اسرائيل ثبت شده ، پس از 

  ويرانی معبد از ميھنش اخراج شده است.
ز پدرم آموخته ام و از سوی ديگر، به برکت ارزش ھای جھانشمولی که ا

مرا نسبت به عدالت تاريخی حساس کرده بود، نمی توانستم بپذيرم که 
» دوھزار سال«بيش از به مدت بر  سرزمينی که »  خلق ھای پراکنده«

ديگر در آن ساکن نيستند، از حقوق برتر مالکيت ملی برخوردار باشند، 
در آن سکنی  در صورتی که جمعيتی که به طور پيوسته از چند قرن پيش

 دارند، از ھمان حقوق محروم باشند.  ھمان گونه که می دانيم، حق بر پايه
ھا از ديگران   ھا قرار دارد که بر اساس آن ای از ارزش مجموعه

رسميت بشناسند: تنھا قدرتی که  می توانست ه را ب خواسته می شود آن
اعطا  » بازگشت يھوديان«قوت و حقانيت  اخ_قی نسبت به حق تاريخی 

کند، پذيرش اھالی محلی است.  در ساده انگاری جوانی ام، من تصور می 
کردم که يک سرزمين  در وھله نخست، بيشتر به کسانی تعلق دارد که به 

اند که  ھائی ساخته ن زندگی می کنند، بر روی آن خانهطور دائمی روی آ
ه از دور، به ميرند، تا به کسانی  ک ھا زندگی می کنند و در آن می در آن

سند مالکيتی  باستانی متوسل می گردند تا حق مالکيت خود را بر آن ثابت 
  کنند.

، لرد آرتور جيمز بالفور، وزير ١٩١٧بدين ترتيب، ھنگامی که در سال 
موطن ملی برای «امورخارجه بريتانيا به لرد ليونل والتر روچيلد قول 

از پيش بينی ايجاد آن اش  را می دھد، در حرکت سخاوتمندانه »يھوديان
» کورش«در وطن خود اسکاتلند خودداری می کند. در حقيقت، اين 

ماند: او که در  در مناسباتش با يھوديان منطقی میعصر جديد ھمچنان 
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نخست وزير بود، با ھمه توان خود، در تصويب قانونی عليه  ١٩٠۵سال 
مھاجرت مھاجرت بيگانگان کوشيد و قصدش در درجه اول، جلوگيری از 

فرار  ھاھا و آزار قی به بريتانيا بود که از پوگروميھوديان اروپای شر
اين مسيحی » اع_ميه«، صھيونيستیدر تاريخ  . صد البته١٦کردند می

در کنار کتاب مقدس، به منزله  م]، -[بالفورپروتستان طرفدار استعمار
وديان در شناسائی حقوق يھ ای حقانيت بخش سياسی و اخ_قی تعيين کننده

  تلقی می شود.» سرزمين اسرائيل«بر 
حقيقت ھر چه باشد، برداشت من ھمواره چنين بود که تجديد آرايش جھان 

است، به بر ھم زدن  ھا پيش بوده آن  شکلی که ھزاران سال  يا قرن به
مطالبه از وضعيت روابط بين المللی منجر خواھد شد: آيا، در آينده 

جزيره ايبری به منظور ايجاد دولت ھا برای استقرار در شبه  عرب
ون وسطی) اس_می به اين دليل که نياکان آنان در زمان سقوط اندلس (قر

کرد؟  چرا نوادگان  خواھيماند، پشتيبانی  از اين منطقه اخراج شده
لقب پروتستان ھای کالوينيست بريتانيائی که می خواستند کليسا  -پاکدينانھا [ پوريتن

] که در گذشته مجبور به ترک انگلستان شدند، اک کنند.مرا از کاتوليسيسم پ
شان  و اجدادی ءت_ش نکنند تا به صورت دسته جمعی به سرزمين آبا

سلطنت خدا، قلمرو خدا، حاکميت را تاسيس کنند؟ [» سلطنت خدا«برگردند تا 

] آيا  يک فرد متعادل ی در اس_م ، مسيحيت و يھوديت.مالھيات، مفھومی یھال
ھای مانھاتان  ای از زمين از مطالبات سرخ پوستان بر تکه ی،معمول

پوست آن محل  ساکنان  سفيد  و سياه(نيويورک) و خواست اخراج 
يا  ١٣٨٩کرد؟ و سرآخر، آيا بايد به نام نبرد مقدس سال  پشتيبانی خواھد

ند و ردک ای صربی تکلم می ی  که  به لھجهبه اين دليل که جمعيتی مسيح
ريت مطلق داشتند، به بازگشت دو قرن پيش اکث تا در آن سرزمين

ھا بر کوسووو ياری رساند؟ می توان  ھا و بازسازی حاکميت آن صربی
چه بازار شامی »  حقوق باستانی«به سادگی تصور کرد که از تحقق 
تاريخی پرتاب  و   گاھیبه قعر پرت روی خواھد داد، که خيلی زود ما را

  گانی خواھد کرد.نوع انسان را دچار بلبشوی ھم
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  در کتاب زير مراجعه کنيد:» بالفور ديگرآرتور «به بخش  - 
Brian Klag, Being Jewish and Doing Justice, London, Vallentine Mitchell, 

2011, p. 199-221. 
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» حقوق تاريخی يھوديان بر سرزمين موعود«اين ايده  زبنابراين، من ھرگ
ام. در زمان دانشجوئی و پس از  ه منزله امری الزامی  تلقی نکردهرا ب

نتيجه شماری تاريخی بشريت از زمان اختراع خط، به اين  گاه نآموخت
پرشی تخيلی در رسيدم که بازگشت يھوديان پس از ھزار و ھشتصد سال، 

زمان  پديد آورد که فاقد يک بنياد رويدادنگاری منطقی است. من در اين 
تفاوت اصولی  با اسطوره ھائی که کولون ھای مسيحی  ھيچموضوع، 

قای جنوبی مسحور کرده بودند، پوريتن را در آمريکای شمالی يا آفري
زمين سر«ھای تازه تسخير شده را به منزله  بينم: آنان سرزمين نمی

  .١٧تلقی می کردند که خدا به پسران اسرائيل داده است» کنعان
اساسا اختراعی »  يستیصھيونبازگشت «من از اين جا نتيجه گرفتم که ، 

مفيد بوده که ھدفش جلب ھمدردی جھان غرب و به ويژه مسيحيان 
پروتستان بوده است، اينان ھنگام توجيه اقدامات استعماری جديد ، خود  

ان فرمول بندی اين  ايده بوده اند. منطق ملی گرائی که ذاتی  از پيشگام
رساند. در واقع،  آسيب می» بومی«اجبارا به اھالی   ،اين جريان است

شدند که يھوديان  با ھمان روحيه در يافا پياده نمیيست صھيونمھاجران 
ھا آرزوی  دن يا نيويورک می شدند. اين آخریای که وارد لن ستم ديده

آميختگی  با ھمسايگان خود به صورتی  داشتند مگر درھمديگری ن
يست ھا ھنگام ورود به فلسطين، اين ايده صھيونقانونی. در صورتی که، 

را در سر داشتند که در سرزمينی که اکثريت مطلق ساکنان آن عرب 
بودند،  دولت يھودی مستقلی ايجاد کنند. برای تحقق چنين برنامه 

اجبارا hزم بود تا بخش قابل م_حظه ای از استعماری با ويژگی ملی، 
  اھالی بومی به خارج از فضای مورد ادعا  رانده شوند.

قابل درک است که پس از سال ھا بررسی تاريخی، امروز  من گمان نمی 
، يعنی خلقی که است کنم که اصوh يک خلق يھودی وجود خارجی داشته

اخراج شده باشد. ی يھوديه ، از موطن اوليه اش در سرزمين قديم
ھای مسلمان شباھت بسيار زياد داشتند و  ھای يھودی، به يمنی يمنی

ھمان منطقه. به  ی هرھای (امازيغ) زادرِب يھوديان آفريقای شمالی به بِ 
دشواری می توان يھوديان اتيوپی را از ھمسايگان آفريقائی شان تميز داد. 
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  کانرھا به اثر زير مراجعه کنيد:يپوريتن ھا و آفر» سرزمين موعود«در مورد  - 
Anthony D. Smith, Chosen People, Sacred Sources of National Identity, 
Oxford, Oxford University press, 2003, p. 137-144. 
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] با ھنديان ، ساکن جنوب ھند.ميھوديان ماhبارچی [در مورد مقايسه يھوديان کوُ 
جنوب غربی شبه قاره نيز ھمين طور است. يھوديان اروپای شرقی  به 
فرزندان قبايل ترک و اس_و قفقاز  و جنوب شرقی روسيه چنان شباھت 

کدام از اين  ھا تصادفی ھيچداشتند که اغلب با ھم اشتباه گرفته می شدند؛ 
يد، ولی پيروان مذھب يھود  آ ست! گر چه يھودستيزان را خوش نمیني

مھاجم خارجِی کوچ کرده  از مکان ھای دوردست » قوم«ھرگز بخشی از 
آنان در بين اھالی محلی قراردارد که نياکانشان  منشأنبودند؛ برعکس، 

  .١٨پيش از ظھور مسيحيت و اس_م به يھوديت گرويده بودند
يجاد يک مليت موفق به ا صھيونيسمبه ھمين منوال، من اطمينان دارم که 

يک مليت اسرائيلی ايجاد کرده که » منحصرا«يھودی جھانی نشده، بلکه 
کند. اگر،  را با  سماجت انکار می از سوی ديگر، متاسفانه، موجوديت آن

 گروھیملت پيش از ھرچيزی، آمال و آرزو يا دست کم ، آمادگی و توافق 
ستقل و با از افراد برای زندگی در کنار ھم تحت حاکميت سياسی  م

کت در يک فرھنگ hئيک ويژه است، به نظر می رسد که بيشتر راشم
افرادی که در سراسر جھان خود را يھودی می دانند و از جمله کسانی که 
اع_م ھمبستگی با اسرائيل می کنند، ترجيح می دھند در اين کشور زندگی 

گ رھنشدن در ف سھيمت_شی برای مھاجرت به اسرائيل  و  ھيچنکنند و 
را يافت که در  صھيونيسمتوان پيروان  ملی اسرائيلی نمی کنند. حتی می

اند و روزانه در فعاليت ھا و  ی اين يا آن کشور جا افتادهآسايش شھروند
اند و در عين حال، بر سرزمينی که ملک  سھيمدر ثروت اين کشورھا 

  ابدی خود می دانند، حقی تاريخی مطالبه می کنند.
که دوباره بر اين موضوع تاکيد کنيم تا جائی برای آيا ضروری ست 

بدفھمی نماند؟ اوh، من ھرگز در مورد حق يھوديان ساکن اسرائيل کنونی 
برای زندگی در کشور اسرائيل دموکراتيک، باز و شامل ھمه و متعلق به 

ترديدی نداشته ام. در وھله دوم، من ھرگز پيوند  ھيچھمه شھروندان، 
و به ک_م  صھيونيدار پيروان مذھب يھود را نسبت به مذھبی عميق  و پا
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جمعيت ھای مذھبی ذکر شده در سرزمين ھای سلطنتی يھودی شده ای توسعه  ه یتقريبا ھم - 
يافته اند که در باh اشاره شده است. در گذشته، شماری از مسيحيان، اين رويکرد تاريخی از 

می شمردند. دراين باره به ديدگاه مارک بلوخ  در  بديھیديان را امری تبارھای گونه گون يھو
 ,Marc Bloch, Etrange Défaite, Paris, Gallimard( ٣١ ه یصفح» ناکامی عجيب«

و  ۵٠٢(صفحه    Mémoiresدر خاطرات او Raymon Aron) و ديدگاه رمون آرون 1990
  ه کنيد.) مراجع١٩٨٣، Julliardچاپ پاريس، انتشارات –) ۵٠٣
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 ھيچديگر، نسبت به شھر مقدس زير سوال نبرده ام.  ميان اين دو مقوله 
رابطه علت و معلولی يا اخ_قی که حکم اجبار را داشته باشد، وجود 

  ندارد.
من ھميشه کوشيده ام که موضعی پراگماتيک (عمل گرا) و واقعگرا داشته 

، و گردند ترميمضروری است که بسياری از مسائل تاريخی  باشم: اگر
که آسيب ھای شديد وارد بر  دارند می بر آناگر الزامات اخ_قی ما را 

شدگان را بپذيريم  و غرامتی متناسب به آواره پرداخت از جمله  ،ديگران
زمان قدمی به  ی هدر جاد نمی توانبا اين ھمه،  به رسميت بشناسيم ،

 يستی، فقطصھيون . استعمارآفريدبی آن که تراژدی جديدی  عقب برداشت
مسلط و غاصب پديد نياورده، اين استعمار ھمچنين جامعه ،  ،برتری قشر

فرھنگ و خلقی محلی ايجاد کرده که پس از اين  نابودکردنش غيرقابل 
تصور است. در چنين شرايطی، ھرگونه  انکار موجوديت يک دولت 

اش، چه از  ی کامل شھروندی و سياسی اھالیابراسرائيل متکی بر بر
آن، چه به واسطه لجاجت  خواھان نابودیِ  سوی اس_مگرايان راديکالِ 

به ديده  دولت يھوديان جھان   ھا که با نابينائی به آن يستصھيون
ی نيست که به ويژه به وقوع ا نگرند، به جز حماقت واپس گرايانه می

  خواھد شد.ھای جديدتری در منطقه منجر  فاجعه
دردناک، ولی در مقابل، در  ھای سياست، جھانی است پر از مصالحه

وجه نبايد جائی برای آن  باشد. با اين وصف، ھيچھای تاريخی به  پژوھش
بتواند  الھیمی توان فھميد  که عطش روحانی برای  يک سرزمين موعود 

 اشد،يکی از محورھای عمده ھويت وجودی برای جامعه يھودی مذھبی ب
ای برای فھم آن فراھم می سازد.  ای پايه در ھمان حال اين احساس داده

برای اورشليمی ملکوتی که از سوی  ،به ھر حال، نوستالژی پرشور 
ای ابراز گشته ، به ويژه بيانگر  شده ديده و تحقير ستم ،اقليت دينی 

 ديدن مناظره آرزوی متافيزيکی نجات و رستگاری است و نه ميل ب
به عبارت ديگر، دلبستگی دينی (يھودی، مسيحی يا مسلمان)   وسنگ ھا.

وجه ذاتا به منزله اعطای سند مالکيت جديد بر ھيچبه يک مکان مقدس به 
  ن مکان نيست.آ

ھا به رغم پيوند مذھبی  ھاست: صليبی اصول فراتر از ھمه تفاوت
ھای  س، و حضور طوhنی در آن جا و خونشديدشان با سرزمين مقد

برای سروری آن »  حق تاريخی« ھيچاند،  که به خاطر آن داده فراوانی
که با لھجه » ھای مسيحی شواليه«رای سرزمين ندارند. به ھمين منوال، ب
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ھای قرن نوزدھم خود را خلق برگزيده  ژرمنی سخن می گفتند و در نيمه
اين امتياز را  می توانبرای کسب ميراث سرزمين موعود می دانستند، ن

اما، زائران مسيحی که ھمان زمان به شمار زياد و با شور و  قائل شد. 
شوق فراوان به سرزمين مقدس می رسيدند، عموما، رويای مالکيت اين 

ين صورت، ھزاران يھودی که در مکان ھا رادر سر نداشتند. به ھم
 Rabbi Nahman اس_ویھای اخير به زيارت مزار رابی نھمان بر سال

de Bratslav اند، ظاھرا ادعای مالکيت  مان در اوکراين رفتهدر شھر او
. از سوی ديگر، ھمين رابی نھمان يکی از موسسان اند همحل را نداشت

، ھمزمان با حضور ناپلئون  ١٧٩٩جنبش يھودی حسيدی بود که در سال 
سفر کرد، وی شھر را  صھيونبناپارت در منطقه،  به قصد زيارت به 

بلکه آنرا  به مثابه منبع انرژی که دميده  ميراث ملی خود به شمار نياورد،
از روی منطق و فروتنی، به نيز آفريدگار بود، م_حظه می کرد؛ او 

  کشور زادگاھش برگشت و اطرافيانش با تجليل او را به خاک سپردند.
پيوند خاطره «[مورخ انگليسی] از  ھمين طور ھنگامی که سيمون شاما

ديگر  ه یياد می کند، به شيو» ای سرزمين نياکان و تجربه يھودی
، به مسئله وجدان يھودی با ھمه اھميتی که صھيونيسممورخين طرفدار 

يستی صھيونخود را به يادبودی شايسته آن ست، نمی پردازد. در واقع، او 
و احساسات بسيار شخصی محدود می سازد. بدين گونه در ديباچه 

ف می کند که ، تعري»چشم انداز و خاطره«تحريک آميزش  ی الهرس
چگونه ، ھنگامی که دانش آموز مدرسه ای يھودی در لندن بود، در يک 

  مراسم کشت درخت در اسرائيل شرکت کرده است: 
درختان، مھاجرين وکالتی ما بودند، جنگل ھا کشتزارھای ما بودند. و در 
حالی که ما  می پذيرفتيم که يک جنگل کاج زيباتر از تپه ای بی علف پس 

است، ما به راستی، دقيقا مقصد  زيباتر گله بزھا و گوسفنداناز چرای 
نھائی  ھمه درخت ھا بوديم. آن چه ما می دانستيم، اين بود که جنگل 

ھای لخت  ای شنی، با صخره چشم اندازی است در تقابل با تپه ريشه دار،
جا ميسازد. يھوديان ه ب و با گرد و غبار ھای سرخی که بادھا آن را جا

ه منزله شن بودند. پس، اسرائيل چه ميبايست باشد بجز جنگلی  خارج  ب
  »١٩ثابت ، باريک وکشيده؟

لحظه ای، بی خبری (يا بی تفاوتی؟) ھرچند مھربانانه سيمون شاما نسبت 
به ويرانه ھای روستاھای متعدد ويران شده عرب (با باغ ھای زيتون، 
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 Landscape and Memory, London, Fontana Press, 1995, p. 5-6. 
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درختان کاشته  و گرداگرد آن درھم آميختگی کاکتوس ھا) را که القپرت
شده توسط صندوق ملی يھود  بر آنھا سايه انداخته و مخفی کرده، کناری 

م. شاما بھتر از ھر کسی می داند که در اروپای شرقی استعاره جنگل يھبن
ھای عميقا ريشه دوانده  درخاک، ھمواره يکی از تمثيل ھای اصلی در  

تن اين واقعيت که برخورد  رمانتيک  به مسئله ھويت ملی است. نھان ساخ
در سنت غنی يھود، جنگل ھا و ريشه دواندن ھرگز به منزله پاسخی به 

، بمثابه چھره ھای تبعيد و سرگردانی، ظاھر نشده، از »صحراھای شن«
  يستی است. صھيونويژگی ھای نوشته ھای 
ھم يک ماليخوليای يھودی ازعھد طوhنی وجود  البته، ھم يک حافظه  و

لکيت جمعی بر ای برکسب ما hت ھرگز به تمايلی تودها اين حاداشت، ام
يست و صھيون نويسندگانِ » سرزمين اسرائيل«بود.  ن ملی ابراز نشدهميھ

 اسرائيلی کوچکترين شباھتی  به سرزمين مقدس نياکاِن نياکان من ندارد،
و سرنوشت اينان در  منشأای ست که  منظور نياکان اصلی  و نه اسطوره

است.  اروپای شرقی در ھم بافته شده Yiddishش فرھنگ مردم ييدي
، نسبت به  اين مکان بی نھايت محترم و مقدس شديدا احساس نگرانی آنان

می کردند و سوگوار بودند؛ چنين احساسی را يھوديان مصری، آفريقای 
شمالی يا ھ_ل حاصلخيز نيز داشتند. اين مکان مقدس چنان مقام واhئی 

ل قرن ھا و قرن ھا، از زمان ابتدای يھودی در جھان داشت که در طو
شدن آنان، يھوديان برای مھاجرت  و سکونت دائمی به آن جا نرفتند. از 
 نگاه آنان، دست کم به موجب روايت فض_ی خاخامی که از آنان نوشته

، و نظم »است است، خدا پس گرفته خدا داده«ھائی برجا مانده است، 
، منجیکه مسيح را بفرستد. فقط با آمدن  اوضاع ھنگامی تغييرخواھد يافت

آمد. برای  م خواھندھمه، زندگان چون مردگان در اورشليم ابدی گرد ھ
ی ھمگانی،  مطلقا ممنوع تلقی  بيشتر مردم جلوانداختن  رستگار

گردد  و خاطيان شديدا مجازات خواھند شد. برای برخی ديگر،  می
م نمادين خيالی  و موجد سرزمين مقدس  تا حد زيادی به عنوان  مفھو

روحانيتی درونی ظاھر می شود و نه به مانند يک محل مشخص زمينی. 
ارتدکس -از سنت گرای مافوق -واکنش ھای خاخامی، ھمه گرايش ھای آن

يستی نوظھور، بھترين صھيوندر مقابل  جنبش  –صلح ليبرال گرفته تا مُ 
 .٢٠شاھد  اين  مدعا است
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تر وجود دارد، و البته » سرزمينی«مسلم است که در ميان طرفداران  مرکزگرائی چند مفھوم  -  
نه به طور اتفاقی. سيل تداومی زائران يا مھاجران بسيار کم شماری که از اروپا و يا خاورميانه 
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کنيم ، به جھان ايده ھا محدود  يخ تعريف میما بعنوان  تاررا که آن چه 
نشده بلکه ھمچنين به  زمان و مکان عمل نيز تسری دارد. در گذشته، 

شده ای از خود به يادگار بسياری  از گروه ھای انسانی اثر ثبت 
بار ه باند. ھمچنين،  ما در مورد آنچه  اعتقادات آن ھا  نگذاشته

ورد تاثيرات عملکرد فردی يا دانيم، ھمينطوردرم ، کم میوردهآ می
دھد که جمعی آنان؛ با اين ھمه، دوره ھای بحرانی حاد به ما امکان می 

ترتيب، ھای آن ھا بيشتر بدانيم. بدين  در مورد آرمان ھا و گزينش
محل  ھای يھودی از ھای مذھبی، جامعه ھنگامی که در دوران سرکوب
به سرزمين مقدس روی ھا برای پناھندگی  سکونت شان رانده ميشدند، آن

نياوردند، بلکه ھمه کوشش خود را بکار بردند تا سرزمينی بيابند که 
را  خراج يھوديان از شبه جزيره ايبریپذيرای آنان باشد (برای مثال، ا

بنگريد). بعدھا، ھنگامی که سرکوب ھای  دوران نوين،  به شکل پوگروم 
وری روسيه اتفاق افتاد ، در امپرات» ملی گرائی ابتدائی –پروتوناسيونال «

ھای جديدی چشم  ا حدی hئيک شده بودند، به کرانهيھوديان ستم ديده که ت
ای که  دقيقأ حامل ايدئولوژی  حاشيهاميد دوختند. فقط يک اقليت ناچيز 

را به تصور » باستانی جديد« ملی گرای مدرن بود، مجددا ايده ميھن 
 .٢١آورد  و فلسطين را نشانه گرفت

 .ھا ارتکاب نسل کشی به دست  نازی و نيز پس از وداوضاع، پيشچنين ب
پذيرفتن قربانيان اروپائی يھود  ازدر اين مورد، امتناع اياhت متحده 

 ١٩٢۴ستيزی، با تصويب قانونی برای محدوديت مھاجرت بين سال ھای 
،  موجب افزايش سيل مھاجرت به خاورميانه شد. سوال اين ١٩۴٨و 

                                                                                                                
ود تاييدی بر اين است که توده ھای مردم و نخبگان رھبری آنان از مھاجرت به می آمدند، خ

  خودداری می کردند. صھيون
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، از ليبرال ھای اسرائيلی تا سوسياليست ھای انترناسيوناليست، در »ھمگون«توده ھای يھودی - 
ند؛ از به سرزمين مقدس دچار مشکل  ھست صھيونيسمدرک جوھر دلبستگی به اصط_ح مذھبيون 

ناسيوناليتاريسم، که از نظر سياسی -سوی ديگر، بوند، جنبش بزرگ سوسياليستی طرفدار نيمه
اکثريت جماعت ييديش زبان اروپای مرکزی را تشکيل می داد، به طرح مھاجرت به خاورميانه با 

  ناباوری ونيش و کنايه ، برخورد می کردند.
در René Johannet نوی اسست که رنه ژوآنه  ه ی، واژ Nationalitarisme[ناسيوناليتاريسم 

آن را ابداع کرد. اين واژه بر اصل مليت ھا متکی است. اين جھان بينی ھويت گرا و فرقه  ١٩١٨
ملت و يا دولت چند -گرا بوده و به مليت گرائی متفاوت با ناسيوناليسم اکثريت يا متفاوت با دولت

  مليتی گرايش دارد. م]
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اقدامات محدود کننده بسيار شاق مھاجرت به اياhت  است که بدون اين
  متحده ونيز اروپای غربی، آيا دولت اسرائيل واقعا ايجاد می شد؟

بود که رويدادھای تاريخی  کس اين ايده را پيشاپيش طرح کردهکارل مار
ھمواره دو بار تکرار می شوند: نخستين بار به شکل تراژدی، و دومين 

، رونالد ريگان، ١٩٨٠اوايل سال ھای دھه  به صورت مضحکه. در ربا
به پناھندگانی که شوروی را تا رئيس جمھوری آمريکا تصميم گرفت 

ترک می کردند، اجازه مھاجرت به امريکا داده شود. خواست اکثريت 
بزرگی از آنان نيز ھمين بود. در مقابل سماجت مھاجرانی که می 

د و نه به خاورميانه، خواستند به ھر قيمتی به کشورھای غربی برون
اسرائيل متوسل به ترفند زيرکانه ای شد: اين دولت با ھمدستی سرويس 
ھای امنيتی نيکوh چائوشسکو [رومانی] و رژيم کمونيستی مجارستان ، 

شان »کشور ملی«ز و کلک مجبور کرد به يک ميليون يھودی را با دو
خواستند در آن  بودند و نه می ت کنند، مکانی که نه انتخاب کردهمھاجر

  .٢٢سکونت کنند
من نميدانم که آيا پدر و مادر و يا پدر بزرگ و مادر بزرگ ھای سيمون 

در خاورميانه را داشتند » سرزمين نياکانشان«شاما فرصت مھاجرت به 
مھاجرت به غرب  ،يا نه؛ در ھر صورت، آنان نيزمانند اکثريت بزرگی

دامه دادند. بر عکس، مسلم به زندگی ا» تبعيد«را برگزيدند و در عذاب 
را » ميھن باستانی«است که سيمون شاما، ھمواره امکان مھاجرت به 

داشت، اما او ترجيح داد که  يا درختان وی را در آن سرزمين نمايندگی 
کنند يا يھوديانی که راه شان نه از بريتانيا ميگذشت  و نه از آمريکا. او با 

يک «اندازد:  قديمی ييديش میياد لطيفه شيرين  اين رويه، مرا به
يست کيست؟ او يک  يھودی است که از يھودی ديگری پول می صھيون

». ممکن سازد "سرزمين اسرائيل"گيرد تا مھاجرت يھودی سومی را به 
ھای دور، به واقعيت نزديک تر  گار ما،  اين لطيفه بيش از گذشتهدر روز

  اھم  پرداخت.است! در صفحه ھای بعدی چند بار به اين مسئله خو
خ_صه: يھوديان در قرن يکم از يھوديه به اجبار تبعيد نشدند و ھمچنين 

باز «در قرن بيستم، با طيب خاطر به فلسطين و سپس به اسرائيل 
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به مصاحبه آزاردھنده ياکو ِکدمی، رئيس سازمان جاسوسی » گستاخ« نيسمصھيودرمورد اين  - 
از ديد يھوديان اتحاد شوروی، راه حل غير «"ناتيو" مراجعه کنيد که در آن او تاييد می کند که 

اسرائيلی (برای مھاجرت)  نظير اياhت متحده آمريکا، کانادا، استراليا و حتی آلمان ھميشه  بر 
 ).٢٠١١آوريل  ١٥(يديعوت آھارونوت، » ارداسرائيل ترجيح د
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دانند که وظيفه مورخ خبر دادن گذشته است و نه از  ھمه می». نگشتند
با اين ھمه،  م.آگاھآينده، ھر چند که من با مخاطره ای که رودر رو ھستم، 

من اين خطر را می پذيرم و فرضيه ای طرح می کنم: اسطوره تبعيد و 
بازگشت که در قرن بيستم به خاطر وجود يھودستيزی آغشته به جنون 
ملی گرائی ، ديرپا  بود، ممکن است در قرن بيست و يکم به سردی 

يھودی گرايد، البته به شرطی که اسرائيل  از کليه امکاناتش برای بيداری  
ھراسی  تازه يا کھنه استفاده نکند، چرا که عاقبت اين کار وقوع فاجعه 

  ھای جديد است.
  

  نامگذاری سرزمين نياکان
  

ض ار«ھدفی که در اين کار دنبال می کنم، کشف روش ھای اختراع 
سرزمين «اش می باشد. منظور از  در اشکال استحاله شده» اسرائيل
در آن اقتدار خلق يھود، که به نوبه  فضای سرزمينی  است که» اسرائيل

عمال سازی، ا راعی است حاصل يک روند ايدئولوژیخود اخت
  . ٢٣شود می

(تئوريک) در اعماق اين سرزمين  پيش از پرداختن به اين مسير نظری
اسرار آميز،  که جھان غرب را بی اندازه مسحور کرده است، ضروری 

می که اين خطه را دربرگرفته، را به مسئله دستگاه مفھو ميدانم توجه شما
نيز در  صھيونيسمجلب کنم. مانند ھر فرھنگ زبان شناسی ملی ديگری، 

دست کاری معناشناختی سھمی دارد، که مملو از خطاھای تاريخی است 
 تر می سازد. گفتمان انتقادی معقولی را پيچيدهکه ھر 

بطه با در را معض_تاين مقدمه کوتاه فرصتی است تا درباره يکی از  
ارض «دانيم، واژه  تاريخی توضيح دھم. ھمان طوری که می واژگان
که ھرگز با سرزمين واقع در قلمرو قضائی دولت اسرائيل » اسرائيل

منطبق نبوده و در روزگار ما نيز نيست، به زبان عبری از دير باز برای 
نه چندان  ی ه، در گذشتگاھیناميدن منطقه بين رود اردن و دريا و حتی 

دور، برای ناميدن سرزمين بزرگ واقع در خاور رود اردن بکار رفته 
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 جهينت و ھا دhلتاس شتريب اما شده، داخترپ منی کنون وھشژپ موضوع به نوشته سه در - 
 عنوان با باسا بن استر و اسيآت ستفيکر-ژان جالب رساله: دارند تفاوت ھم با آنانی ھای ريگ
 نيسرزم و ھنيم" د،يُشِو  زريالی ھا کتاب و ١٩٩٨ ون،يف_مار انتشارات ،"خيالی لياسرائ"

ی ھا شهير. ھا نوشته/ نيسرزم" از،يال وعادي و ١٩٧٩ اوِود، آم و،يآو تل ،ی)عبر به( ،"موعود
 .٢٠٠٨ نگ،يِرسل و،يآو تل ،"صھيونيسمی حيمس
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يستی را از صھيوناست. اين واژه متغير، تصورات سرزمينی استعمار 
  .٢٤سرآغازش، در بيش از يک قرن پيش، سمت و سو داده است

  
  کتاب اھھا می توان جلد ھای دانشگاه ھا و کتابخانه در قفسه کتابفروشی

سرزمين «، »ن اسرائيل در دوران پيش از تاريخسرزمي« ی هدر بار
سرزمين اسرائيل در دوران فتوحات «، »اسرائيل در دوران صليبی ھا

ھای وارداتی از  کتابکه و غيره را در کنار ھم يافت. ھنگامی » عرب
به طور منظم با » فلسطين«خارج را به زبان عبری منتشر می کنند، واژه 

ين می شود. ھمين روش را در مورد جايگز» سرزمين اسرائيل«واژه 
 نظير تئودور ھرتسل، ماکس نوردو، بير صھيونيسمنوشته ھای بزرگان 

اند: در حالی که خود آن ھا از واژه  بورچوف و بسياری ديگر بکار برده
اند، در ترجمه آثار  متداول در آن زمان استفاده کرده »فلسطين«

سرزمين «ا به و آن ررا حذف » فلسطين«نامبردگان به عبری، واژه 
 اند. اين زبان شناسی سياسی موجب پرت و پ_ھای برگردانده» اسرائيل

کرات، خواننده ساده لوح عبری است: بدين گونه، به  مضحکی شده
يستی صھيونفھمد که چرا ھنگام مجادله بزرگ در درون  جنبش  نمی

ان پر دراوائل قرن بيستم درباره جايگزينی فلسطين با اوگاندا ، مخالف
  می ناميدند.» فلسطين مرکزگرا«يا » فلسطينی«شمار  اين طرح را 

  
ن فرمول را با ھای ديگر، اي حتی در زبان صھيونيسممورخان ھوادار 

مان، در  ز جمله ، سيمون شاما آشنای ديريندھند. ا خواسته خود وفق می
 دو«شادمانه، کارزار استعماری خانواده روچيلد را با عنوان  ھيجانيک 

ماندگار کرده است. لذا، بايد به خاطر  ٢٥»روچيلد و سرزمين اسرائيل
نه فقط به طور مرتب » فلسطين«داشت  که در دوران مورد نظر، واژه 
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ارتز اسرائيل (سرزمين اسرائيل) در عبری جديد نيز به عنوان صفت تفضيلی به کار  ه یواژ - 
(و نه به طور ساده » اسرائيلی-موجوديت ارتز«ن ترتيب، در زبان رايج به صورت می رود. به اي

و غيره ادا می شود. در » اسرائيلی-ارتز ه یمنظر«، »اسرائيلی-شعر ارتز«، »)اسرائيلی«
تاسيس شده است. برای » تاريخ سرزمين اسرائيل« ه یدانشگاه ھای اسرائيل ،بخش ھای ويژ

سرزمين اسرائيل به عنوان «ليمات ويژه به کتاب يھوشوآ بن آريه، حقانيت ايدئولوژيکی اين تع
(به زبان عبری)، اورشليم، » گذشته ه یآموزش تاريخی و جغرافيا، سرزمين در آئين ه یسوژ

  . مراجعه کنيد.٢۶تا  ۵، صفحه ٢٠١١ماگنس 
 

٢٥
 Two rotchilds and the Land of Israel, London, Collins, 1978 



٤٢  

رفت، بلکه حتی در کتاب او ھمه  ھای اروپائی  بکار می در کليه زبان
شخصيت ھای حماسه يھود از اين واژه استفاده می کردند. برنارد لويس، 

وفادار اقدامات » رفدارط«مشھور انگليسی ـ امريکائی و  مورخ 
را تکميل کرده است. او در  اين روش  زبان شناسیيستی، صھيون

ای فاض_نه مجبور شده تا حد توان استفاده  منظم از واژه  مقاله
در زمينه تاريخی را کوچک نشان دھد، او با اطمينانی علمی » فلسطين«

يھوديان کشور را ارتز «يدايش کتاب مقدس تاکيد می کند که از زمان پ
[ارض اسرائيل] می نامند و نام ھای اسرائيل و يھوديه را برای  اسرائيل

حاصل از تقسيم مملکت پس از مرگ شاه  پادشاھیمشخص کردن دو 
  ».٢٦سليمان بکار می برد

پس حيرت آور نيست که اسرائيليان يھودی بر اين باور باشند که اين 
ترديدی در مورد ھويت مالک  ھيچابھام ،  بدونارطلبانه  نامگذاری انحص

گذارد:  اين امر تقريبا جاودانه و موجوديت آن   واقعی اين خطه باقی نمی
جای ديگری به شکل  بر می گردد. من در الھیدست کم، به زمان وعده 

ی نيستند که با استفاده از نام : عمدتا اين سخنگويان عبرا متفاوتی نوشته
بلکه اين سرزمين اسرائيل  سرزمين اسرائيل می انديشند، اسطوره
دين گونه تصور يک ای  است که از ورای آنان فکر کرده و ب اسطوره

پروراند که پيامدھای سياسی و اخ_قی آن به اندازه  فضای ملی را می
، ١٩۴٨. اين واقعيت که از سال ٢٧کافی درست ارزيابی  نشده است

» سرزمين اسرائيل«ر آن حاکميت دارد،  با قلمروی که دولت اسرائيل ب
منطبق نيست، توانسته به شکل گيری يک طرز فکر ژئوپوليتيکی و 

نسبت به مرزھا  يا بيشتر به عدم وجود مرزھا در بين  آگاھینوعی 
  اکثريت اسرائيليان يھودی کمک کند.

ه ھنگامی که به شود، بويژ ش می آيد که تاريخ کنايه آميز میپي گاھی
ھای زبانی برخورد می کنيم.  ھا و به خصوص سنت ه اختراع سنتزمين

کمتر کسانی توجه می کنند يا حاضرند بپذيرند که در واقع اورشليم، 
حبرون، بيت لحم و اطراف آن در متون  کتاب مقدس بخشی از سرزمين 
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 « Palestine, On the history and geography of a name », The international 
History Review, II, 1, 1980, p.1. 
٢٧

 Les Mots et la Terre, Les intellectuels en Israel, Paris, Flammarion, 
« Champs », 2010, p.193-208. 
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  به عبارت ديگر به و ، سامريهاسرائيل نيستند. سرزمين اسرائيل به 
  اسرائيل شمالی محدود می شود!  پادشاھیسرزمين 

حکومت سلطنتی وجود نداشته است که  ھيچبه اين امر که ھرگز  آگاھیبا 
ی عبرانی نامگذار   ھيچممالک  يھوديه و اسرائيل را متحد کرده باشد، 

ھا مشاھده نشده است. اين چنين است که  در  برای مجموعه اين سرزمين
نگونه که در دوره فراعنه ناميده داستان ھای کتاب مقدس، نام منطقه ھما

. خدا ٢٨»سرزمين کنعان«ميشده  به صورت اصلی حفظ شده است:  يعنی 
و زمينی « ، نخستين کسی که به آئين نو گرويد وعده می دھد: ابراھيمبه 

  را، به  كنعان  زمين  تمام  ، يعنی زيست خواھیرا که ھمچو غريب در آن 
 خواھم  ايشان  ، و خدای دھم  ِملكيِت ابدی  تو به  ذريه  بعد از تو به تو و

) بعدھا، با ھمان آھنگ، خدا به موسی فرمان ٨، ١٧(سفر آفرينش،» بود. 
به اين کوه عباريم بر بلندی ھای نبو که در زمين موآب در «می دھد: 

). ٣٢،۴٩(سفر تثنيه،»   مقابل اريحاست برآی، و به زمين کنعان نگاه کن
ھور شد، در پنجاه و ھفت آيه ب شناخته و مشاين نام که بدين ترتي

  است.  آمده
در مقابل، اورشليم ھمواره در سرزمين يھوديه قرار داشت؛ اين نامگذاری 
ژئوپوليتيکی، که از پيدايش سلطنت کوچک سلسله داود ريشه گرفته، 

يک از مولفان کتاب مقدس  ھيچبيست و چھار بار تکرار شده است. 
که دور تا دور شھر مقدس را احاطه کرده تصور نمی کرد سرزمينی 

بنامد. برای مثال، در ِسفر دوم تواريخ ايام » سرزمين اسرائيل«است ، 
را خرد و به ھا و تمثالھا  و اََشيره  ساخت ھا را منھدم و محراب«آمده است: 

 وقف شده به خورشيد  را در تمامی ھای  تنديس یه گرد تبديل  كرد و ھم
). در ٣۴،٧» (كرد.   مراجعت  اورشليم رنگون کرده، بهس  اسرائيل  زمين 

گير سکونت يھسرزمين اسرائيل، در مقايسه با يھوديه،  تعداد بيشتری ما
ت و اکثر آن ھا بار معنائی داشتند و نام آن در يازده آيه ديگر آمده اس

آميزی دارند. باhخره، مبنای درک مکانی نويسندگان کتاب مقدس با تحقير
سرزمين «خوانی دارد: نام  ی  ديگری از عصر باستان ھمھا یھگوا

                                                           
٢٨

کلشتاين و نيل آشر سيلبرمان متحد، به اثر اسرائيل فين ھیدر مورد عدم وجود مملکت پادشا - 
  مراجعه کنيد:

در منابع بين النھرينی و به ويژه مصری، سرزمين کنعان کام_ شناخته شده است. بايد واقعيتی را 
ياد شده است. » سرزمين عبرانی ھا«به آن افزود : در سفر پيدايش ،يک بار از کنعان به عنوان 

)۴٠،١۵(  
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شناسی  متن ديگری ديده می شود و نه در آثار باستان ھيچنه در » اسرائيل
جغرافيائی معين و مشخص به چشم ای از آن به عنوان مکان  نشانه

  .خورد می
در تاريخ نگاری اسرائيل، اين کليات در مورد دوران طوhنی موسوم به 

نيز صدق می کند. به موجب کليه منابع نوشتاری، شورش » ممعبد دو«
پيش از مي_د مسيح و قيام  ١۶٠تا  ١۶٧ھا در سال  حشمونیپيروزمند 

سرزمين «دی در مي_ ٧٣تا  ۶۶شکست خورده زلوت ھا در سال ھای 
ھای  _ش برای يافتن اين واژه در کتاباست. ت رخ نداده» اسرائيل
. جستجوی اين ٢٩ھای خارجی بی فايده است ھا يا در ساير روايت مکابی

ھای ف_ويوس ژوزف  فلسفی فيلون اسکندرانی يا نوشته فرمول در رساله
ھا، چه  ای . در سراسر موجوديت سلطنت يھوديهنيز ات_ف وقت است

مستقل و چه تحت قيمومت، سرزمين واقع بين دريا و کرانه خاوری رود 
  مشخص نشده است!» سرزمين اسرائيل«اردن ھرگز با واژه 

در گذشته، نام منطقه ھا و کشورھا به دفعات  تغييرکرده است. نادر نيست 
ھا نھاده  ام ھائی مشخص شود که بعدھا بر آنکه کشوری بسيار قديمی با ن

ورت فقدان نامگذاری شده است، اما اين کارکرد زبان شناسی فقط در ص
رود. برای مثال ھمه ، بکار می شده شده و عموما پذيرفته قديمی شناخته

دانند  که ، حمورابی نه بر سرزمين جاودانی عراق، بلکه بر بابل  می
حکم رانده است و ژول سزار سرزمين ُگل ھا را تسخير کرده و نه  

کتاب داند که شاھان   نسه را. برعکس، کمتر اسرائيلی میسرزمين فرا
ان يا يھوديه اند که کنع ھائی سلطنت کرده مقدس، داود و يوشيا بر مکان

سادا در سرزمين اسرائيل رخ نام داشت و خودکشی دسته جمعی م
  است.   نداده

وجه پژوھشگران ھيچبه » شده دست کاری«معناشناختی  ه یاين گذشت
اسرائيلی را معذب نمی کند. ھر بار، آنان خطای تاريخی زبانی را بدون 

ا اليتزور ند. يھودکن میتکرار کوچکترين ناراحتی و ترديد ، از نو 
Yehouda Elitzour ]اي_ن ، -]، استاد دانشگاه بار١٩٩٧-١٩١١

کارشناس برجسته کتاب مقدس، جغرافيادان و مورخ در زمان خود با 
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يونانی قديمی سفر توبی  که به نظر ميرسد که در  ه یرجميک بار در ت» سرزمين اسرائيل« - 
قرن دوم پيش از مي_د نوشته شده، آمده است. در اين کتاب ، اين واژه به عنوان نام سرزمين 

  اسرائيل شمالی درج شده است: ھیپادشا
http://ba.21.free/septuaginta/tobie_1.html 
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است:  علمی را چنين خ_صه و بيان کرده صداقتی کمياب موضع ملی
 ز کنيم که رابطه ما بايھانگاری پر برپايه درک ما، بايد ازاين ساده«

شان، به صورت  ھای ديگر با ميھن سرائيل را با رابطه خلقسرزمين ا
سرائيل بود.  اسرائيل يکسان بررسی کنيم. اسرائيل، پيش از کشورشدن، ا

ھای متعدد پس ازرفتن به تبعيد ،ھمچنان اسرائيل بود، و اين  در طول نسل
زمين اسرائيل باقی ماند. سرزمين ، ھرچند  غير مسکونی ، سر

گلستان وجود دارد چرا در انگلستان زندگی ميکنند  و انھا  فقط  انگليسی
يا دو  ھائی که پس از يک یھا در آن زندگی می کنند. انگليس که انگليسی

بود. و اگر  اند، ديگر انگليسی نخواھند نسل انگلستان را ترک کرده
بود . برای  شد، ديگر انگلستان نمی ھا خالی می انگلستان از انگليسی

  »٣٠ين استھا چن ھمه خلق
) ابدی و تغييرناپذير را تشکيل ethnosھمان قدر که خلق،  يک قوم (

ھای متون آن ذاتی جامد است.  در ھمه تفسيردھد، سرزمين و نام  می
ھای  اسفار کتاب مقدس و چه در روايت  باستانی ياد شده در باh، چه

 دوران معبد دوم، سرزمين اسرائيل  در طول تاريخ به مثابه سرزمينی
است. در زير  شده ابت و نسل اندر نسل مشخص، شناختهکام_ محدود، ث

  آيد. ن گفته میچند مثال برای ملموس کردن اي
با کيفيت  ٢٠٠۴در ترجمه جديد کتاب اول مکابيان به عبری که در سال 

وشش بار در  صدوپنجاه»  سرزمين اسرائيل«چاپ رسيد ، ه باhئی ب
ھا  حشمونیشده است، در حالی که  ھا تکرار مقدمه جديد و يادداشت

ری خبر بودند که در سرزمينی به اين نام شورشی را رھب کام_ بی
اند. يکی از مورخان دانشگاه عبرانی بيت المقدس از اين ھم فراتر  کرده

سرزمين اسرائيل به مثابه «رفته و اثری علمی منتشر کرده با عنوان  
يادشده در » مفھوم«لی که  ، در حا»حشمونیمفھومی سياسی در ادبيات 

ای نزديک  ملی در گذشته-نداشت. اسطوره زميندوران مورد نظر وجود 
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 Yehouda Elitzour, « La terre d’Israel dans la pensée biblique », Yehouda 
Shavivçdir.à, Une terre en héritage, Jerusalem, Centre Mondial Mizrachi, 

1977, p.22. (به زبان عبری)  
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ھای ف_ويوس ژوزف ، ھنگام ترجمه، به  نان داغ بود که ناشران نوشتهچ
  .٣١را به آن بچسبانند» سرزمين اسرائيل«خود اجازه دادند 

عدد اين که يکی از نام ھای مت»  سرزمين اسرائيل« منشأدر حقيقت، 
، »سرزمين مقدس«مکان است (می دانيم که نام ھای ديگری چون 

ان قدر ھم» کشور گوزن «يا حتی » صھيونکشور «، » سرزمين کنعان«
اند)، اختراعی مسيحی و خاخامی است، به  در سنت يھودی پذيرفته شده
وجه سياسی  ھيچی متاخر بوده  و به الھياتعبارت ديگر يک اختراع 

بار  کرد که اين نامگذاری برای نخستينتوان  فرض  ياط مینيست. با احت
است.  در صورتی  ی قديس آمدهروايت مته در انجيل ب» عھد جديد«در 

که اگر اين فرض که به موجب آن، تاريخ پيدايش اين کتاب مسيحی  
اواخر قرن اول  است مورد تائيد قرارگيرد، می توان برای آن ارزشی 

 ی هود، در مصر فرشتھير پس از مرگ«مده است: مقدم قائل شد. در آن آ
خداوند در خواب بر يوسف ظاھر شد و به او گفت: برخيز و کودک و 

صد قتل مادرش را برداشته به سرزمين اسرائيل روانه شو، آنان که ق
پس يوسف برخاسته، کودک و مادر ». « اند. کودک را داشتند، خود مرده

  ).١٩،٢-٢١» (آمد اورا برداشت و به سرزمين اسرائيل
سرزمين «اين تنھا مرجع منحصر به فرد که منطقه اطراف اورشليم را 

ھای عھد جديد،  موردی استثنائی ست، چرا که کتاب می نامد،» اسرائيل
. امکان دارد که دليل ظھور ٣٢را ترجيح می دھند» کشور يھوديه«واژه 

» د اسرائيلفرزن«اين واژه جديد اين باشد که مسيحيان نخستين خود را 
سرزمين «می ناميدند و نه يھودی، اما نبايد ناديده گرفت که واژه 

  بسيار ديرتر وارد متن ھای باستانی گشت.» اسرائيل
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 Maccabées I, introduction, traduction et commentaire par Ouriel 
Rappaport, Jerusalem, Ben Zvi, 2004 ; Doron Mendels, The Land of Israel 

as a Political Concept in Hasmonean Literature, Tubingen, Mohr, 1987 ; 
  به کتاب زير نيز (به زبان عبری) نگاه کنيد:

  رجمه جديدتر ان:،، و يا ت۴،١، ٢، کتاب ١٩٢٣تاريخ جنگ يھوديان با رومی ھا، ورشو، اشتيبل،
Ramat-Gan, Massada, 1968, livre VII, 3, 3, p.376. 
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؛ و ٢٨و  ٢٠، ٢۶؛ اعمال رسوhن، ٢٢، ٣؛ يوحنا، ١،۵برای مثال به مرقس، - 
  مراجعه کنيد. ١۵،٣١روميان،
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پس از ويرانی معبد ھنگامی در ميان يھوديان ريشه » سرزمين اسرائيل«
گرفت که يکتاپرستی يھودی، پس از شکست سه شورش پيروان آن آئين 

بود.  ای را چشيده مديترانه ه یطعم  پَسروی  در حوزعليه بت پرستی، 
را » سرزمين اسرائيل«آميز، به  استناد، و البته به صورتی ترديد نخستين

وم، سرزمين يابيم که در قرن د وشته ھای ميشنا و تلمود زمانی میدر ن
ھا به فلسطين تبديل شد ، يعنی ھنگامی که بخش  يھوديه به فرمان رومی

لی آن شروع به گرويدن به مسيحيت کردند. در ضمن ممکن بزرگی از اھا
باشد که صعود  شده اشیاست که اين نامگذاری از ھراس عميقی  ن

ديه دسته دسته به آنجا سرازير ختگان يھويھپرقدرت بابل، جائی که فر
  شدند، ايجاد کرد. می

 با اين ھمه، ھمان گونه که در باh اشاره شد، سرزمين اسرائيل مسيحی يا
شده ، دارد.  آن چه در عصر ملت ھا به آن داده خاخامی معنای متفاوتی با

خلق «، »خلق يھود«در دوران باستان، و قرون وسطی، واژه ھای 
معنائی کام_ متفاوت با  آن » خلق خدا«،  يا »خلق مسيحی«، »برگزيده

است؛ و ھمين طور  فھوم مدرن خلق می شناسيم، داشته چه که امروز به م
در کتاب مقدس يا حتی برای » سرزمين موعود«در مورد است 

» ميھن«شباھتی به  ھيچدر سنت يھودی و مسيحی که » سرزمين مقدس«
 نزديک به نيمی از خاورميانه ، الھیيستی ندارد. سرزمين موعود صھيون

گرفت. مرزھای مذھبی تنگ تر  از فرات تا رود نيل را در بر می
ھای مقدس ناپيوسته و  به سرزميناسرائيل تلمودی ھميشه  سرزمين

تفکر  شد که شامل درجات متفاوتی از تقدس بود  ، و  باريکی  محدود می
ھای آن ھرگز  به آن به منزله مرزھای  طوhنی يھودی، در ھمه شاخه

  سياسی نيانديشيده بود.
ی (تئولوژيک) به الھيات» سرزمين اسرائيل«در اوايل قرن بيستم بود که 

ازگذشت سال ھا در برزخ  گرفت و آن ھم  پسطور قطعی شکل 
ھا که آنقدر ج_يش دادند تا ازآن يک مفھوم ژئوپوليتيکی  پروتستان

يستی اين نام گذاری را از سنت صھيوندرخشان درست کردند . استعمار 
ھا)   ھا (کولون و آن را در زبان جديد مھاجرنشين خاخامی  استخراج کرد

تا بتوان ادعای مالکيتش را نمود  و از به نامی انحصاری تبديل  کرد 
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، که ديديم نه فقط در ھمه اروپا بلکه در »فلسطين«جمله برای زدودن 
  . ٣٣يستی نسل اول نيز پذيرفته شده بودصھيونميان کليه رھبران 

ظه قوم مدارانه پيروزی اين مھندسی زبان شناختی  به ساختمان يک حاف
ھائی از کشور،  ھا در بخش ن نامجا کرده ب ھا اين جاياری رساند و بعد

. اين ٣٤ھا ادامه يافترھا و درجويبا ھا ، در دره ھا، در خيابان در محله
کار آشکارا امکان داد که از روی تاريخ طوhنی غير يھودی اين مکان ھا 
پرش شگفت انگيزی صورت گيرد. مشخص کردن منطقه ای به نام يک 

در بر بگيرد، باور به  ملک که بخش بزرگی ازاکثريت اھالی آن را
ن، اين اکثريت  را به عنوان آل و تقويت کرد که بر طبق يھگرايشی را تس

مجموعه ای از مستاجران دست دوم و يا حتی ساکنان موقتی تلقی کردند 
که سرزمينی که بر روی آن زندگی می کنند، به آنان تعلق ندارد. استناد 

ک کشور خالی را جا ، تصويری مردمی از ي» سرزمين اسرائيل«به 
خلقی بدون «که از دير باز  برای » سرزمينی بدون خلق«انداخت ، 

در نظر گرفته شده است. گشودن رمز اين تصوير اغفال کننده »  زمين
آن مسيحيان انجيلی ھستند، به ما امکان  منشأمرکزی، که در حقيقت 

را از  ١٩۴٨اخراج دوران جنگ سال - خواھد داد تا رخداد مھاجرت
را از   ١٩۶٧سوئی و از سرگيری اقدامات استعماری پس از جنگ سال 

  طرف ديگر، بھتر بفھميم.
  

***  
و » حق تاريخی«در نوشته حاضر، اساس بحث بر پايه نشان دادن اصل 

انيتی ھمچنين روايت ھای ملی ھمراه آن است که ھدف آن  ايجاد حق
شی انتقادی ست. اين کتاب، ھمچنين ت_اخ_قی برای تصاحب اين فضا

                                                           
٣٣

به » صھيونسرزمين «، ١٨٨٠سال ھا دھه  ه یبدين گونه، در سرودھاتيکواه (اميد)، سرود 
سرزمين «مکان شناسی يھودی به استثنای  ه یترجيح داده شده است. ھم» ئيلسرزمين اسرا«

  کنار گذاشته شده و از زبان ملی حذف شده است.» اسرائيل
 

٣٤
ما بايد نام ھای «، داويد بن گوريون اين نکته را به خوبی چنين فرموله کرد: ١٩۴٩در سال  

لکيت سياسی آنان را بر اين سرزمين عربی را به دhيل سياسی پس بزنيم؛ ھمان طوری که ما ما
(بيانات، » نمی شناسيم،  نه مالکيت روحانی آنان و نه نام ھای آن را نيز به رسميت نمی شناسيم

  مرون بنونيستی:   ه یاستخراج شده از کتاب پر آموز
Meron Benvenisti, Dacreed Landscape, The Buried History of the Holy 

Land since 1948, Berkely, University of California Presse, 2000, p.14). 
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نگاری رسمی  است  و از آن طريق، به مشخصه ھای  نسبت به تاريخ
بر  صھيونيسمپردازد که  ای (پاراديگماتيک) می وارهانق_ب مھم  الگو

 ملی قر ولُنداست.   ئی در حال تحليل رفتن انجام دادهگرا روی يھودی
با استفاده  ای  دی از ھمان ابتدا به طور فزايندهايمان يھو در مقابليھودی 

ھای  ھای اين ايمان، ارزش ) از واژهinstrumentalisationابزاری (
 صھيونيسماست.  عيد ھای آن و آئين آن ھمراه بودهآن، نمادھای آن، 

اش، نه تنھا نيازمند ردای مذھبی  hئيک، از آغاز اقدامات استعماری
لکه ) بوده، بethnosآن قوم ( برای حفظ و تحکيم خطوط مرزبندی حدود

» سرزمين نياکان«ھمچنين برای مشخص کردن محل استقرار و مرزھای 
 ی هبه آن نياز داشته است. با گسترش سرزمينی و از بين رفتن ايد

سوسياليستی ملی، اين ردای تشريفاتی بيش از اندازه ضروری  و حياتی 
مذھبی  را چه در -ھای قومی ر اواخر قرن بيستم، موقعيت جريانشد، و د
مومی (دولتی) و چه در حوزه قدرت و دستگاه نظامی تقويت حوزه ع

  کرد.
 خدااين روند  به تاخير افتاده، نبايد ما را به اشتباه اندازد: ملی کردن  

(بيشتر از مرگش) پرده مقدس را ازآن خاک کنار زد، و آن را به شنی 
دن آن پرداخت   و خواست برآن تبديل کرد  که ملتی جديد به لگد کوب کر

رت متافيزيک را  گرائی اساسا پايان مھاج ھا بنا کند. يھودی اخک
اين ترديد پيوندی روحانی با  بيند، که بی ای می دررستگاری مسيحاگونه

آن که  خصلتی ملی به آن دھد.  در حالی  مکان برقرار می سازد، ولی بی
زمين و در  زايای، پايان تبعيد تخيلی ، در رستگاری صھيونيسمکه برای 

يابد که به دنبال اسطوره  جاد وطنی زمينی و مدرن تجلی میاي
بر دارد، ھنوز مرزھای  اين شرايط دربنيانگذارش، با ھمه خطرھائی که 

 .تعريف شده و ثابتی ندارد
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  وطن سازی
  

  شناختی ومالکيت ملی  ضرورت زيست
  

چيست ؟ خيلی ساده، تکه زمينی  که از ھر  کشور
است.  دادی محاط شدهمرزھای عموما قرار طرف با
برای انگلستان بميرند.  ھا  حاضرند انگليسی

ھا برای  ميرند، آلمانی می ھا برای آمريکا آمريکائی
ھا برای روسيه. در حال حاضر،  آلمان و روس

ر جنگ درگيرند. از اين پنجاه يا شصت کشور د
شک ھمه شايستگی ندارند که کسی  کشورھا بی

  .برايشان بميرد
  ١٩۶٢، ٢٢ جوزف ھلر، کچ

  
بايد  [...]مرزھای خارجی کشور، پيوسته به صورت 
بازتاب و حمايت شخصيت جمعی درونی فرض شود 
که ھر فردی در خود دارد و به مدد آن می تواند در 

ھميشه و » خانه خود«زمان و مکان کشوربه مثابه 
  ھمه وقت زندگی کند.

  اتين باليبار،
  »١٩٨٨شکل ملت: تاريخ و ايدئولوژی، « 
  
  

اواخر قرن ھای نظری درگير در  مسئله ساختار ميھن مدرن در بحث
عمدتا  گاھیويکم درباره ملت و مليت، جاي بيستم و آغاز قرن بيست

ای  دارد.  پژوھشگران برای فضای سرزمينی، به عبارت ديگر به  حاشيه
که که حاکميت ملت در آن  ) يعنی جائیhardware» (سخت افزار«

اند که برای روابط ميان  را قائل نشده یھن ميزان توجيابد، ھما تحقق می
ھای تاريخی در شکل  سطورهفرھنگ  و حاکميت سياسی و يا نقش ا
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گيری پيکر ملی. با اين حال، ھمان گونه که  تحقق طرح ايجاد يک ملت، 
است،  تاريخی از نو ابداع شده ه ینيازمند يک دستگاه دولتی و يک گذشت

کی خيالی نيزنياز دارد  تا بدان به عنوان نقطه به يک  سرزمين ژئوفيزي
  اتکا و ابزارمطالبه دائمی متوسل شود.

در زمان خود گفت:  Horaceآيا برای اين فضا و مکان بود که ھوراس 
ته، مبلغان مقوله در دويست سال گذش ١؟»دلپذيراست، زيباست مردن« که 

ھای  ه شکلھا و ب قول مشھور به بسياری از زبان ملت از اين نقلِ 
اند، بدون اين که ھمان معنای مورد نظر شاعر  گوناگون استفاده کرده

  نامدار رومی يک قرن پيش از مي_د را به آن بدھند.
ھای قديمی گرفته  ھای رايج در روزگار ما از زبان بسياری از اصط_ح

که محتواھای ذھنی گذشته و اند، به ھمين جھت دشوار است  شده
بھنگامی  تاريخی حال را از ھم تميز داد. خطر نا ھای  زمان حساسيت

ھائی  که با يک فعاليت تاريخ نگاری جدی  سازی برروی ھمه مفھوم
ھا  احتماh در ھمه زبان» ميھن«فھوم ھمراه نيست، بال گسترده است. م

  وجود دارد، بدون اين که حتما معنای واحدی داشته باشند.
و کمی بعد،  πατρίδα patridaدر گويش ھای يونانی قديمی، واژه 

ديده می شود  که در hتين باستانی به شکل  patris  Πατρις پاتريس
patria اين واژه ، از نظر دستوری اسم   منشأاست. بی شک،  وارد شده
pater [پدرانه] ُمھرش را به چند » پاترنل«شناسی  (پدر) است. اين واژه

ايتاليائی، اسپانيولی و  la patria زبان اروپائی مدرن ھم زده است: 
ھای زبان رومی.   فرانسه و چند نوع از شاخه la patrieی، پرتغال

انگليسی  ھای زبان در خويشاوندی از طريق پدر در hتين را
)fatherland) آلمانی ،(vaterland) ھلندی ،(vaderland د. گوين) می

ند ھای مترادف ، نسبت مادری را ترجيح می دھ به موازات آن، واژه
)motherland  در انگليس) يا  حتی ھمانند سازی ميھن در استناد به خانه

به آلمانی (که در  Heimatدر انگليسی و  homelandيا کانون مثل 
yiddish  ييديشHeimland است). در زبان عربی، برعکس،  را داده

  نزديکی دارد.» ميراث«ميھن (وطن) به لحاظ ريشه شناختی  با 
يست مخترع عبری مدرن، که زبان روسی (و/ يا نصھيودانشمندان 

را  moledetييديش) زبان مادری اکثريت و ناقل فرھنگی آنان  بود، واژه 

                                                           
1 « Dulce et decorum est pro patria mori », Horace, Odes, livre III,2,13, 
Paris, Les Belles Lettes, 1954, p.97. 
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اند، که به احتمال قريب به يقين از واژه  از کتاب مقدس به عاريت گرفته
ا خاستگاه ي گاهالھام گرفته و معنايش به زاد  Родина  rodinaروسی 

 Heimatدر مقياسی گسترده تر،به   Rodinaد. خانواده ارجاع ميدھ
) حامل آن، یرمانتيک (و شايد ھمچنين جنسيت حسرتآلمانی ، و پژواک 

ای ھماھنگ  يستی به يک ميھن اسطورهصھيونکه احتماh با تمايل 
  . ٢است، شباھت دارد بوده

از دوران باستان تا » ميھن«ھای مديترانه واژه  به ھر تقدير، در کرانه
ھا و  س در آستانه عصر جديد، دچار سختیوسطای اروپا و سپقرون 

 اند، ھای متفاوتی به آن چسبانده نیھای زيادی شده است: مع تغييرشکل
اززمان پيدايش مليت گرائی  که  عموما شامل آن مضمونی نميشود  که

 ی هاست. پيش از پرداختن به اصل موضوع ، شايسته است چند ايد داشته
ھا با فضای سرزمينی که بر  را در مورد رابطه انسانه متداول نسنجيد

  روی آن زندگی ميکنند، روشن کنيم.
  

  کشور،ھمچون فضای حياتی طبيعی؟
  

، قوم شناس معتبر آمريکائی در سال Robert Ardreyرابرت آردری 
يک بمب کوچک زيست شناختی اجتماعی (سوسيوبيولوژيک)  ١٩۶۶

آوری در بين تعدادی کار گذاشت که موجب جنب و جوش  حيرت 
الزامات سرزمينی. سرزمين، «ازخوانندگانش شد. کتاب او با عنوان

چالشی بود با   ٣»حيوانی مالکيت و ملت ھا منشأبررسی شخصی درباره 
کل شيوه فکری ما در مورد سرزمين، مرزھا و فضای حياتی. آردری به 

ن را به مثابه کليه کسانی که تا آن زمان، دفاع از خانواده، روستا يا ميھ
شده در تاريخ تلقی می  ع_قه وجدانی و تحول فرھنگی ثبت محصول

کردند، قاطعانه نشان می دھد که فضا و ايده مرزھا عميقا در روند زيست 
است. يک کشش  بيولوژيک) ثبت شده-لوسيونيستوُ شناسی تکامل (اِ 

                                                           
٢
  زير مراجعه کنيد: ه یبه نوشت Heimatو  rodinaدر مورد نزديکی  -  

Peter Bickle, Heimat, A Critical Theory of the German Idea of Homeland, 
New York, Camden House, 2002, p.2- 

 
٣
 .١٩۶٧پاريس، انتشارات استوک، سال  -  
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ه کباطنی موجود در انسان او را به سوی انتخاب سرزمينی سوق می دھد 
ای موروثی است   کرد. اين کشش ،غريزهبه ھر بھائی از آن دفاع خواھد

دارد که چگونه در اوضاع و احوال  ه  را وامیکه ھمه مخلوقات زند
  مشخص واکنش نشان دھند.

آردری به موجودات زنده گوناگون،  ی هطوhنی مشاھد ی هدر  پی دور
، دست کم شمار ھای جانوران، اگر نه  ھمه  اين نتيجه رسيد که گونه

را بر می گزينند.  »قلمروی«بسياری از آنان ، راه و رسم زندگانی 
ھای کام_ گوناگون  ای است که از بدو تولد در گونه رائی غريزهگقلمرو

و تحت تاثير  انتخاب طبيعی وجھش ھای نا محسوس توسعه می يابد. 
 طبق  نظر آردری، کار پژوھشی تجربی موشکافانه نشان می دھد که

ان تخطی کند، يعنی به جانوران صاحب قلمرو به ھر که به محدوده آن
کنند، به ويژه اگر  رحمانه حمله می  ز کند، بیشان تجاو فضای حياتی

ھای ھم نوع باشند. بدين گونه،  در روی سرزمينی  مھاجمين ماده
ردند به مشخص، نبرد بين نرھا، که پژوھشگران در گذشته فکر می ک

رای ھای شديد ب ھاست، در واقع درگيری جلب ماده خاطر رقابت جھت
تر، تسلط بريک سرزمين،  آورای حيرت  تسلط بر اموال است.  به شيوه

به صاحبان آن قدرتی می دھد که بيگانگانی را که در صدد تجاوزند 
نوعی شناسائی حق «ھای جانوران،  غافلگير کنند. لذا در بيشتر گونه

ه تناسب قوا ميان آن ھا را مشروط و می يابيم ک» قلمروی ی همحدود
  ھدايت می کند.

مين نياز دارند؟ از  آردری می پرسد که چرا موجودات زنده به يک سرز 
يک ناحيه با ھدف  -١ھا، دو دليل عمده مطرح می شود:  مجموعه پاسخ

تضمين مواد hزم برای امرار معاش موجود زنده انتخاب می شود، يعنی 
قلمرو به مثابه  - ٢ل؛ کی  و منابع آبی موجود در محبا توجه به مواد خورا

گرفتن در مقابل دشمنان  د و پناهای ست برای دفاع از خو ميدان بسته
خوار. اين نياز ابتدائی به فضا در مدتی طوhنی تحول می يابد تا  گوشت

تبديل شود. » قلمروطلبان«اين که به بخش hينفکی از تحوhت ژنتيکی 
ه  مرزھا ست و ع_وه بر نسبت ب آگاھیموجد نوعی  اين ميراث طبيعی 

ای را تشکيل می دھد  که بر مبنای آن دسته ھا و گله ھا شکل می  آن، پايه
گيرند. ضرورت حفاظت از فضای حياتی  گروه بندی ھای موجودات 
زنده را به  اجتماعی شدن بر می انگيزد ؛ سپس، اين گروه متحد، با دسته 

 پردازد.  شکمکش میھای ديگر ھمنوع به ک
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کرد، به  ضيح رفتار موجودات زنده بسنده میاگر آردری صرفا به تو
اش، اثر او به  کننده سخنوری و سبک پراستعاره استعداد خيره رغم

موضوع مجادله بين کارشناسان قوم شناس محدود شده  و پژواک چندانی 
ر ھای وی بسيا وجود اين، ھدف نظری و نتيجه گيری. با٤نمی يافت

بلندپروازانه بود: درورای چند تاييديه تجربی در زمينه جانورشناسی، او 
ھا درک کند.  نسل ه یرفتار انسانی را در زنجير» قواعد بازی«کوشيد تا 

وی روشن شدن بُعد سرزمينی در جھان زندگان امکان می دھد تا ه به عقيد
ی ، امرپديده ملت ھا  و کشمکش ھای آنان در طول تاريخ قابل فھم شود

اگر ما به چھار «چون و چرا سوق داد:  که او را به تنظيم فرضيه ای بی
مان ، به خاک يا به حاکميت ملی کشورمان وابسته ايم، از گرايش  ديواری

ھای ھمان قدر فطری، ھمان اندازه ريشه کن نشدنی  متعلق به جانوران 
ی که از ا ھنگامی که سگ شما با ديدن بيگانهپست تر تبعيت می کنيم. 

او با انگيزه شما  ی همقابل ديوار شما می گذرد، واق واق می کند، انگيز
  ٥»که آن را ساخته ايد چه تفاوتی دارد؟

شناختی اجدادی   انسان ھا بازتاب  يک الزام زيست تماي_ت سرزمينی
 است  که اساسا رفتارھا را تعيين می کند؛ آردری از اين نيز باh تر می

دارد بيش از زنی که شريک  ينی که در آن گام بر میمرد به زم«رود: 
برھان ابتدائی چنين تاييداتی ممکن است در ». بسترش است، وابسته است.

ر طول زندگی خود، چند نفر شما د«پرسش زير خ_صه  شود: 
ايد که برای ميھن شان مرده باشند، و چند نفر که به خاطريک زن  شناخته

  ٦؟ »جان داده باشند
ارات اخير ُمھر نسلی را بر خود دارد که رابرت آردری به آن اين اظھ

، در دوران نو جوانی ١٩٠٨تعلق دارد. او به عنوان يک امريکائی متولد 
قربانيان جنگ جھانی اول را ديده و در سن بلوغ با بسياری از قربانيان 
جنگ دوم جھانی آشنا شد؛ او حتی فرصت يافت  در طول زندگی اش 

تنام را ببيند. کتاب او که در زمان شروع جنگ ويتنام جنگ کره و وي
                                                           

٤
  جفری گورر مراجعه کنيد: ی الهدر اين مورد به مق  - 

Geoffrey Gorer, « Ardrrey on human nature, Animals, nations, imreatives », 
in Ashley Montagu (dir ;), Man and aggression, London, Oxford Univrsity 

Press, 1973, p. 165-167. 
 

5
 L’Imperatif territorial, op. cit. p.17 

٦
 .١٩و  ١٨ھمانجا، صفحه  - 
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انکاری از فضای  خش غيرقابلب ١٩۶٠نوشته شد، در سال ھای دھه 
المللی را به خود جذب کرد. آغاز روند استعمارزدائی در فردای  بين

جنگ جھانی دوم، که دو دھه طول کشيد ، در مقايسه با سرزمين ھای 
ز آن، تعداد بيشتری سرزمين ھای  ملی ملی موجود در يکصد سال پيش ا

ايجاد کرد . به يقين، پايان جنگ جھانی اول، شاھد پيدايش  يک سلسله 
با  پيدايش دولت ھای جھان سوم به اوج  روندملت ھای جديد بود ، اما اين 

در ھندوچين، الجزاير، کنيا و غيره  –رسيد. جنگ ھای رھائی بخش ملی 
مه را ترسيم کرد که ھدف آن کسب سرزمين جھانی از مبارزه ھمه با ھ –

ملت به فراسوی محيط  ی هھای کام_ مشخص ومستقل بود. گذر ايد
غرب، کره زمين را رنگين کرد و با دويست پرچم ملی رنگارنگ 

  آراست. 
اش گرايش دارد که تاريخ را  اجتماعی، در بازنمائی علمی شناسی زيست

انند بسياری ديگر از وارونه جلوه دھد. زيست شناس اجتماعی م
پژوھشگران علوم اجتماعی ، واژه شناسی خود را ، سرانجام، براساس 
نمونه روندھای اجتماعی و سياسی که در زندگی خود شاھدآن بوده است، 

ندارد که  آگاھیشکل می دھد. باوجود اين، بسياری مواقع، او به اين نکته 
يح می دھد و نه پيشين را توضتاريخ، بيشتر، اين پسين است که در
عکس. پژوھشگر علوم طبيعی، بيشتر واژه ھايش را اززمان حال بر

روی آن کار کرده، از طريق  می گيرد و سپس» وام«اجتماعی 
تر ترسيم  ای را که مشاھده می کند، روشن ھا، تصوير جھان زنده واسطه

 ی همی نمايد. اگر اين پژوھشگر، زيست شناس اجتماعی باشد، در مرحل
دوباره ت_ش می کند جامعه انسانی را به ياری ھمان واژه ھا و  بعدی،

در بازنمائيش از روند  آگاهخودش  و عموما به طور ناتصاويری که پيشاپي
  تاريخی اقتباس کرده، توضيح دھد.

اجتماعی متعصب، جنگ ھای  شناسان بدين ترتيب برای مثال، زيست
ز نبردھای سخت  و ني ١٩۴٠ملی برای کشورگشائی در سال ھای دھه 

ھای دھه  تا سال ١٩۴٠در اواخر سالھای دھه برای دستيابی به يک ميھن 
ای می ديدند که به شکلی  به منزله روندھای تکامل گرايانه را ١٩۶٠

  گونه ھای جاندار است.  ی هتقريبا خصلت ژنتيکی  ذاتی ھم
ھايش، جبرگرائی به ھمان  ، ورای تفاوت شناختی اين جبرگرائی زيست

دانشمندان  آلمانی فريدريش ندازه مشھور جغرافيائی را تداعی می کند که ا
 Karl Haushofer سپس کارل ھاوس ھوفرو Friedrich Ratzelراتزل
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اند. راتزل، بی ترديد، اصط_ح  و ديگران بعد از او توسعه داده
او يکی از پيشگامان عرصه بررسی و  ولیرا نساخته » ژئوپوليتيک«

شته است؛ او درواقع از نخستين کسانی بود که با روشی پژوھش در اين ر
شناسی را در جغرافيای سياسی وارد کرد.  ستبسيار سنجيده،  عناصر زي

د، اما معتقد بود او با اين که تئوری ھای نژادپرستانه ِصرف را رد می کر
ھای  ھای  متعلق به تمدن مانده موظفند خود را به خلق که خلق ھای عقب

مانده امکان خواھد  ھای عقب بسپارند که تماس با اينان به خلق تر پيشرفته
داد تا به نوبه خود به بلوغ فرھنگی و معنوی برسند. راتزل، دانشجوی 

ھای داروين، ملت را به  جانورشناسی و طرفدار آتشين نظريهپيشين 
منزله پيکر ارگانيکی تلقی می کند که برای تکاملش ناگزير شده  مرتبا 

نده که رشد می کند ای سرزمينش  راتغيير دھد. مانند ھر پيکر زمحدوده ھ
که   می کندآيد، ميھن نيز گسترش يافته ، ايجاب  و پوستش کش می

مرزھايش بزرگتر شود (يا کوچک تر شده ، حتی موجوديتش متوقف 
ملت در طول نسل ھا و در روی ھمان تکه «گردد). راتزل اظھار داشت: 

ملت می بايست بزرگتر شود تا بتواند تقويت  ماند. حرکت نمی خاک بی
ھرچند که راتزل، گسترش ملت را به فعاليت فرھنگی ». شده و رشد کند

 Lebensraum بيان مفھوم   آن وابسته می کند و نه به زور، پيشگامِ 
  .٧[فضای حياتی] به شمار می رود

کارل ھاوس ھوفر گام ديگری در جھت استحکام نظريه فضاھای حياتی  
بين  ی هوجه اتفاقی نبود که در آلمان سرخورد ھيچلی برداشته است. به م

ژئوپوليتيک  عرصه پژوھشی پرطرفداری شده بود. اين  ،دو جنگ جھانی
رشته علمی که ابتدا در کشورھای اسکانديناوی و سپس در بريتانيا و 

ی المللی را به يار نی پيداکرده بود، تناسب قوای بيناياhت متحده ھوادارا
قوانين تغيير ناپذير مبتنی بر تکامل طبيعت توضيح می دھد. حرص 

ھائی که می بايست توضيحی کلی  ير بنای تئوریگسترش خاک در ز
برای تنش عصبی حاکم بر جو کشورھای ملی بنياد قرن بيستم عرضه 

  کند، نقشی کليدی پيدا کرد.

                                                           
٧
  با عنوان زير:Davis Thomas Murphy به نقل از کتاب  داويد توماس مورفی  -  

The Heroic Earth, Geopolitical Thought in Weimar Germany, 1918-1933, 
Ohio, Kent State University Press, 1997, p.9.  
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شان  معيتیج ی هھائی که وزن اين منطق ژئوپوليتيکی، ھمه ملت ی هبرپاي
تری ھستند، به عبارت  شود، نيازمند فضای حياتی وسيع تر می سنگين

شان دارند. بدين ترتيب، برای  ديگر نياز به گسترش عرصه اوليه ميھن
مثال، آلمان به اعتبار اين که نسبت جمعيتش به خاکی که در اختيار دارد، 

عی و در مقايسه با کشورھای مجاور بسيار نامساعدتر است، حق طبي
تاريخی خود می داند که حتی با تجاوز به منافع آن ھا خاک خود را 

ھائی است  که  اين  توسعه طلبی مداخله در منطقهگسترش دھد. ھدف 
ساکن آن »* قومی«اقتصادی عقب مانده تر داشته ، در گذشته آلمانی ھای 

شود که  آلمانی قومی به افرادی گفته می* [. ٨ھنوز ھم ھستند گاھیبودند و حتی 
خودشان يا ديگران، آنان را از جھت قومی آلمانی حساب می کنند ولی در جمھوری 

  فدرال آلمان زندگی نکرده و شھروندی آن را ندارند.م]
تاخيرآلمان در مسابقه برای مستعمره سازی که  از اواخر قرن نوزدھم 

 شکوفائی نظريه ی هشروع شده بود نيز  پيشينه ای سياسی شد که ماي
ھا گرديد. آلمان که  گيرشدن آن و  مردم» فضای حياتی«ئی در مورد ھا

در تقسيم غنائم سرزمينی قدرت ھای امپرياليستی سرخورده بود، و حتی 
فراتر از آن به خاطر شرايط صلح که در پايان جنگ جھانی اول بر آن 

برد که به نام قوانين  اين تزھا گمان می ی هکشور تحميل شد، بر پاي
ھا حاکم  ريخ مستبدانه بر مناسبات بين خلقه ھميشه در طول تاطبيعت ک

بوده است، در عرصه سرزمينی به خود حق می دھد که خود را تقويت 
کند.  در آغاز، بسياری از جغرافيادانان غير آلمانی شيفته اين جھت گيری 

  فکری شده بودند.
و برخاک باوجود اين، ھنگامی که قوانين طبيعت به طور کامل بر تبار  

گرائی وضعيت محور يه ريزی می شود، ارتباط ميان ژئوپوليتيک و قومپا
انفجاری پيدا می کند؛ و در حقيقت، چند سال بعد انفجار رخ داد. ھاوس 

نفوذی  تلر و رژيمشيھھوفر و بسياری ديگر به طور مستقيم روی 
و  ھا به پيشوا نداشتند ، اما به طور غيرمستقيم به آن خدمت کردند. آن

اشتھای سيری ناپذير او در فتوحات، ملغمه ای از  مشروعيت 

                                                           
٨
  مراجعه کنيد. ١١٠تا  ١٠۶ ه یبه کتاب باh، صفح Haushoreدر مورد  -  
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بودن  » علمی«ايدئولوژيکی دادند تا آن که سرانجام شکست نظامی، وزنه 
  .٩گرفتھای آنان  نظريهرا از 

  
محبوب بود، خيلی زود به  ١٩۶٠تزھای آردری که در سال ھای دھه 

اعی  در اين اجتم شناختی وشی سپرده شد. گرچه توضيحات زيستفرام
جا و آنجا با استقبال روبرو شد، ولی کاربرد آن تزھا در  تشکيل ميھن بی 

ھای آردری ، جھان  بدون توجه به ميزان جذابيت تحليلوقفه کمتر شد. 
ھای  انی سرانجام از قاطعيت سخت تئوریحيو éthologieکردارشناسی 

در مورد ا ھمانند برخی از ھمکارانش ي مشابهم يھاو ، ونيز از مفا
  .١٠فاصله گرفت» روانشناسی قلمروی«

ابتدا، روشن شد که  پستانداران اوليه تکامل يافته نزديک به انسان، نظير 
وجه  ھيچشمپانزه ھا، گوريل ھا و حتی برخی ميمون ھای بابوئن به 

ی جانوران در رابطه با محيط نيستند. شکل ھای رفتار» گراقلمرو«
آن است که آردری توصيف کرده است. تر از  شان، بسيار متنوع زيست

حيوانی بشمار  ی هحتی  در ميان پرندگان، که قلمروگرا ترين گون
ميل  ی هروند، رفتارھائی مشاھده می شود که بيش از آنچه نتيج می

شونده است. تجربياتی که ھنگام  طری باشد، نتيجه محيط زيست متحولف
م شده، نشان ميدھد که تغيير شرايط زيستی موجودات زنده گوناگون انجا

که چھارچوب  يک رفتار تھاجمی نسبت به محيط زيست فيزيکی، ھنگامی
شکل جديدی بيان ه بيولوژيکی نيزخود تغييرکند، ممکن است ب-ژئو

  .١١گردد

                                                           
٩
برای ژئوپوليتيک زمان hزم بود تا پس از تجربه رژيم نازی جائی بيايد، اما از ھمان سال  -  

کی از ميدان ھای پژوھشی  مشروع شده بود. در اين باره به کتاب زير مراجعه ، ي١٩٧٠ھای دھه 
  کنيد:

David Newman, « Geopolitics, Renaissant, Territory, souvreignty and the 
world political map », Boundaries, Territory and post Modernity, London, F. 
Cass, 1999, p. 1-5. 

١٠
  ه اثر مشھور کونراد لورنز نگاه کنيد:ھمچنين ب - 

Konrad Lorenz, L’Agression, Une histoire naturelle du mal, Flammarion, 
1977. 

١١
  جامعه جان ھارل کروک مراجعه کنيد: ی الهدر اين باره به مق - 

John Hurrel Crook, « The nature and function of territorial aggression », in 
Ashley Montagu (dir), Man and Aggression, op, cit. p. 183-217. 
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شناس با دانش تاريخی گسترده نمی تواند اين نکته رانيز ناديده  يک انسان
 آفريقا شروع کرده است،بگيرد که نوع انسانی که راه خود را از قاره 

به  اود را  ھنگامی بدست آورد که دقيقشناختی خ رشد و رونق  جمعيت
يک سرزمين معين وابسته نشد، بلکه برعکس، به دليل مھاجرت وعزيمت 
برای فتح جھان بر روی پاھای سبک و چاhکش بود که چنين امری تحقق 

شد که از طريق ای چادر نشين ھ زمين بتدريج مسکن قبيله ی هيافت. کر
کردند و در ت_ش  برای جستجوی غذا  چينی و شکار زندگی می ميوه

ماندن ، يا رسيدن به  ھائی تازه برای  زنده د برای يافتن زمينمجبور بودن
، ھمواره به پيش روند. انسان ھا  فقط یھآب ھای پر از ما ی هکران

برای  ھنگامی در يک منطقه ماندگار شده ، سکنی گزيدند که طبيعت
  کمبودھای  پايه ای آنان چاره ای عرضه کرد.

تر، انسان به صورتی پايدار به يک خاک دل باوجود اين، اگر  خيلی دير
بست، انگيزه اين کار نه کشش زيست شناختی او برای يک سرزمين 

جا  نشينی به يکتوسعه کشاورزی بود. گذار از چادرثابت، بلکه آغاز 
رسوباتی که در مسير آبراه ھا ايجاد شده  نشينی، به طورعمده در اطراف

بود، (که بدون نياز  به دانش انسانی زمين ھا را حاصلخيز کرد) صورت 
گرفت و به روش زندگی  در حال گسترش تبديل شد. زمين، اساسی شد 
 که تمدن سرزمينی بر روی آن پا گرفته و امپراتوری ھای بزرگ برپا

بين النھرين، مصر يا چين موجب  شدند. اين سلطنت ھای باستانی مانند
افرادی است که  ی هوجدان ھمگانی که ويژگی مشترک ھم ی هتوسع

ھای غول  . در واقع، مرزھای اين امپراتوریزمين کشت می کنند، نشدند
خطوطی که فضای زندگی  ی هھا به منزل پيکر نمی توانست در ذھن

ان به آسانی توبکشاورز يا بردگان را معين  می کرد، ثبت شود. اگر 
تمدن ھای مبتنی بر کشاورزی، توليدکنندگان  ه یفرض کرد که در ھم

مواد غذائی برای زمين ارزشی بزرگ قائل شده و از نظر روحی احساس 
وابستگی به آن می کنند، در مقابل، احتمال کمی وجود دارد که آنان با 

  .ھای بزرگ، گونه ای رابطه برقرار کرده باشند پادشاھیقلمروھای 
ھمچنين، در نظر داشتن اين ايده واجد اھميت است  که در جامعه ھای 

 ی هالھ ی هسنتی قديمی، چادر نشين يا کشاورزی، اغلب به زمين به ديد
. تقديس ١٢ھر چه که در آن زيست و توليد می شود، می نگريستند زايشِ 
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 Asherahزمين است. در بت پرستی کنعانی ھا، آشره  الھۀ Gaiaدر اساطير يونانی، گايا  -  
  اين نقش را ايفا می کند.
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زمينی که ايل يا روستا بر روی آن سکنی گزيده، رسمی رايج  تکه
ھای مختلف بود، ولی به  در ميان بسياری ازجوامع در قاره شده وپذيرفته

وجه نمی توان آن را با ميھن پرستی مدرن يکی دانست. زمين  ھيچ
تلقی شده  و نه ھمچون دارائی انسانی.  الھیھمواره به عنوان ميراث 

را کشتگر، مستخدم يا زارع،  انسان ھای دوران ھای پيشين خود
نه به عنوان مالکين آن. خدايان ين می دانستند و برداران موقتی زم بھره

خدای واحد پس از ظھور يکتاپرستی)  از طريق روحانيان زمين را  يا(
بين مومنان تقسيم می کردند و در صورت عدم اطاعت از قوانين مذھب، 

  ھرگاه به نظرشان مناسب ميرسيد آن را پس می گرفتند.
  

  محل تولد  يا جماعت شھروند ؟
  

پيدايش قلمروھای ملی را جھان زندگان می داند، بر  منشأدری اگر، آر
عکس، مورخان پيدايش ميھن را، به آن صورتی که امروز می دانيم، به 
پيدايش خود اين واژه در متون قديم نسبت می دھند. پژوھشگران در کند و 

ئی از کاو گذشته گرايش داشتند که ملت ھا را چنان در نظر بگيرند که گو
خود  ھیھای انسانی شروع به سازماند وجود داشته که جماعتزمانی 

کردند و به ھمين ترتيب، ميھن جھانشمول و جاودانی جايگاه خود را در 
ھمگان، بازمی  ی هشمار زيادی از آثار تاريخی ، چه تخصصی و چه ويژ

 يابد.
اوليه ، سند کتبی در  ی هشناس، به عنوان ماد مورخ بر خ_ف  مردم

منابع « ه ید؛ برای مورخ، بازسازی گذشته ھمواره بر پاياختيار دار
آغاز می گردد. آشکار است که برای وی دانستن اين که چه » دست اول

کسی و در چه اوضاع و احوالی سند را نوشته، واجد اھميت است؛ و می 
دانيم که يک مورخ خوب بايد پيش از ھمه، يک متن شناس محتاط باشد. 

بوده،  آگاهبا پژوھشگرانی روبرو می شويم که کام_ با وجود اين ، کمتر 
اند،  ی گذاشته به ما منتقل کردهھا ظه ای فراموش نکنند که آن چه نسللح

به جزآثارمادی باقيمانده ،از يک جمع بسيار محدود برگزيدگان با سواد 
مدرن -جامعه ھای پيش ی همی آيد و  بيانگر بخش بسيار کوچکی  از ھم

  است.
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ھا، شناخت تاريخ  ا به يقين اھميت دارند و بدون آنھ اين شھادت
العاده محدود خواھد بود. باوجود اين، ھر فرضيه، ھر تاييد و ھر  فوق

ت و محدوديت دنياھای ھای گذشته که بخش ذھني ی هنتيجه گيری  دربار
ھای کتبی (ادبی، قضائی ياغير ازآن ) را در  نگاه روشنفکری شھادت
به فن  آگاهيار نسبی خواھد داشت.  مورخ کام_ نظر نگيرد، ارزشی بس

ھرگز نخواھد توانست  بازسازی روايت ھا وظيفه دارد بپذيرد که او
يکردند، که روی زمين کار مرا ھا و يا احساسات واقعی کارگرانی  انديشه

شته ای از خود به يادگار ھای اجدادی که نو يعنی اکثريت خاموش جامعه
کند. در واقع، در ھر قبيله ، روستا يا دره ای اند، رمزگشائی  نگذاشته

ھا يا  فت. اعضای قبيلهيا خواھيمتقريبا لھجه ای متفاوت از ديگری 
دھقانان، که دارای شبکه ارتباطی ضعيفی بوده ، خواندن و نوشتن نمی 
دانستند، برای کار کردن، توليد و حتی برای عبادت، نيازی به واژگان 

 ی هر جامعه ھای زراعتی بيشتر بر روی رابطغنی نداشتند. ارتباطات د
م مجردی که يھب_فاصله، ژست ياگفتار قرار داشت ونه برروی مفا

اند و تازه فقط  ابع کتبی يادشده فرمول بندی کردهتعدادی  فاضل در آن من
  بخشی از آن به دست ما رسيده است.

نگی و نويسندگان درباری، فيلسوف ھا و کشيشان، در پيوند تنگاتنگ فرھ
ری ثروتمند و اعيان نظامی، اجتماعی با اشراف زمين دار، قشرھای شھ

ا مخزن قابل ای از خود باقی گذاشته اند که مورخان، اغلب آن ھا ر ارثيه
 ی هاند که دارای اط_عات فراگير دربار دسترسی ارزيابی کرده

اقشار جامعه است.  ه یسازی  و عملکرد ھم ابزارھای مفھوم
، »نژاد«تفاده متداول و ھمراه با ابھام واژه ھائی نظير اس ی هچشمسر
، »خلق در تبعيد«، »مھاجرت خلق ھا«، »ملت«، »خلق«، »قوم«
ھای  رت تقريبی و فاقد بصيرت در جامعهکه به صو» سلطنت ھای ملی«

 اند، از ھمين جاست.  مدرن به کار رفته-پيش
ار گردابی از مشکل از آنجا رخ می نمايد که ھر روايت تاريخی گرفت

ردپاھای  نوشته شده است. باوجود اين، پژوھشگر باتدبير می داند که بايد 
با ھشياری و دقت بسيار  در ميان آن ھا حرکت کند، ھمانگونه که 
ميخواھد نخی را از سوراخ سوزنی رد کند. مورخ بايد بدون توھم پيش 

حاصل از  او فراورده ھای تاريخی ی هباشد که نوشت آگاهرود و کام_ 
يک کوه  ی هکارمعدودی نخبه را می پوشاند. به عبارت ديگر، او فقط قل

يخ انسانی را لمس می کند که خود آن کوه ذوب شده است و ھرگز در 
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کليت آن قابل بازسازی نيست. منابع اصلی، نوعی شعاع نورافکنی  را 
را روشن می تشکيل  می دھند که به طورمتناوب قسمت ھای محدودی 

  ھای ديگری را در تاريکی ژرف رھا می کند. د، در حالی که بخشساز
ھای بارز و  آن که بر يک سلسله متن در اين بخش از کتاب، پيش از

ھای قديم  ل کنيم، سير سريعی در ميان نوشتهمشھور اروپائی تام
کرد  . اين سير و گذر متاسفانه،  زياده از حد  خواھيمای  مديترانه

ما کوته بينی آن  بيش از اين که به دليل حالت اروپامرکزگرا ست، ا
  ايدئولوژيکی باشد، به خاطر محدوديت ھای نويسنده است.

ای ديده  در آثار قديمی تمدن مديترانه» ھنمي«بدين سان، برای مثال واژه 
ک شخصيت سخن ي گاهشود. ھنگامی که ھومر در ايلياد از کشور زاد می
) استفاده می کند. πατρίδα(  پاتريدا ی هگويد، مرتبا از واژ می

جنگجويان نيز ازھمين واژه برای ناميدن مکانی که ماموريت ھای جنگی  
يا جنگ ھا آنان را از آنجا دور کرده بود، برای بيان دلتنگی خود استفاده 
می کردند. ھميشه ھمسر، فرزندان، پدر و مادر و ھمه خانواده در ميھن 

ای  که خستگی بر دوش آنان  سطورهزندگی می کنند. قھرمانان ا محبوب
ی شگفت آورشان به اين ، فراسوی شجاعت و پايدارمی کندسنگينی 

آليزه برميگردند؛ ميھن ھمواره مکان مقدسی است که نياکان  کانون ايده
  .١٣در آن آرميده اند

، پارس ھا) که در نمايشنامه  Eschyleسال بعد، اشيل ( حدود سيصد
که  را پيش از مي_د) ۴٨٠نبرد ساhميس ( قديمی ترين تراژدی موجود،

پارس قرار گرفتند با  سپاھياندر آن نيروھای متفق يونانی رودرروی 
درخشندگی شرح می دھد. او شعار زير را در دھان قھرمانانش می نھد: 

 تان، زنان تان، مکانِ  آه فرزندان ھلن، بشتابيد! ميھن را ، کودکان«
نتان را آزاد کنيد! اکنون، اين نبرد نھائی پدران وگور ھای نياکا  ،خدايان
برگشتند تا  Patrida. بازماندگان سپاه پارس نيز به پاتريدا ١٤»است!

خانواده ھايشان را باز يافته و براين شکست تلخ بگريند. اما، توجه کنيد، 
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 Iliade, Chant V, 212 &IX, 41, 46, Paris, GF-Flammarion, 1965, p.92 & 
150. 

 
١٤

 http://www.histoire-fr.com/bibliographie_eschyle_les_presse.htm 
 ,Hérodote, Histoires, livre III, 140, Paris, Les Belles Lettres, 1958و ھمچنين: 

p.173. 
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نه يونان، نه پارس ميھن جنگجويان نيست: ميھن آنان، خانه آنان ست، 
مين کوچکی است  که در آن آنان ست. ميھن، سرزشھر(سيته) و خاستگاه 

شوی و فرزندان، نوادگان و ھمسايگان نزديک به صورت عينی   زاده می
  و بدون واسطه ھمديگر را می شناسند.

ھمچنين  در درام ھای متاخرتر، ميھن به عنوان مکانی با ارزش تر از 
: بدين سان، بھائی نبايد از آن چشم پوشيد ھيچط_ نقش مھمی دارد که به 

 Euripides، ِمِده اثر اوريپيد  Sophocle ميھن در آنتيگون اثر سوفوکل
و ديگر آثار قرن پنجم پيش از مي_د ظاھر می گردد. امر کنده شدن از 

بختی  از کانون گرم و محافظ، مثل يک بدميھن، ھميشه به عنوان اخراج 
د. ميھن بزرگ و اغلب مثل ھجرانی دردناک تر از مرگ تلقی می شو

آن، ھمه چيز بيگانه است و  مکانی است آشنا و مطمئن و بيرون از
  .١٥آميز تھديد

بعدھا، ھنگامی که جنگجويان سيراکوز در نبردی سخت با آتن درگير می 
ان برای دفاع از گزارش می دھد که آن Thoukudídêsشوند،  توسيديد 

ر جنگی برای اند، در حالی که مخالفان آتنی آن ھا د ميھن شان جنگيده
» تاريخ جنگ پلوپونز«. در ١٦تسلط بر يک کشور بيگانه درگيرشده بودند

Pelopónnēsos  بارھا از ميھن يادشده، اما شايسته يادآوری ست که اين
ھلنی ھا به حساب نياورده اند. علی رغم  ی همنطقه را ھرگز کشور ھم

  patridaآرزوی سرسختانه مناديان ملت يونان دردوران جديد، پاتريدا 
در ادبيات باستانی، به عنوان سرزمين يونان ياد نشده است؛ و در حقيقت، 

نزد مورخان دوران » ميھن«ست چنين تلقی گردد. برچسب می توانن
 Polisدولت خاصی صادق است: شھر -باستان، منحصرا در مورد شھر

πόλις  انتخابات. به ھمين دليل ھنگامی که توسيديد سخنرانی شگفت آور
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  مراجعه شود به: -  
Sophocle, Antigone, 183, 200, Paris, GF-Flammarion, 1964, p. 73. & 
Euripide, Médée, 38, 643-651, Paris, Gallimard, 1962, p.160-161. 

١۶ – Histoire de la guerre du Péloponnèse, t.2, livre VI, 69, Paris, GF-
Flammarion, 1966, p ; 126. 
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يکلس را بازنويسی کرد، آتن در آن بصورتی واh  و شايسته تحسين و پر
  .١٧تکريم ظاھر می شود

يک شکل کام_ ويژه و گيرای سياسی کردن فضای سرزمينی را می توان 
درگرايش يونانی ھا نسبت به ميھن ديد.  اين واژه، و بار احساسی که بر 

يک حوزه جغرافيائی  ی همی انگيزد، فقط به حوزه ای جغرافيائی به منزل
کند، بلکه اغلب در مورد چارچوب مشخص سياسی مشخصی  استناد نمی

شده است  و متقاب_، سياست  رود. قلمرو سرزمينی  سياسی نيز بکار می
ن اف_طوھلنی (يونانی) نيز ھمواره ابعاد سرزمينی به خود گرفته است. 

گشائی اين مسئله منطقش، می تواند در رمز  ه یبا تند و تيزی  فوق العاد
  بغرنج به ما کمک کند.

-(شھر polisفيلسوف آتنی نيز مثل توسيديد، ميھن را کام_ با يک پوليس 
دولت خود -و نه با يونان در کليت آن. شھر دولت) خاص شناسائی می کند

پاتريدای اصلی را تشکيل patrida مختار با نھادھا و نظام قانونی اش، 
به ميھن استناد می کند، نه به عنوان زادگاه، دھد. فيلسوف پی در پی  می

و نه چون قلمروی فيزيکی  پر از مناظری خاطره انگيز، بلکه اساسا به 
مثابه يک کليت سياسی که ھمه شھروندان را در بر می گيرد. بدين سان 

آميز زير را  ، از زبان سقراط گفتار سرزنشCritonدر کتاب کريتون 
  :می کند،بيان که او به مخاطبش گفته است 

خرد تو آنقدر است که ھنوز نمی دانی وطن به مراتب ارجمندتر از پدر «
نزد خدايان و خردمندان بسی نياکانت بوده ، در  ه یو مادر و ھم

بر تو خشم تر از ھمه است؟ نمی دانی که اگر وطن  تر و مقدس گرامی
ر فرود تر از پدر و مادر بداری و در برابرش س کند، بايد او را محترم

آوری و با بردباری بکوشی تا او را آرام سازی و اگر از اين کار ناتوان 
و اگر تو را بزند يا به بند کشد  [...] يا به  یھبودی بايد به حکم او تن درد

ميدان جنگ و به کام مرگ بفرستد، سر از فرمان او بر نتابی؟ بلی ھمه 
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به  ھمه کيھان اط_ق  گاھیرا می توان در آئين رواقی يافت که » ميھن« ه یھمچنين واژ - 
به عنوان ميھن شناخته نشده، با وجود اين در ميان  ميگردد. از سوی ديگر، گرچه يونان ھرگز

بيک  ھويت فرھنگی مشترک را می توان يافت که حاصل پيوند    آگاھیبخشی از دانشمندان ھلنی 
ھرودت، بخش  ه یخويشی زبانی و فرھنگی است. برای مثال، نگاه کنيد به کتاب تاريخ ھا نوشت

سخنوری  ،۵٠قطعه  Isokrátêsايسوکرات  یه و ھمين طور به جمل ١۶٠ ه ی، صفح١۴۴ھشتم، 
Panégyrique  :توجه کنيد  

http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/isocrate/pane1.htm. 
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ن به دشمن سپرد، نبايد عقب اين کار ھا را بايد انجام داد [...]: نبايد زمي
طور نبايد صف خود را رھا کرد، بلکه در جنگ، و  نشينی کرد و ھمين

در دادگاه نيزبايد آن کنی که وطن ، سيته بتو فرمان دھد؛ در غير اين 
واقعی حق وقانون متقاعد کن ! اعمال خشونت  ماھيتصورت او را به 

اين خشونت باشد، گناه  نسبت به پدر يا مادر کفر است: اگر ميھن قربانی
 ». ١٨کوچکتری است ؟ 

دولتی  -ی شھراف_طون» ميھن«دراين مورد نيز، چون موارد ديگر، 
)cité (تجسم می يابد و ھمه ارزش ھای ا hست که در آن ارزش ھای وا

ديگر فروتر از آنند. وضعيت محل قدرت خودمختاری که در مالکيت 
تی اخ_قی به آن بخشيده شھروندان مستقل است، خصلتی ويژه و قدر

اين پيکره سياسی آنان را مجبور می کند که از  یاست. منافع عميق اعضا
ميھن شان  که در حقيقت جماعت آنان است دفاع کنند.  نياز به تقديس 

ل از آن درتشريفات از ھمين ميھن و ادغام آن درآئين ھای مذھبی و تجلي
بی قيد و شرط   اف_طونکه ت می گيرد. توقعات ميھن پرستانه ای أجا نش

شھردولت (سيته) شده که آن را بر فراز مجموعه  -بيان کرده، شامل ميھن
ھا  امتيازات را  تابعی از نيازمندی امتيازات شخصی قرار می دھد واين

  ورد.ھای جمعی بحساب می آ و ارزش
ست که دراين ، از چندجنبه، يادآور مناسباتی اگفتگوی آتنی در مورد ميھن

د در جھان امروز مورد بحث می باشد. وفاداری، ازخودگذشتگی مور
وروحيه فداکاری به خاطر مکانی ، ھمچون  ارزش ھا و فضائل مقدس 

به طريق اولی  کس به آن نه اعتراض کرده ،  و نه ھيچظاھر می شود که 
ريشخندش می کند. اين حالت ممکن است به جوانه ھای وجدان ملی تشبيه 

دو قرن گذشته در جامعه انسانی به گل نشسته است. شود که درجريان 
و ديگر شھروندان آتن  اف_طونميھنی که در زير نگاه ھای توسيديد، 

خودنمائی می کرد، آيا ھمان ميھنی بود که بنيتو موسولينی، شارل دوگل، 
وينستون چرچيل و ميليون ھا فرد گمنام در قرن بيستم تصور می کردند؟ 

   يافت! خواھيمزير آفتاب چيز جديدی ن پس، اگرچنين است در
ھای  . جامعهبه ھر حال ، شباھت ظاھری ، تفاوت اساسی را نمی پوشاند

م] فقط شکل ھای دموکراسی مستقيم و -ھلنی باستانی [يونان باستان
مشارکتی را به خود ديدند و نه دموکراسی نمايندگی؛ به ھمان ترتيب، 
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 Criton, 51 (a, b, c,) in Apoliogie de Socrate, Criton, Phédon, Paris, 
Gallimard, 1950, p. 88-89. 
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خصه جھان نواست، برای آن ھا مفھوم ھمه گير و انتزاعی ملت، که مش
کام_ بيگانه بود. فرھنگ ھای ھلنی قديمی مجبور بودند  به وفاداری 

ميھن کوچک ملموس رضايت دھند. ھر شھروند -ميھن پرستانه به شھر
را می شناخت، ھمان گونه که  polisچشم انداز واقعی و انسانی پوليس 

می (آگورا)، ديگر ابعاد و مرزھا را. شھروند ھر روز، در ميدان عمو
شھروندان را م_قات می کرد و با ھمديگر در گردھم آئی خلق، جشن ھا 

جوھر و شدت تر شرکت می کردند. اين جھان بی واسطه، آو نمايش ھای تِ 
ای را که جايی اصلی در وجدان شھروند داشت،  احساسات ميھن پرستانه

  مقيد می کرد.
محدود ترويج فرھنگ ،  در حقيقت، سطح نازل ارتباطات و شيوه ھای

بزرگ دموکراتيک را ممکن سازد. نمی توانست ايجاد يک  ميھن 
، جانوری سياسی اانسان، طبع«طوری که ارسطو گفته، يقين، ھمان  به

شھر است  - ، اما در اين صورت، سخن از شھروند يک دولت »است
ن بدون چاپخانه ، بدون نقشه ھای دقيق، بدون روزنامه، بدون راديو، بدو

آموزش برای ھمه و غيره. ھمچنين، ھنگامی که بعدھا، جھان ھلنی 
سرانجام در زير عصای سلطنتی باشکوه اسکندر مقدونی متحد شد، بُعد 

نيز منحل گشت و به ھمان روال،  polisميھن پرستانه قديمی پوليس 
ھا ھم  فرھنگی روزانه بسياری از يونانی محتوای دموکراتيک زندگی

  ناپديد شد.
دولت - ع_وه، خطوطی که حوزه اخ_قی دموکراسی را در شھربه 

ھای سياسی دموکراسی  همشخص می کند، به طور چشمگيری از محدود
که به ھمين عنوان محترم پوليس،  polisنوين متمايز است. شھروندان 

ن سيته (شھر) و دھقانانی که شوند، در ميان کل ساکنا شمرده می
رفتند. فقط  دند، اقليتی به شمار میکشت می کرھای اطراف را  زمين

مردان آزاد که ھنگام تولد، والدينشان پيشاپيش از  شھروندی برخوردار 
ئت ھای انتخاباتی و يھبودند، بومی محسوب می شدند که حق شرکت در 

ھای بسياری از حق  خب داشتند. زنان، مھاجران و بردهنيز نھادھای منت
آمدند. مفھوم  مه به شمار نمیات حاکيھ ءشھروندی محروم بوده، جز

رار انسان جھانشمول که بعد ھا ظھور کرد و در عصر جديد مورد تاييد ق
دلچسب... ، ولی  ای با  فرھنگی غنی و گرفت ، از جھان مديترانه

  .١٩گرا، ناشناخته ماند العاده نخبه فوق
                                                           

١٩
  م به کتاب مارسل دتيين مراجعه کنيد:در يونان قدي» بومی«در مورد مفھوم  – 
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فداکاری نسبت به انجمنی از   ه یوفاداری به ميھن به عنوان نشان
ھای   ه نمايندگِی آنان بود ، از ويژگی، که دارای حکومتی بشھروندان

برخی از آثار ادبی دوران جمھوری روم نيز  بشمار خواھد رفت. در 
آستانه ناپديدشدن و تبديل  اين جمھوری به يک امپراتوری بزرگ،  
تعدادی دانشمند از آن ستايشی کردند که تا دوران جديد، به عنوان ميراثی 

ھای  ه است. در باhنقل قولی از چکامهھنگ اروپا حفظ شدhينفک در فر
)Odesشد.  رگ در راه ميھن آوردهشيرينی م ه ی) مشھور ھوراس دربار

بدين ترتيب شاعر بزرگ رومی بيش از يک سرزمين مقدس ملی  ، به 
، يعنی ميھن جمھوری خواه، res publicaجمھوری [امر عمومی] 

ظه ای که ژول سزار برای ابد آن را اظھار دلبستگی کرد و آن ھم درلح
 به خاک می سپرد.

) مورخ رومی طرفدار سزار Caius Sallustius Crispusسالوست (
، در مقابل قدرت اليگارشی (حکومت چند تن يا » کاتيلينا ه یتوطئ«در 

.  سناتور سيسرون ٢٠گروه ساhری)، ميھن را به آزادی تشبيه می کند
Ciceron  دادن  ارد، کسی که  به خاطر شکستر را دنيز ھمين نظ

شھرت يافت، و کسی » پدر ميھن«توطئه عليه جمھوری به لقب پرافتخار 
اگر پدر و  «که درگفتارخشن معروفش عليه توطئه گر به او می گويد: 

کردن  وسيله ای برای آرام ھيچمادرت از تو ھراس و تنفر داشتند و تو 
می گشتی  به دور از چشم  ھیگاآنان نداشتی، فکر می کنم، دنبال پناھ

                                                                                                                
Marcel Detienne, Comment être autochtone, Paris, Le Seuil, 2003, p.26-29. 

& L’identité nationale, une énigme, Paris, Gallimard, 2010, p. 26-29. ه یدربار 
  نيد:مناسبات درھم (مرکب) بومی با سياست در آتن به مقاhت کتاب زير مراجعه ک

Nicole Loraux, Né de la terre, Mythe et politique à Athènes, Paris, Le Seuil, 
1996. 
ويژه سرزمين نياکان نزد اسپارتی ھا به کتاب ايراد  ه یمفھوم حيرت آور فضا و رابط ه یدربار

  مالکين مراجعه کنيد:
Irad Malkin, Myth and Territory in the Spartan Mediterranean, Cambridge, 

Cambridga University Presse, 1944. 
 
 

٢٠
ما برای ميھن و آزادی، زندگی مبارزه می کنيم، در حالی که برای ان ھا بی تفاوت است که « - 

  در سايت زير:   ,La Conjuration de Catilina, 58، »برای اقتدار چند شھروند نبرد کنند
http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/catilina/salluste/salluste.html

. 
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آنان: پس اين  ميھن، مام مشترک  ھمه ما که از تو می ترسد و از تو تنفر 
که تو از مدت ھا پيش فقط يک ايده در سر  می کنددارد، چنين داوری 

داری و آن تحميل دستی پدرکش بر اوست. وآيا تو به اقتدارآن احترام 
کرد و از قدرت او ھراس به  خواھیگذاشت و حکم او را اجرا ن خواھین

  ٢١» داد؟ خواھیدل راه ن
سرانجام، سيسرون، سياستمدار و سخنور پرآوازه، در جريان رويدادھائی 
که منجر به سقوط ساختار جمھوری بسيار عزيز او شد، جان خود را 
ازدست داد. کمی پيش از مرگ، وی ديدگاه منسجمش در باره ميھن را در 

مول بندی کرد که در اروپای غربی در آستانه ی فراف_طوننوعی گفتگوی 
دوران تجدد در نوشته ھای بسياری پژواک يافت.  در کتاب مشھورش 

، دنباله منطقی ھمانند سازی ھميشگی بين  De Legibus» رساله قوانين«
(دوآليستی)  ی هوطن و جمھوری را می توان يافت که به شکل دوگان

  جالبی عرضه شده است:
]، مثل ھمه  کنم که برای او [کاتون ھرکول، فکر می آه! به مانند«

مردمان  شھرک ھای رومی، دو ميھن وجود داشت: يک ميھن طبيعی، 
شده ايم  مين ترتيب ما ھم جائی را که زادهيک ميھن شھروندی [...] به ھ

و ھم جائی که ما را پذيرفته، ميھن حساب می کنيم. اما ضروری است که 
دارائی » جمھوری«ا جای گيرد به طوری که نام م ی هآن مکان  در عاطف

شھردولت (سيته) تلقی شود. برای اوست که ما حاضريم  ه یمشترک ھم
بميريم؛ به  اوست که بايد خودمان را دربست ھديه کنيم، ھمه دار و ندار 
خودمان را نيز بايد قربانی آن کنيم. اما، ميھنی که ما را بوجود آورده به 

  ».٢٢ميھنی که ما را پذيرفته، دلپذير  نيستوجه  کمتر از  ھيچ
دولت يونانی ، -وفاداری به جمھوری رومی، نظير دلبستگی به شھر

ارزشی واh داشت؛ فضيلتی برجسته بود که حتی بر دلتنگی برای ھوای 
عضوی برابر  ه یزادگاه  و مناظر کودکی برتری داشت. جائی که به مثاب

بر نفس خويش  اعمال می گردد، در يک  فرمانروائی جمعی،  حاکميت 
ست که می  ای استثنائی محسوب می شود. اين عرصهجائی پربھاتر و 

توان ارتشی از شھروندان داوطلب و نه مزدوران را بسيج کرد، و نيز 
مکانی است که از  يک شھروند می توان خواست  که بخاطرش بميرد. 

                                                           
٢١

 Cicéron, « contre Catilina, discour, I, 7, 17, t, 10, Paris, Les Belles Lettres, 
1969, p.15. 

٢٢
 Traité des lois, livre II, 2, 5, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 39-40. 
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جمان اين مردم ترفداکاری برای عامه با اين واقعيت توجيه می شود که 
اند. اين مفھوم از ميھن سياسی ، دردنيای  تعلق به يک مجموعه خودمختار

پيش مدرن، منحصربفرد ماند  و ھمان طوری که قب_ بيان شد ، در ميھن 
  دوران مدرن نيز طنين آن را به صورت ملت می بينيم.

مجذوب » روشنگری«عصر  ، چند انديشمندھيجدھمباوجود اين، در قرن 
ای  باستان می  ای شدند که از حوزه مديترانه پرستانه ھای ميھن ن بيانيهاي

ھای بارزی از حکومت آزادی  یھھا و گوا هرسيد، و در آن ھا نشان
دادند.  از بخت بلند  مستبد و شاه را تميز می دونب کھن یو جھان آhيش بی

 Giambattistaما، يکی از اين انديشمندان درخشان، جاِن باتيستا ويکو 
Vico  به خاطر «به خوانندگان آثارش يادآوری کرد که اشراف رومی

شان را،  هسعادت ميھن، ترديدی به خود راه نمی دادند که خود  و خانواد
قوانين تسليم کنند. قوانينی که درعين حال که رستگاری   ی هبه اراد

رژيم سلطنتی مشترک ميھن شان را تامين ميکرد، برای آنان نوعی 
و فيلسوف و مورخ ناپلی، ». ٢٣شان حفظ ميکرد را در خانواده خصوصی

را نکرد و خود را مقيد » نياکان hتينی اش«رعايت  ھيچبا ذکاوتی عالی، 
، ھمان طوری که بارھا زيرا، اين ميھن واقعی«دانست توضيح دھد: 

ايم، در اين جا ، در خدمت منافع شمار اندکی از پدران  تکرار کرده
  ».٢٤است

مھوريخواه سيسرون، در واقع حکومت معدودی (اوليگارشی) ميھن ج
دھندگان و  ه رایازيک گروه بسيار محدود شھروندان بود ک

ھای اجتماعی باh تعلق داشتند. برای  شدگان آن ھميشه به hيه انتخاب
درک معنای ميھن، تدقيق نکته مھمی ضروری است: فقط فردی که در 

شرکت در انتخابات را داشت و   پايتخت روم حضور واقعی داشت، حق
دادن و  شھر از حق رای ی هشھروندان ساکن خارج از محدود

شدن محروم بودند. اين در حالی بود که در دوران سيسرون،  انتخاب
ر زندگی می کردند ، در نتيجه اکثريت شھروندان در خارج از شھ

  .محبوب داشته باشند» ميھن«کتی فعال در امور رتوانستند مشا نمی
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 Giambattista Vico, La Science nouvelle, 38, Paris, Fayard, 2001, p. 34. 
 

٢٤
  .٣۴٢ ه ی، صفح۶٧٧ھمان جا،  - 
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روم در دوران امپراتوری ، مناسبات با  ی هسرانجام، تحکيم  و توسع
معنائی ، به  ،ميھن شھروندی را به کلی خشکاند. امپراتوری بزرگ

ھای فاقد ھر گونه استق_ل واقعی. در قرن سوم  دولت-اتحادی بود از شھر
شدند که  ه استثنای بردگان، شھروند شناختهمي_دی، ساکنان امپراتوری ب

مشارکت در حاکميت محروم بودند؛ امری که اثر آن،  لبته از ھرگونه حقا
ياسی موجود در مفھوم ميھن مغشوش شدن ھر چه بيشتر بار احساسی و س

 ی هخواه است. در مقابل، اين امر راه را برای پخش و توسع جمھوری
ای آن با يک مکان خاص يکتاپرستی جھانشمولی آماده کرد که پيوندھ

بود. رابطه با اماکن مقدس بر پايه ترتيبات ذھنی ديگری  دگرگون شده
  قرار گرفت، وبه يک ارتباط روشنفکری از نوعی کام_ جديد انجاميد.

ھا جای  ل داشتند فداکاری به ملکوت آسمانکليسای مسيحی تماي یآبا
وفاداری به ميھن را بگيرد. از آن جا که انسان ھا در برابر خدا برابرند، 

يونانی يا جمھوری رومی برده دار،  polisستانی به پوليس فداکاری  با
ابدی در آن سوی[پس از جای خود را به اخ_ص به ايمان به زندگی 

شھروندی به  ی هداد. البته، از نگاه اگوستين قديس، ايد مرگ] خواھد
در  یھمفھوم خالص و واقعی کلمه، فقط درشھر خدا وجود دارد. اگرتوجي

د داشته باشد، فقط می تواند به صورت از مردن برای ميھن وجو
. اين  مفھوم عشق ٢٥خودگذشتگی برای ايمان در قلمرو آسمانی خدا باشد

ميھن ابدی طنين نيرومندی در محافل وسيعی   Patria aeternaبه 
 داشته ، در خدمت مبانی مرکزی اعتقادات مسيحی قرار گرفت.  

وندان جمھوری روم ھای مرکب از شھر با گسترش امپراتوری، لژيون
ناپديد شده و جايشان را به ارتش ھای مزدوری دادند که پرچم روم را نه 

به اھتزاز درآوردند.  فقط در پيرامون مديترانه بلکه ھمچنين در قلب اروپا
تحوhت  بروزاريخی که محصول فتوحات بود، موجب ت اين م_قات

نسبتا خفته بود.  جنگلی شد که تا آن زمان ه یچشمگيری بر روی اين قار
راتوری به قبيله ھای مختلف و شدن امپ پاره سپس، ضعف و تکه

ھائی در اروپا امکان داد تا از سلطه دراز مدت روم رھا گردند. در  محل
اين مرحله بود که حقيقتأ روند طوhنی و کندی شروع شد که به تشکيل 

شد. تمدنی جديد حاوی ساختار روابط اجتماعی کام_ متفاوت منجر 
فئوداليسم اروپائی نوظھور نه شھروندی می شناخت، نه مرگ قھرمانانه 
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شھروندان را،   فئوداليسم حتی وفاداری به يک ميھن در معنای سرزمينی 
، از ای مديترانه یذھنجھان و يا سياسی آن را بوجود نياورد. باوجود اين، 

فرھنگ کليسا   در ھای گوناگون وعمدتا از طريق عمل  و تقويت  راه
  ھای آن پراکنده شد. اروپائی و زبان

، به »دو پيکر پادشاه«در  Ernst Kantorowiczس تارنست کانتورووي
ھائی که وفاداری  چگونه مفھوم ميھن،  که در جامعه درستی نوشته است

و وابستگی شخصی مسلط شد ، چه آتنی و چه جمھوری خواھانه رومی ، 
 ی ه، واژpatriaت است که پاتريا . درس٢٦به طور کامل به تيرگی گرائيد

تای فرد سکونت يا روسمحل رايجی شد،  اما، آن را در مورد زادگاه، 
ھای  لھجه ميھن با کشور (کوچِک)بردند.  در واقع، از اين پس  بکار می

ی شود. به عبارت ديگر ميھن آلمانی مترادف م Heimatفرانسوی و 
ارد يا جائی که  در آن ن قرار دآشود که خانه فرد در  ای می منطقه

بزرگ می شود و مکانی که خانواده به مفھوم گسترده آن درآن زندگی می 
  کند.

شدند؛ رھبران نخبه آن  زادگان نيزبه اين مفھوم متوسل میپادشاھان و شاھ
ھا،  پادشاھیبرگزيده به واحد ھای سياسی گونا گون اط_ق می کردند:  را

قلمروھائی  که بر روی آن  مهدوک نشين ھا، کنت نشين ھا ، و ھ
تبديل شدند. دربار » ميھن «ھای قضائی  و مالياتی اعمال ميشد، به  قدرت

پاپ نيز از استعمال  اين واژه، خود را محروم نساخت و برای نجات 
برای  گاھیھماھنگی مسيحی و البته حفاظت  مجموعه مسيحيان ھر از 

  نجات ميھن فراخوان  می داد.
البا از خودگذشتگی را به منزله آمادگی برای فداکاری به شواليه ھا نيز  غ

می دانستند. از  پادشاھیارباب فئودال، برای کليسا و بعدھا، برای شاه و 
 pro » "برای پادشاه و ميھن"قرن سيزدھم و چھاردھم به بعد، فرمول 

rege et patria » ھای جديد گسترش و دوام  رايج شد و تا وقوع انق_ب
بود،  ھائی که خوب سازمان يافته پادشاھیاين ھمه، حتی در يافت. با 

ھمواره ميان وفاداری به ميھن ملکوتی از يک سو، و وفاداری نسبت به 
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 Les Deux Corps du rois, Paris, Gallimard, 1989, p. 172-199. 
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ھا تابعی  رف ديگر تنش وجود داشت که ھمه آنموجودات زمينی از ط
ديگر، اخ_ق (اتيک)  ازساختارھای سلسله مراتبی نابرابر بود. از سوی

ميختن دلبستگی  به آ مدرن شاھد در ھم-اروپائی  پيشای ھ نظامی جامعه
ھای ديگری بود که بيشتر معنی دار بودند، نظير افتخار و  ميھن  با ارزش

شرف ... و  پول نقد در عوض آمادگی برای فداکاری به اصط_ح ميھن 
  پرستانه. 

ھای ناشی از موقعيت کليسا  جامعه فئودالی و لرزه ی هپس َروی آھست
شد.  patriaميھن  ی هازی معانی مفھوم مورد مجادله  واژموجب نوس

کننده در  عامل  تعيين ی هرشد تدريجی  شھر قرون وسطائی  به منزل
ای کار و نه ديگر به مثابه مرکز بازرگانی و مالی ، موجب  تقسيم منطقه

در اروپای غربی تلقی کنيم.  به » ميھن«شد که آن را به عنوان نخستين 
» پرستی پيش ميھن«، نوعی Fernand Braudelودل قول فرنان بر

  .٢٧ابتدائی، پيام آور وجدان ملی آتی در اين شھرھا بوجود آمد
به موازات آن، ع_قه خاص نخبگان دوران رنسانس  به ميراث ک_سيک 

باستانی  » ميھن«کاربرد تکميلی ، ولی نه اصلی از  ی همديترانه، اشاع
ش کردند  آن را در ون انساندوست ت_را باب کرد که انديشمندان گوناگ

ساhرانه  ھای گروه ھای جديدی که در جمھوری دولت-مورد شھر
. حتی ماکياول نيز در يک ٢٨به کار بندند ،(اليگارشی) تاسيس شده بود

الھام پيامبرانه، اغوا شد تا آن را در مورد کل شبه جزيره ايتاليا  ی هلحظ
کجا از بارمعنائی ذھنی که در  چھي. به ھر حال، ميھن در ٢٩به کارگيرد

دوران باستان ، در آتن ودر جمھوری روم داشت، برخوردار نبود. روشن 
 ملت آينده ميباشد،-است که آن ميھن، ازبافت سرزمينی ، که خصلت دولت

  نيز دور بود.
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ھای مطلقه نيز در موقعيتی نبودند که در قبال ميھن ،  ھمين طور، سلطنت
گذشتگی را آنچنان اداری و آمادگی به از خودفکری وفاصط_حات روشن

که تجدد(مدرنيته) بعدی به خود ديد، به وجود آورد. می توان از ولتر 
Voltaire و مونتسکيو Montesquieu  مثال آورد: اين دو انديشمند

توانستند به خوبی اين امر را درک  ھيجدھمدر قرن  خواھیبزرگ آزادی 
را  پادشاھیکشورھای   توان میکه چرا ن و به خوانندگان خود منتقل کنند

به عنوان ميھن تلقی کرد. منتسکيو در کتاب روح القوانين، که در 
دھد:  اش چنين توضيح می منتشر شد با دانش وسيع تاريخی ١٧۴٨سال

 يھن، بدون  آرزوی افتخار واقعی، دولت [سلطنتی] بدون عشق به م«
فضيلت  ه ین منافع و ھمبدون گذشت از خود ، بدون فدا کردن عزيزتري

ای که در پيشينيان می يابيم و فقط حرفش را  ھای اخ_قی قھرمانانه
  ».٣٠ايم، به حيات خود ادامه ميدھد نيدهش

 ی الهمقگذشته کمتر از منتسکيو نبود، در ه یکه ژرفای دانشش دربارولتر
منتشر کرد،  ١٧۶۴خود که در سال » دايرة المعارف فلسفی«در » ميھن«

عموh ھر ميھنی از چندخانواده تشکيل شده است؛  و چون م«سد: می نوي
که  منافع  کنند، در صورتی ن حمايت میشا ھمه با عشق ناب از خانواده

باشد ، فرد با ھمان عشق ناب از شھر يا روستايش  متضادی وجود نداشته
که ميھن می نامد، حمايت می کند. ھر قدر اين ميھن بزرگتر شود، عشق 

بسيار بزرگ که  تر می شود. ع_قمندی صميمانه به خانواده ایبه آن کم
  ».٣١ممکن استشناسی، غير به زحمت آن را می

ولی در عين حال، کام_ با پايان يک   بودمنطق اين دو انديشمند ريشه دار
تاريخی خوانائی داشت. ھر دو به خوبی قادر بودند اين مفھوم  ی هدور

ھا  و محل رشد او بکار بندند، اما آنادگاه ميھن را در مورد پيوند فرد با ز
اين روابط ذھنی، به نوعی  ه یتوانستند تصور کنند که مجموع نمی
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دگرگون شود که بتواند با ساختارھای وسيع سياسی منطبق گردد. 
ز طريق يک مدند، اآعصر جديد به وجود  ی هھائی که در آستان پادشاھی

عمول کردند که به زودی به م ھای اداری را پويائی مرکز گرا، زبان
ھای ملی تبديل شدند ، و اين رژيم ھا حتی بتدريج مرزھای آتی  زبان

ميھن را ترسيم کردند ، در حالی که ھنوز با حس تشخيص قلمرو، که 
  ظھور دموکراسی باخود خواھد آورد، فاصله داشتند.

 پيشگامان ليبراليسم ، مدافع درخور و شجاع که منتسکيو وولترھر چند 
کراتيک نيز بودند. آزادی ھا بودند، بی ترديد دارای خصوصياتی غيردمو

 یھ(سوژه) سياسی توج ھای بيسواد مردم به عنوان شخص آن ھا به توده
ھا، نه از جانب  ن برای آنھا تصور ھويت جمعی تودهنداشتند، ھمچني

وجه  ھيچو نه بر پايه ميھن سياسی، ممکن نبود. به  پادشاھیکشور 
يست که نخستين فردی که در اروپای عصر روشنگری در تصادفی ن

نظريه پردازی کرد، از جنبه ھائی نخستين دموکرات ضد » ميھن«مورد 
، به طور سيستماتيک J.J. Rousseauليبرال نيز بود. ژان ژاک روسو

نيازی نديد که در مورد معنای  ھيچبرروی مفھوم ميھن متمرکز نشد و 
وضيح دھد. با وجود اين، کار می برد، به ما تاين واژه که به فراوانی به 

ھای  فظ ارزشو ح یھای او، بارھا به روشنی از ارتقا در نوشته
شکل  يک فن سخنوری ه است، و اين را بيشترب پرستانه ستايش شده ميھن

يادآور گفتار سياسيون عصر تجدد است تا گفتار   گاھیمی بينيم که 
  .ھيجدھمفيلسوف ھای قرن 

و اساس نابرابری بين  منشأ ی هگفتار دربار«سو در آغاز ژان ژاک رو
رد و در سال انگيزش که به جمھوری ژنو تقديم ک ھيجاناثر»  ھا انسان

داشت، چه ميھنی  دھد اگر امکان انتخاب می نوشت، توضيح می ١٧۵۴
  را ترجيح می داد:

کردم که در آن ھمه اشخاص ترفندھای  من [...] دولتی را انتخاب می«
انی  رذي_نه در بين  خود را می شناختند، وفروتنی فضيلت اخ_قی پنھ

نمی توانست از نگاه و داوری عموم پنھان  بماند [...] . لذا من به عنوان 
ميھن دنبال يک جمھوری خوشبخت و آرام می گشتم، که قدمتش  به نوعی 
به  زمانی بسيار دور می رسيد [...]. من ترجيح می دادم دنبال ميھنی 

، از عشق بی رحمانه به فتوحات، یمطلوب باشم که به علت ناتوانی
رويگردان باشد[...].در پی ميھنی می گشتم که حق قانونگذاری از آن ھمه 
شھروندان باشد؛ زيرا چه کسی می تواند بھتر ازخود آنان بداند که برای 



٧٦  

زندگی در کنار ھم در يک جامعه، چه شرايطی مناسب است؟ [...] اگر 
ئی معتدل، کشوری شرايطی دلپذير ، ھوا الھیمشيت  ه بر آن،ع_و

ترين حالت ممکن موجود در زير آسمان  را به آن  حاصلخيز و شيرين
 ميافزود، آرزوئی به جز اين نمی داشتم که برای تکميل خوشبختی ام،

در ميھنی چنين شادمان، در  ھا، برای بھره مندی از ھمه اين نعمت
  »٣٢کنار ھم شھروندانم زندگی دلپذيری داشته باشم.ای آرام  و در  جامعه

ھای انسانی برابرخواه، خودمختار،  روسو با اشتياق آرزوی ديدن جامعه
مستقر بر روی سرزمينی کام_ مشخص را داشت که به ميھن طبيعی 

قرارداد «اش  حال، ترديد نکرد که در اثر عمده تبديل شوند، اما در عين
چگونه يک نفر، يا يک خلق ، به «رح کند: ، اين سوال را ط»اجتماعی

جز از راه غصب که قابل مجازات است، می تواند سرزمين وسيعی را 
ند، زيرا که او حق اقامت تصرف کند و ھمه نوع بشر را از آن محروم ک

ای را که طبيعت به طور مشترک در اختيار ھمه گذاشته، از بقيه  و تغذيه
  » ٣٣انسان ھا سلب می کند.

سو اين سبک، رو» ی هطلبان آشوب«ھای اخ_قی  و  بيانيه به رغم
ای مانده است. برداشت مساوات طلبانه  ھمچنان انديشمند سياسی برجسته

کند، او را به  ينش جھانشمولی که به آن ارجاع میاو از انسان، و ب
جستجوی آزادی، که ھميشه درقلبش  ارزشمند بود، در چارچوبی 

عنی در چارچوب ايجاد جماعتی سياسی. از منحصرا سياسی سوق داد؛ ي
جديد دموکراسی، آزادی مطلوب نيز  نمی تواند تحقق يابد  ی هايد نگاه پدرِ 

تر به شکل دموکراسی مستقيم.  گر در درون واحدھای کوچک يا دقيقم
روسو، ميھن مطلوب (ايده آل) برای موثر  ی هبه ھمين دليل، در نظري

  .٣٤ظ کندبودن بايد اندازه کوچکش را حف
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نسخه  ٢٩-٢۶ژان ژاک روسو، قراردادھای اجتماعی يا اصول حقوق سياسی (صفحه  - 
  ).١٩۵۴فرانسه، گارنيه، 
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به يقين، به روال ھميشه، در نزد روسوموضعی متضاد (آنتاگونيک) می يابيم. بدين شکل که  -  
صيه می کند که ميھن پرستی تھاجمی نشان دھد او به کنفدراسيون لھستان، که کوچک ھم نيست، تو

  تا توده ھارا جلب کند. برای نمونه نگاه کنيد به:
Considérations sur le gouvernement de la Pologne, Paris, Flammarion, 
1990, p. 172-174. 
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  سرزمينی کردن پيکر ملی
  

اسپانيا در اواخر قرن شانزده و بيش از آن  پادشاھیھنگام قيام ھلند عليه 
در اوايل قرن ھفدھم، فراخوان ھای ميھن پرستانه به نبرد در ھمه جا 
طنين انداخته بود. در ميانه ھای ھمان قرن در دوران انق_ب انگلستان، 

 ی  هترين شاخجو که رزم (به واژه نامه مراجعه کنيد) ]Levellers[ »لِِولِر ھا«
عليه استبداد سلطنتی کليه ی آن جماعت آزاد، که  جنبش بودند، ميھن را با

بپاخاسته بود ، يکسان می دانستند. و اگر، در آغاز انق_ب آمريکا، 
شورشيان به بريتانيای کبير، به چشم  کشور اصلی خود نگاه می کردند، 

پرستانه جديدی  که وجدان ميھن بات وارونه شد تا اينسرانجام مناس
به راه افتاد تا ھمان طور » سرزمين آزادی و ميھن شجاعان«شکوفا شد. 

  ٣٥دانيم، تاريخ بسازد. که می
يکی از  ويژه در مرحله جمھوری آن بود که اما، اين انق_ب فرانسه، به

برای آتيه » نميھ«زندگی نويد بخش و جديد  ی هاھميت در دوررمراحل پُ 
محسوب می شود. اگر تا آن ھنگام، ميھن کانون توجه فقط نخبگان سياسی 
(اداری، ديپلماتيک، اھل ادب، شاعران و فيلسوفان) به شمار ميرفت، از 

ھای تاريخ مردمی قدم گذاشت. بدين  ھای مطمئن در کوچه گام آن پس با
ان مردم شد، زبورد  La Marseillaise، مارِسييِز ١٧٩٢ترتيب از سال 

دار آلزاسی آن را سروده بود، وقبل ازآن که  سرودی  که يک درجه
ان انق_بی که از شھر مارسی بسياری ديگر آن را سردھند، يک گرد

، ١٧٩٢خواندند. در سپتامبر  بود،  به طور جمعی آن را می آمده
در مقابل  Valmy، در حالی که لرزان در نبرد والمی »وظيفه«سربازان 

فرزندان ميھن، «داشتند،  ھای مزدور جھان کھن قدم بر می ارتش
بودند.  را سر داده» است! يد، روز شکوه و افتخار فرا رسيدهبپاخيز

سربازانی که ھنوز در زير آتش توپ و خمپاره بر خاک نيافتاده بودند، 
گير ما  عشق مقدس ميھن، بازوان انتقام« -توانستند آن را تا پايان بخوانند 
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د ، سرو ١٩٣١که در سال  ١٨١۴ ه ی، سرود ميھنی ساختپرچم پرستاره ه یبا الھام از نسخ - 
 ملی اياhت متحده آمريکا شد.
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سرودی  که  –وغيره » ر و پشتيبان باش. آزادی، آزادی گرانقدررا راھب
  .٣٦بعدھا، فرانسه به عنوان سرود ملی خود برگزيد

پرستانه  در  ر آن زمان، موجی از مطالبات ميھنبا اين ھمه، آن چه که د
انگيخت،  ظير آلمان  و ايتاليای آتی برمینواحی خارج از فرانسه ن

ريج بذرھائی پاشيده شد که اروپای کھن را فتوحات ناپلئون بود. سپس بتد
به موزائيکی از ملت ھای متعدد و در نتيجه به ھمان تعداد ميھن متحول 

  ساخت.
ھای  تا شورش ١٧٩٠راوايل سال ھای دھه از روزھای توفانی فرانسه د

يکم، تقريبا ھمه انق_بيون و و ای در جھان عرب در قرن بيست توده
اری بی حد و مرز به ميھن، عشق وفادشورشيان  ھمزمان با بيان 

» ھابھار خلق «اندازه خود را به آزادی بيان کرده اند. حتی در دوران  بی
تر ھم جلوه می کرد و سپس در سال  ، اين عشق قوی١٨۴٨در اروپای 

شورشيان کمون پاريس را متحد کرد. و اگر انق_ب شوروی  ١٨٧١
دشوار حياتی که اتحاد  ه یلحظھمواره به انترناسيوناليسمش می باليد، در 

ھا می جنگيد ،  رگ و زندگی در  برابر تجاوز نازیشوروی برای م
ميھن را به عنوان موثرترين س_ح برای به شور آوردن مردم، در کانون 

  حربه تبليغاتی خود  قرار داد.
ای  ستم به منزله رودرروئی بی رحمانهدر واقع، دو جنگ جھانی قرن بي

ئت محافظ يھه به نام يک ايدئولوژی برتر، ازدولت ، گردد ک ظاھر می
ميھن ساخته بود ، يا دست کم ت_ش می کرد تا برای گسترش مرزھا به 

 ی هدر ھمھمان طوری که ديديم بھترين نحوی  با آن ھمگام شود. 
چند  مبارزات ضداستعماری و مطالبات استق_ل طلبانه ملی که در طول

بر جھان تاثير گذاشته، کسب  ١٩٧٠ھای  تا سال ١٩۴٠دھه از سال ھای 
ی را تشکيل می داد. سوسياليست ھا و کمونيست اصلسرزمين نيز ھدف 

ھای جھان سوم پيش از ھر چيز ميھن پرست بودند؛ تفاوت ھا و ويژگی 
سياسی ھر کدام از آنان در مرحله بعدی مطرح می -ھای ديدگاه اجتماعی

  شد.
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  فيليپ کونتامين نگاه کنيد: ی الهدوران انق_ب، به مق ه یدر مورد بيداری ميھن پرستان - 
Philippe Contamine, « Mourir pour la patrie, Xe-XXe siècle », in Pierre 
Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t.II : La Nation, Paris, Gallimard, 1986, 

p.35-37.  
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روشن نشده، عبارت از اين  احقيقت باوجود اين، معضل اصلی که تا کنون
است که در ک_ف ذھنی انسان، اين حساسيت  عميق نسبت به يک مکان 

رش آن به فيزيکی معين کوچک  ، چگونه بازتاب می يابد که موجب گست
ھای وسيعی می شود که انسان ھرگز با تجربه فضاھای عظيم و به قلمرو

گشودن  رمز شايد بتوان در مستقيم قادر به شناخت آن نيست ؟ پاسخ آن را
ھا  کننده سرزمينی کردن سياست در عصر ملت روند آھسته ولی تعيين

  يافت.
داوطلبانی که ھنگام  ياپرستان انق_ب انگلستان  اھميت تاريخی ميھن

يا ييِز را سر می دادند، عزيمت برای نبرد در انق_ب فرانسه سرود مارسِ 
ھای  در پايتخت ١٨۴٨ن  ئونی، انق_بيوفتوحات ناپلشورشيان ضد

اين ھمگی در اقليت بودند،  است کهاين درھر چه که باشد،  ،اروپائی
می را تشکيل می دادند که ھای مرد مھم، فقط بخشی از توده ھرچنداقليت 

بودند. ھر چند، در بيان خواست آزادی و  شان تکامل يافته در ميان
يک واژه کليدی  دموکراسی در پايتخت ھای پر جوش و خروش،  ميھن به

در بيان مقتضيات  آزادی و دموکراسی  تبديل شده بود، اما اکثريت اھالی  
را ھنوز کارگران روستائی تشکيل می دادند که نخبگان سياسی، که عمدتا 

غرق شده بودند، در اشتغاhت در تجدد(مدرنيته) فرھنگی و زبان شناختی 
صوبات قانونی که در . مشان جای اندکی برای آنان قائل شده بودند ذھنی

ای قدرت سياسی به اجرا گذاشته ھ ھا از طريق کانون سراسر سرزمين
جديد وارد شد ، اين اکثريت روستائی را فرامی خواند تا به ميھن ھای  می

ر وجدان خود، تر مفھوم سرزمين ملی را د شوند يا به عبارت درست
از زير بار رسوم، ھا شمار زيادی از کشاورزان را  حک کنند. اين قانون

نيز آنان را برای ھميشه  گاھیماليات و عوارض فئودالی خ_ص کرد و 
ات ارضی مالک قطعه زمينی کرد که می کاشتند. قوانين  جديد و اص_ح

ھای بزرگ به  نشين ھای موروثی يا پرنس نخستين ستون تبديل سلطنت
 چندھای سرزمينی  ای در حال تاسيس و در نتيجه ميھنھ ملت -دولت

  عدی بود.بُ 
ھای اجتماعی در قرن  به واسطه دگرگونی بزرگ شھرسازی که روند

شان عامل مھم »ميھن کوچک«ھا از  تودهنوزدھم و بيستم ، و گسست 
يرش ادغام در يک ذن افراد بسياری را برای پديگری شد که اذھا

سرزمين ملی ، بزرگ و ھنوز ناشناخته آماده کردند. تحرک که مشخصه 
تجددی است، نيازمندی به  تعلقات  اجتماعی  متمايز و جديدی را ھرنوع  
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پيوند ضرورت و ريشه  ی هموجب شد که ھويت ملی، از طريق وعد
  دواندن در فضائی وسيع تر، ارضايش می نمود.  

ی ديگر، ماھيتباوجود اين، اين روند سياسی، قضائی، اجتماعی و يا با 
ورودی  تتر بگوئيم مثل بلي دقيقرمز عبور را بازی کردند  يا فقط نقش 

بودند: مھمانان ھنوز مجبور بودند راه دراز و پر خطری را طی کنند تا 
  بتوانند جائی در  ميان ميھن بزرگ تخيلی بيابند.

بود که ميھن نيست که ملت را پديد آورده، بلکه بيشتر ملت بود  آگاهبايد 
اب آورترين (و ازاعج است؛ در اينجا، با يکی به وجود آوردهکه  ميھن را 

ھای عصر نوين روبرو ھستيم.  ترين) ابداع کننده شايد ھمچنين ويران
ملت ھا ، معنی جديدی از يک طرف به فضاھائی داد که دولت -بنياد دولت

، و از سوی ديگر به مرزھائی که می کندبر آن ھا قدرت خود را اعمال 
 ی آغاز آن نقطه که ای سیند فرھنگی و سياروآنھا را محدود ميسازد. 

ھا،  ، و بريتانيائی ھا، فرانسویبودھای محلی  ھا و لھجه فرھنگ تنوع
  ھا را ھا يا ويتنامی ھا، تايلندی ھا و سپس  الجزايری تاليائیھا، اي آلمانی

ی تعلق به يک کليت ملی ذوب شد و اھ به وجود آورد ، ناگزير در گويش
ای از احساسات و  موازات خود، به شکل گيری مجموعه ھمواره به

به يکی  منظرهات مرتبط با فضای فيزيکی مشخصی منجر گشت. ھيجان
توان  ھويت جمعی تبديل شد ، و حتی می ی هدھنده اولي ازعناصر  تشکيل

ای تلقی کرد که ملت به سکونت در آن  ديوار خانه ی هآن را به منزل
، Thongchai Winichakulدعوت شده است. تونگچای وينيچاکول 

ملت سيام، به - يل دولتورخ تايلندی اين روند را با ترسيم مسير تشکم
 اين )geo-bodyاست. اندام جغرافيائی ( ای تحليل کرده شکل برجسته

نگاری مدرن، پيش  گيری  آن را مشروط کرده و نقشه ملت جديد، شکل
. اگر چه ٣٧از ھر چيزی، ايجاد اين پديده  سرزمينی را ميسر ساخته است

ملت  ی هکه بگوئيم مورخان نخستين ماموران سوگندخورد معمول است
ن  افتخارآميز را برای اند،  ھمچنين سزاواراست که اين عنوا بوده

نگار نيز قائل شويم. در واقع، اگر تاريخ نگاری به  دانان نقشه جغرافی
اوليه خود معنائی بخشد، نقشه  ی هدولت ملی ياری رساند تا به گذشت

ن امکان را داد تا تخيل و قدرت خودرا بر فضاھايی نگاری ھم به وی اي
 سرزمينی بگستراند.
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 Siam Mapped, A History of the Geo-Body of a Nation, Honolulu, 
University of Hawaii Press, 1997. 
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ظھور و اشاعه تدريجی وسائل ارتباط جمعی، زيربنای مادی و فنی 
تخيلی  سرزمينی  را  ه ی(تکنولوژيک) را ايجاد کرد که آن ھم توسع

ممکن ساخت، در ھمان حال، که شالوده سياسی و فرھنگی با ايجاد 
را تکميل کرد. از انق_ب  روندژيکی موثر دولتی، اين دستگاه ايدئولو

چاپ در قرن پانزدھم که با تکامل بعديش وسيله ارتباطی پرشوری شد که 
ھا نفوذ کرد ، تا برقراری آموزش   ھمه عرصه ھا را دربرگرفت  ودر آن

ی موجب دگرگونی اجباری، در پايان قرن نوزدھم و قرن بيستم، ھمگ
ميان  ی هی نخبگان و عوام شد، و ھمچنين رابطھا روابط ميان فرھنگ

ھای پيرامونی روستائی را تغيير  ھای مراکز شھری وفرھنگ فرھنگ
  داد.

بدون وجود چاپخانه ، فقط اقليتی ناچيز می توانستند نقشه قلمروھای 
وقفه تکميل  جغرافيائی  جھان واقعی را که بی ھای ھا و نقشه پادشاھی

شان را  انی که می توانستند مرزھای دولتسشد، بخوانند. تعداد ک می
شناخته ، بتوانند آن را تشخيص دھند، بدون انتقال عمومی دانش از طريق  
آموزش ھمگانی، بسيار محدود می شد.  نقشه و آموزش به ابزاری طبيعی 

شده تبديل شدند.  حتی امروز،  ای شکل دادن فضائی مشخص و شناختهبر
ملت ھا، نقشه ھای جغرافيا  -يشتر دولتک_س ھای درس در ب ه یدر ھم

بر ديوار ھا نصب شده تا مرزھای ميھن  را به صورتی ژرف در ذھن 
ز مناظر ميھن مرتبا در کنار ھر دانش آموزی حک کنند. گراورھائی ا

ھا  ی شوند: عموما اين تصويرھا و عکسھا بر ديوارھا آويخته م نقشه
دھد؛ به ندرت تصوير  میھا يا روستاھا را نشان  ھا، کوھستان دره

. تقريبا ھميشه، نمايش تجسمی ميھن با دورنمای ٣٨شھرھا نصب می شوند
رمانتيک ، با بيان نوعی حسرت ريشه گرفتن در سرزمين اجدادی ھمراه 

  است.
عشق به ميھن لزوما از کشف  یکردن وسيع، القا ملی ی هدر مرحل

سان در راه مھار جغرافيای آن می گذرد؛ اگر نقشه نگاری فيزيکی به ان
نگاری  ن ياری رسانده، دولت نيز از نقشهکره زمين و ثروت ھای آ

سياسی برای تسخير قلب ھمه شھروندان استفاده کرده است. بدين ترتيب، 
پيکر ملت را ابداع کرد،  ی هھمان گونه که ديديم، آموزش  تاريخ که گذشت

ينی را ساخته و خود، پيکر سرزم ه یبا يادگيری جغرافيا بود که به نوب
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پرداخته است . چنين است که با يک حرکت، در زمان و در مکان، ملت 
 تجسم و شکل گرفت.

ميان قانون آموزش ھمگانی اجباری و قانون  ی هاولي ی هرابط
عمومی، که آن نيز اجباری بود، از  ی هسربازگيری و خدمت نظام وظيف

ھا مجبور  لطان نشيندر واقع، تا آن دوره، سھمين جا سرچشمه می گيرد. 
ای به خدمت بگيرند که مرکب از سربازانی  بودند ارتش مزدور اجاره

ختند و نه مرزھای کشوری را که بود که نه سرزمين را می شنا
بايست از آن حفاظت کنند يا به ضرر ھمسايه گسترشش دھند؛ مشکل  می

بيشتر  ملت ھا بتدريج حل شد. سربازگيری اجباری به اراده-با ايجاد دولت
 بديھیپذيرند ،  ی است که خدمت در ارتش ملت را میشھروندانی  متک

ص کند  که ملت دارای سرزمينی مشخ دق میاست که اين امر زمانی ص
ھای تمام  ھای جديد به جنگ باشد . به اين صورت بود که جنگ

عيارطوhنی بدل شد. اين جنگ ھا، در مقايسه با جنگ ھای جھان پيش 
 ی ه، وظيفروندسيار زيادتری به جا گذاشت. در پايان اين مدرن، تلفات ب

ای، امتيازی برای  مديترانهمردن به خاطر ميھن که در جھان باستانی 
خاصی شمرده می شد، در دنيای جديد جھانی شده، به ميراث  ی هعد

  جھانشمولی تبديل شد.
د از ز کرد که تبديل تعدادی چنين زيايھباوجود اين، بايد از اين فکر پر

تعليم و تلقين، يا به عبارت   ی هافراد به ميھن پرستان دوآتشه ، فقط نتيج
دست کاری از سوی نخبگان صاحب قدرت می باشد.   ی هديگر، نتيج

ديد توليد مکانيکی، بدون است که بدون قابليت تج بديھیکام_ 
ھا، بدون کتاب، و بعدھا مجله ھای خبری سينمائی و بدون  روزنامه
در  آموزشی فشرده شبکه آموزش دولتی اجباری، در وجدان وعملکرد 

زندگی شھروندان، فضای ملی وزن کمتری ميداشت. ترديدی نيست که 
  یبرای شناخت ميھن، بايد قادر به خواندن و نوشتن  بود تا بتوان اجزا

را در کنار ھم چيد. پس ، بدون ترس از » فرھنگ ملی«ريخته  ھم به
جديد ارتباطی و  ھایطمينان گفت که ابزارمی توان با ااشتباه، 

در  ھای ايدئولوژيکی دولتی، به ويژه مدرسه، به طور مستقيم دستگاه
  ت.داش ھا و ميھن پرستی نقش ايجاد سازمند (سيستميک) ميھن

رای اتحاد شھروندان به منظور با.جود اين، عاملی که موجب اجماع ب
ان شد، پيش از ھر ش در راه مردم و سرزمين محل سکونت دادن جان

آغاز شد  ھيجدھمچيزی درروند شگفت آور دموکراتيزاسيون اواخر قرن 
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خ  مشاھده می و سپس سراسر کره زمين را در بر گرفت. در طول تاري
ھا ملک  نشين ھا و پرنس نشين ھا، سلطان شود که : امپراتوری

يونانی و جمھوری رومی فقط به  polisخصوصی مشتی از افراد بودند؛ 
ند نفر تعلق داشت؛ و دولت مدرن  که شکل دموکراتيک آن خواه ليبرال چ

شھروندان نشئات  ی هاز حاکميت رسمی ھم باشد يا خودکامه، قاعدتا
مردان از سن معينی می توانند به شھروندی رسيده و از  ی هگيرد. ھم می

آن طريق فرمانروايان يا حکام قانونی دولت گردند. ھمچنين، قدرت جمعی 
ت  شھروندان بر دولت، مستلزم  مالکيت جمعی بر قلمرو سرزمينی ايھ

  .٣٩آن نيزھست
اش،  قضائی مدنی و قانون مجازات عمومینظام  دولت مدرن، از راه

نخستين شرط ھای بنيادی مالکيت بورژوائی را تشکيل داده است. باوجود 
اين، انحصار قھر در دست ھای دولت، برای تامين رونق سرمايه کافی 

ست؛ برای اين منظور، مالکيت حقوقی دولت و نيز اعمال قدرت مستقل ني
 روندو مطلق آن بر سراسر کشور نيز ضروری است.  در دولت مدرن 

کردن مالکيت خصوصی ، با دموکراتيزاسيون فزاينده حاکميت  قانونی
تحکيم و تثبيت می شود: و به طور دقيق، اين ايده که کل جامعه بر کل 

مستقيم، شناسائی نتزاعی اعمال می کند، به طور غيرا کشور، مالکيتی
شده و مجرد ثروتمندان خصوصی را نيز به رسميت   انباشته ی هسرماي

  می شناسد.
يک ملت است. قلمرو » سھامداران« ی هقلمرو، ملک مشترک ھم

ندارند، در عين حال کسانی که کمی  ھيچھمچنين، ملک  کسانی است که 
م خود را مالک دارائی ھای بزرگ ملی می دارائی خصوصی دارند، ھ

دانند. اين احساس مالکيت، رضايت عاطفی  و حس ايمنی پديد می آورد 
نويدی برای آينده نتوانسته با  ھيچجامعه آرمانی (اتوپی) سياسی يا  ھيچکه 

ھای قرن  ھا و آنارشيست داشت که سوسياليسترآن رقابت کند. اين ب
توانش را در قرن بعدی نشان داد.  ی هبودند، ھم نوزدھم درکش نکرده

مبارزان، کارگران، کارمندان، پيشه وران و روستائيانی  که در 
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شان اين  ھا درگير شدند ، در تخيل سياسی ھای خونين ميان ملت جنگ
يھنی د. منبود که برای ميھن زير پايشان نبرد می کن اعتقاد رسوخ کرده

يعنی برای دولتی که قرار بود پا بمانند، که به آنان امکان می داد سر
رھبران آن وکالت مستقيم آنان را داشته باشند. به  اين نمايندگان  
دموکراتيک وظيفه مديريت اموال مردم ، به عبارت ديگر مراقبت از 

وانست وجود داشته باشد، محول سرزمينی که بدون آن دولت نمی ت
  بود. شده

د جمعی پديد آمد که بعدھا ات نيرومنھيجانبدين ترتيب، يکی از منابع 
يج و تحريک مدرنيته ملی شد. ھنگامی که ساموئل جانسون يھموجب ت

Samuel Johnson اظھار داشت که  ھيجدھم، در اواخر قرن
فن سخنوری سياسی  ماھيت، »پرستی آخرين پناھگاه رذالت است ميھن«

ئی ای را که قرار بود در طی دو قرن آتی غلبه پيدا کند، کام_ پيش گو
کرد: آن که بتواند به عنوان وفادارترين سگ نگھبان  مالکيت ملی  

  تاج وتخت دموکراسی مدرن خواھد رسيد. بی پادشاھیمعرفی شود به 
ھای قانونی است؛ و اين امر در مورد ھر  ھر مالکيتی تابع محدوديت

المللی پيروی  روزگار ما موظف است از حقوق بين فضای ملی ، که در
دق است. با اين ھمه، ھر چند می توان مالکيت خصوصی کند، نيز صا

(از جمله مستغ_ت) را  دقيقا اندازه گرفت، اما اين امر در مورد مالکيت 
ھا،  بازاری برای اين قماش از دارائی جمعی ملی عملی نيست. در نبود

  ارزيابی دقيق بھای آن دشوار است.
ايالت لوئيزيانا را بدون در آغاز قرن نوزدھم، ناپلئون ھنوز قادر بود که 

اعتراضی از سوی  ساکنان آن  که ھمان روزھا فرانسوی اع_م شده  ھيچ
، روسيه آhسکا را به بھای ناچيز ھفت ١٨۶٧بودند، بفروشد. در سال 

د ای بودن فروخت و تازه شھروندان امريکائی ميليون و دويست ھزار دhر
ط به تعيين ھای مربو ديدهکردند. اين پ که به ات_ف پول شان اعتراض می

 ھای دولتی مترادف با پايان يک دوره بود و ھرگز ارزش و انتقال دارائی
  توانست  در قرن بيستم دوباره تکرار شوند. نمی

اک ھای جديد ميھن پرستانه بر خ رعکس، تعداد قربانيانی که در جنگب
رين و ت است. برای مثال ، يکی از خونين افتادند، کماکان افزايش يافته

رخ داد. بر  Verdunترين نبردھای جنگ اول جھانی در وردن  وحشيانه
ھزار  ٣۵٠روی يک زمين باير چند ھکتاری، در طی چند  ماه، بيش از 

سرباز فرانسوی و آلمانی کشته و بيش از پانصد ھزار نفر زخمی و عليل 
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اين جنگجويان با طيب خاطر در سنگرھای  ی هشدند. مسلم است که ھم
آنان با توافق ز گل و hی و تھوع آور حضور پيدا نکرده بودند. پر ا

  . شده بودبسيار کمتر ١٩١۴نسبت به ماه اوت سال  » جنگ بزرگ«
به ھر حال مخالفت قاطع در واگذار کردن حتی يک وجب از خاک کشور 
گويا تداوم دلبستگی به دفاع از مام ميھن بود. در قرن بيستم، مردن در راه 

طره رزمندگان طعمی از جاودانگی واh بجا ميگذاشت که ميھن در خا
  مرگ ديگری از آن برخوردار نبود. ھيچ

  
  مرز: حاشيه  تصاحب فضا

  
ای  جغرافيائی است، ولی ابتدا مقوله ای سرزمين. بدون ترديد، مقوله«

سياسی؛ آن چه که نوع معينی  از قدرت آن را کنترل می - است حقوقی
جاست، اما باوجود اين، ه فوکو بسيار بميشل  ی هاين نکت.» ٤٠کند

وضعيت قانونی فضای ملی را کام_ توضيح نمی دھد. شکل گيری نھائی 
سرزمين ملی با پشتيبانی پرشور رعيت ھائی صورت گرفت که قرار بود 
به شھروندان ، به عبارت ديگر، به مالکين قانونی آن تبديل شوند. روشن 

نيز بايد آن را به رسميت  است که ھمسايگان سياسی سرزمين ملی
المللی ھم آن را به  که حقوق بين بشناسند، و دير يا زود، ضرورت دارد

قضائی ديگری به طور - رسميت بشناسد. مرز، نظير ھر تجلی اجتماعی
مشخصی تصويب  ی هاساسی پيامد تاريخی تناسب قوائی است که در لحظ

  وتثبيت  شده است.
ھمواره بين سرزمين ھای کوچک اقريبج ترَ ل وفُ لَ خُ  دارای خطوط مرزی

ھای متفاوتی  اشته، اما پيش از عصر مدرن ويژگیيا بزرگ وجود د
ای بودند.  سی، بلکه نوارھای پھن تثبيت نشدهداشتند: اين خطوط، نه ھند

نگل يا دشتی اگر اغلب، يک مکان طبيعی، کوھستان، رودخانه، دره، ج
واقع ھر چيزی می  بود، در پادشاھیھای  خط جدائی بين سرزمين

توانست نقش مرز را ايفا کند. در گذشته، روستائيان بی شماری واقف 
نبودند که به چه مقام سياسی وابسته اند، و در حقيقت، بنظر می رسد که 

تفاوت بود. فقط، حاکمان  به خاطر  دانستن اين موضوع نيز برايشان بی
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ماليات می شدند، گر منافع شان، درپی  شناسائی افرادی بودند که مشمول 
  چه ھميشه ھم به آنان وفادار نبودند. 

المللی کنونی پيش از ظھور  ازخطوط  مرزی بين یھبخش قابل توج
ھا،  رآوردی ترسيم شده اند؛ امپراتوریھا، به صورت من د ملت

ھای ترک دھا ھنگام امضای قراردا نشين ھا و پرنس نشين سلطان
ت می رساندند. باوجود به ثب مخاصمه، زمين ھای تحت سلطه خود را

ھای طوhنی جھانی منجر  ھای سرزمينی بسياری به جنگ اين، کشمکش
نشدند و محرک اصلی شماری از رودرروئی ھای مسلحانه طمع تسخير 

گز به ھا ھر ھا، خط جدائی سرزمين سرزمين نبود. پيش از پيدايش مليت
  نبود. » بھتر است بميرم تا بگذارم بگذرد«معنی 

ای در مورد اين موضوع را مديون پيتر ساھلينز  ت دقيق آموزندهرواي
Peter Sahlins يان فرانسه و اسپانيا . در واقع، او ايجاد مرز م٤١ھستيم

ھای پيرينه از قرن ھفدھم به دقت بررسی کرده و نشان داده  را در  کوه
قرن  (پايان قرن پانزدھم و اغاز فرانسه بين رنسانسرژيم قديم [ ی هکه در دور

، سال اع_م ١٧٩٢، سال انق_ب يا ١٧٨٩(سال  و انق_ب فرانسه شانزدھم)
تر معطوف به اشخاص قضائی بيش ه ی]، که حاکميت در زمين.مجمھوری)

ھا. تثبيت آھسته  و پيوسته مرزھا ، که در ابتدا شکل  بود تا سرزمين
ھائی به  و بسيار تقريبی از طريق نصب سنگ خطی فرضی داشت،

شد، در دوران انق_ب فرانسه تغييری  پيوسته تعيين میرصورت غي
 که، سالی ١٨۶٨و سال   ھيجدھمناگھانی يافت. در فاصله پايان قرن 

، قلمرو سرزمينی به مالکيت رسمی يافت به مرزھا اختصاصای  عھدنامه
ملت درآمده بود. گذار از شرايط سرزمينی با مرزھای باز انعطاف پذير 

ديد حدود شده، به زمانی بر ميگردد که فضا خصلت به ام_ک آشکارا تح
  .٤٢ميھن تبديل می شود-خانه را  يافته و به خاک

تخيل «در کتاب مبتکرانه اش  Benedict Andersonبنديکت آندرسون 
دولت « ديدگاه زير را ارائه می دھد: »   Imaginaire National،ملی

ھر وجب از  بر  کامل و مطلق در مفھوم جديد، دارای حق حاکميت
سرزمينی است که به صورت قانونی تحديد حدود شده است. اما، در تخيل 
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شدند، مرزھا نفوذپذير و  ھا  با مراکز خود تعريف  می قديمی، که دولت
مشخص بودند؛ قلمروھا به طور نامحسوسی، يکی بر روی ديگر بنا نا

  . ».٤٣نھاده می شد
 ی  همايه داری در مرحلملتی در اوائل تشکيلش ، نظير ھر سر-ھر دولت

رش مرزھای خود، درصدد رفع انباشت اوليه سرمايه، از طريق گست
اش نسبت به فضا برمی آيد. برای مثال، اياhت متحده، از بدو  گرسنگی

تولدش دارای گرايشی ذاتی برای الحاق سرزمين ھای جديد بود. در واقع، 
لکه فقط رسميت  نمی شناخت، به اياhت متحده برای خود مرزی ب

انعطاف پذير ، مبھم که دير يا زود می بايست تحت » منطقه ھای مرزی«
کشورھای استعمارگر،  ه یکنترل آن ھا قرار گيرد، را می شناخت. ھم

  .٤٤در آفريقا، آسيا، يا در خاورميانه به ھمين شکل عمل کرده اند
 بدنيا آمد تا خواست» مرزھای طبيعی« ی هبرعکس، با انق_ب فرانسه ايد

ھائی  ھای بزرگ يا کوھستان بيون برای گسترش دولت تا رودخانهانق_
را، راھنما باشد. بدين گونه بود که در » عیتصنمرزھای «حتی در ورای 

راين و حتی ھلند به عنوان  ه یمخيله انق_بيون و سپس ناپلئون اول، در
 بخشی جداناپذير از فرانسه بزرگشان تلقی ميگرديد. در آلمان، انق_ب

،که شامل » فضای حياتی« ه یسوسياليست، از بدو پيدايش، ايد-ناسيونال
می شد را بر روی پرچمش  لھستان، اوکراين و بخشی از روسيه غربی

افتادن جنگ دوم جھانی نقش بسياری  بود ؛ اين ايده در به راه نقش کرده
  داشت.

ی باز ملت ھا نيز راه را بر ايجاد امپراتوری ھای استعمار- نخستين دولت
کردند و اين امری اتفاقی نبود. در واقع، اگر انگيزه ھای اقتصادی و 

اروپای غربی امکان کشورگشائی آسان در آن سوی  برتری تکنولوژيکیِ 
رد که حمايت پرشور توده درياھا را توضيح می دھد ، نبايد فراموش ک

پرست نيز بخشی از  ولع گسترش امپراتوری را تشکيل می  ھای ميھن
ھمچنين می دانيم که احساس سرخوردگی مردمان کشورھائی که  داد.
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 L’Imaginaire national, Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, 
Paris, la Découverte, 2002, p.32. 

مرزی به کتاب جان رابرت ويکتور پرسکات مراجعه  ه یتفاوت بين مرز و ناحي ه یدربار -٤٤
  کنيد:

John Robert Victor Prescott, political Frontiers and Boundaries, London, 
Unwin Hyman, 1987, p. 12-51.  
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شان سر سفره تقسيم سرزمين ھای تسخير شده دير رسيده  دولت ھای
بودند، در گرايش آنان به سوی ناسيوناليسمی راديکال تر و تھاجمی تر 

  ايفا کردند.  یھنقش قابل توج
ماری در استع ی هھائی که پس از مخالفت با سلط ملت- برخی از دولت
ھای سخت مرزی،  اد شد نيز به مناسبت امکان کشمکشجھان سوم ايج

سرزمينی خود را تثبيت کردند. اخت_فات ميان ويتنام و کامبوج،  ی هپاي
ميان ايران و عراق، و ميان اتيوپی و اريتره از نقطه نظر ماھوی با 

يا و درگيری ھای ميان انگلستان و فرانسه، فرانسه و پروس يا حتی ايتال
اروپای «اتريش صد سال پيش از آن تفاوتی ندارند. اما در مورد 

در شرق اين قاره ، به آخرين  ، امواج دموکراتيک مليت ھا»فرتوت
  مرزھا در يوگوس_وی سابق منجر شد.» تصحيح«نبردھا برای 

ی که سرزمين را به دارائی ملی تبديل می کند، عموما از باh به روند
وع ميگردد، ولی به تدريج، به عنصری از دست قدرت مرکزی شر

شود که توسط پائين، به جلو وجدان اجتماعی به معنای وسيع آن تبديل می 
ھا خود  پيشا مدرن، توده ی هشده و تکميل می گردد. برخ_ف جامع رانده

ی نشينند. و به مثابه کشيش و قراول سرزمين مقدس جديد به تخت م
گذشته ، مکان مقدس لزوما جدا از  ھای مذھبی ھمانگونه که در آئين

فضای hئيکی بود که آن را احاطه می کرد، در جھان جديد، ھر وجب 
مطلقا  ازميراث مشترک به بخش غير قابل تفکيکی از مکان مقدس ملیِ 
hئيک «غير قابل واگذاری تبديل شده است. اين امر با اين که فضای 

تبديل شود، منافات » مقدس داخلی«می تواند به يک سرزمين » بيرونی
ه ملی ھميش ه یندارد، به شرطی که الحاق سرزمين ھای افزوده به حوز

پرستانه تلقی شود. بر عکس، از دست  به عنوان عملی به حد کمال ميھن
 دادن يک وجب خاک از ميھن نيز قابل تصور نيست!

از زمانی که مرز، نه فقط به عنوان ترسيم خطی بر سطح زمين، بلکه 
 ی هخط جدائی در اعماق زمين و فضای ھوائی، نشان ی هبه مثاب ھمچنين

شد و ھم  عدی يافت که ھم موجب احترام  میمالکيت ملی تلقی شد، بُ 
رترين و انگيخت. اين نشانه، به مناسبتی به  دو ھراس بر می

؛ به  مناسبتی ديگر، بر اسطوره می کندترين تاريخ ممکن استناد  طوhنی
کند.  ھر خرده دانشی از گذشته که بتواند حضور  شناسی محض تکيه می

را بر روی تکه خاکی اثبات کند که به ظاھر » قومی« گروھیيا قدرت 
ن باشد، آک ملت مدرن يا بخش قابل م_حظه ای از ي گاهبتواند خاست
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دستاويزی می شود برای الحاق آن سرزمين، کشور گشائی يا استعمار. 
ای که بتواند  فراموش شده ی هفسانای يا ھر ا حاشيه ی هھر اسطور

کوچکترين حقانيت حقوقی و تحديد حدود سرزمينی رابه زوراخذ کند 
توانست  به عنوان يک س_ح ايدئولوژيکی وھمچون سکوی پرتابی برای 

  . ٤٥ملی مورد استفاده قرار گيرد ی هساختن حافظ
ايان ميدان ھای نبرد اجدادی به زيارتگاه تبديل شدند. گورھای فرمانرو

نوان مکان تاريخی ھا يا شورشيان سنگدل به ع پادشاھیمستبد بنيانگذار 
شخصيت ھای hئيک  با اھميت و ملی گرايان  ،نددولتی تقديس شد

دوآتشه، به مناظر آرام، ارزشی عرفانی و تاحدی متعالی بخشيدند. 
ھا را  ھائی که برادری بين خلق ق_بيون دموکرات و حتی سوسياليستان

سلطنتی، امپراطوری  يا  مذھبی را مورد  ی هکردند، گذشت طرح می
ھای ممکن  ترين سرزمين خود را بر وسيع قرار دادند تا سلطه ستايش

  توجيه کنند.
فراتر از مالکيت واقعی ب_فاصله، ضروری بود که فضاھای ملی را با 

ای ابدی کسب  برای آن ھاله تاريخی  طوhنی ثبت کرد تا از اين طريق
ميھن سياسی بزرگ که ھميشه  خيلی مجرد (آبستره) به نظر آمده  نمود.

است، به نشانه ھای مادی  و فضائی ملموس نيز احتياج داشت. به ھمين 
يک  دليل است که ھمانگونه که در باh ديديم ، جغرافيا ، مانند تاريخ با

 سرکردگی هيوند خورد که در آن سرزمين ملی بجديد آموزشی پ الھيات
ملکوتی دست انداخت: در عصر جديد، ريشخند  الھیی) مشيت (ھژمون

  سرزمين آبا و اجدادی.ريشخند خدا آسان ترست تا 
***  

 ی هصحن  ميھن بزرگ و انتزاعی ، در در قرن ھای نوزدھم و بيستم ،
تحميل کرد. »  سوپر استار«المللی خود را به عنوان  ملی و بينسياست 

دادند و ديگرانی به نام ميھن کشتند؛ ھا نفر در راه ميھن جان  ميليون
بسياری نمی خواستند به جز در قلب ميھن در جای ديگر زندگی کنند. به 

                                                           
٤٥

از » ملت و قوم گريز«ا، به فصل جھت برداشت سياسی متفاوت با بينش اشاره شده در اين ج - 
  کتاب زير توجه کنيد:

« Nation and Ethnoscape » in Anthony D. Smith, Myths and Memories of the 
Nation, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 149-159. 
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تاريخی ديگر، قدرت ميھن نيز مطلق نبود؛ آيا  ی هھر حال، مانند ھر پديد
  ضروری است يادآوری کنيم که اين قدرت ابدی نيز نيست؟

ا محدود سازد، دردرون اگر ميھن مرزھای خارجی داشت تا قلمرو اش ر
داشت تا قدرت حضور ذھنی آن را محدود  آن ھم، يک مرز داخلی وجود

ھای زندگی  امی که مردان در زير سنگينی سختیکند. از اين رو، ھنگ
ا يھشان م ای برای خانواده دگی شرافتمندانهمی ناليدند و قادر نبودند زن

اين مھاجرت، به  سازند، به کشورھای ديگرمھاجرت می کردند. آنان با
شان، سرزمين ملی شان را  سادگی عوض کردن کت و شلوار کھنه ھمان

ملی گرائی اھالی و  روندتغيير می دادند: به واقع، مھاجرت جمعی ، مانند 
تاسيس ميھنی به خاطر آنان، متاسفانه يکی از ويژگی ھای مدرنيته است. 

ه ب ن شدن و جادر دوران قحطی و بحران اقتصادی، به رغم رنج ريشه ک
ای که »فضاھای حياتی«جائی به مقصدی نامعلوم، چندين ميليون نفر به 

نويدبخش زندگی پايدارتری برای آنان است، روی می آورند. اين 
گر  دشوار ريشه دار شدن، روندمھاجران، ھم به نوبه خود درطی يک 

ل معموh در نسل اول شکل نمی گيرد ، به ميھن پرست تبدي روندچه اين 
می شوند؛ اما، اين ميھن جديد اغلب  دردل نسل بعدی است که کام® جای 

  می گيرد.
اريخ ظاھر شود، سرانجام در سياسی که در لحظه ای از ت ی هھر پديد

ظھور  ھيجدھمای ديگر ناپديد خواھد شد.  ميھن ملی در اواخر قرن  لحظه
از طريق  ھائی را تشکيل داد که و ھنجارين انسان» عادی«د و فضای کر

ھای فرسودگی آن در پايان  ام شھروندی رسيدند؛ نخستين نشانهآن به مق
سيار فاصله قرن بيستم ظاھر شد. به ھر حال تا ناپديد شدن ميھن ھنوز ب

ای  ھائی ھنوز بخاطر تکه از دنيا، انسان ای داريم، و در نقاط دورافتاده
زھای ميرند، در حالی که در مناطقی ديگر، مر از خاک ملی می

  کم کم تحليل می روند.» ک_سيک«
ای دور، و  ھای کوچک در گذشته اد بازار پس از نابود ساختن ميھناقتص

ھای ملی و تعيين حدود آنان با  مشارکت فوق العاده در ايجاد ميھنپس از 
مرزھای نفوذناپذير،  به  مت_شی کردن آنچه که خود بر پا ساخته بود، 

ديداری  و -ھای شنيداری به ويژه رسانه . نخبگان سياسی و کردآغاز 
اينترنت در ايجاد اين وضع سھم بسزائی دارند. کاھش ارزش کار بر 
روی زمين به عنوان منبع خلق ثروت اقتصادی نيز به زوال قلمروھای 
ذھنی ميھن پرستی ياری کرده است. امروز، ھنگامی که يک فرانسوی، 
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ج می شوند، نمايندگان دولت خارشان  آلمانی يا يک ايتاليائی از ميھن يک
ھا رادر مرز نمی گيرند.  شان ديگر جلوی آن ھای نگھبان با سگ
ھا از اين پس در ميان فضاھائی سرزمينی جا بجا می شوند که به  اروپائی

  صورتی کام_ جديد تعيين حدود شده است.
 پرستانه قرن بيستم باشد، به يک جاذبه ن، که شايد نماد حماقت ميھنردَ وِ 

ن که امروزه اين مکا توريستی مردمی تبديل شده است. طنز سرنوشت آن
ندگان اروپائی آن بی اعتناست. کننسبت به گذرنامه و ھويت بازديد

ای، اروپا دارای مرزھای جديد  انعطاف ناپذير و  يقين، در مقياس قاره به
وط مرزی پيشين بودند، ولی اغلب ھمان قدر سرسخت  است که در خط

ھای ميھن ھای سياسی قبلی را  ھای درون آن ديگر خصوصيت سرزمين
  ندارند.

خاطر فرانسه نخواھند مرد، ھا ديگر به  به نظر می رسد که فرانسوی
و تقريبا  ھا به خاطر آلمان کسی را نخواھند کشت (يا بر عکس)، آلمانی

ھا ھم رويکرد متھورانه پيرمرد ايتاليائی رمان  مسلم است که ايتاليائی
،  که بخشی از آن را در سرآغاز اين ٢٢انگيز جوزف ھلر، کچ شگفت 

  فصل بازگو کردم، ادامه خواھند داد.
ھر چند که در عصر اتم، کشتارھای دسته جمعی با س_ح ھای غيرھسته 

بايد اذعان داشت که بازھم  ساز شده است، لهای بيش از پيش مسئ
کرد،  راع خواھندشدن اخت ھای جديدی برای  کشتن و کشته ھا راه انسان

ھنوز  نوع آن خواھد بود که   ای ولی اين بار به خاطر اھداف سياسی
  ناشناخته است.
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٢  
  »سرزمين-اسطوره« 

  و خدا زمينی را وعده داد
  

، و  را توليد نموده  و پسراِن پسران  تو پسران چون 
،  باشيد، اگر فاسد شده  ساكن  مدتی  در اين سرزمين

در   را بسازيد و آنچه  ھرچيزی شبيه تراشيده و  چھره
، او را  بجا آورده  شما بد است  خدای  نظر يَھَوه

را امروز بر شما   و زمين  سازيد، آسمان  غضبناك
  آن  تصّرف  برای  كه  زمينی  از آن  كه  آورم شاھد می

 ھVك  كنيد، البته عبور می  آن  رود  اُْرُدّن بسوی از
د يھنخوا  طويل  خود را در آن  د شد و روزھایيھخوا 

  د شد.يھخوا  به کلی ھVك  ، بلكه ساخت
  ٢۵ – ٢۶، ۴سفر تثنيه، 

  
اين سه سوگند[ شامل] چه [اعمالی] خواھند شد؟ 
يکی به يھوديان دستور می دھد که نبايد  يک 

] بروند؛ و يکی صھيونپارچه [با زور] به سوی [
 که بسيار مقدس است، و متبرک باد نام او، به

ھای  فرمان می دھد که نبايد عليه ملت يھوديان
دس است، جھان شورش کنند؛ و يکی که بسيار مق

پرستان فرمان می دھد  متبرک باد نام او، به بت
  يھوديان را بيش از حد نياز منقاد نسازند.

  .١٣،١١١، کتووت،تلمود بابل
  
  
  

شده (ميھن)  نوزده بار در اسفار کتاب مقدس تکرار  Moledet ه یواژ
که نيمی از آن ھا فقط در سفر پيدايش آمده است. اين کلمه به تمام معنی، 

خانواده اشاره می کند. بُعد شھروندی يا  منشأا محل ي گاهبه کشور زاد
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يونانی يا جمھوری  روم  polisھمگانی حاضر در تمدن ھای شھری 
ای کدام از آن ھا ديده نمی شود. قھرمانان کتاب مقدس برھيچباستان در 

ی شکلی نسبت به آن عشقی مدن ھيچکسب آزادی از ميھنی که ھرگز به 
اند؛ آنان ھمچنين با مفھوم نھايت فداکاری و  ابراز نداشته اند ، دفاع نکرده

پرستی سياسی که در  ميھن ه یدلپذيری مرگ برای ميھن آشنا نبودند. ايد
آن و حتی مديترانه ظاھر شد، تقريبا در کرانه ھای جنوبی  ه یشمال حوز

  ناشناخته بود. » ھ_ل حاصلخيز« ه یبيش از آن در منطق
 در زمان تدوين آن در اواخر قرن نوزدھم، ناگزير صھيونيسم ه یانديش

بود با مشکل بغرنجی دست و پنجه نرم کند. با حرکت از اين اصل که 
ن و چرا سند مالکيت بر فلسطين به حساب می آيد که وکتاب مقدس بی چ

را به خود گرفت، بلکه می بايست  آن » سرزمين اسرائيل«م به سرعت نا
تخيلی کشوری که گويا يھوديان از آنجا   منشأرا به ھر تدبير نه تنھا به 

ر گذشته ملک آبا و تبعيد شده اند ،  بلکه ھمچنين به ميھن اجدادی که د
  ای يھوديان نيز بوده است، تبديل کرد. اجدادی اسطوره

ب مقدس شکل نوين کتابی ملی را به خود گرفت. اين چنين است که کتا
ی، که الھياتکتاب مقدس که ُجنگی است از نوشته ھای بدين ترتيب، 

، آن ھم به الھیھای  ه تاريخی را صرفا به منزله معجزهکارھای برجست
، به می کنددار کردن ايمان روايت  گردانيدن اعتقاد و ريشه قصد چيره

خ نگارانه که بر يک پايه مذھبی بيھوده مجموعه ای از نوشته ھای تاري
قرار دارد ، تبديل می شود. برای اين منظور، حتی می بايست جوھر 

ی به تجای  او شخصيه متافيزيکی خدا را تا حد امکان پوشاند، تا بتوان ب
يست، که  کم و صھيونتمام و کمال ميھن پرست را نشاند. روشنفکران 

عميق نداشتند؛ و خدا ھم که  الھياته ای ب ع_قه ھيچبيش hئيک بودند، 
 ی هوعد» قوم برگزيده خويش« ديگر به  موجوديتش زير سوال رفته بود،

کشوری را  به عنوان پاداش دلبستگی به ايمان نمی داد. خدا به نوعی 
يک فيلم تاريخی تبديل شد که ملتی در جستجوی ميھنش را، » گفتار متن«

  راھنمائی می کند.
که خود   به گوش ھا ،ھنگامی» سرزمين موعود«ن طنين به يقين، رساند

بسياری او را مرده به  گاھیوعده دھنده درحال احتضار بود، و حتی 
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تخيل ميھن پرستانه  زدن نوعی . پيوند١حساب می آوردند، کار آسانی نبود
وار بود. اين کاری شناسانه کام_ بيگانه با آن، امری دش بر آثاريزدان

ا بود  که آخر سر با موفقيت ھمراه شد. اين موفقيت بيش ز پيچيده و مشکل
يست باشد، به صھيونھای  تبليغاتچیاز آنکه  حاصل استعداد انديشمندان و 

ای به دست آمد که دست کم بخشی از آن درصفحه  برکت موقعيت تاريخی
  ھای بعدی اين کتاب توضيح داده خواھد شد.

  
  ود تخصيص ميدھندصاحب وحی سرزمينی به خ الھياتعالِمان 

  
بُعد سياسی که به يک ميھن زمينی  ھيچدارای » کتاب مقدس«اسفار  

. اسفارمزبور  بر خ_ف مسيحيت، اين  آموزش را نيز ٢ارجاع کند، نيست
نمی دھند که ميھن اصيل در ُخلد برين جای دارد. باوجود اين، سرزمين 

 « pays »» کشور« ی هدر آن دارای نقشی تا حدی مرکزی است. واژ
ه از جمله به صورتی به ويژه بيش از ھزار بار در آن تکرار شد

ی که به بخش اصلی روايت ھا منتقل می الھياتدار، با معلوماتی  معنی
  شوند.

حتی يک ٣] کتاب موسی ۵کتاب اول کتاب مقدس يا  ۵در حالی که در پنتاتُک [
ر پيدايش فبار ھم از اورشليم نام نمی برد، سرزمين کنعان از ھمان سِ 
دله، يک مباظاھر شده و ب_فاصله، يک  غايت،   يک کانون فعاليت، يک 

                                                           
١
يان می اين نکته را با عبارت خوبی ب Amnon Raz-Krakotzkinکراکوتزکين -آمنون راز - 

 ٧١، صفحه ٣،٢٠٠۵، ميتعام، »خدا وجود ندارد، ولی اين سرزمين را به ما وعده داده است«کند: 
  .٧۶تا 
 

 - ٢
به شکل تئوريک و با نتيجه گيری متفاوت با آن چه  -به زبان عبری –پرشور ي الهسه مق 

   Zaliت : ميھن يھوديان اس» سرزمين اسرائيل«شرحش رفت ، اين پرسش را طرح می کند که آيا 
 Gurevitch & Gidéon Aran, « Sur le lieu (anthropologie israélienne) », 
Alpayim, 4, 1991, p. 9-44 ; Daniel & Jonathan Boyarin, « Il n’ya pas une 
patrie pour Israel. Sur le lieu des juifs », Théorie et Critique, 1994, p.79-
103 ; Hagaï Dagan, « Le concept de patrie et l’éthique juive. Chronique 
d’une dissonance », Alpayim, 18, 1999, p.9-23. 

٣
گنجاندن اورشليم به کتاب مقدس بسيار ديرتر رخ داد. برای اولين بار در سفر يوشع به عنوان   -  

له ئ يھوديه ) است که پسران قبي١،٨) از ان ياد شده و در سفر داوران (١٠،١يک شھر مخالف (
  ان را تسخير کرده و آتشش می زنند.
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ميراث، يک محل گزينش و غيره می شود. در توصيف آن آمده است: 
سرزمين گندم، جو، «) ، ٧،١۴(اعداد،» سرزمينی بسيار خوب، عالی«

سرزمينی که در «)، و به ويژه، ٨،٨(تثنيه،» تاک، درختان انجير و انار
؛ ٨،٣؛ خروج،٢٠،٢۴(hويان،» شير و عسل جاری است آن

  ).٣،٢٧تثنيه،
مردم، يھودی و غير يھودی، تصور رايج اين است که زمين  ه یبرای تود

تفويض شده، و ظاھرا شمار غير » فرزندان اسرائيل«تا آخر زمان، به 
قابل انکاری از آيه ھا می توانند آن را تاييد کنند.  نظير آثار ديگر 

) در ادبيات بشری، آيه ھای کتاب مقدس Archetypal( گوئیال کھن
  قوت آن ھاست. ه یتفاسير متعدد دارد چيزی که از سوی ديگر نقط

به ھر حال، نمی توان بطور دائمی يک مطلب و متضاد آن را اظھار 
داشت. برخ_ف متون مسيحی ، که حلول ايمان در عيسی در سرزمين 

متناقض (پارادوکسال)،  روايت ھای عھد يھوديه رخ می دھد، به گونه ای 
 ی هايمان به يھوه ، سرزمين برگزيد منشأعتيق، به کرات می آموزند که 

اش نيست. موجب حيرت است که دو وحی  خدا برای بندگان مورد ع_قه
ايمان به خدای واحد  منشأھا) که (ظھور الھی ی هو تعيين کنند بزرگ

اپرستی بر روی نيمی از عی يکتاست و در نتيجه سنگ بنای واق
اس_می) است، در سرزمين -مسيحی-غربی (تمدن يھودی ی هکر نيم

  کنعان رخ نداده  است.
ظاھر می شود، در منطقه ای واقع در ترکيه  Haranخدا در حران 
از سرزمينت برو، از «آرامی فرمان می دھد:  ابراھيمکنونی، و به 

 »ن به تو نشان خواھم دادپدرت، به سرزمينی که م ه یميھنت، و از خان
آورنده به يھوه (خدا) ميھنش را ترک  ). و نخستين ايمان١،١٢(پيدايش، 

می کند و به سوی سرزمين موعودی که  ھنوز ناشناخته است می رود. او 
  به علت گرسنگی زمان زيادی در آن جا نماند  و به مصر رفت.

گ پرشور دوم بنيانگذار[دين يھودـم]، ديدار بزر ی هبه موجب اسطور
. يھوه در باhی کوه سينا موسی ٤ھنگام خروج از مصر در صحرا رخ داد

                                                           
٤
در واقع، خدا چند صباحی پيش از آن با تواضع و در صحرای مدينه (در شبه جزيره  -  

مشھور است. خدا به موسی » بوته سوزان«عربستان) به موسی ظاھر شده بود؛ اين روايت به نام 
» ی ان ھستی، سرزمينی مقدس استمی گويد: کفش ھايت را از پا در اور، زمينی که بر رو

پيش از ان در کنعان رخ داده بود، اما نه در روی زمين بلکه در  ھی،). ظھور کوتا٣،۵(خروج،
  ).١۵-١٢، ٢٨خواب يعقوب (پيدايش، 
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را مخاطب قرار داده و تورات را به او نازل می کند. پس از ده فرمان، 
کرد، خدا  ءدرميان رھنمودھا، اجبارھا و توصيه ھای فراوانی که اعطا

ای پيش اينک من فرشته « :موسی را به سرزمين موعود ارجاع می دھد
ا يھروی تو می فرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکانی که م

من پيش روی تو راه می رود و ترا  ی هکرده ام برساند. [...] زيرا فرشت
به اموريان و حتيان و فرزيان و کنعانيان و حويان و يبوسان خواھد 

 ٢٣، ٢٣(سفر خروج»  رسانيد و ايشان را ھ_ک خواھم ساخت.
).فرض بر اين است که خوانندگان می دانند که سرزمين مزبور خالی ٢٠و

ت خبر از ھمچنين برای اولين بار با صراح الھی ی هاز سکنه نيست، وعد
دھد چرا که حضور آنان می تواند کسانی راکه  ساکنان اصلی می» تخليه«

  برای اقامت به اين مکان ھا می آيند، آزرده کند.
پيغمبر «ھمچون موسی، نخستين » پدر ملت«، ابراھيمبه عبارت ديگر، 

او که ھر دو شخصا و به طور انحصاری  آفريدگار را می » بزرگ
آن سرزمين نيستند، بلکه از خارج آمده اند. برخ_ف يک  ی هشناختند، زاد

بيان  ی هبودن ساکنان اين مناطق را به مثاب تر بومی که قديمی ی هاسطور
 ی هبيگان منشأايمان به يھوه بی وفقه  تصاحب سرزمين گرامی ميدارند،

  بنيانگذاران آن را نشان می دھد.
گرويد ، پس از مھاجرت از بين »  آئين يھودی«به   ابراھيمھنگامی که 

النھرين به کنعان، ھمراه با ھمسرش که از قبيله آرامی بود قصد می کند 
پسرم برای «  که پسر محبوبش را زن دھد. به برده خويش دستور داد که

شان زندگی می کنم، انتخاب مکن، ولی  ھا که در بين زنی از ميان کنعانی
» به سرزمين من، ميھن من برو، و زنی برای پسرم اسحاق اختيار کن

وجه به حيرت نيافتاد؛ او به ميھن اربابش ھيچ). برده به ٣-۴، ٢۴(پيدايش،
يبا را با خود آورد. اين عمل رفت و از خارج، ربکای ز

» فروشفخر« بعدی نيز تکرار شد. ربکای  در نسل» پرستانه نميھضدِ «
بسبب «بود، می گويد:  پير شده که از خارج آمده بود، به شوھرش که

دختران ِحت از جان خود بيزار شده ام. اگر يعقوب زنی از دختران ِحت، 
مثل اينانی که دختران اين زمينند، بگيرد. مرا از حيات چه فايده خواھد 

  ). ۴۶،٢٧يدايش،(پ»  بود.
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 -يعقوب پسر وفادار، چاره ای ندارد؛ او کنعان را ترک کرد تا  به آرام
» ھجرت«]، ميھن نياکان و مادرش برود.  در اين م - بين النھريننھرائيم [

ی متعلق به يک خانواده ازدواج نزديک، او با لئا و راشل ، دو زن بوم
 ی هزاده خواھند شد. ھم کند؛ از اين پيوندھا، دوازده پسر و يک دختر می

ج اسرائيلی رسيدند، در خار ی هپسران که بعدھا به سرکردگی يازده قبيل
شد.  به استثنای يکی که در کنعان زادهبودند،  ازآن سرزمين به دنيا آمده

بيگانه اند، دخترانی ھستند از ميھنی » چھار مادر ملت«به عبارت ديگر، 
عروسش،  ، ھمسرش ،ابراھيمه، دور دست. خ_صه کنيم: به موجب افسان

ھايش، و تقريبا ھمه نوادگانش ، از شمال  ھمسران و معشوقه ھای نوه
  ھ_ل حاصلخيز بوده که به فرمان آفريدگار به کنعان مھاجرت کرده اند.

که  روايت پيش پرستانه ادامه می يابد و به تدريج  حماسه ضدميھن
پسران  ه یمی دانيم، ھم ای می يابد.  ھمان طور که ميرود، تکامل تازه

يعقوب  به مصر مھاجرت کردند، در آنجا در دوره ای به مدت چھار صد 
پوريتان دينان [ سال، يعنی زمانی طوhنی تر ازدورانی که از انق_ب پاک

] انگلستان تا اختراع بمب اتمی بدرازا کشيد! اخ_ف آنان ، يعنی م-ھا
ن ھا نيز نظير نياکان خود، ، به دنيا آمدند. آ»اخ_ف اسرائيل« ی هھم

(حتی اگر که زنان کنعانی ترديدی در ازدواج با بوميان به خود راه ندادند 
نمی بودند، مردان مجاز به ازدواج با آنان بودند). از موارد بسيار 

فرعون  به او بود.  ه یمشھور،  ازدواج يوسف با آسنات است که ھدي
نيز مصری بود و نه  راھيماب ه ی(بايد يادآوری کرد که ھاجر معشوق

صفورا را به زنی »  اخ_ف اسرائيل«کنعانی). موسی رئيس فرھمند 
ھا  شگفت آور نيست که با اين ازدواج ادين بود. ابداختيار کرد که اھل مِ 

بارور و   اسرائيل بنی«... که در تضاد مطلق  با قانون گذشتگان بود، 
پر   از ايشان  ديدند و زمينزورآور گر  نھايت منتشر شدند، و كثير و بی

  ٥). ٧،١(خروج،. »  گشت

                                                           
٥
اورشليم و جمعيت شناس مشھور اسرائيلی چند سال  عبرانیسرجو دh پرگوh، استاد دانشگاه  

روايت می کند که ھم زمان با يعقوب، ھفتاد نفر به مصر می  کتاب مقدس«پيش اظھار داشت: 
سال، ششصد ھزار نفر از ان جا خارج می شوند. چنين مسئله ای از نظر  ۴٣٠روند و پس از 

). می توان سوال کرد که  ٢٠٠۵اوريل  ٢٩(ھآرتص، » جمعيت شناسی کام_ غير ممکن است
ابر می شد ، به چه رقمی می رسيد؟ چھار يا بر ٨۵٠٠اگر جمعيت مصر باستان  نيز در آن زمان 

  پنج ميليارد، شايد ھم بيشتر!
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روشن است که آيه فوق به سرزمين مصر اشاره دارد و نه کنعان؛ و به 
به لحاظ جمعيت شناختی  در مکانی » مردم«موجب روايت کتاب مقدس، 

بود،  شده داده ی با سرزمينی که به او وعدهارتباط ھيچرشد کردند که 
ھای باستانی، آن را عالی و   تمدن ی هکه نقشنداشت، بلکه محلی است 

» مردم«دھند. موسی، ھارون و يوشع بن نون، رھبرانی که نشان مي معتبر
بزرگ فرعون بدنيا  پادشاھیرا به کنعان ھدايت کردند، ھر سه در کشور 

  آمده، تحصيل کرده و پيرو يھوه گشته اند.
h ن تصوير ينفکی  است در ايعدم پذيرش اھالی بومی که  بخش

رزمين بيگانه ، امر کام_ در س» مقدس مھربان« ای از آفرينش  اسطوره
ای است: نويسندگان کتاب مقدس نه فقط از ساکنان اصلی  شده شناخته

سرزمين بيزارند، بلکه ھمچنين بارھا، دشمنی آشکاری نسبت به آنان 
بومی  ابراز می دارند. بيشتر مولفان متون کتاب مقدس واقعا از قبيله ھای

د و به لحاظ لوح  متنفرن کشاورز و بت پرست ساده») مردمی(«
ا يھای  روشمند عرصه را برای نابودی آنان م ايدئولوژيکی به شيوه

سازند. پيش از آن، در کوه سينا، درست پس از اع_م ده فرمان، يھوه  می
وعده داده بود  که ساکنان اوليه را برای جای دادن کسانی که برگزيده ، 

  . ٦نار خواھد گذاشتک
را يادآور شد.  الھی ی هپيشين مصری، چندين بار وعد ی هموسی، شاھزاد

انتقال داده، » پسران اسرائيل«در ِسفر تثنيه، پيامبر که اخ_ق خدائی را به 
ه ھا را ك امت  اين  خدايت  ھَُوهه يك وقتی«بی وقفه  چنين پافشاری می کند: 

 سازد، و تو وارث  دھد منقطع تو می  را به  ايشان  ، زمين خدايت  ھَُوهي
) در مورد ١٩،١» (، شوی  ساكن  ايشان  ھای ، در شھرھا و خانه شده ايشان 

کنعانی است، موسی با قاطعيت سرنوشتی که در انتظار ساکنان غير
  ، تو را به ، خدايت ھَُوهه يك  ھايی امت  اين  اما از شھرھای«دستور می دھد: 

  ).١۶،٢٠(تثنيه،» مگذار.  را زنده  نفسی ذی  ھيچ دھد، می  ملكيت

                                                           
٦
و زنبورھا «در ھمان اوضاع، خدا ھمچنين مھارت استراتژيکی اش را نشان داده بود:  -  

  را در يك  برانند.ايشان  حضورت از را  وحتيان  و كنعانيان  فرستاد تا حويان تو خواھم روی پيش
  .شوند  صحرا بر تو زياده  گردد و حيوانات  ويران  زمين راند، مبادا   واھماز حضور تو نخ سال

ن آاز »  . گردی  را متصرف و زمين  راند تا كثير شوی  خواھم تدريج  تو به  روی  را از پيش  ايشان
) ھیجا که اين وعده، دو باب پس از اع_م ده فرمان ظاھر می شود، جنبه قبيله ای (ميان گرو

  کتاب مقدس را نشان می دھد که بُعدی جھان روا ندارد.اخ_ق 
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موجودات زنده به منزله  ی ه، از بين بردن ھم»نابودی«، »ويران کردن«
ھائی دقيق به کار رفته اند، اما رايج ترين واژه در کتاب مقدس  فرمان

ازحقوق قانونی « برای نشان دادن نابودی عمومی اھالی آن سرزمين، 
واقع، محروميت کامل از حقوق،  که با قتل عام  است. در» محروم کردن

کتاب مقدس، به محض  ی هجسمانی بوميان مترادف است، به موجب افسان
ھای اسرائيل از رود اردن برای ورود به سرزمين موعود اين  عبور قبيله

  حکم به اجرا در می آيد
در شھر بود از   و ھر آنچه«کشتار پس از فتح اريحا شروع می شود. : 

شمشير   دم  را به  گاو و گوسفند و اhغ  و پير و حتی  و جوان  رد و زنم
) کشتار درجريان تسخير ھر شھری به طور ٢١،۶(يوشع، » كردند.  ھ_ك

 و جنوب  كوھستان  يعنی  زمين  آن  تمامی  يوشع  پس«منظم تکرار می شود: 
و   نگذاشت  اقیرا ب  ، كسی آنھا را زده  ملوك  ھا و جميع و وادی  و ھامون 

 ، امر فرموده اسرائيل ، خدای ھَُوهه ي، چنانك كرده  را ھ_ك  نفس  ھر ذی
). اين صحنه با جشن ھائی گرد ذخاير جنگی و ١٠، ۴٠(يوشع » بود. 

شھرھا و   آن  غنيمت  تمامی  اسرائيل و بنی«خون ھای ريخته پايان می يابد: 
شمشير   دم  را به  ، اما ھمۀ مردمبردند  غارت  خود به  آنھا را برای  بھايم

 را باقی  حيات  ذی  ھيچ،  كرده  را ھ_ك  ايشان  كه  حدی  كشتند، به
  )١١،١۴يوشع ، » ( نگذاشتند. 

تر شده و  ل عام، ارتش اشغالگران  کمی آرامپس از اين قت
که در مصرمتولد شد، دوباره » خلقی«سازی را  آغاز کردند.  مستعمره

تجزيه شد و زمين ھای اين کشوررا ميان خود تقسيم کردند. به قبيله ھائی 
خدا به موسی وعده اش را اين سرزمين بسيار گسترده ترازآن شد که 

ی ماورای رود اردن نيز ، چرا که يک باره، شامل سرزمين ھابود داده
نيم قبيله در ساحل ديگر رودخانه مستقر شدند و بدين ترتيب، ووگرديد. دُ 

موعود، که وسيع تر از سرزمين کنعان بود، تاريخ بر روی سرزمين 
ت رواي» عھد عتيق«آغاز شد. اين حکايت که با جزئيات و تخيل قوی در 

پايانی بود که به مجازات نھائی يعنی  شده، سرشار از نکوھش گناھان بی
عزيمت برای مھاجرت دوگانه ختم می شد: ابتدا، مھاجرت اھالی اسرائيل 

م پيش از مي_د مسيح)، سپس مھاجرت اھالی به آشور (در قرن ھشت
يھوديه به بابل (در قرن ششم پيش از مي_د). ھدف بخش بزرگی از 

عبرانی ھا را در سرزمين کنعان نقل می کند ،  ی هروايتی که حماس
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 رسان آسيبتوجيه  و نشان دادن دhيلی است که به اين دو مھاجرت 
  انجاميد.

ھا  کتاب الھیتاب مقدس، که به تقدس مورخان يا پژوھشگران کارشناس ک
معتقد نيستند وبه خطای تاريخی و نامحتمل بودن روايت باور ندارند ، 

) چرا مولفان متون قديمی ١خود را  با مشک_ت زير مواجه می بينند: 
ھائی رخ  دقيقا در مکان الھیلجوجانه بر اين نکته پا می فشارند که وحی 

) اين نکته را که ٢قرار داشتند؟  داد که خارج از سرزمين موعود 
بومی نداشتند چگونه می توان توضيح  منشأکدام از قھرمانان حماسه  ھيچ

) پروراندن وتغذيه چنين تنفر شديدی نسبت به بوميان چيست و چه ٣داد ؟ 
فرسا نقل شده  ، چرا روايت به شکل داستانی طاقتھدفی را دنبال می کرد

ه قتل عام دسته جمعی را عجيب تلقی است و چرا ھمه  توافق دارند ک
  کنند؟

يادآوری است که اگر  از عصر روشنگری و  ی هدر اين مرحله، شايست
اند،  متعددی از کتاب يوشع فاصله گرفتهبرآمد hئيسيته به بعد، فاض_ن 

. اين کتاب  ٧دقيقا به اين دليل است که ماجرای قتل عام در آن آمده است 
يستی بود  صھيونکانون ھای بزرگ  ه ید ع_قتا چندی پيش، روايت مور

که داويد بن گوريون از چھره ھای نمادينش به شمار می رفت. روايت 
به سرزمين موعود، به » بنی اسرائيل«استعمارگری و توصيف بازگشت 

ھا مقايسه  دولت را برانگيخته و در آرمان آنشدت عاطفه بنيانگذاران 
  . ٨موجب شده است و حال ملی راتوراتی  ه یھای فراوانی بين گذشت

در گذشته، شاگردان مدارس تلمودی می دانستند که قرائت کتاب مقدس 
است. بر  الھیسخنان تند  ی هھمواره با تفاسيری ھمراه بوده که م_يم کنند

ه يا ده مدارس، از نُ  ی هعکس، در دولت اسرائيل، کودکان اسرائيلی  کلي
                                                           

٧
ھم، در حالی که نخستين پس روی ھای دين مسيحی آغاز می شد، نکوھش ھيجددر قرن  -  

بسياری در مورد پيام دردناک سفر يوشع  به گوش می رسيد. خداباوران انگليسی مثل توماس 
به شدت فرمان قتل عام در کتاب مقدس Jean Meslier چاب، يا فيلسوف فرانسوی نظير ژان مليه 

در دائره المعارف فلسفی ولتر (پاريس، » يھوديان«ی الهرا تکوھش کردند. برای مثال به مق
  مراجعه کنيد). ٦٤٣ ه ی، صفح١٨٣٨، Cosseانتشارات 

 
٨
 ,David Ben Gourion, Lecture de la Bible (en hebreu)مثال نگاه کنيد به:  برای  

Tel-Aviv, Am Oved, 1969, et Moshé Dayan,Vivre avec la Bible (en hebreu), 
Jerusalem, Idanim, 1978_. Sur le même ssujet, Gabriel Piterberg, The Return 
of Zionism, Myths, Politics and Schloarchip in Israel, London, Verso, 2008, 
p. 267-282. 
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گيرند، بدون اين که اين آموزش  میسالگی، عمليات نظامی يوشع را فرا
صافی محافظت کننده و توجيھات  بکار گرفته شده در آئين يھودی  از

را  باشد. وزارت آموزش اسرائيل، ھرگز ضرورت آن گذشتهتلمودی 
ھای وحشتناک کتاب مقدس، که ھرگز   احساس نکرده که  در مورد بخش

علم به اين که ، کتاب سانسوری نشده، محتاطانه رفتار کند. با  ھيچدچار 
و ابتدای کتاب  پيامبران به  (نخستين  اسفار پنج گانه کتاب مقدس)پنتاتوک 

را از » خلق يھود«روايت ھای موثقی تلقی می شوند که تاريخ  ه یمنزل
ر بر اين شده بود که  قرائت ھا قرا ابتدای آن بازگو می کند، در طول سال

ندازه کافی  انتزاعی است، شايد ھای بعدی پيامبران را، که به ا کتاب
وجه در مورد کتاب يوشع  ھيچ، اما  برعکس، به  هاختتوان به تعويق اندب

ھای اخ_قی  و  می شد. حتی، ھنگامی که خسارت نبايد مانعی ايجاد
شی آشکار شد، باز ھم نظام آموز» گذشته«آموزشی ناشی از تعليمات آن 

و پاگير قتل عام، مواضع خود ھای دست  با فاصله نگرفتن از اين روايت
  .٩را کماکان حفظ کرد

خوشختانه درطی سال ھای اخير، ترديد در مورد درستی آن روايت، در 
شناسان اسرائيلی  يست کتاب مقدس و باستانصھيونميان پژوھشگران 

ت باستان شناسی، شناخت ھرچه روندی رو  به افزايش داشته است. تحقيقا
به دست داده، به ويژه روشن ساخته که  تری از تاريخ يھوديان دقيق

خروج از مصر اتفاق نيافتاده و فتح ناگھانی سرزمين کنعان نيز دردوران 
واقعيت نداشته است؛ ھمچنين درستی اين امر که  »عھد قديم«ذکر شده در 

                                                           
٩
لوی (به زبان عبری) مراجعه -گاليا زالمانسون ی الهه مقدرباره شکل حضور سفر يوشع ب -  

  کنيد:
Galia Zalmanson-Levi, « L’enseignement du livre de Josué et la conquête », 
in Haggith Dor (dir.), Militarisme dans l’enseignement, Tel-Aviv, Babel, 

2005, p.131-145.  
رشته راونشناسی در دانشگاه تل اويو، يک  بررسی ، ژرژ ر تامارين، مدرس ١٩۶٣در سال 

پيشگامانه در مورد برداشت دانش آموزان اسرائيلی از اين کتاب به عمل آورده بود. نتيجه نگران 
کننده اين پژوھش موجب نارضايتی وزير اموزش گرديد. در ان زمان گفته شد که دليل استعفای او 

  ی به منابع زير مراجعه کنيد:اين بررس ه یاين مسئله بوده است. دربار
The Israeli Dilemma. Essays on a Warfare State, Roterdam, Roterdam 

University Press, 1973, p. 183-190. 
John Hartung, « Love the neighbour. The evolution of in-group morality », 

skeptic, III, 4, 1995 : http//www.lrainc.com/swtaboo/taboos/ltn01.html. 
Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu, Paris, Perrin, 2009, p. 324-327.  
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حض بوده، نيز مورد قبول داستان کشتار وحشيانه جمعی يک اختراع م
طوhنی تاريخی و  رونددر پايان يک  است. به احتمال زياد، واقع شده

تدريجی گذار از  شيوه زندگی کوچ نشينی به يکجا نشينی از طريق کار 
کشاورزی ، به واسطه اخت_ط کنعانی ھا و عبرانی ھا مردمانی را شکل 

اسرائيل بزرگ و يھوديه کوچک را به وجود  پادشاھیدادند که دو قلمرو 
  .١٠آوردند

اند، تاريخ  ھای پژوھشی اتخاذ کرده ا کانونای که اخير بنا بر نظريه
ھای فتح به اواخر قرن ھشتم پيش از مي_د و يا حتی ديرتر به  روايت

رسد، يعنی دوران  شيا در قرن ھقتم پيش از مي_د میدوران سلطنت يو
کتاب پنتاتوک. بنا بر » کشف«تمرکز مذھب يھود  در اورشليم و ظاھرا 

ی، ترويج آئين الھياتتاليف اين داستان نظر اين پژوھشگران ھدف اصلی 
رائيل بود که يکتاپرستی در ميان ساکنان يھوديه  و ھمچنين پناھندگان اس

بودند. نبردھای  شان در شمال، به يھوديه آمده پس از ويرانی مملکت
دی را عتقاا اه يپرستان ھر شيو سنگين پادشاھان يکتاپرست عليه بت

زننده و غير قابل فھم عليه بت پرستی  ھای توجيه می کرد: مانند موعظه
  .١١حاکم و فساد اخ_قی آن

روی قانع کننده  ھيچج به يھبه ھر حال ، اين فرضيه ھای شورانگيز و م
نيستند. به يقين، اين فرضيات ما را تا حدودی از داستان کابوس مانند 

نسل کشی ظالمانه نياکان تسکين خاطر می دھد، ولی پاسخی به  ی هدربار
 ی هھای کتاب مقدس، چرا ھم پرسش اساسی نمی دھد: که روايت  ناي

مھاجر،  ،که بر آن پای گذاشته بودند در سرزمينیيکتاپرستان نخستين را 
اشغالگر و کام_ بيگانه معرفی می کنند ؟ اين روايت ھا ھمچنين  قادر 

وحشتناک کشتار بوميان که شرح آن در  ی ايده منشأنيستند به ما در مورد 
بيات باستانی بی نظيراست، توضيح دھند. البته، منابع متعددی ما را با اد

                                                           
١٠

 Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée, op, cit., p. 
119 et 143 

١١
متنوع ناداو نعمان  ھمان کتاب باh نگاه کنيد. ھمچنين به نوشته بسيار  ١١٧تا  ٩١به صفحه  -  

  (به زبان عبری) مراجعه کنيد:
Naddav Naaman, Le passé instaure le présent. La formation de 
l’historigoaphie biblique à la fin de l’époque du premier temple, et après sa 
destruction, Jerusalem, Hass, 2002, p. 43-65, et Yairah AMit, histoire et 

idéologie dans la Bible, Tel-Aviv, Misrad Habitakhon, 1997, p. 55-61. 
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بيرحمی مردان دوران باستان آشنا کرده است. افسانه ھای باستانی آشوری 
و ايلياد ھومر پر از  داستان ھای کشتار جمعی ھستند و ھر دانشجوی 

 ارتاژ، چه ب_ئیتاريخ  می داند که  روميان  ھنگام تسخير ک ی هرشت
آوردند. خاطره برخی از اين کشتارھای  خورده برسردشمنان شکست

اند، اما، تا جائی که من  ودانه شدهجمعی در قالب فيلم ھای مستند جا
ھائی که چنين اعمالی را مرتکب شده اند، به  يک از  گروه ھيچميدانم، 

آن افتخار نکرده ، و برای توجيه نابودی جمعيت و تصرف يک سرزمين، 
 آويز قرار نداده اند. ی و اخ_قی را دستالھيات م_حظات

نگارانه  اصلی تاريخنخست آن که، احتمال کمی وجود دارد که  ھسته 
قرن ششم پيش از مي_د  يھوديه در پادشاھیکتاب مقدس پيش از نابودی 

ازيک  توان میباشد. در واقع، پيش از ويرانی يھوديه ن تدوين شده
ا پايتختی پر از کاخ ھای باشکوه و بزرگ و پرافتخار، ب پادشاھی

اسی نشان شن کرد ، در حالی که کشفيات باستان معبدھای شکوھمند روايت
دھد که اورشليم تاريخی حداکثر روستای بزرگی بوده که بتدريج به  می

  يک شھرک تبديل شد.
به  پادشاھیدوم آن که، چنين توصيفی از عبوديت روشمند يک دودمان 

و  به پيغمبران بدگمان و م_مت جوئی ، که خود را  ،یھحاکميت مطلق ال
نمايندگان خدا بر روی زمين می دانستند، که حتی اين امر بی اعتبارترنيز 
جلوه می کند ، نمی توانست توسط نويسندگان درباری يا روحانيان معبد، 
که از ھرگونه آزادی روشنفکرانه محروم بودند، نوشته شده باشد. ھمين 

عالی که به موجب آن، دودمان سلطنتی به ابتکار  ی هيدطور، اين  ا
مردمی بنياد گذاشته شد که تقريبا ھمه شاھان آن گناه روی گناه مرتکب 

مستقل ، ھر چند ھم کوچک باشد، غيرقابل  پادشاھیدربار  ھيچشدند، در 
قبول خواھد بود. سرانجام، توضيح اين مسئله دشوار است که چگونه يک 

ھای بلندپروازانه ، توانست تانه با چنين اھميتی ، با پيامدسانق_ب يکتاپر
در قلمرو کوچک روستائی خموده که با شھرھای بزرگ فرھنگی 

  اھوی خاورميانه بسيار تفاوت داشت، به جوشش در آيد.يھپر
عمدتا  پس از ورود مھاجران بسيار محتمل تر است که  اسفار عھد عتيق 

ھای  باستان،   يونانی دوره در آن از بعد حتی و اورشليم به بابلی
بخود گرفته باشند؛  اين نقطه نظری است که  اhھياتیو شکل   شده نوشته

بوسيله بسياری از پژوھشگران غير اسرائيلی فرمولبندی شده، و نيز 
در زمان خود با  Benedict Spinozaھمان است که بنديکت اسپينوزا 
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ترديدی نيست که  ھيچ . جای١٢منطق بُرنده اش استنباط کرده بود
نويسندگان با استعداد کتاب مقدس از معنی و رنج ھجرت، شناختی مستقيم 

خود را نسبت به اين موضوع ابراز داشته،  ھيجانداشتند. آنان بی وقفه 
سراسر ايدئولوژيک برای آن بيابند. در  یھدائما ت_ش می کردند توجي
نا و عينی، طنين  ای آش ه،  تبعيد ھمچون داداسفار پنج گانه و پيامبران

امتھا  شما را در ميان« ھمچون تھديدی ظاھر ميگردد:  اانداخته ، دائم
شما  كشيد. و کشور  ، وپشت سر شما شمشير خواھم ساخت  خواھم  پراكنده
  ھ_ك ھا ملت خواھد شد.[...] و در ميان ابشما خر  و شھرھای  ويران

 ٣٣،٢۶(hويان، » اھد دريد.شما، شما را خو شد و زميِن دشمنانديھخوا
خواھد نمود، و شما در   قومھا پراكنده و خداوند شما را در ميان«)؛ ٣٨و

» د ماند.يھالعدد خوا برد، قليل آنجا می  خداوند شما را به  كه  طوايفی  ميان
). اين جم_ت  کام_ با گفتارھای نقل شده از متونی که به ٢٧،۴(تثنيه، 

، مانند کتاب نحميا، يکی است:  شده روشنی پس از خروج نوشته
  ھا پراكنده اّمت شما را در ميان  د کرد، منيھکه شما گناه خوا ھنگامی«

  ).٨،١.» ( ساخت  خواھم
در اين مرحله می توان اين فرضيه را طرح کرد که در بابل، روحانيان و 
 نويسندگان درباری و نوادگان مھاجران رسيده از يھوديه، در دوران فتح

بل به دست پارسيان، در تماسی بارور با آئين زرتشت  بودند که خود با
به سر  الھیدوگانگی  ی هدرمبارزه با چندخدايی بوده و ھنوز در مرحل

رد. جمله توصيفی از اشعيای پيامبر در دست است که با قاطعيت بُ  می
کننده بين دوآليسم زرتشتی و  ان شده  که از گسست معرفتی تعيينبي

...  به كورش  يعنی  خويش  مسيح  خداوند به«م يکتاپرستانه است: ايس يھوه
 س_متی  . صانع ظلمت  ی هو آفرينند نور ی هپديدآورند گويد. [...] می  چنين

  )٧و ١، ۴۵(اشعيا .»  چيزھاھستم اين  ھمه  صانع  يھوه  . من بدی  و آفريننده 
ن تجريدی که آن ميزا ی هدر نظر حقير، اين دين  يکتاپرست به واسط

خود داشت، فقط می توانست در بطن فرھنگی مادی و کشوری با سطح 
باhئی از تسلط فنِی بر طبيعت زاده شود. چنين شرايطی ،به جز در 
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 Traité des autorités théologiques et politics, in Oevres complètes, Paris, 
Gallimars, 1962, p.745. 

د، برای مثال به اثر پيشگام ، پژوھشگر بريتانيائی فيليپ ديويس که بعد ھا اثری ک_سيک ش
  مراجعه کنيد:

Phillip R. Davies, In search of « Ancient Israel », London, Clark Publishers, 
1992. 
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ھای متکی بر آبياری، نظير مصر و بين النھرين، در جای ديگر  تمدن
ممکن نبود.  چنين بنظر می رسد که برخورد شگفت آور مھاجران و 

نشان با کانون فرھنگی پيشرفته تر، اين تزھای ابتکاری را پايه نوادگا
  . ١٣گذاری کردند

ديشمندان جسور ناگزير انق_ب ھای روشنفکرانه مھم، ان ه ینظير ھم
ھای راديکال خود را در خارج از کانون ھای فرھنگی  شدند نظريه

ت  رسمی به کمال رسانده و تکميل کنند. نوشتن به زبانی ناشناس و مھاجر
 یھبخشی از آنان به کنعان  ، با حمايت کامل پادشاه پارس ، توانست را

موثرباشد برای  خ_صی از برخورد ھای رودرروی غير ضروری با 
روحانيان سلطه گرای مخالف و نويسندگان درباری ھنوز معتقد به نوعی 

در رفت و آمدی بين بابل و کنعان، نخستين  چند خدائی. بدين ترتيب،
  د.رری تاريخی کگذای نُوي ی از نوع کام_الھياتسوی   نبش بهج

ی برای محل رشداورشليم کوچک قرن پنجم پيش از مي_د به پناھگاه و 
نفری در بابل  تبديل شد. چنين بر می آيد که چند» در حاشيه«روشنفکران 

ماندند تا تدارکات مادی و معنوی را، که برای ايجاد پيکره انق_بی  
برای مھاجران فراھم کنند. بدين ترتيب، کنعان  نوعی خط ارزشمند بود، 
شود از يک سو بين ايمانی که شمال ھ_ل حاصلخيز برابط معنوی 

مديترانه. در مسير  ه یزادگاھش بوده و از سوی ديگر فرھنگ ھای حوز
اس_می) اورشليم نخستين  -مسيحی -(يھودی الھياتحرکت قدرتمند 

  بزرگی از جھان را در نورديد.ايستگاه بود که سرانجام بخش 
اگر اين فرضيه را بپذيريم، روايت ھای تولد يکتاپرستی در خارج از 
سرزمين موعود قابل فھم تر و منطقی تر می شود.  چھره ھای ادبی 

و موسی که با خدای واحد ايمان را به کنعان آوردند ، يک  ابراھيم
ل بابلی، که است ازمھاجرت واقعی عوام ای جاسازی اسطوره هب جا

ت جديد بودند. از اوايل قرن پنجم پيش از مي_د، آنان يھحاملين انتقال الو
رسيدند. پيشگامان يکتاپرستی غربی در قرن ھای پنجم  صھيونبتدريج به 

و ششم پيش از مي_د در اورشليم کوچک گرد ھم آمدند و از آن جا 
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رستاخيز مردگان و خود واژه دات (مذھب) نيز از فرھنگی پارسی می آيد. اما،  ه یايد -  
ھای يھوديه معمای شورانگيز ھنوز گشوده نشده است: آيا جرقه يکتاپرستی دقيقا به دست تبعيدی 

  شعله ور شده است؟
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فلسفه و تئاتر  اعتقادات اصلی خود را رواج دادند (دورانی استثنائی که
  يونانی متولد شد و ھمچنين آئين بودا و کنفسيوس گسترش يافت).

دراورشليم، زير نگاه ھای تيزبين ماموران امپراتوری پارس، بانيان قابل 
ھای فرھنگی  را توسعه دادند. ھدف  حترامی چون عزرا و نحميا، فعاليتا

عتی از مومنان نھائی از گزينش استراتژی داستانی، از يک سو ايجاد جما
جلوگيری از افزايش بيش از حد  برایقابل اعتماد،  و از طرف ديگر، 

تعداد اين جماعت و تبديل آن به تھديدی برای قدرت واhی امپراتوری 
ی کوچک اجازه داده ميشد »يھود مديناتا« ه یبود. بدين شکل، در منطق

ھای  قدرتمند  پادشاھیکه به نام خدا، سرزمينی را در خيال  فتح کرد، از 
واقعی موعودی را داشت که تا ه سخن راند، و رويای  مرزھای غيرگذشت

مھاجران جديد امتداد خواھد يافت، در حالی که در واقعيت  خاستگاهکشور 
و در زمان حاضر، نمی بايست حاکميت واقعی را مطالبه کرد بلکه 

ارس بايستی به ساختمان معبدی کوچک رضايت داد و بارھا از سران پ
  تشکر کرد وجلوی گسترش بيش از حد جمعيت جديد مومنان راگرفت. 

مرو يھوديه و اسرائيل زندگی بوميان عبرانی که نياکان شان در قل
بودند، مانند قبيله ھای کنعانی آن حول و حوش، ھرگز به آشور و  کرده

بابل تبعيد نشدند، برخ_ف پادشاھانی که بر آنان حکم می راندند و 
ختگانی که در گذشته، در خدمت حاکمان محلی بودند. يھجماعت فر

آموزشی نديده بودند.  ھيچبوميان ھمچنان کافران وفاداری مانده بودند  که 
، با ويژگی ندکشاورز، که با لھجه ھا ی مختلطی سخن ميگفت مردماين 

ای طوhنی از خدايان  ، گرچه در ميان سلسلهندانحصاری يھوه آشنا نبود
کيش قابل رويتی را به آنان اعطا کرده بود. ھدف مھاجران  ديگر، يھوه 

پرستان محلی بود، که  بت ی هيکتاپرست، گرد ھم آوری و اقناع نخب
سخت  ی هھا را از توده ھای مردمی جدا کرده و با تکيه بر آنان، ھست آن

حام_ن مذھب جديد را قوام بخشند. بدين گونه، گويا، برای نخستين بار 
  به وجود آمد.» خلق برگزيده« ادبی ی هايد

ع يا را که به صورت لوح ميش ءبه جز ءھای سلطنتی  جز رويدادنامه
ھای رويدادھای معمول نزد پادشاھان بابل نوشته شده و ظاھرا  شبيه لوحه

به خارج  ١٤در اورشليم نگھداری می شده يا ھنگام ويران کردن اورشليم
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ھای اسرائيل و يھوديه حفظ شده و به عنوان ماده  ھیوجود گاه شمار رويدادھا که در پادشا -  
ی بعدی به کار رفته، در خود کتاب مقدس آمده است (اول پادشاھان): الھياتاوليه خام برای نگارش 

، ١٤» (؟ نيست  يھودا مكتوب  پادشاھان  ايام  تواريخ  كرد، آيا در كتاب  و ھرچه  َرُحْبعام  و بقيۀ وقايع«
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ای و سنت ھای  اسطوره از رساله ھای یھشده است، را با انبو برده
اند.  آميخته داتی از شمال ھ_ل حاصلخيز در ھممسحورکننده جادوئی وار
نخستين پايه و اساس برای ساخت روايت در  ی هکل اين مجموعه به منزل

(خدا) يا   Elمورد آفرينش جھان و وحی خدای واحد به کار رفته است.  
Elo که  از سنت کنعانی به عاريت گرفته شده به Eloïm  (خدا) بدل

 اوگاريتيکشناسانه در شعر  ھا، ساختارھای زبان ھا، بيت وزنگشت. 
] به يغما رفت. مجموعه قوانين م- شھر باستانی گمشده و يا زبان باستانی سامی[

حقوقی س_طين بين النھرينی به بخشی از فرمان ھای کتاب مقدس تبديل 
اسرائيل به طور حيرت  ی هدوازده قبيل ی هتجزي ی هشد. روايت بلند پيچيد

به آن بيان ادبی داده و به  اف_طونآوری يادآور سنت يونانی است که 
واسطه توصيفش ازمستعمره سازی مطلوب و تقسيم آن به دوازده بخش 

  .١٥معروف است
hزم بود به  درمانده کنونیبرای ستايش وضعيت مادی و سياسی زار و 

م و درخشان را مورد تمجيد ای محک اساطير سنتی، تا گذشته ه یشيو
آموزش و تبليغات يکتاپرستی مطرح بود،  ی هقرار داد. و از آنجا که مسئل

نوع جديد ادبی مطلوب پديدار شد. درست ھنگامی که ھرودوت از کنعان 
گذر می کرد (که او فلسطين می نامد)، در اورشليم و بابل،  انديشمندان 

 می توانوشته ھای آنان را نشروع به نگارش نظرات شان کردند، اما ن
عنوان بسيار مناسب تری  » تاريخ- اسطوره«تاريخی توصيف کرد: 

جديد، از اعمال و ژست ھای خدايان  ی هناشناخت ی ه. در اين گون١٦است
متعدد، نظير آنچه که در  جھان يونانی وجود داشت، خبری نيست. 

، نيز به جستجوی  رويدادھا و اعمالی که از  انسان ھا ناشی ميگردد

                                                                                                                
بنا   كه  شھرھايی  و تمامی  ساخت  كه  او كرد و خانۀ عاجی  و ھر چه  اَخاب  و بقيۀ وقايع«) و ٢٩

  ». نيست؟  مكتوب  اسرائيل  پادشاھـان  ايام  تواريـخ  كـرد، آيا در كتاب
 

١٥
(نسخه فرانسه، انتشارات ف_ماريون   ٧٤٦تا  ٧٤٤ن، کتاب قوانين ، جلد پنجم ، اف_طو  - 

  ).٢٧٩تا  ٢٧٦، صفحه ٢٠٠٦پاريس، 
 

١٦
در قرن پنجم پيش از مي_د به منطقه سفر می کند، او از » پدر علم تاريخ«ھنگامی که   -  

نمی داند و اشاره ای ھم به آن نمی کند. او تعريف می کند که ساکنان  ھيچجماعت کوچک اورشليم 
خوانده می شوند. نگاه کنيد به ھرودت، تاريخ، کتاب » فلسطينی«ھا ھستند که سرزمين سوری 

  .١٠٥و  ٤٠،  صفحه ٨٩، و کتاب ھفتم،٥سوم، 
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عنوان ھدف غائی خاص ظاھر نمی شود. نياز مبرم  به بازنگاری گذشته 
برھانی بر اراده و معجزات خدای يگانه،  وھمچنين به  ی هبه مثاب

حقارت انسان محکوم به نوسان ابدی ميان گناه و مکافات،  ی هنشان
  محرک اصلی نوشته را تشکيل می دھد.

فکيک دانه ھای بد و تئما اقدام به ر، ضروری بود که دابرای اين منظو 
خدا  ی هادشاھان قديمی برگزيدخوب کرد؛ تعيين نمود  که کدام يک از پ

ام يک از نگاه خدا گناھکار شده، و  کد و ھمه گناھانش بخشوده بود
ماند. می بايست تصميم  و تا آخر زمان مطرود باقی خواھد شده شمرده

به يھوه وفادار بود (چھره ھای شد که کدام پادشاه در گذشته  گرفته می
او را دنبال کرده و از  ی هاصلی، بويژه کسانی که تاريخچ

اند)، و کدام يک دچار نفرين  ھای  تفصيلی اقتباس کرده نگاری اقعهو
ابدی شده بود. با علم به اين که در ھمان عصر، روحانيان ديگری که در 

نشين بزرگ اسرائيل طان ای  از سل امريه شاغل بودند خود را به شاخهس
ن آينده حيرت آور و پايداری ای که به آ دانستند، اسطوره منتسب  می

داوود و  ی همتحد پادشاھیبود، شکل گرفت که از وجود  داه شده وعده
ه طلبانه ب ھای آشوب حرمتی سليمان خبر می داد که سپس به دليل بی

شمالی به   ، پادشاھان  سرزمينتجزيه شد. بدين ترتيب  گرويران روشی
پرستان وحشتناکی  تبديل شدند،  امری که البته مانع از آن نشد که نام  بت

چسبانده » خلق برگزيده«غصب شده ، به » اسرائيل«معتبر آن ھا يعنی 
 شود.

رد که فقط يک يا دو اسپينوزا، احتمال کمی وجود دا برخ_ف بينش پيشروِ 
تا حدودی مسلم است که    العاده را نوشته باشند. ھای فوق مولف اين متن

گسترده و گوناگونی از نويسندگان در ارتباط دائمی با  ی همجموع
ھا در طی نسل ھای  ھا نشان می دھد که آناين  ماھيتمرکزبابل بودند. 

اين است ھمه حشو و زوائد   اند: ف، به دفعات نوشته و دستکاری شدهمختل
اند.  بندی شده رھمھائی  که تکه به تکه، س دسيسه ھا، خرده روايت

ھا،  رسبکھا، تغييرات د ھا، فراموشی فقدان انسجام در روايت   ،جملهاز
ای  شده و حتی شمار قابل م_حظه ھای مختلفی که به خدا داده نام

دانستند  است که نويسندگان مختلف نمی بديھی   تضادھای ايدئولوژيکی.
  اھد شد.اين متون در يک متن شرعی گردآوری خو ی هکه روزی ھم

ھای مربوط  وسيعی از ھم گرائی ی هاگرچه ھمه اين متون بر اساس پاي
نظر دارند، باوجود اين، در مورد ارزش ھای  به وجود خدای واحد، اتفاق
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اخ_قی که بايد اب_غ گردند، اخت_فات چندی وجود دارد، و در مورد 
. ١٧سياست مناسبات با ديگری نيزآشکارا نوعی تنوع به چشم می خورد

چنين بر می آيد که مولفان بعدی کمتر از پيشينيان خود انحصارطلب 
شان درباره  ر تثنيه که از نظر سبک  و ديدگاهبودند، نظير نويسندگان ِسف

ھای حضورخدا با نويسندگان روحانی تفاوت داشتند. به ھر حال،  شکل
بوده ، شايد  جماعتی در ھمان زمان ھدف نوشته ه یحتی اگر تحکيم ھست

  بودند. دورتری را نشانه گرفته  ی هيش ازحال، آيندب
] نام توراتی بين النھرينئيم [نھرا- نفوذ روزافزون کسانی که از آرام

ھای پنتاتوک  رف بوميان در بخش بزرگی از روايتآمدند، و تحقير ژ می
] و نخستين اسفار پيامبران به شکل بسيار بارزی توراتی ه یاسفار پنجگان[

است. ميھن در خارج ، در بابل و يا در مصر، يعنی دو بازتاب يافته 
بنی «مرکز فرھنگی پرارج دوران باستان، قرار داشت.  رھبران روحانی 

مدند، ايمان انحصاری خود و که از سرزمينی پرآوازه می آ» اسرائيل
 ی هھای اصلی خدا را آوردند، در حالی که برعکس، وجه مشخص فرمان

، فساد و گرايش جديدشان برای پذيرش کيشی فرھنگی ساکنان کنعان، بی
 بيگانه بود.

اخراج تحقير و بی اعتنائی نسبت به اھالی بومی ، در شرح ادبی ماجرای 
شود. اولين گروه نويسندگانی که وارد کنعان  و نابودی آنان نيز ديده می

شدند، فاقد ابزار دولتی يا نيروی نظامی بودند. آنان به صليبی ھا شباھت 
توانستند  ھا نمی بدون دستگاه  تفتيش عقايد. بنابراين آن یھد، منتداشتن

  برروی تخي_ت، گفتار و ارعاب حساب کنند.
ھای  ی مردم  نبودند. فعاليتروشن است که مخاطب آنان خيل توده ھا

فقط بخش محدودی از نخبگان را دربر می گرفت که خواندن و  ،ادبی
وچکی از شنوندگان کنجکاو که در نوشتن می دانستند ، به اضافه شمار ک

گوشه و کنار اورشليم کوچک پرسه می زدند. اما، اين کانون بتدريج 
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گرايش جھان روا و انزواطلبانه در دوران «موشه واينفلد با عنوان آميز  ک يحرت ی به مقاله -  
، صفحه ١٩٦٤،  Tarbiz ،XXIII(به زبان عبری) نگاه کنيد: انتشارات » صھيونبازگست به 

. در کتاب مقدس، مجازات ھای حيرت آوری به چشم می خورد که گرايش عمومی ٢٤٢تا  ٢٢٨
  .شما مأوا گزيند، او را ميازاريد  با تو در زمين  غريبی و چون«را نفی می کند، بدين ترتيب: 

نما، زيرا   خود محبت  مثل از شما باشد. و او را  ھم وطن شما مأوا گزيند، مثل  در ميان  كه  غريبی
)  ٣٤-٣٣، ١٩(hويان،  .» شما ھستم  خدای  يھوه  بوديد. من  مصر غريب  شما در زمين  كه
  ).١٩، ١٠(تثنيه،  .»بوديد  مصر غريب  در زمين  داريد، زيرا كه  را دوست  غريبان پس«
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بارور شد تا عاقبت در قرن دوم پيش از » بذراسرائيل« گسترش يافت و 
کوچک و نا  پادشاھیمي_د، نخستين قدرت يکتاپرست تاريخ، کشور 

  ھا امکان تاسيس يافت. حشمونیپايدار
کتاب مقدس، پس از انکار حق مالکيت محل و حق زندگی نويسندگان 

را ملک خود  و کسانی که  شان ، آن جا هساکنان پيشين سرزمين برگزيد
ھا را می پذيرفتند، به حساب آوردند. در اين مرحله يکتاپرستی  آئين آن

ھنوز اعتماد به نفس نداشته و به شدت از نفوذ پيروان آئين چندخدائی که  
د، ھراس دارد.  پس از شورش را تھديد می کر ده آنزندگی و آين

ھا در قرن دوم پيش از مي_د مسيح  ھنگامی که قدرت آن تحکيم  مکابی
يدن ووسيع برای جذب به کيش جديد و گر گرفت، شروع به تبليغ شد و پا

کتاپرستی به شدت با  توده ھای يک پارچه مردم کردند. پيش از آن،  ي
عليه آن مواضع سخت  کرده بود  مبارزه کرده، پرست که آنرا احاطه بت

  اتخاذ کرد. ای و تجزيه طلبانه
به «بدين ترتيب، ممنوعيت ازدواج با بوميان، برای يکتاپرستانی که 

ی که مردانی حکم واجب اhجرائی بود، به طور» باز می گشتند صھيون
ھايشان را ط_ق می دادند  بودند می بايست زن که قب® ازدواج کرده

).  مھاجران مجبور شدند که از بابل زن بياورند. ١٣؛ نحميا، ١٠(عزرا،
اين سياست جداسازی و بدنام کردن بوميان، ظاھرا با  استراتژی کلی 

، » تفرقه بينداز و حکومت کن«امپراتوری پارس، يعنی سياست مشھور 
آن  ی هجديدی که در اورشليم و حوم» ی هخلق برگزيد«ھماھنگی داشت. 

سازی با مردم کوچک روستائی آن سرزمين ود، فرمان منع ھمانندفعال ب
ی تاريخ گذشته، اسحاق و را دريافت کرده بود؛ به اين دليل، در بيان ادب

بايست با باکره ھای آرامی ازدواج ميکردند، در حالی که  يعقوب می
 يوسف و موسی اجازه داشتند تا با مصری  ھا يا مدينی ھا، ازدواج کنند

ناپذير  سيری ی. و ھنگامی که شاه سليمان با عطشبا کنعانی ھاولی نه 
شان چند  معشوقه اختيار می کند که در ميانھفتصد زن و سيصد 

زيباروی بومی ھم وجود داشت، چشمان يھوه را به درد مياورد و به اين 
اش ، او را گوشمالی می  خيالی پادشاھیخاطر با دوپاره شدن سرزمين 

 پادشاھیموجوديت دو  یالھياتھای   ويداد يکی از توجيهبعدھا، اين ر دھد.
  ).١-١٣، ١١شاھان، ١اسرائيل و يھوديه خواھد بود (

کم ترين  پرست بومی بوده يا با کنعانيانی که  دارای تبار بت ازدواج
ھای بزرگ داشتند، اکيدا ممنوع بود.  ھا و قبيله نسبت خانوادگی با طايفه
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ده، نظير عيسو، پسر بزرگ اسحاق، مجاز به فقط افراد تبعيدی و نفرين ش
ھا به  جھت، موقعيت  اجتماعی آنانجام چنين کاری بودند و به ھمين 

.  با استناد به روايت توراتی، ازصدور می کندانگيزی تنزل  گونه غم
،  يھَُوه  چون«تا اجرای عملی آن ھا ھمه جذاب و گير است:  الھیاحکام 
درآورد، و   روی آنجا می  به  برای تصرفش  هك  زمينی  ، تو را به خدايت

يان  و كنعانيان  و اموريان  و ِجْرجاشيان  ِحتيان  بسيار را كه  ھای امت  و فِِرزِّ
يان  تو   تر از تو باشند، از پيش بزرگتر و عظيم  امت  ، ھفت و يبُْوِسيان  و ِحوِّ

نمايد، و تو   تو تسليم  دست  را به  ، ايشان خدايت  يھَُوه  و چون .نمايد  اخراج
عھد  ، و با ايشان كن  را بالكّل ھ_ك  ايشان  ، آنگاه سازی  را مغلوب ايشان

 منما؛ دختر خود را به  مصاھرت  و با ايشان .منما  ترحم  مبند و بر ايشان
  )١-٣، ٧نيه، (تث» پسر خود مگير.  را برای  ، و دختر ايشان دهمَ   پسر ايشان 

دھد که با  اھالی، دستور می ی همان قتل عام ھمخدا پس از دادن فر
آور است.   قتل عام و منع  تشويش  قربانيان ازدواج نکنيد، بس عجيب و

نويسندگان  متعصب چنان مخلوط شده  ی هازدواج در مخيله جدائی طلبان
  که از آن ممنوعيتی گريزناپذير می سازد.

يوشع، ھمچنين به  امنويسندگان کتاب مقدس پس از شرح عمليات  قتل ع 
شده در  کشی شناخته فھمانند که  مانند ھر نسل زده می خواننده حيرت

ند. بدين ترتيب بود که تعدادی ھمه کشته نشد نيزتاريخ، در اين ماجرا 
به زندگی در کنعان » صھيونبازگشت به «پرست توانستند پس از  بت
ی چنين بايست ای يوشع نيز افسانه» فتوحات«مه دھند و پس از ادا

جيبائونی ھا   باشد. می دانيم که عفو شامل حال رحاب روسپی شد و  بوده
)Gabaonites(  شکن و سقا تنزل يافتند. از سوی ديگر،  زميھتا حد

يوشع سردار نظامی سختگير، پيش از مرگ پيروانش را گرد آورد و به 
شما   ميان در  كه  طوايفی  ، با بقيۀ اين اما اگر برگشته« آنان دستور داد: 

  به  درآييد و ايشان  ايشان  نماييد، و به  مصاھرت  اند بچسبيد و با ايشان مانده
را از حضور شما   طوايف  شما اين  خدای  ھَُوهه يشما درآيند، يقيناً بدانيد ك

شما   پھلوھای  و برای  و تله  شما دام  برای  نخواھد كرد، بلكه  ديگر بيرون
نيكو   زميـن  از اين  كه  شما خار خواھنـد بود، تا وقتـی  و در چشمان  تازيانه

-١٢، ٢٣(يوشع، » شويـد.  ، ھ_ك است شما داده  شما، به  خدای  ھَُوهه يك
١٣.(  

مستقيم ِسفر يوشع  ی هادام ه یدر کتاب داوران که در کتاب مقدس به مثاب
شده و وجه قتل عام ن ھيچمی آيد، با شگفتی در می يابيم که بوميان به 
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 پس«نگرانی از خطر ھمسانی  با آنان چون گذشته باقی است: 
و   و حويان  و فَِرّزيان  و اموريان  و حتيان  كنعانيان  در ميان  اسرائيل بنی 

گرفتند، و  می  زنی  خود به  را برای  ايشان  دختران.بودند  می  ساكن  يبوسيان
  می  آنھا را عبادت  خدايان دادند، و می  ايشان  پسران  خود را به  دختران
  در نظر خداوند ناپسند بود، كردند، و يھوه  آنچه  اسرائيل و بنی .نمودند
كردند. (داوران،   ھا را عبادت ، بعلھا و بت نموده  خود را فراموش  خدای

٣ ،۵-٧.(  
تری در کتاب عزرا رخ می دھد ، می بينيم که  بعدھا، حتی شگفتی بزرگ

نابود شده، کماکان ادامه دارد: » قديمی«ان مردم پست وسوسه ادغام در مي
 قوم«، گفتند:  آمده  نزد من  ، سروران وقايع  اين  شدن  و بعد از تمام«
اند  كشورھا جدا نكرده  ھای را از اّمت  ، خويشتن و hويان  و كاھنان  اسرائيل 

و   و يبوسيان  يانو فرزّ   و حتّيان  كنعانيان  ، يعنی ايشان  رجاسات  موافق  بلكه
از   اند). زيرا كه (رفتار نموده  و اموريان  و مصريان  و موآبيان  عّمونيان
را با   مقّدس  و ذريت  گرفته  زنان  خويش  خود و پسران  برای  ايشان  دختران

 خيانت  در اين  رؤسا و حاكمان  اند و دست كرده  كشورھا مخلوط  ھای اّمت
  ).٢- ١، ٩عزرا، .» ( است  بوده  مقّدم 

ت واحد ، و يھسازی و جداسازی ميان خدا، ھمچون الو عمليات پاک
يعنی ھمسرش آستارته (عشتروت)  –کھن رنگارنگ آن  ی هخانواد

شان بعل خدای باران، ايشتار  يزدبانوی زمين و فرزندان درخشانا
به کار بی   -» مرطوب«مطلوب، آنات شکارچی  و يام  ی  ه(عشتار) الھ

ماند که نخستين يکتاپرستان  و تکراری سيزيف اساطيری میايان  پ
ھای قديمی از بن  ريشه کن می شد  يست بتھمواره دل نگران آنند. می با

متعالی ريشه می گرفت؛ و اگر اين کار عملی نمی شد، اگر » خدای«تا 
خدا را از سر می گرفت، مجازات بنی اسرائيل دوباره پرستش چند 

بود، اخراج می شد.  ھر چند  که به آنان داده شدهاز سرزمينی  شد و می
» بخشنده و مھربان«که يھوه به خود حسن نظردارد، چرا که در عين

بودن، خدائی است سختگير و انتقام جو. مانند مالکی سرمايه دار و 
 یھمتعصب که کسی را که خيانت کند، نمی بخشد، و اگر مريدانش گنا

 ،ن خواھند کرد. در پايان روايتشا مرتکب شوند، ب_فاصله مجازات
ھمواره نابودی و تبعيد در ابتدا به عنوان تھديدی به کار می روند و 

  سرانجام، به اجرا در می آيند.
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کنان اسرائيل به خاطر است که سا ھای اسفار پادشاھان آمده در ھمه کتاب
انگيز  دودمان ُعمری اخراج شدند، ھمان گونه که اھالی  اعمال نفرت

پيامبران، از  ی هه تاوان گناھان پادشاه مناسه را پرداختند. تقريبا ھميھودي
ارميا تا اشعيا و از عاموس تا ميخا، گاه َعلَم تھديد بدبختی را که قرار 

ند و گاه دھ را به بيابانی بدل کند، تکان می است بر سر کشور ببارد و آن
ديد ميکنند. کن کردن  و اخراج خشونت بار تھ خلق گناھکار را به ريشه

برای نويسندگان کتاب مقدس ، اين تھديدات آخرين حربه برای ھدايت و 
وقفه به جماعت مومنان در حال رشد ُکندی است، که به خدای  ار بیھشد

  واحد ايمان بياورند.
سرزمين برای خلق برگزيده  ی هی ِسفر اسفار، وعدالھياتدر گفتمان 

يست ؛ ھمه چيز به ميزان چيزی ابدی ن ھيچھميشه مشروط بوده است. 
اعطا  باره  برای ھميشه شدت ايمان به خدا مشروط  است. سرزمين، يک

ای نيست که نتوان آن را پس گرفت. سرزمين  است؛ سرزمين عطيه نشده
ملکی امانتی استنباط می شود و نه مانند سرزمينی که  ی هھمواره به مثاب

بنی «ين موعود به مبه مالکيت در آمده باشد. سند مالکيت جمعی سرز
است؛ سرزمين ھمواره ملکی است که خدا با  نشده داده»  اسرائيل

  است.  ھا  به امانت داده وتمندی بی کرانش به آنسخا
،  جھان  تمامی  زيرا كه«تعالی مالک عالم می گويد و تکرار می کند:  باری
ان ). او سرزمين موعود را فقط به عنو۵، ١٩(خروج، .»  است  من  از آن

پاداشی موقتی و مشروط  اعطا کرده؛ و برای  زدودن ھر ترديدی در 
 فروش  به  و زمين«گيرد:  او قاطعانه تصميم می ملک ، ماھيتمورد 

  و مھمان  غريب ، و شما نزد من است  من  از آن  نرود زيرا زمين  ابدی 
مدرن، دست کم از  ی ه. اگر در انديش١٨)٢٣، ٢۵(hويان، » ھستيد.

، زمين متعلق به کسانی است که بر John Lockeجان hک  ی هدور
کتاب مقدس اص_ چنين نبود. کنعانيان  ی هروی آن کار می کنند، در فلسف

ھای عبرانی به  که قبيلهنيز نبود ين نبودند،  مالک زمينی کھن مالک زم
؛ در حقيقت، ھمه کسانی را که بر روی اين سرزمين  ارث برده بودند

  ند، می توان يتيم شمرد.زندگی می کن

                                                           
١٨

ملک زمين  الھی، مفھوم ويليام د ديويس، توجه ما را به اين امر جلب می کند که يھوه ايسم -  
 را ار سنت کنعانی کيش مالک استخراج کرده است. به کتاب او مراجعه کنيد:

 William D. Davies, The Gospel and the Land. Early christianity and Jewish 
Territorial Doctrine, Berkely, University of California Press, 1974, p.12-13. 
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شان با  محکم ، بدون توجه به ميزان پيوند»اسرائيل بنی«نوادگان 
اورشليم، شھر مقدس ، ھرگز سرزمين نياکانی نداشتند، به اين دليل روشن 

بودند.  به ع_وه،  ان تخيلی آنان از نقاط ديگر آمدهکه اکثريت نياک
آن ھم نه فقط در مفھوم  دارای ميھن اصلی نبودند،» عھد عتيق«قھرمانان 

ای  ار محدود قطعهرومی واژه، بلکه ھمچنين به معنی بسي-سياسی يونانی
 ی هشده و مطمئن. به استناد فلسف از سرزمين کام_ معين، حفاظت

برای اشخاص  گاھینخستين يکتاپرستی، سرزمين محل پذيرائی و پناھ
د، نيست، بلکه فانی عادی  يا کسانی که خواھان استقرار در آن می باشن

حقاقی ، حتی بطور موقت، چالشی برعکس، داشتن يک چنين است
  طلبد که بايد به پيشوازش رفت و پاداشی است که بايد سزاوارش بود.   می

اسفار کتاب مقدس، سرزمين کنعان ھرگز ميھن  ی هبه معنی ديگر، در ھم
ھرگز  »بنی اسرائيل«نخواھد شد؛ به اين دليل، به ويژه » بنی اسرائيل«

  نخواھند ناميد.» سرزمين اسرائيل«آن را 
  

 تاريخ يک مکان: از سرزمين کنعان تا يھوديه
 

دانند که لغت رايج برای بيان  لی که اسرائيليان کنونی ابدا نمیدر حا
شود، خود  در اسفار عھد عتيق يافت نمی» ئيلسرزمين اسرا«مالکيت 

ه آنان نکرده بودند، با اين ک مولفان تلمود و ميشنا نيز آن را کام_ شناسائی
ھا را از ورای منشوری ملی نخوانند. برای  امکان داشتند که اين کتاب

ھای فاضل  روش خاخام، [Midrash Halakhaمثال، دريک مدراش ھلخاه 

] که ظاھرا به قرن سوم پيش از مي_د بر می يھودی برای تطبيق قوانين سنتی.م
کنعان  اين حق را کسب «است:  گردد، به شکلی کمی نا مطلوب آمده

شود، و اين چنين شد: کنعان فھميد که  بود که نامش به سرزمين داده کرده
اسرائيل وارد سرزمين شده، و مخالفتی نشان نداد و رفت.  خدای مقدس  

د شوند، نام ترا به به او گفت: تو دور شدی و گذاشتی فرزندان من وار
). در پيش در آمد  کتاب ۶٩، ١٨(مخيلتا، پاسخا، » داد سرزمين خواھم

اشاره کردم که نه فقط در کتاب مقدس، بلکه ھمينطور در دوران  طوhنی 
منطقه  را نه اھالی و نه ھمسايگان آن،  ،٧٠تا زمان نابودی معبد در سال 

  ناميدند. نمی» سرزمين اسرائيل«
ھا ابدی نيست:  ر طول تاريخ، ُعمر نامگذاری مکانبه ھر حال، د

ھا و  جمعيت شناختی، تغييرات نامگذاری ھای اجتماعی و یدگرگون
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کند. بين قرن دوم پيش از مي_د و قرن دوم  ھا را ايجاب می وانعن
سرزمين  Morphology Politicalمي_دی، ريخت شناسی سياسی 

به نام سرزمين يھوديه شناخته  کنعان آن چنان دگرگون شد که دورانی
يشين کام_ از بين رفته باشند. برای مثال، شد، بدون اين که نام ھای پ می

ھنگامی که ف_ويوس ژوزف در قرن اول می خواھد به گذشته ارجاع 
گيرد، او در عين حال توجه  را بکار می» سرزمين کنعان« ه یدھد، واژ

سرزمينی است که « خواننده را به اين نکته جلب می کند که منظورش 
  .١٩»اکنون يھوديه خوانده می شود

ھای پنجم و دوم پيش  مورد سرزمين کنعان در فاصله قرن وس که درافس
ته و تدوين شدند، مطلب زيادی از مي_د که اسفار کتاب مقدس نوش

ھا  اوضاع و احوال وموقعيت تاليف آن تری از دانيم. شناخت ژرف نمی
ياری کند. تاريخ اھالی قبيله  توانست ما را درگشودن نکات ناروشن می

که تا فتوحات اسکندر مقدونی در اين محل باقی » ديناتايھود م«کوچک 
نبود منبع، بسيار کم  به دليل مآبی، بودند، ونيز آغاز عھد   يونانی دهمان

ھای مقدس نسل  رعکس، اين که در ھمان دوران کتاباند. ب شناخته شده
شدند و آئين يھوه در  منتقل و بی وقفه نسخه برداری می به نسل

اورشليم رواج يافت، کام_ امر واضحی است. ھمان  ھای اطراف آبادی
گونه که ديديم، از ھمان قرن دوم پيش از مي_د ھسته بزرگی از مومنان 

و اعتقاداتش دفاع  ند، وجود داشت  که  توانست از آئيمعتقد به خدای واح
  کافر شورش کند. پادشاھیکند و حتی عليه 

پيش از مي_د  ١۶٠تا  ١۶٧ھا که در طی سال ھای  حشمونیشورش  
شت.  مسيح رويداد در اوج يکتاپرستی در تاريخ جھان غرب نقش مھمی دا

ھای نبرد سخت شکست خوردند، اما  ھر چند که شورشيان در ميدان
آورد که برپائی يک وجود های ب يف امپراتوری سلوکيان شرايط ويژهتضع

ي_د پيش از م ١۴٠رژيم روحانی خودمختار را ميسر ساخت که در سال 
 پادشاھیبه دودمان  دين ساhر مستقلی تبديل شد. با اين که مملکت مستقل 

په [سردار رومی]، بيش از يھوديه  تا قبل از شکست از ارتش پوم
ھفت سال دوام نياورد، باوجود اين، صرف به وجود آمدنش ، شور ھفتادو

  نيرومندی به  ترويج يھوديت در جھان دميد. ھيجانو
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 Flavius Josèphe, Contre Apion, 14, 90 : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/Apion1.htm 
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ر نادر و محدودی در دست منابع تاريخی  بسيا ،شدر مورد اين شور
ھا ست که بايد  اول ترين سند، کتاب اول مکابی رين و دستت است. مھم

عدھا، مورخان يونانی و رومی ھا را نيز به آن افزود و ب کتاب دوم مکابی
ای  د، و در تلمود ھم عبارات حکيمانهھای کلی بر آن رويداد نوشتنرتفسي

، »جنگ يھوديان«و»  يھوديت عھد باستان«در کتاب  آمد. درباره آنان
است، ولی مورخ  ف_ويوس ژوزف، به شورش اشاره شده ی هنوشت

ھا اقتباس کرده بدون آن  س روايت را از نخستين کتاب مکابیيھودی  اسا
که نکات جديد با ارزشی  به آن بيافزايد. ِسفر دانيال در کتاب مقدس و 

 يا   Eutérocanoniqueاسفار قانونی تثنيه ھمچنين چند نوشته موسوم به
externes   دوين شد، اما ھا نوشته و ت حشمونی ی هدر دوربيرونی

را در بازسازی  اندھد که آن ھا امکان نمی وضعيت غيرتاريخی آن
  ھا شرکت داد. واقعيت

ھا ناشناخته  ايد نويسندگان) اولين کتاب مکابیھويت نويسنده (يا ش
زنند که او تقريبا سی سال پس از  ران حدس میاست. پژوھشگ مانده

کرد و احتماh از وابستگان دودمان  ديه زندگی میشورش در يھو
.  روايت به زبان سلطنت يوحنا ھورکانوس بود ی هدردور  حشمونی

است، اما سنت يھودی نخواست آن را در قوانين خود  عبری نوشته شده
يونانی آن در  ی هنسخ نسخه اصلی، و فقط ٢٠وارد کند و ردش کرد، 

]    از نسخه ھای تورات  ترجمه شده به يونانی در قرن سوم پيش از مي_د.مھفتادگان [
است.  طنز تاريخ  کليسا حفظ شد ، برای ما مانده خوشبختانه به دست که

، لذاکه مسيحيت اوليه دغدغه چندانی  برای حفظ آثار نداشت،  است اين 
انی و ف_ويوس ژوزف را مديون سنت ھای فيلون اسکندر حفظ نوشته

يونانی مسيحی در انتقال متون قديمی ھستيم. در غير اين صورت، تاريخ 
  تا نابودی معبد احتماh ناشناخته می ماند. حشمونیيھوديان از شورش 

م  يھآور ميان مفا حيرت ه یھا فاصل دقيق نخستين کتاب مکابی ی همطالع
که نظام آموزشی اسرائيل از را تفسيری نيز موجود در اين کتاب و 

يستی عيد سنتی صھيونشورش منتقل می کند، نشان می دھد. دستگاه 
حانوکا (جشن روشنائی) را يک جشن ملی اع_م کرد و ھمين طور، ت_ش 
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ورون نسبتا درست است که می گويد کتاب ھای مکابی ھا و روايت ھای بوآس اِ  ه یعقيد 
  نيستند به کتاب او به زبان عبری مراجعه کنيد:» يھودی«ا ف_ويوس ژوزف واقع

Boas Evron, Athènes et le pays d’Oz, Benyamina, Naar, 2010, p.133.  
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فراوان کرد که تا حد مقدور خصلت مذھبی را کتمان کند و تفسيری 
روی از  ھيچ. روايت باستانی به ٢١نادرست از اين شورش ارائه دھد

که در زمينه مبارزه با فرھنگ ھلنی (يونانی) بيگانه »  ملی«قيامی 
» ميھن پرستانه«صورت گرفته باشد، سخنی نرانده ، چه برسد به شورش 

انگان باشد. به ھمين که ھدفش محافظت  از کشور در مقابل تجاوزت بيگ
، عليرغم ناخشنودی  مورخان »سرزمين اسرائيل« ی ترتيب، واژه

يست که قاطعانه بر وجود آن تاکيد می کنند ، حتی يک بار ھم در يونصھ
نيز در کتاب نيامده است و آن ھم با در » ميھن«؛ واژه٢٢آن نيامده است

که نويسنده، خود آشنائی کاملی ھم با کتاب مقدس  نظر گرفتن اين نکته
داشته و ھم با ادبيات يونانی، به طوری که برخی قطعه ھا را از آن 

  اس کرده است.اقتب
يھوديان مومن در طول تاريخ به زندگی تحت حاکميت فرمانروايانی که  
مذھب آنان را نداشتند، عادت کرده بودند. تا زمانی که پادشاھان پارس و 

کردند و يھوديان را در ادای  ای نمی عدھا نخستين شاھان يونانی مداخلهب
ثری ازآن در تاريخ ضی که  ااعترا ھيچوظايف مذھبی آزاد می گذاشتند، 

عادی آنتيوخوس  چھارم اپيفانس رای غيھ نشد. سرکوب باشد، ديده مانده
(به معنی تجلی خدا) ، و به ويژه ھتک حرمت معبد موجب شورش مردم 
شد. دليل شورش متتيھو بن يوحنان و پسرانش آمدن ماموران پادشاه بود: 

بودند، به  برای اين که پناھندگانی را که به شھر موديعين آمده«
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کی حقايق واhی اسرائيل را خواھد «Hanoukkaبدين ترتيب، اولين بيت سرود کذائی  - 
ر مزامير گرفته شده است ) از سف١٩٣۶، Manassé Rabina ه ی(ترانه عاميانه، سرود» گفت

ما  مشعل را حمل می «) سرود  جشن مردمی٢، ١٠۶» (کی حقايق واhی خدا را خواھد گفت«
ما معجزه نديديم، ما روغن دانی «ھمچنين، ملی گرائی سنت را به خوبی توضيح می دھد: » کنيم

 (ترانه مردخای زئيرا» نيافتيم. ما تا جان در بدن داشتيم صخره ھا را تراشيديم و روشنائی پديد آمد
Mordechai Zeira شعر از ،Aaron Zeev  يک جا بجائی قدرتی ملکوتی به قدرتی قبيله ای .(

می داشتند،  آگاھیبدون اين که  آوازه خوانان از جمله نويسنده اين کتاب در جوانی اش، واقعا بدان 
 رخ داده است.
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م اسرائيل در دانشگاه تل آويو، با لجبازی برای مثال، ياکو شاويت، پرفسور رشته تاريخ مرد -
کتاب مکابی ھا، برای مثال  از سرزمين اسرائيل سخن می راند و نه از «خاصی اظھار داشت که 

گونه در متن نيامده است. به کتاب زير (به  ھيچ، در حالی که چنين نامی  به »اورشليم و يھوديه
و ظھور يھودی ھلنی مدرن، تل آويو، انتشارات  زبان عبری) نگاه کنيد: يھوديت در آئينه ھلنيسم

Am Oved  ،۵٣٧، صفحه ١٩٩٢.  
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 ١» (کردن وادارکنند ، کندر سوزانده و قانون خدا را طرد کنند قربانی
،  يکی از اھالی يھوديه را حشمونی. روحانی پير ٢٣)١۵، ٢مکابی ھا، 

که پرستش خدايان ديگر را تبليغ می کرد، به قتل رساند و نه يک يھودی 
او پيروانش را که بيگانه تحميل کرده بود. » دينی ملی«مدعی  اعتقاد به 

قانون و خواھان حفظ  ی هھرکس که شيفت«با اين شعار بسيج می کرد: 
  ).٢٧، ٢مکابی ھا،  ١» (وحدت است، به دنبال من بيايد

يونانی شده (که  ی هھا برای درک معنای واژ کتاب مکابی ه یگويا نويسند
يستی به چشم صھيوننگاری  پسند تاريخ تفاسير عامه ی هدر کلي

شده  میی اصيل، ناگزير مجبور »عبرانی ھا«در مخالفت با  خورد)، می
با ماشين زمان به دوران جديد سفر کند. از آنجا که او چنين امکانی در 

مورد نظر در کتاب او نيامده است. از  ی هاختيار نداشت، بنابراين واژ
ارد، يا نظر او و نويسندگان کتاب مقدس فقط دو دسته انسان وجود د

کيش يا کافران و بت پرستان ترسناک.  در  اپرستان راستمومنان و خد
آن زمان در بين اھالی سرزمين يھوديه ھنوز شمار زيادی از مردمان 

مذھب بيگانه  بودند و يا دوباره به سوی بت پرستی کشش پيدا  ی هشيفت
 کرده بودند؛ لذا بايد از آنھا دوری کرد وفرمانبردارشان کرد. سراسر

العاده  ميان احترام به خدا و ھتک  فوق تنشِ  محورِ  دِ روايت شورش بر گر
حرمت  تعليمات تورات می چرخد، و نه  حول نميدانم کدام فرھنگ 

است و خود را رو در روی فرھنگ يا  آگاھیعبرانی که گويا دارای خود
  زبان يونانی می بيند.

ای ا مکابی پسر متتيھو نيز پيروانش را به شورش و مبارزه  برديھو
مکابی ھا،  ١»  (زمين«کرد و نه برای گی و قوانين مذھبی دعوت میزند

). بعدھا، ھنگامی که برادرش سيمون خواست نيروھای جديدی ٢٣، ٣
ادرانم و ھمه شما می دانيد که من و بر«بسيج کند، چنين استدhل می کند: 

ی در راه قانون و برای معبد بيھھای م ام چه جنگ اعضای خانواده پدری
يا رنج در » ملی«) او درباره فداکاری ٣، ١٣مکابی ھا،  ١» (يم.ا کرده

  کند.  ديه وجود خارجی نداشت، صحبتی نمیراه ميھن که اص_ در يھو
مکابی از ھا، نيروھای  حشمونیآينده  پادشاھیمزدور  سپاھيانبرخ_ف 

قی روحانيان پايتخت به شد که از فساد اخ_ داوطلبان مومن تشکيل می
ھای پرداختی به شاھان  بودند و ظاھرا از سنگينی ماليات ستوه آمده

کتاپرستی و يسلوکی رنج می بردند. اين مخلوط خشم شديد برآمده از 
                                                           
٢٣

 http://www.magnificat.ca/textes/bible/1maccabees.htm. 



١٢٠  

اعتراضات اخ_قی و اجتماعی ، به شورشيانی که صفوف آنان به نحو 
ای می بخشيد .  ل گسترش بود، توان ذھنی غير عادیشگفت آوری در حا

د که آنان فقط اقليتی از جمعيت روستائی را باوجود اين، احتمال دار
ھای سخت، آن ھا اورشليم را متحد و  . پس از درگيری٢٤دادند یتشکيل م

معبد را فتح کردند. پاکسازی صحن معبد و بنای محرابی جديد برای 
خدای واحد، پيروزی آنان را کامل کرد. بنا به سنت ديرپای مذھب يھود به 

  ز جشن گرفته می شود.مناسبت افتتاح محراب يک رو
مبارزه  يادآوری است که پس از تسلط يھوديان بر اورشليم ی هشايست

پرست کماکان  ) بتgoyimيھودی (ھای غير يھوديان يکتاپرست با گوی
ادامه يافت. ارتش شورشيان از مرزھا گذشت، مناطق دوردست را 

و  –،  نقب و گيلعاد، در آن سوی اورشليم سامريهجليله،  –تصرف کرد 
آنان يھوديان خداپرست را مستقر کرد که بتوانند با خ_ص » کشور«در 

موجود نزد ھمسايگانشان، در آرامش  ی هپرستان ھای بت گيرائیشدن از 
کشور يھوديه بزرگتر شده کامل به عبادت خدا بپردازند. در پايان نبردھا، 

 ھای مجاورش  را الحاق کرد و تحت حاکميت دودمان جديد و سرزمين
). الکساندر اول ۴١و  ٣٠، ١٠مکابی ھا،  ١روحانی قرار گرفتند (

باhس، پادشاه جوان ، الحاق سرزمين ھا را تثبيت کرد و يوحنان يکی از 
  و را به سمت کاھن اعظم  تحت زعامت خويش برگزيد.يھپسران متت

آنتيوخوس  ه یدر پايان درام و نبردھای طاقت فرسا، ھنگامی که فرستاد
ھا فتح  حشمونیای را می طلبيد که  اه جديد، استرداد چند منطقهپادش ھفتم
مون، کاھن فرمانروا چنين  سخن کتاب از زبان سي ی هبودند، نويسند کرده

ما نه سرزمين ديگران را تسخير کرديم و نه مال ديگران را «گويد :  می
 مدتی  ناعادhنه تصرفمان را که دشمنان ما  بلکه ارثيه نياکان گرفتيم،

به ). چنين استدhلی که ٣٣، ١۵مکابی ھا،  ١» (پس گرفتيم. ،کرده بودند
ی کام_ جديدحق بومی  ی ه، به مطالبآمدهمتن کتاب  صورتی استثنائی در

وبيشتربه  دهش جدام سنتی کتاب مقدس يھاز مفامی کوشد کند که  اشاره می
  ميراث  کشورگشائی يونانيان باستان نزديک شود.

وايت (لباس ھا، ط_، احترامات سيمون در دربار،  و ر اين چند عنصر
ھا)، نشان  حشمونیمآب طرفدار  بران يونانیروابط صميمانه با رھ

نفرتی نسبت به  ھيچکام_ مذھبی دربار  ی هدھد که نويسند می
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در حال گسترش در ميان قدرت جديد روحانيان ندارد. » شدن يونانی«
دليل  ين  بیويسنده ھم باشد، به يقيوحنان، رھبر بزرگ که شايد ارباب ن

اب نکرده بود. در پرتو اين کان را انتخھير مآب نام خانوادگی يونانی
ھای  ھا ھمگی نام حشمونیدانيم که وارثان دودمان  می ،سابقه

اند و رفتارشان با پادشاھان ديگر منطقه تفاوتی  غيرعبرانی برگزيده
ژگی  اصلی فرھنگی حفظ ويبا  حشمونی پادشاھینداشت. سرانجام  

شدن فرھنگی  نیاش يعنی ايمان به خدای واحد،  به روند يونا بيرحمانه
  اھالی اورشليم شتاب داد.

 ی هدر عين حال، فراموش نکنيم که در اين وضعيت، توسل به نسخ
در مفھوم سياسی ابتدائی آن  Patrisاز مفھوم پاتريس » ميراث پدران«

ديمی که بسيار پيش از فتوحات اسکندر زيادی دارد. اين مفھوم ق ی هفاصل
دولت ھای مستقل يونانی بوجود آمد، وترجمان مناسبات -مقدونی در شھر
مابی کام_ از محتوای  با شھرشان بود، در دوران يونانی شھروندان آزاد

بود و به جز پژواک گوشخراشی،  شده یھنخستين خود ت ی هميھن پرستان
ا پيش ديگر رقيق شده، به جا نمانده بود. از  حقيقتی تاريخی که از  مدت ھ
ای موروثی انتقال می دادند که  به شيوهدر يھوديه روحانيان قدرتی را 

، و بھمين ترتيب، انتخاب شان نکرده بودندمدنی  ی همنتخبان جامع
ھا درسال  دودمانی  که تا پيروزی قطعی رومیجانشينان آن ھا، پادشاھان 

 ی هشباھتی به رھبران برگزيد ھيچد، کردن در يھوديه حکومت می  ۶
  شھرھای يونانی دموکراتيک نداشتند. 

، الھياتھا متنی است در عين آن که از نقطه نظر  کتاب دوم مکابی
 ی هجنبکه  اما افسوس، بود ماب تر از کتاب اول نيز يونانی يھودی تر و

 ی ه. در واقع، اين کتاب  از آن جھت جنب٢٥داردکمتری تاريخی 
بيشتر  و تاريخی کمتری دارد  که در آن، خدا نقش فعالی در » يھودی«

ند. اين کتاب به اين رويدادھا داشته و شورش را مستقيما ھدايت می ک
ميھن  ی هتر است که برخ_ف کتاب نخست، واژ» مآب يونانی«جھت 

)Πατρις نقش يکی از عوامل قيام را  ) در آن ، به شيوه ای شگفت انگيز
  ايفا می کند.
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يکی از گويش ھای يونانی ، در مصر يا آفريقای  Koiné زبان کوينه به اين اثر در اصل -  
شمالی،  بعدھا، يعنی پس از سال صد پيش از مي_د نگاشته شده است. در واقع، خ_صه ای از پنج 

  نوشته و ناپديدشده است. Jason de Cyrèneجلد کتابی است که نويسنده ای به نام 
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ر خ_ف کتاب اول مکابی ھا که در اورشليم نوشته شده، در کتاب دوم، ب
که بعدھا در مصر دوران يونانی نوشته شده، می خوانيم که پس از اين که 

 مردن در راه قوانين و« ی هيھودا فراخوان بسيج داد، طرفدارانش آماد
. سبک نگارش ٢٦)٢١، ٨، مکابی ھا، ٢» () شدندΠατρις ميھن شان(

گانه است، و در عين حال لحن اب، با ميراث زبانی عبرانی کام_ بياين کت
خاصی  ھم ندارد چرا که  ھدف اصلی شورش پاکسازی  ی هپرستان ميھن

کتاب ». ملت يھودی-دولت«مستقل يا يک  شھريک  یمعبد بود و نه احيا
، رھبر نظامی Nicanor نيکانور  زنی گردن با تقديس معبد شروع و با

در و بزرگداشت اين پيروزی  با جشنی پايان می يابد که  سلوکیدشمِن 
  کنند. خدای را شکر میشان  طی آن يھوديان به خاطر پيروزی

روايت درباره يک رويداد تاريخی که ازيک  شورش صرفا مذھبی 
 روندمستقل  يھودی منجر گرديد،  پادشاھیيک  به استقرار و شروع شد

ر اين باره کم و حتی ناچيز است. ست ، اما شھادت ھای تاريخی د جذابی
. به ھا بسيار دشوار است تاريخی معتبر بر پايه اين روايت بازسازی

د:  اين در مورد فضا، کام_ دگرگون ش حشمونیحال، ديد پادشاھان ھر
آميز باقی مانده، بلکه ھای آنان که کماکان اسرار امر را نه از روی انديشه

ايم. نخستين کتاب  ذھبی آنان دريافتهھای نظامی و م فعاليت ی هاز ادام
اھن برای مکابی ھا نشان می دھد که در پی ھر پيروزی حرص سيمون ک

ھای  گرفت. مانند مجموعه ھای بيشتر فزونی می تصرف سرزمين
سياسی ديگر منطقه، سلطان نشين يھوديه تا توانست به گسترش مرزھا 

وhنی و در اوج پی جنگ ھای ط پرداخت و در اين زمينه موفق شد. در
، جليله و منطقه اُِدوم سامريه »کشور«  ،حشمونیپادشاھان  گشائیِ روکش

يھوديه دوباره با  پادشاھیرا در بر می گرفت؛ بدين ترتيب وسعت 
  ھا رسيد. فرعون ی هاخت_ف اندکی به وسعت سرزمين کنعان  دور

ھای فتح شده،  د برای تحکيم قدرت خود بر سرزمينيھوديان جدي
» برگشته بودند صھيونبه «اتژی متفاوتی از نياکان جدائی طلبی که استر
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  .۵، صفحه Zion, XIII-XIV, 1948، » يونانی-در ادبيات يھودی
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به احتمال قريب به يقين بر شخصيت ادبی يوشع  ودر پيش گرفتند 
شان  پرست ه  بودند. نياکان از ھمسايگان بتچشم دوخت» ويرانگر«

مآب  جستند؛ اما رھبران يونانی ھا دوری می ھراس داشتند و از آن
ھای کتاب  به فرمان یھتوج ھيچه نفس بيش از حد يھوديه با اعتماد ب

ر يا با تشويق مقدس برای نابودی آنان  نکرده و ترجيح دادند با زو
جوار را که ھنگام غلبه بر آنان به انقياد خود در  مردمان کشورھای ھم

آورده بودند، مجبور به گرويدن به مذھب خود کنند. ادومی ھا در نقب و 
ھا  حشمونیگزير شدند در زير فشار خرد کننده يطوری ھا در جليله نا

] تا يک يھودی تام و م-ختنه شوندآلت تناسلی خود را ببرند [ ی هپوست حشف
تمام شوند. بدين شکل، جماعت مومنان يھودی افزايش و استحکام يافت و 

  آن گسترش باز ھم بيشتر يھوديه بود. ی هنتيج
يھوديه نبود.  پادشاھین گرويدن  جمعی و گسترده فقط محدود به سرزمي

يکتاپرستی و  ثمربخشاز آن دوره به بعد، و به ويژه به يمن ت_قی 
فرھنگ يونانی، يھوديت درتبليغ و ترويج آئين نو بطور فعال در گير شد 

. اگر به احتمال قوی ازقرن ٢٧مديترانه گسترش يافت ی هو پيرامون حوز
پرست وجود داشت، پنجم پيش از مي_د تنھا در بابل يک جماعت يکتا

 ی های در ھم ن رسيده از يھوديه به طور گستردهسيصد سال بعد، مھاجرا
  ھای جھان يونانی شروع به ترويج مذھب خود کردند. تختپاي

ای و بسياری از تازه يھوديان ، صرف نظر از تحوhت  مھاجران يھوديه
چه با سرزمين کنعان ُکندی که در سرزمين يھوديه در جريان بود، 

ای روبرو  نخستين بار، در اين جا با مسئلهای داشتند ؟ برای  ابطهر
ھای  ره رواج دين يھودی در ميان جماعتھستيم که جوھر پژوھش دربا

که به يھوديت گرويدند،  تشکيل می دھد. و  رانشينانی  يھودی  و سلطان
قی مانده است. پرتوافکنی بر کماکان به قدرت خود با دوران نويناين تا  

ھای گوناگون روابط مومنان يھودی  با سرزمين کتاب مقدس، به  بهجن
دhيل و فھم گسترش ايمان يھودی کمک شايانی می کند. باوجود اين، به 
دليل کمبود منابع مطالعه ما ناگزيريم که فقط روی حضور سرزمين 

تر بر  شگام  انگشت بگذاريم؛ و حتی دقيقيھوديه در قلب عالمان يھودی پي
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با عنوان  Ouriel Rappaportدر اين مورد، به تز عالی دکترای اوريل راپاپاپورت    - 
(به زبان عبری)، بيت المقدس، » تبليغات مذھبی يھوديان و جنبش گرويدن در دوران معبد دوم«

  . اين تز با اھميت ھرگز منتشر نشده است.يدمراجعه کن ١٩۶۵، عبرانیدانشگاه 
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يک از آنان که کدام  تا از آنان، با اين توضيح که ارزيابی اين قلب  دو
دانستن  ی هھاست ، دشوار است. به ويژه، دربار تجسم وسيع ترين کانون

 ای  توده ی هھا روحي رديد وجود دارد  که آيا سخنان آنت واقعيتاين 
ند و ھر روز ردزندگی می ک،  که در ميانشان راگرويده به يھوديت افراد 

  ند، بازتاب می دھد ؟دھای جديد در کنارشان  نماز می گذار کنيسه در
ه اين دست ءاگر نويسندگان اسفار پيامبران  يا کشيشان کتاب مقدس را جز

از انديشمندان فلسفی به حساب نياوريم،  اما فيلون اسکندرانی را می توان 
نخستين فيلسوف يھودی دانست.  فيلون در آغار عصر مي_دی در 

را با شريعت موسی درھم  اف_طونلوگوس logos دريه کوشيد تا اسکن
اش يونانی بود، عبری نميدانست اما به برکت  آميزد. او که زبان مادری

که رابطی شد برای نزديکی عالمان مشرک » عھدعتيق«يونانی  ی هترجم
فلسفی ايجاد کند. بدين  مکتبيک  الھياتو يکتاپرست، توانست برای 

يشمند با داشتن آرزوی گرويدن ھمه جھان  به يھوديت ، ترتيب اين اند
  .٢٨رفش را به اورشليم پنھان نمی کرددلبستگی ژ

مآب  در ادبيات يونانی»  زمين اسرائيلسر«در باh توضيح داديم که لفظ 
سرزمين «يھودی اص_ به چشم نمی خورد. برعکس، در حالی که 

يک از  ھيچح اخير در ديده می شود، اما   اصط_ تکراه در آن ب» مقدس
اسفار کتاب مقدس به چشم نمی خورد، فيلون آن را به دفعات بکار می 

ار انديشمند اسکندرانی به چشم نيز در آث» ميھن«يونانی  ه ی. واژ٢٩برد
عزيز و » سرزمين مقدس«خورد، اما به لحاظ منطقی، ارتباطی ميان  می

] شھر مقدس را که آن ھا [يھوديان«ميھن زمينی خود برقرار نمی کند: 
مادرشھر تلقی  ی هتعالی در آن قرار دارد، به مثاب معبد مقدس باری

شان، پدر  که بر حسب تقدير محل سکونت پدرانکنند، اما مناطقی را  می
شان، اجداد و نياکان دورشان بود، يعنی جائی را که در آن به دنيا  بزرگ

  ».٣٠ .رندآمده و پرورش يافته اند، ميھن مربوطه خود می شما
قسيمی را که سيسرون  چند سال اين کلمات فيلون به يک معنا، خط ت

کند. در اينجا نيز، ميھن غير سياسی   بود، منعکس می کرده تر ابداع پيش
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و مستقر می شود، بنا بر ميل و  که فرد در آن به دنيا می آيد، رشد می کند
د، ،مکانی که می ياب» ديگر«ی، جای خود را در مکانی دلتنگاشتياق يا 

ی نيست که انسان  نسبت  به وجه مخالف احساس ھيچطنين آن به 
ترين محل به خود حس می کند. اما، از نگاه سيسرون، اين مکان  نزديک

فضائی شھری بود ، يعنی جائی که شخص درآن عمل ميکرد   » ديگر«
فيلون، کانونی » ديگر«ومبين  حاکميت مدنی وی بر ميھن بود. اما مکان 

ھا.  سيسرون تخيل سياسی  ت معرف نوستالژی مذھبی در آن دوردستسا
لون تخيل جديد کرد، در حالی که في را مجسم میدر حال ناپديد شدنی 

  کند که در قرن ھای بعدی گسترش و تحکيم يافت. مذھبی  را بيان می
شھراورشليم که حتی از کشور نيز مقدس تر است، برای ھر مومن 

ا فراموش نخواھد کرد، عزيز است، چرا  که منبع يھودی، که ھرگز آنر
ای ھای يونان ھم بر دولت-گسترش يھوديت است، ھمان گونه که شھر

ھا عزيز بود.  ولی شھراورشليم ميھن او  کولون ھای يونانی  در مستعمره
زگارخطور نمی کند که به آن جا يھرودی پنيست، و ھرگز به ذھن يھ

  مھاجرت کند. 
اش از  اسکندريه گذراند، شھری که فاصله خود را درعمر  ی هفيلون ھم

شھر مقدسی که مورد الھامش بود، چندان زياد نبود. او شايد يک بار برای 
 در اين مورد مطمئن بود. توان میزيارت به اورشليم رفته باشد، ولی  ن

بود و اگر  او می زيست معبد ھنوز تخريب نشدهدر زمانی که 
سکونت گزيند ولی » ک_ن شھر «زديکی آن توانست در ن خواست می می

ديه مثل مصر تحت نشين يھو ين چنين نکرد. در آن زمان، سلطانا
ھا بود و رفت و آمد ميان دو ناحيه آزاد و امن بود. باوجود  قيمومت رومی

ديار نيل که  ديگرِ  اين، فيلسوف اسکندرانی مانند صدھاھزار يھودیِ 
اصلی خود زيست » ميھن«نند در نخواستند به سرزمين مقدس مھاجرت ک

  و در ھمان جا ھم از دنيا رفت. 
يھودی  ی هشايد، فيلون نخستين کسی باشد که با روشنی و درايت رابط

اش و از سوئی ديگر  با اورشليم مقدس  مومن را از سوئی با سرزمين
وايای ديگری ھم از طريق  تعميق ، گسترش و از ز فرادکرده. ا تدوين

ھم تابيده بغرنج و شورانگيز، راه او را دنبال اين مسئله درديگر برای حل 
کردند. باوجود اين، قلب رابطه تغيير چندانی نکرد: مکان مقدس ھرگز  
نه برای يھوديان اوليه و نه برای خيل توده ھای يھودی بعدی که صفوف 

  را گسترش دادند، ميھنی نشد.» قوم برگزيده«صدھا ھزار نفره 
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فيلون از اورشليم و سرزمين يھوديه داشت ، شايسته  در مورد درکی که 
 را ديگری اشاره کرد که بسيار بعد، در مسيحيت آن ی هاست به جنب

يافت، و ھمان طور که می دانيم مسيحيت بر خ_ف يھوديت نوشته  خواھيم
ھای فيلون يھودی را جمع و آن ھا را حفظ کرد. در باh ديديم  که فيلسوف 

يک قطعه زمين  دلبسته باشد، به يک دولت شھر پايتخت بيش از آن که به 
تقدس آن  ی هيھوديان مومن دنيا شيفت ی هروحانی دلبستگی داشت که ھم

نويسد شھر ملکوتی جاودان در واقع بر روی  ھستند.  او ھنگامی که می
است، در تخيل » ساخته نشده از سنگ و چوب«زمين قرار نداشته و 

.  اين تاييد حيرت آور با موضع ٣١د نظر دارداش دور تر ھا را م مذھبی
او ھمخوانی دارد، که به موجب آن، در ارتباط با روح دانايان نادرميگويد 

شان  حقوق ی هميھن آنان، فضائی ملکوتی است که از ھم«که سرانجام 
ی يعنی  جائی که در آن ساکن خاک ی هگردند و [...] گستر مند می بھره
چھار قرن بعد، اگوستين قديس اين ». ٣٢انه استاند ، برايشان بيگ بوده

مومنان و نه فقط ميراث معنوی  ی هگنبد بزرگ ملکوتی را به ميھن ھم
  چند فاضل برج عاج نشين ، تبديل خواھد کرد.

ه تا فيلون فيلسوف را ھمچون يستی کوشيدصھيوننگاری  تاريخ
 د ف_ويوس ژوزف کار، ولی در مور٣٣پرستی يھودی معرفی کند ميھن

تر بود. چرا که اين مورخ بزرگ يھودی به ھمرزمانش  بسيار پيچيده
خيانت کرد و با گذر از خطی که آنان را از روميان جدا می کرد ، به 

مر مانع از آن نشد که ھمان دشمن پيوست. با اين ھمه، اين ا
را  ۶۶که قيام سال  ، از اثر مھم ف_ويوس ژوزف برای ايننگاران تاريخ

جا زنند، با گشاده دستی بھره نگيرند. اين » رش بزرگ ملیشو«به عنوان 
اوج آن بود، ازيک شاخص  ی همسادا (يا مسعده) نقط ه یقيام که محاصر

                                                           
٣١

 Philon d’Alexandrie, De Somniis, II, 250, Paris, Cerf, 1962, p.225. 
٣٢

 Philon d’alexandrie, De confusione linguarum, 77-78, Paris, Cerf, 1963, 
p.83. 
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  Aryeh Kasher مقاله ای عالمانه و جالب در مورد فيلون است، ھر چند که او می  ه ینويسند
اورشليم، به مثابه ک_ن «خواست به ھر قيمتی شده فيلون را فيلسوفی ميھن پرست معرفی کند: 

. در ۵۶تا  ۴۵، صفحه ١٩٧٩، ١١، Cathedra(به زبان عبری)، » وجدان ملی فيلونشھر، در 
-Mireille Hadasمی گيرد. » جماعت گرا«کتاب زير، موضعی تا حدی کمتر ملی و بيشتر 

Lebel, Philon d’Alexandrie. Un Penseur en diasporrrra, Paris, Fayard, 2003. 
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تاريخی درگرايشات مدرن به نماد  استق_ل يھود و نيز منبع پايان 
  يستی تبديل شد.صھيونناپذيرغرور 

زبان سخن  باستان به چنده اين واقعيت که اھالی ناھمگون يھودي
اقلی ازمفھوم شھروندی ، حاکميت مستقل يا راندند واز شناخت حد می

يستی حفظ صھيونقلمرو ملی  نيز بی بھره بودند، ھرگزتوجه ماموران 
به . در اسرائيل، در مدارس در طول سال ھا خود جلب نکرده خاطره را ب

و » کرد مسادا، برای بار دوم سقوط نخواھد«آموزند که  میکودکان 
به سن بلوغ می رسند، قرار است با راھنمائی اين فرمان آنان ھنگامی که 

ھا را  د را در اين راه قربانی کنند. آنباشند که جان خو شتهملی آمادگی دا
ی خرابه ھای ديوارھا و دژھائی برای تماشای نمايش نور و صدا بر رو

ئيلی در برند که ھرود از ترس قيام اتباعش ساخته بود. سربازان اسرا می
بدو ورود به ارتش، بايد به دولت اسرائيل، به کتاب مقدس، به قله مسادا، 

 ،ادومی- ھای رومی شاه  فاسد يھودا يعنی دقيقا محل کاخ لذت ھا و گرمابه
  سوگند ياد کنند.

وجه با  ھيچشان به  نياکان دانند که نياکانِ  نه کودکان و نه سربازان نمی
در واقع،  بر خ_ف انھدام معبد که عميقا در آشنائی نداشتند. » مسادا«نام 

زف در است، آثار ف_ويوس ژو مذھبی يھودی حک شدهه جامع ی هحافظ
اند. در صورتی که فقط از طريق اين آثار  سنت خاخامی ناشناخته مانده

است که پيروان ناسيوناليسم مدرن با کشتار و خودکشی جمعی العزار بن 
سيکاری ھا [ آشنا شده اند ودی سيکاریيعير و ھمراھانش در  شاخه يھ

جناحی از يھوديان مخالف افراطی بودند که می خواستند رومی ھا را از يھوديه اخراج 
آميز واقعا رخ داده يا نه  دانيم که آيا اين عمل جنون درست نمی. ]کنند.م

آنرا تقليد کرد ونه بعنوان الگو   توان مینه  ولی به موجب سنت يھودی،
ر راه تقديس خدا صورت نگرفته اده قرارداد ، زيرا اين عمل دمورد استف

  .٣٤است
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عبری خ_صه و تحريف شذه از  ه یه به وجود نسخبرای تدقيق مطلب، شايسته است ک -  
اشاره  ١٩٧٨، اورشليم، بياليک،  ِسفر يُوسی فونروايت ف_ويوس ژوزف در قرن  دھم با عنوان 

کنيم. در اين روايت، خودکشی حذف شده و نام قھرمانانی که در نبرد می ميرند تغيير يافته است. 
  جعه کنيد:در اين مورد به مقاله پيير ويدال ناکه مرا

Pierre Vidal-Naquet, « Flavius Josèphe et Massada », in Les Juifs, La 
mémoire et le présent, Paris, Maspero, 1981, p. 43-72 

  ماسادا نمونه ای افراطی از يادمان سازی ملی بدون رابطه ای با حافظه جمعی سنتی است.
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ف_ويوس ژوزف يک يا دو نسل پس از فيلون زندگی می کرد. او در 
اورشليم زاده شد و تا پيش ازنابودی معبد در آن شھر زندگی کرد و پس 
از ويرانی معبد آن جا را ترک کرد. او منبع اصلی و تقريبا انحصاری 

است،  ھمچنين موضع او  ۶۶ورش زلوت ھا در سال درمورد  ش
ای دارد. البته بايد اين واقعيت را  اھميت ويژه» خاک ميھن«  ی هدربار

ای اين آثار را نوشته که با آسودگی  ر نظر داشت که او به عنوان يھودید
ای که در  می کرد و نه به عنوان اھل يھوديهخاطر در روم زندگی 

  عالی داشته است. اندازی شورش نقش ف راه
را از » جنگ يھوديان«اگر ترتيب زمانی را به کلی وارونه کنيم و کتاب 

يابيم که ف_ويوس  ژيک آن آغاز کنيم، با شگفتی درمیترا ی هموخر
ژوزف در دھان العزار بن يعير، يھودی سيکاری که در مسادا خودکشی 

تانه جلوه پرس اول ميھن ی هکرد، حرفی می گذارد که ممکن است در وھل
به کشتن زنان و ابتدا خواھد ھمراھانش را  کند. العزارھنگامی که می

شان و سپس خودکشی متقاعد کند، از جنگی برای آزادی و  فرزندان
، بلکه برای اين که در خدمت تصميمی برای مردن ، نه به خاطر ملکوت

ان حال، ف_ويوس ژوزف . در ھم٣٥ھا درنيايند ستايش می کند رومی
 ندھمان گروه سيکاری ترديد نکردافراد که کند يادآوری کند  ش نمیفرامو

گدی خونسردانه ھفتصد  ی به نام عينکه پيش از عزيمت به مسادا در محل
  د. ننله زنان و کودکان را به قتل برسايھودی از جم

ف علت و چگونگی شورش را بيان می کند و ھنگامی که ف_ويوس ژوز
به  ان را تحليل می کند، اين رويدادھا رايا ھنگامی که خصوصيات رھبر

او به کار ھائی که  د. ھر چند که واژهبين نمی» قيام ملی«مثابه يک 
برد دارای اصط_حاتی  ھستند که در سنت يونانی ريشه داشتند، واژه  می

ن جائی که آزادی آو از  ،»سرزمين نياکان« يا » ميھن«ھائی نظير 
، به چشم او، شورشيان در صف آخر (اشرافی) برايش بسيار عزيز است

  قرار دارند.» ميھن پرستان«
مومنان يھودی و ھمسايگان  علت نخستين شورش  بروز اصطکاک بين

د. واضح است که ، در شھرھای مختلط قديمی بو»سوری ھا «پرست  بت
 حشمونیشده به دست شاھان  پرست  مناطق تصرف اکثريت مردمان بت

شدن  خوردار بودند، در مقابل يھودیبر که از فرھنگ يونانی غنی
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 La Guerre des Juifs, livre VII, 8, 6-7 ; 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/guerre7.htm 
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 رفتار ،دليل دوم قيام ھای جدی نشان دھند. ز خود مقاومتاجباری ا
ف  روال گذشته، روشی خشن  و ماموران رومی بود که بر خ_

ختی تقدس معبد را مسئوhنه در قبال دين يھود اختيار کرده و به س غير
ھای  دريافت ماليات ه عوامل فوق، بايدداده بودند. بمورد تعرض قرار

که موجب بروز بود سنگين  را ھم  افزود. مجموعه اين عوامل  
نارضايتی و آشوب در بين مردم شد. ت_قی  اين عوامل اجتماعی عينی، 
به گروه ھای مذھبی زلوت پيرو مھدويت فرصتی داد تا با فراخواندن 

ا تسخير بخشی از روستائيان فقير به شورش ، و با ياری آنان اورشليم ر
  کند.

کند ولی  ف_ويوس ژوزف شخصا در آن شرکت میدر آغاز شورش، 
ھا  ه از شورشيان فاصله می گيرد و آنداری  پيشه کرد کمی بعد خويشتن

او، برای  ه ی. به عقيد٣٦را مسئول از دست دادن ميھن معرفی می کند
می گوش  مثال، سيمون بار گيورا و ژان دو گيشاh (به عبری يوحنان

حرمتی کرده و به ميراث نياکان آسيب رسانده  و) به احکام تورات بیح_
» خيانت«مسئوليت سقوط اورشليم را به اتھام نادرست  توان می. ن٣٧بودند

بر گردن رھبران سنتی اھالی يھوديه انداخت که تمام ھم خود را در راه 
بکار بستند. بر عکس، دليل آن شکست » بيگانه«مصالحه با فرمانروايان 

 سازش ناپذير و متعصبمذھبی ھای ، ھا را بايد درخشم و غضب افراطی
  زده ديد. ھيجانھای  و ذھن

ف_ويوس ژوزف در نوشته ای ديگر و با لحنی متفاوت به دفاع از رعايت 
ناظران خارجی موجب  ی مراسم سبات می پردازد، مراسمی که به عقيده

 می بيند که يھوديانسقوط اورشليم  شد. او تدقيق اين نکته را ضروری 
شان بايد نگران رعايت قوانين  بيشتر از رستگاری  و ميھن«مومن 

  ».٣٨زگاری در راه خدا باشند يھمذھبی و پر
کرد و  سرزمين خود تلقی میه ف_ويوس ژوزف، يھوديه را به منزل

ن، اورشليم را شھر نياکان کاھنا ی هصميمانه دوستش داشت؛ اين  نواد
د اين، بايد دانست ھنگامی که وی از خطه شمرد. باوجو خود می

رويدادھای شورش ياد می کند، از سه سرزمين متمايز سخن می گويد: 
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  .٣، ۵، کتاب چھار، ھمان جا 
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 .١، ٨کتاب ھفت،  ھمان جا، -  
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Flavius Josèphe, Contre Apion, livre I, 212,  op. cit.  
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که  دارای را . اين سه منطقه، سرزمين واحدی ٣٩و يھوديه سامريهجليله، 
، به » سرزمين اسرائيل«يک صاحب باشد تشکيل نمی دادند و نزد او 

  .يک پارچه نبود» مقوله« وجه  يک ھيچ
که به » عھد باستانی يھودی«دومش با عنوان  ی هبه ع_وه، در کتاب عمد
می پردازد، او  ابراھيمبه  -ھا از زمان وعده خدا بازنگاری تاريخ عبرانی

کرده و » تصحيح«شتباھات نويسندگان کتاب مقدس راو آنجا، ا اينجا
ن ھا و ين سرزمين را به آمن استي_ بر ا«جم_ت تخيلی بر آن می افزايد: 

کنم، تا  ھر آن چه را که خورشيد از زمين و  شان واگذار می نوادگان
ان يھای سپا«؛ و ھمچنين کمی دور تر: »دريا روشن می کند، پر کنند

خوشبخت تحسين کنيد که فرزندان بزرگ نيای واحدی ھستيد. اما، بخش 
کوچکی از شما، اينک سرزمين کنعان  را نگه خواھد داشت ؛ بدانيد که 

ابدی گسترده شده است. شما  گاھیجھان، در برابر شما بسان اقامت ه یمھ
بيشترتان، حتی بيشتر از تعداد ستارگان آسمان، برای زندگی به جزيره ھا 

  ».٤٠د رفتيھو قاره خوا
اش را به مفھوم جھان وطنی  ويوس ژوزف با اين کلمات دلبستگیف_

، او اين ھا را بعدھا، د مذھبی فيلون اسکندرانی نشان می دھد؛ با اين وجو
نويسد که حضور يھوديان وگرويدگان به يھوديت در سراسر  ھنگامی می

النھرين در اوج خود است. ف_ويوس ژوزف  در  مديترانه و بين ی هحوز
ای پيش ازآن که شروع به  د محيط زندگی يھوديان، درست لحظهمور
ھوديان مطلقأ جديدی مطرح می کند: سرزمين ي ی هنشينی کند ، ايد عقب

- ، بلکه بر عکس يک جھانخوانائی نداردباريک و محدود با سرزمينی 
کشور است. معتقدان به دين يھود ھمه جا حضور دارند ، نه به خاطر 
مکافات (ف_يوس ژوزف به خوبی می داند که اھالی يھوديه، به رغم 

ده شکست فاحش، تبعيد نشده اند)، بلکه خدا ازھمان آغاز چنين اراده کر
  بود.

البته آشکاراست که در دستگاه فکری اين روحانی مھاجربه روم، ت_ش 
گامی است در مسير رستگاری ملکوتی. اما  صھيونبرای بازگشت به 

منظور او گردآمدن ھمه يھوديان در يک سرزمين ملی نيست؛ در واقع، 

                                                           
٣٩

 La Guerre des Juifs, livre III, 3. Les Edomites juifs ont aussi une patrie en 
propre : livre IV, 6, 9. 
٤٠

 Les antiquités judaïques, livre I, 19, et livre IV, 6, 2 : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/intro.htm#JUDA0. 
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برای تجديد  Eschatologicاين مرحله ای از چشم انداز آخرالزمانی 
عبد بود. با وجود آن که او از مولفان مشناه و تلمود ، که در يھوديه بنای م

حاظ روشنفکری و را آغاز کرده بودند، به ل شفاھیو بابل تبليغ تورات 
تر بود،اما در مسئله رستگاری با آن ھا کام_ ھم نظر  ذھنی بسيار مترقی

  بود.
با ھا بسيار  شورش زلوت ه یکارھای پژوھشی ف_ويوس ژوزف دربار

ھای ايدئولوژيکی، دينی و  پردازی ند و کتاب او به رغم حاشيها ارزش
نگاری است. باوجود اين، درتوان او  اولی در تاريخ دست ه یادبی، نوشت

تری  قرار دھد. می  انداز تاريخی گسترده را در چشم ۶۶نبودکه قيام سال 
بايست دو قيام بعدی رخ می داد و سخت شکست می خورد  تا رمز 

ھای نخستين مي_دی  ت يکتاپرستی و مھدويتی که در قرنقعيمو
ھای مديترانه را فراگرفت، گشوده شود. بسيار شگفت آور است که  کرانه

يست تا کنون از پذيرش اين نکته که ھر سه قيام صھيونپژوھشگران 
رخداده در طی ھفتاد سال به يک دوره از درگيری ھای شديد ميان 

  بوده اند، امتناع کرده اند. يکتاپرستی و شرک مربوط 
افزايش تنش  ی هتقويت يھوديت به دنبال جنبش بزرگ  گَرِويدن به آن، ماي

ه پرست آنان  در شھرھای عمد وديان يونانی زبان و ھمسايگان بتميان يھ
امپراتوری روم شد. از انطاکيه، قيصريه و اسکندريه  تا برقه، اخت_ف و 

مي_دی در  ٧٣تا  ۶۶ه طی سال ھای اصطکاک  روز افزون شد تا اين ک
يھوديه شاھد انفجارشان بوديم. باوجود اين، سرکوب خيزش اورشليم 

 ١١٧تا  ١١۵ھای  تری در سال زقيامی گسترده تر  و بسيار خونينسرآغا
  شد. 

بار ديگر بدون کمترين احساس اوج و خروشش،  ی هيھوديت در بحبوب
داشت ، قصد  جود میکه ظاھرا در يھوديه بايد وپرستی،  ميھن

رودرروئی با شرک رومی در شمال آفريقا، مصر و قبرس کرد. جماعت 
يستی آشکارا با ھدف  صھيوننگاری  دی در طی اين قيام،  که تاريخيھو

 ھيچناميد، » شورش دياسپورا«آن را »  ملی«برجسته کردن بُعد تخيلی 
ان نداد و به سرزمين نياکان از خود نش» بازگشت«شور و اشتياقی  به 

يا دلبستگی نسبت به يک ميھن »  وفاداری«کوچکترين احساسی حاکی از 
دند.  کشتارھای دو جانبه، دست بيان نکرسرزمين ھای دوراصلی در 

اين قيام خشن نشان  ی هھا در دور ھای پی در پی معبدھا و کنيسه نابودی
تعصب و   ی هقدرت ايمان به خدای واحد و در عين حال نشانه دھند
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خشک انديشی شديد آرزوھای  مسيحائی است. اين رويدادھا، ھمچنين تولد 
جھانی  ی هتبديل شدن به يک پديد ی هبا درد  يکتاپرستی را در آستانتوام 

وديه در يھ ١٣۵تا  ١٣٢کنند. شورش بار کوخبا که در سال ھای  بيان می
انه ھای مسيحا باور برای رودرروئی مسلح رخ داد، آخرين پرده از ت_ش

با شرک است. شکست کامل اين قيام سقوط يھوديت يونانی زبان اطراف 
مديترانه را سرعت بخشيد  ، بطوری که بزودی در اين مناطق، مسيحيت، 

مسيحا باورش، جای آن را گرفت. فقط زرادخانه تغيير -برادر جوان پسا
کرد نه بينش يکتاپرستانه که مفھوم ملکوتی تک بُعدی آن شيفته و بسيج 

  می کند.
مسيحيت در اورشليم و به ويژه در خاور آن با اقبال کمتری مواجه شد، 
در ھمان حال  شکست ايمان يھودی مسلح ، ميدان  را برای مذھب تفسير 

ی صلح طلب آزاد گذاشت.  پذير ، به زبان ديگر، رشد يھوديت خاخام
به  که از زمان اسفار کتاب مقدس مھم ترين متن يھودی است که ميشناه، 

اليف و تزبان عبری نوشته شده، احتماh در اوايل قرن سوم،  در جليله 
رن سوم و توشيح شده است. تلمود اورشليم و تلمود بابلی  بين اواخر ق

ھائی  که  زبان و  و بابل در منطقه صھيونی بين پايان قرن پنجم در مکان
حتی فرھنگ يونانی رواج کمتری داشت،  نوشته شده است (کتاب دوم، 

  احتماh بعد از آن به پايان رسيده). 
سرزمين «ھنوز  آثار اصلی خاخامی يھوديان با سرزمينی که در آن  دوره

شد،  سرزمينی که پس از شورش بارکوخبا به فرمان  خوانده می» يھوديه
بر آن ] Syria Palæstina[فلسطين  ی امپراتوری روم ، نام سوريه

  ، چه ارتباطی دارند ؟نھادند
  

  "شفاھیھکاری بی سابقه : سرزمين اسرائيل در "قانون شا
  

ه ميشناه، نه تلمودھا، نه کدام از نوشته ھای قانون يھودی، نھيچ
دھند. اين  نمی» ميھن« ه یھا ارجاعی به واژ ھا و نه  توسافوت مدراش

رومی گرفته شده و از طريق -واژه که معنای امروزی آن از سنت يونانی
خاخامی پيدا  ی هپژواک يکتاپرستان ھيچج يافت، مسيحيت در اروپا روا

نبودند. کسانی که » پرست ميھن«المان ميشناه و تلمود ھرگز نکرد. ع
مديترانه ،  ی هيھودی حوزودند، نظير ميليون ھا يھودی و نوساکن بابل ب

با اين که نزديک به سرزمين کتاب مقدس زندگی می کردند، نيازی به 
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احساس نکردند.  اما اگر برخ_ف ادبيات مھاجرت به آن سرزمين را 
نشانی از مفھوم ميھن نمی  ھيچيھودی  شفاھیيھودی يونانی ، در قانون 

بارھا در آن به کار » سرائيلسرزمين ا« ه یبينيم، برعکس، واژ
  ٤١است. رفته

لل مھتر، از بنيانگذاران تفسير يھودی در قرن يھلل ھازاکن معروف به يھ
 ، از بابل به اورشليم کوچ کرد، درحالی که اول پيش از مي_د مسيح

ھا عمدتا در جھت عکس آن صورت  ازقرن دوم پيش از مي_د، مھاجرت
باقی  کماکان روی خاک خود )Am ha’aretzمی گرفت. يھوديان عامی (

ماندند، اما پس از رشد مسيحيت، مھاجرت عالمان ، ظاھرا محافل  می
ن می کند؛ به نظر ميرسد که يکی مذھبی يھوديه و جليله را به شدت نگرا

  ھمان محل قرار دارد. در » سرزمين اسرائيل«واژه   ھای خاخامیمنشأاز
تعيين زمان اختراع اين کلمه و دليل ب_واسطه پيدايش آن دشوار است. 

مر مربوط باشد که پس از قيام توسل به اين نام گذاری شايد به اين ا
 حذفرا  Provincia Judaea ھا  نام استان يھوديه بارکوخبا، رومی

را   Palestina قديمی فلسطين ی هودر ھمان زمان استفاده از واژ کردند
ھمزمان با شماری ديگر از نامھا، آغاز نمودند. با توجه به اين واقعيت که 

 ی هھای محلی اين واژ ز يھوديه به شمار نمی رفت، خاخامجليله بخشی ا
دند.  احتمال دارد که اين کلمه به ھای خود وارد کر جديد را در گفتمان

منظور تحکيم وضعيت مراکز آموزشی جليله  نيز پديد آمده باشد، چرا که 
قعا در سرزمين يھوديه ھا ھرگز وا حشمونیاين منطقه به رغم فتوحات 

بود. نابودی اورشليم و ممنوعيت ورود يھوديان به آن، به  ادغام نشده
  است. وقعيت آن شدهه يقين موجب ارتقا ماحتمال قريب ب

ھايش درمورد  ی اورشليم که با پژوھشنايزايا گافنی استاد دانشگاه عبرا
يه ای دارد که به موجب دوران ميشناه و تلمود چھره برجسته شده، فرض

 شفاھیقانون در ادبيات مربوط به » سرزمين«يافتن واژه  آن مرکزيت
  ھا مربوط  ميشده است:به بعد انسبت(تلمود و ميشنا) 

                                                           
٤١

انی موجود است، برای نمونه به اثر زير (به زبان عبری) در اين رابطه کتاب ھای فراو -  
ارض اسرائيل در ميدراش و تلمود، «، کتاب Yehiel Michael Guttmannمراجعه کنيد: از 

  .١٠و  ٩، صفحه ١٩٢٩، Ruben Masچاپ برلين، 
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[...] بسيار   موارد استناد به سرزمين اسرائيل در ميشنای تنائيم نخستين
شان  به فض_ئی می گويند که ديدگاه ،تنائيم جمع تنا به عبری يعنی معلم[است  اندک

  ] در ميشنا آمده است.م
اين امر در سخنان سه نسل اول تنائيم، ودر واقع تا شورش بارکوخبا ھم 

لم فاض_نی نظير رابان يوحنان به ق  نوشتهصدق می کند. بررسی صدھا 
آزارياه و حتی خاخام آکتيوا،  ئی، خاخام يوشع، خاخام العزار بنزاکا بن

ھای اسرائيل ،  نشانی از فضيلت ھيچخيلی زود آشکار ساخت که 
از آن ناشی ميشود، در اين  مرکزيت آن نسبت به دياسپورا و الزاماتی که

غدغه خاطر ددرست در مخالفت آشکار با  ھا ديده نمی شود. اين، نوشته
  .٤٢سرزمين قرار دارد آنان نسبت به تعاليم مذھبی در مورد 

گافنی،  اين دگرگونی فقط پس از شورش بارکوخبا در سال  ه یبه عقيد
کند ، ولی از  نمی  هوست. گرچه خود او چنين فرمولبه وقوع پي ١٣۵

يد جد ی هبه بعد، واژگفته او می توان استنباط کرد، که از آن دوره 
ای مثل  شده ھای قديمی شناخته در کنار نام ، معموh»سرزمين اسرائيل«
  مورد استفاده قرار ميگيرد.» سرزمين کنعان«يا » سرزمين يھوديه«

چيزی که پژوھشگر اورشليمی مزبور  تاکيد می کند، اين است که به 
قرار گرفتن  دومورد تھدي موقعيت جماعت بابلی از يک سو، ءخاطر ارتقا

سرزمين «ھای يھودی از سوی ديگر،  خاخام ی هطلبان موضع سلطه
که پيش از آن کام®  آغاز به  برخورداری از صفاتی عالی شد» اسرائيل

سرزمين اسرائيل «ای  آن جمله، در ميشناه عبارت کليشه ناشناخته بود. از
، کيليم، يابيم. (فرمان تھارا را می» ست ھا سرزمين ی هھم ترينِ  مقدس

(فرمان » سرزمين اسرائيل پاک است و آب انبارھايش خالص«) يا ۶، ١
). اين اشارات در تلمود اورشليم مورد تاکيد قرار ١،٨تھارا، ميکوائوت،

  گرفته و برخی ديگرنيز به آن افزوده شده است.
ند که با تاييدات جديد تحکيم تلمود بابل کيش سرزمين مقدس را تبليغ می ک

تر از سرزمين اسرائيل و سرزمين اسرائيل  معبد برجسته«است:  شده
                                                           

٤٢
(به زبان » کوخبا-جايگاه سرزمين اسرائيل در وجدان يھودی به دنبال شورش بار«به کتاب  -  

  عبری)، مراجعه کنيد، با اين توضيح که تانائيم فرزانگان ميشنا ھستند:
Isaiah Gafni, « Le satatu de la terre d’Israel dans la conscience juive à la 
suite de la revolte de Bar-Kokhba » in Aaron Oppenheimer & Ouriel 
Rappaport çdir.à, La Révolte de Bar-Kokhba. Nouvelle recherches, 

Jerusalem, Ben Zvi, 1984, p. 227-228. 
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) ٢، ۵۴م، ه ي(فرمان کوداشيم، زوا» تر از ھر سرزمينی است برجسته
ده تدبير فرزانگی بر روی زمين فرود آمد: نُه تدبير به سرزمين اسرائيل «

) ٢، ۴٩(فرمان ناشيم، کيددوشين، » رسيد و فقط يکی به باقی جھان
  ن.وھمينطور ادامه آ

ائی در تلمود بابل نيست که در ھ ين مشاھدات مانع از شناسائی سورها
ھمان طوری که ترک سرزمين اسرائيل به قصد  بابل «ھا آمده است:  آن

ھای ديگر نيز ممنوع  ، ترک بابل برای عزيمت به سرزمينممنوع است
سکونت در بابل مثل اقامت در سرزمين «و در ادامه  می آيد: ». است

).  در آن ھمچنين تفسير ١١١،١(فرمان ناشيم، کتوبوت،» است اسرائيل
چرا اسرائيل به بابل «ای از تبعيد قرن ششم پيش از مي_د می يابيم:  تازه

، ابراھيم ه یمھاجرت کرد و نه سرزمين ديگر، زيرا در اصل خان
اين امر را با ھمسری مقايسه کرد که  می توانپدرشان در آن جا بود [...] 

اين جھت به منزل پدرش روانه  ش بدرفتاری  کرده و بهبا شوھر
با زن » سرزمين اسرائيل«). قياس ٧،٢(توسفتا، بابا کاما،» است شده

والدين رانده شده، از تبعيد تصويری دردناک از اقامت ه به خان ه یمطلق
  در سرزمينی بيگانه و نا آشنا ارائه نمی دھد!

 ميدراشی وجود دارد که البته ، تضادھای زيادی در نوشته ھای تلمودی و 
ھای مقدس، در تاريخ بسيارند؛  چيزی  که   اين گونه تضادھا در نوشته

نی، با سازد. با دانستن  اين واقعيت که  ادبيات دي آنھا را قدرتمند نيز می
ھای  ترين نوشته ای از غيرتاريخی شاخه ھای فراوانش، مجموعه

ھائی  فتار و زمان زندگی خاخامارش ھر گتصورند، تخمين تاريخ نگ قابل
با احتياط پيشنھاد کرد  می تواناند، دشوارست.  ھا را تفسير کرده که آن

که ھرگاه موقعيت ايمان يھودی در يھوديه تضعيف می شد و مسيحيت در 
حال جلو زدن از آن بود (به ويژه پس از قرن چھارم)، ارزشی که برای 

يافت.  در  شدند نيز فزونی می وی آن قائل میکانون مقدس و ستايش معن
بايست در اين سرزمين  ھای مقدس بطور قطع می نھايت، کتاب

  شده باشند.  در ھمان جا بيان زشده  و اصول نبوت ني وشتهن
ای از عکا تا  ھميشه دقيق نيست ولی عموما منطقهوسعت اين سرزمين 

شرک عسق_ن (اشکلون کنونی) دو شھر نمادين را که اھالی شان ھمگی م
ھای کنعانی کتاب مقدس،  بر می گيرد. چند منطقه از سرزمينبودند، در

اش يا قيصريه و  ار نمی روند؛ نظير بيسان و حومهواقعا مقدس به شم
شدند چرا که مشرکان  ه بخشی از سرزمين مقدس شمرده نمیپيرامونش ک
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. موشه واينفِلد که کارشناس کتاب مقدس ٤٣ھا سکونت داشتند زيادی در آن
آمادگی چشم «  که  اورشليم است، معتقد است عبرانیتلمود در دانشگاه  و

ھائی از ارض اسرائيل بخاطر احکام نذر و صدقه به  پوشی ازسرزمين
فقيران [نيازمندان می توانستند در سال ھفتم بخشی از محصول را دريافت 
 دارند به شرطی که مال سرزمين مقدس نباشد] بازتابی ازاين ايده بود که

ای برای خدمت به يک ھدف يعنی  ظ سرزمين  را تنھا به عنوان نحوهحف
  ».٤٤کند  نفسه تلقی می ه ھدفی فیاحترام به تورات، و ن
، سرزمين اسرائيل بايد شفاھی نگارندگان قانون ی هدر ھمان حال، به ديد

مثابه قلمروی اجرای احکام ويژه حفظ شود ، به عبارت ديگر، اين  به 
ظارت ويژه بر قضاوت در باره فسق و فجور، اخذ نذورات احکام يعنی: ن

در سنت يھودی، کشاورز می شرعی ، اجرای قوانين سال بخشش (ساباتی) [

، با اين ]بايست ھر ھفت سال يک بار، از کاشتن برروی ھر زمينی خودداری کند.م
اند. از آن جائی که زمين به عنوان بخشی از  سرزمين سخت پيوند خورده

اسرائيل تلقی ميشد، برای يک کشاورز يھودی سخت بود که با سرزمين 
سکونت در روی  چونرن سوم بود که کار بر روی آن نان بخورد. از ق

انتقال مردگان برای دفن در  شروع به، پذير نبود،  امکان سرزمين مقدس
آن سرزمين کردند. با علم به اين که به استناد کتاب مقدس، اجساد يعقوب 

خاکسپاری  ،مصر بدانجا منتقل و به خاک سپرده شده بودندو يوسف از 
که ورود به عرش  شود وان امتيازی تلقی میدر سرزمين اسرائيل به عن

ُوت) و  شیھای تلمودی (يِ  بخشد. استادان مدرسه اعلی را سرعت می

                                                           
٤٣

، به نوشته زير (به زبان عبرری) ھیسرزمين به استناد قانون شفا«مرزھای  ه یدربار 
  شود:

Yaakov Sussmann, « De la vision des limites d’Eretz Israel », Tarbiz, 
XXXXV, 3, p. 213-225. 

 
٤٤

، (به زبان »حق و وظيفه. مفھوم وعده بر پايه منابع دوره معبد نخست و دوم ميراث سرزمين.« 
  .١٣۶، صفحه ١٩۶۴، ٢، Zion ،XLIXعبری)، 

در بخش  The Gospel and Land, op, cit، ھمچنين، در کتابش به نام Davies ويليام ديويز
  ) به اين موضع نزديک بود. ٣٣٨تا  ٣٣۶(صفحه  ی پايان
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ستند  در توان میمالی آن بودند،  ی هاشراف قوم که قادر به تحمل ھزين
  .٤٥شوند در طبريه  و جليله به خاک سپرده ابيت شعاريم و بعدھ

اگر حسرتی بيان می شود، بيشتر بر روی شھر[اورشليم] تمرکز دارد تا 
بر روی سرزمين. نظير آن چه که باhتر درباره فيلون بيان شد، در کتاب 
ھای تلمود و ميشناه نيز صدھا واژه و تفسير درستايش از اورشليم و 

تر است اژه ھا و تفسيرھا بسيار معنی دارومی يابيم. حضور اين  صھيون
از فضای سرزمينی ، اصط_حی که به ويژه در موقعيت تدوين قوانين 

ينفلد سودمند امربوط به آئين کشاورزی به آن ارجاع ميشده است. موشه و
دانسته بر اين نکته  تاکيد کند که اگرچه بر خ_ف مسيحيت، سرزمين  در 

در اواخر «است، اما  يکی مھمی حفظ شدهفيز ی هيھوديت به عنوان داد
دوران معبد دوم بود که برای سرزمين ھمان معنويتی را قائل شدند که در 

ی سھم ی هميراث سرزمين را به مثاب  .وجود داشتمورد شھر اورشليم 
در آن دنيا تفسير کردند ، ھمان طوری که اورشليم  را، به صورتی 

  ». ٤٦انی تفسير می کردندآرمانی، قلمرو ملکوت و اورشليم آسم
ھای يھودی تقريبأ  اصلی و غالب که نزد بيشتر جماعت تلمود بابل، کتاب
موزشی اصلی در مدارس تلمودی آرا دارد، کتاب  الھینقش کتاب قانون 

ھای يھودی مناسبات با زمين بيشتر  يز است. در تعداد زيادی از کانونن
. ھر متون اسفار کتاب مقدسشدند تا   بر پايه تفاسير تلمودی  تدوين می

می يھاش دارای ارزشی الزامی است. مفا جمله آن مقدس بوده ، ھر آيه
مانند تبعيد، رستگاری، پاداش و مکافات، گناه و کفاره که در قوانين 

  اند. تفسير ھای فراوانی نيز واقع شده اند، البته مورد فراوان آمده شفاھی

                                                           
٤٥

)  ٣،٢۵در تلمود بابل (موئد،کاتان،Rabbi Huna داستان خاکسپاری رابی ھونا برای مثال، به  
صعود مرده ھا برای خاک سپاری در سرزمين. «Isaiah Gafniايزايا گافنی  ی  الهو نيز به مق

 ١٢٠تا  ١١٣، صفحه ١٩٧٧، ۴(به عبری)، انتشارات کاتدرا، » و تحول يک سنت منشأدرباره 
ناد آن در روز رستاخيز که به است» چرخش تونل ھا«م که اعتقاد به مراجعه کنيد. ياداوری کني

ھای  ھمه افراد درستکار (عادل ھا) به سوی سرزمين اسرائيل خواھند چرخيد،  مردگان، استخوان
  محرز شده است.

 
٤٦

  - Moshe Weinfeld ،» مورخ بزرگ يھودی، سيمون ١٣٧ميراث سرزمين، صفحه .
چگونه  امکان دارد سرزمينی که کانون مذھب مسيحی «سد: می نويSimon Doubnov دوبنوف 

بود و خود را به انجيل معطوف کرده و پر از عبادتگاه ھای (غيريھودی)، صومعه ھا، زائران و 
) باشد و قلمرو معنوی اسرائيل amorraکشيشان بود مرکز فعاليت رھبران و عالمان تلمودی (

  ) (به عبری).١۴١-١۴٠، صفحه ١٩۶٣تل آويو، دوير، جھان، جلد سوم، -باقی بماند؟ (تاريخ خلق
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، تاکيد با اھميتی وجود دارد بر Tosseftaبه ھر حال، اگرچه در توسفتا 
د، حتی در کر خواھد انسان در سرزمين اسرائيل سکونت«اين مبنا که 

پرست و نه در سرزمينی بيگانه ، حتی در  شھری با اکثريتی ستاره
شھری با اکثريت يھودی، واين به ما می آموزد که سکونت در سرزمين 

فرمان نزيکين، آُوداه » (فرمان ھای تورات است ی هاسرائيل ھم تراز ھم
)، با اين حال در پيام تلمودی بمب ساعتی وجود دارد  که ٢، ۵زاراه،

آنان را  ی هحکمی است که رابط ی متری ندارد و برای مومنان اھميت ک
  با سرزمين مقدس تعيين می کند.

اين سه سوگند[ شامل] چه [اعمالی] خواھند «در تلمود بابل آمده است: 
ان دستور می دھد که نبايد  يک پارچه [با زور] به شد؟ يکی به يھودي

] بروند؛ و يکی که بسيار مقدس است، و متبرک باد نام او، صھيونسوی [
به يھوديان فرمان می دھد که نبايد عليه ملت ھای جھان شورش کنند؛ و 

باد نام او، به بت پرستان فرمان می ک متبرمقدس است،  يکی که بسيار
). اين ١٣،١١١(کتوُوت،»از حد نياز منقاد نسازند. دھد يھوديان را بيش

از کتاب مقدس » ھای سليمان غزل غزل«تکراری  ی هسوگندھا به سه آي
ھای  رائيل، شما را به غزال ھا و گوزندختران اس«ارجاع می دھند: 

صحرا سوگند می دھم که بيدار نکنيد، بيدار نکنيد عشق را پيش از آن که 
  )٢،٧» (او بخواھد

قع، اين سوگندھا احکام خدايند:  اولی مومنان يھودی را پيش از آمدن دروا
منجی به مکان مقدس، از مھاجرت به  آنجا منع می کند. دومين سوگند، 

پرستان.  از شکست سه شورش يھوديت عليه بت درسی تاريخی است
سوگند سوم فرمانی ست خطاب به صاحبان قدرت دنيوی تا نسبت به جان 

  .٤٧آنان را عفو کنند کرده ،يھوديان ترحم 
کرد از اين فرمان ھا فراتر  جرأتی  کمتر کستا تولد ناسيوناليسم مدرن، 

در يھوديت خاخامی ماندگار  شد؛ و » يستیصھيونضد«د. اين موضع رو
ھای مذھبی با حدت بروز  کرد. نکته  تمام نقاط عطف مھم تاريخ فرقه

                                                           
٤٧

با عنوان  Ravitzky Aviezer در مورد مقام سه سوگند در سنت يھود به کتاب پرشور -  
، ١٩٩٣آويو، آم اُِود، -(به عبری)، تل و راديکاليسم مذھبی در اسرائيل صھيونيسممسيانيسم، 

بحث بر روی سه «مقاله موردخای بروئر  مراجعه کنيد. ھمچنين می توان به ٣٠۵تا  ٢٢٧صفحه 
، ١٩٧٩(به عبری)، اورشليم، وزارت آموزش،  رھائی و دولتدر » سوگند نزد نسل ھای اخير

  مراجعه کرد. ۵٧تا  ۴٩صفحه 
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مين مقدس نبود، اما، در يادشده، علت امتناع مداوم از مھاجرت به سرز
  ميان توجيھات  ايدئولوژيکی، رديف نخست را اشغال کرد.

  
  گذشته سرزمين مقدسبر و حسرت » تبعيد«استقرار در 

  
در مقدمه ديديم که پس از نابودی معبد دوم، تبعيد اجباری از يھوديه به 

به » بازگشت«يھوديان تحميل نشده است ، و در نتيجه  آنان ت_شی برای 
نجا بعمل نياوردند. مومنانی که به کيش موسی گرويده بودند، چند برابر آ

رومی و بين النھرين پراکنده شدند و اين  - شده ، در فضای  تمدن يونانی
، ناپذيرانکار ھا با موفقيتی ابودی معبد بود؛  بدين ترتيب، آنپيش از ن

يده به توده ھای گرو ی هشان را ترويج کردند. مسلم است که رابط مذھب
حسرت گذشته «  ی هيھوديت، باسرزمين کتاب مقدس  نمی توانست بر پاي

ی قرار گيرد، که نه خود آنان و نه پدران پدرانشان از آن جا »برای ميھن
معنوی نگه » تبعيد«را در حالت نيامده بودند. اين وضعيت ويژه، آنان 

ھا و  که پيوندھای متعددی را با فرھنگ داشت، در عين آن می
دادند. بدين ترتيب در مجموع نه تنھا  شان گسترش می ھای واقعی ادگاهز

، ھمچون کانون آرزوھای سوزان تضعيف »محل«مناسبات آنان  با آن 
مکانی صرفا  ی هنشده ، بلکه برعکس آن را تقويت نموده و به مثاب

  . ٤٨يھودی حفظ کرده است
تی گريز از با اين ھمه در يھوديت، اھميت فزاينده آن محوطه با حرک

مرکز  صورت گرفته است. اين رابطه بيش از بيش نمادين و سرد می شد 
و خود را از وابستگی مطلق نسبت به ماديت آن محوطه رھا می کرد. 
نياز به مکان مقدسی که نظم کيھانی کامل در آن جاری باشد 

می در آنجا، و با خواست سکونت ھرگزمتضمن خواست زندگی دائ
. درمورد يھوديت، تنش برای آن ٤٩ی آن ھم نيستوقفه در حوال بی

 ی هتواند ازتجرب است. با علم به اين که يھودی نمیمحوطه تشديد ھم شده 

                                                           
٤٨

است. در اين مورد پژوھش » مکان«باشد دارای يک يا چند ھر مذھبی، به ويژه اگر کھن  -  
 Mircea Eliade, Le Sacréکتاب ميرسه آ الياد نگاه کنيد: ھای بسيار شده است. برای مثال، به 

et le Profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 21-59. 
٤٩

  به اص_ح جان بخشی که جوناتان اسميت به نوشته مير سه آ الياد وارد کرده توجه کنيد: -  
Jonathan Z. Smith, « The wobbling pivot », in Map is Not Territory. Studies 
in the History of Religions, Leyde, Brill, 1978, p. 88- 103. 
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مرکزگرا ب_فاصله  ی هتبعيد، به دست خود، خ_ص شود، ھر انديش
  اعتبار می شود.  بی

مسيحيت با سرزمين مقدس  که  ی هاين اوضاع تاحدی ديالکتيکی با رابط
تر  و با بغرنجی کمتر است،  کام® تفاوت داشته و  ی مستقيما رابطه

خصلت امتناعش را مديون متافيزيک يھودی و پذيرش اين نکته است که 
 ی هاين تجرب منشأگويا رستگاری ھم اکنون در جھان ظھور کرده است. 

رحمت ايزدی در عيسی پسر  نزولمعنوی در مخالفت يھوديت تفسيری با 
گرايانه (اگزيستانسياليستی)  نجام به نوعی موضع ھستی، اما سراخدا است

  ، تحول يافت.روابط بين آسمان و زمين ی هابھام نسبت به کلي بدون
ون] به صورتی يک پارچه [به ھيروی نياوردن به سوی [ص«فرمان 

عامل فعال تاريخ  شديد آن است که انسان را ، که بيان مخالفت»زور]
او را نيز بيان  می کند. خداوند قادر  بدانيم، در عين حال ضعف بزرگ

متعال در مقام جانشين تام و تمام انسانی تلقی می شود که نبايد در نظم 
وترتيب چيزھا شرکت کرده،  يا پيش از روز رستگاری تصميمی بگيرد. 

رکت نرمش مسيحيت و اس_م، خواھران کوچک تر مذھب يھود، به ب
بھتر از يھوديت خود را بر  دشان توانستن بيشتر و عمل گرائی فطری

دار  و اشرافيت زمين نشين ھا نشين ھا، پرنس ھای زمينی، سلطان قدرت
آورند و بدين ترتيب، بر گسترده تحميل کرده و آنان را به حرکت در

اِعمال حاکميت  موفق  ی هخاکی سلطه يابند. به رغم چند تجرب ی هکر
ی فاحش در مقابل ھا ناطق گوناگون، يھوديت پس از شکستموقتی در م

وجدان شخصی به  ی همسيحيت ترجيح داد ھويت مومنان خود را بر پاي
فاقد ھر گونه حکمرانی بر فضای واقعی معينی » خلق برگزيده«عنوان 

 ی هشکل دھد. به اين دليل، دلتنگی نسبت به سرزمين مقدس در زمين
عيتی معنوی مرتبا افزايش يافت، درحالی که  ھرچه کمتر و کمتر به واق

ملموس ارجاع می کرد؛ يھوديت از پيوند با ھر سرزمينی امتناع می کرد: 
بود. تورات و متضمن تبعيت و انقياد از آن ن ستايش سرزمين مقدس ،

آن  » علت وجودی«ست که يھوديت خاخامی و  ای تفسيرآن  تنھا حوزه
 را تشکيل می داد: در اين مورد، اگر ادعا کنيم که اکثريت قاطع يھوديت

  ھستند، اغراق نگفته ايم.» يستصھيونضد«به لحاظ منطقی 
امتناع از پذيرش تلمود  ی هدر قرن نھم، شورش عليه اين يھوديت بر زمين

، سبب مھاجرتی گسترده به سوی فلسطين شد. شفاھیو مجموعه قانون 
»  صھيونسوگواران «اين رويداد، نمی توانست اتفاقی باشد. از نظر 
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مومنان نباشند، سرزمين مقدسی مينی که ساکنانش ازقرائيم، سرز ی هفرق
تواند باشد. به ھمين خاطر بود که آنان با عزيمت و اقامت در  نمی

اورشليم، عشق خود به شھر داوود و اندوه بزرگی را که از ويرانی معبد 
داشتند ابراز می داشتند. از قرار معلوم، آنان با در دست گرفتن سرنوشت 

اکثريت اھالی آن شھر را تشکيل ميدادند. اگر خويش در قرن دھم، 
که برای ھميشه جماعت آنان را از  ١٠٩٩فتوحات صليبی ھا در سال 

توانستند نخستين پاسداران ديوارھای  يان برد، وجود نميداشت، آنان  میم
  شھر مقدس گردند.

ی ديدند که آنان در ادبيات خاخامی به درستی،  تفکری ضد سرزمينی م
شد و ھدفش دور کردن مومنان از سرزمين کتاب  د تقديس میدر آن تبعي

القميسی ، از رھبران مھم قرائيم در اواسط  دانيل بن موشهمقدس بود. 
قرن نھم به اورشليم مھاجرت کرد و از پيروانش خواست که از او پيروی 

و «کنند. او يھوديان خاخامی را تحقير کرده و در موردشان می نويسد: 
ما پيش از آن که اورشليم ما را «کان اسرائيل می گويند که بدان که ناپا

ولی [...]». را طرد کرده گرد بياورد، نبايد به اورشليم بيائيم، چون ما 
ترسان، بايد به اورشليم بيائيد،  و در آن سکونت گزينيد و شما خدا

چگونه به «پاسداران آن شويد تا روز بنای اورشليم[...]؛ و اين که نگويند 
رشليم خواھم رفت، از ترس تبھکاران و راھزنان و از کجا معاش من او

از ھمچنين، برادران اسرائيل شما بايد » [...]. در اورشليم خواھد رسيد
ترسان،  پيش از اين که بدبختی برسد و ھمه سرزمين ھا برويد، شما خدا

شورش و نوميدی در سراسر سرزمين  مستولی شود، ھمان گونه که 
دستخوش  شورش ھای بسياری  ساکنان سرزمين ی هزيرا ھم نوشته شده:

 »٥٠.شد خواھند
ماتسلياه ھاکوھن (به عربی المعلم ابوالساری) از رھبران قرائيم  سھل بن
ران اسرائيل! براد«دھد:  به يھوديان جھان فراخوان می ھيجاننيز با 

د، به معبدی که او در جھان يھتان را به خدا بد استدعا دارد که دست
شھر مقدس دھد [...]. در  ائيد ، زيرا خدا به شما دستور میتقديس کرده بي

تان را گرد ھم آوريد، چرا که تا کنون شما  گرد ھم آئيد و برادران

                                                           
٥٠

 Abraham Yaari, Epitrs de la terre d’Israel écrites par les juifs qui y 
résidaient à leurs frères en exil, de l’exil à Babylone jusq’au retour 
contemporain à Sion (en hebreu), Tel-Aviv, Gazit, 1943, p. 56-58 

)http://www.hebrewbooks.org/20677( 
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طلبيده » پدر«) ھستيد که به آستان ملکوتی goyغيريھودی (گوی 
سکونت  ی هباوجود اين، و با اين که اس_م به يھوديان اجاز.» ٥١شويد نمی
اورشليم را داد، نه فقط فراخوان قرائيم کسی را برنيانگيخت ، بلکه  در

انش را برای خاموش کردن تو ی هع_وه برآن سنت خاخامی نھادين ھم
  شورشی به کار برد.» صھيونسوگواران «آميز صدای کفر

 Saadia Gaomالقيومی  يادآوری ست که  ، سعيد ابن يوسف ی هشايست
برگردانده و پس از ُمھر تلمود  يکی از  که  کتاب مقدس را به عربی

مفسران بزرگ خاخامی شمرده می شود، چھره سرشناسی در ميان 
مخالفان قرائيم است. اين خاخام مشھورکه در قرن دھم زندگی می کرد، 
در مصر بدنيا آمد  و چندين سال در شھر طبريه فعاليت داشت. او، مثل 

فعاليت به  ی هبرای ادام بسياری ديگر، ترجيح داد در نخستين فرصت
کانون جوشان و جذاب بابل به پيوندد. ھنگامی که به او پيشنھاد رياست 

ترديدی خاک اسرائيل  ھيچرا کردند، بدون  سوراتلمودی نامی  ی همدرس
مبنی بر سکونت در آن  شفاھیرا ترک و کام_ از فرمان صريح قانون 

سرزمين مقدس، به دليل سرپيچی کرد. شايد، اين ترديد  برای سکونت در 
گرويدن وسيع اھالی يھودی آن سرزمين به اس_م نيز باشد که خاخام از 

  .٥٢ترس حاکمان مسلمان در خفا از آن می ناليد
 ی ه، مبارز»يستصھيون«اش نسبت به قرائيم  او ع_وه بر دشمنی دائمی

در مخالفت » ارض اسرائيل«ھای  ھای خاخام ای عليه فعاليت ھمه جانبه
به راه انداخت.  عبرانیھا برای تعيين سال وتدوين تقويم  بابلی  ی هسلطبا 
عاليتش پوشی روبرو شد و ف چشم اين دو زمينه، او با اقبالی غيرقابل در

د. نزد اين انديشمند تند النھرين بزرگ ادامه دا را تا پايان زندگی در بين
ديده ترين ابراز محبت و دلتنگی نسبت به سرزمين مقدس  زبان کم

                                                           
٥١

 . ھمچنين در نوشته زير  از آن ياد شده است: ۶٠ھمان جا، صفحه  -  
Yoram Erder, Les Karaïtes endeuillés de Sion et les rouleaux de Qumrân. 
Pour une histoire altenative du judaïsme rabbinique (en hebreu), Tel-Aviv, 

Hakibboutz Hamehoukhad, 2004, p. 107,      : ھمچنين  
Jacob Mann, «  A tract by an early karaite settler in Jerusalem », The Jewish 
Quarterly Review, XII, 3, 1922, p. 257. 

٥٢
، پايه گذار بخش Abraham Polakه آبراھام پوhک در مورد اين موضوع به مقال -  

، موhد، »عرب ھای کشور منشأ«خاورميانه دانشگاه تل آويو مراجعه کنيد (به زبان عبری): 
 .٣٠۴و  ٣٠٣، صفحه ١٩۶٧، ٢١٣
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او  ی هبود. زندگينام اين دليل که آن را از نزديک ديدهشود، شايد به  نمی
  بر عدم تمايل او برای سکونت در آن سرزمين شھادت می دھد.نيز 

ترين ادامه دھنده راه سعيد  مھم Moïse Maïmonideميمون  موسی ابن
و مثل وی در جليله زندگی می کرد،  قيومیقيومی که دويست سال پس از 

ف خود فقط در دوره جوانی چند ماه در عکا زندگی کرد. َسلَ بر خ_ف 
شکيبائی دند  و برای فرار از سختی و نابواسپانيا (قرطبه)  اھلوالدين  او 

ن شھرگريختند ولی نتوانستند آفرمانروايان مرابطون از طريق مراکش از 
. ھوای جليله را تحمل کنند و در اولين فرصت به مصر مھاجرت کردند

در آنجا، فيلسوف جوان به شھرت رسيد وبه يکی از نخستين مفسران 
ھا تبديل شد.  دوران ی هتاريخ آئين يھودی در قرون وسطی و شايد در ھم

سکونت او در سرزمين مقدس، اط_عات کمی در دست است و  ی هدربار
کم ، ھرگز ت_شی  ی همثل فيلون اسکندرانی پيش از او، به رغم فاصل

، ١١٨٧سرزمين نکرد. در سال  شت و اقامت در آنبرای بازگ
الدين ايوبی اورشليم را فتح کرد و به يھوديان اجازه داد که درآن  ص_ح

اين رويداد  ی هميمون ھمدور کونت گزينند؛ با اين که موسی ابنشھر س
کند، در حالی که به  ای به آن نمی اشاره ھيچھايش  بود، اما در نوشته

ھبر مسلمان را می شناخت. باوجود اين، عنوان پزشک، شخصا ر
کنجکاوی  ی هدر آثار او ماي» سرزمين اسرائيل«ای به  حاشيه ی هاشار
  ست.

ميمون بزرگترين فيلسوف يھودی قرون وسطی شمرده ميشود.  موسی ابن
کس چون موسی ھيچاز موسی تا موسی، «در مورد او مثَلی وجود دارد: 

شخصيت ملی را _ش کردند  او يست نيز تصھيونمورخان ». بر نخاست
ی  که با يستی خجالتی بسازند، ھمان کارصھيون شو از او  پي قلمداد کرده

. ٥٣ھای ديگر سنت يھودی کردند فھرستی طوhنی از شخصيت
م متعددی پخش يھای  با مفا پيچيده ی هگونه  که ديديم، ھر انديش ھمان

ين پديده مشاھده ميمون نيز ھم ھای موسی ابن شود؛ در مورد نوشته می
م. از يھشود وما با تفاسير گوناگون و حتی متضادی از آثار او مواج می

ھمين رو رابطه اش با سرزمين اسرائيل مشکلی گريزناپذير مطرح می 
کند: ابن ميمون که در مورد احکام اجباری سختگير است، کوچکترين 
                                                           

٥٣
پيوند سرزمين اسرائيل در انديشه «، Shalom Rozenberg برای مثال،  شالوم روزنبرگ -  

  .١۵۴و  ١۵٣، صفحه ١٩٧٧،  ۴(به عبری)، کاتدرا، » ھايھودی. برخورد ديدگاه 
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گاری، مطلبی در مورد وظيفه اقامت در سرزمين مقدس، حتا پس از رست
ھای آن، و نيز معبد  انی خاطر او عمدتا  تورات و فرماندارد. دغدغه ھ

  .٥٤و موقعيت آن در کيش آينده بودند
برخورد ، بايد گفت که ھم شدهھا   يستصھيونکردن  مايوس به بھای

ميمون به جايگاه سرزمين اسرائيل در جھان معنوی يھوديت منطقی  ابن
ملزم نيست برای اقامت در  ک سواز يماند. به باور او ، يک مومن 

يگر، با وجود امتيازاتی که سرزمين مقدس به آن جا برود. ازسوی د
ه اند، او برای اين جدی برای سرزمين مقدس قائل شدھای غير خاخام

انديشمندان   ی هشود. گرچه او نيز بسان ھم ای قائل  نمی سرزمين ويژگی
و، سرزمين يھوديه بود، برای ا اقليمیه قرون وسطی طرفدار نظري

العاده به نظر  ھايش در مقايسه با ديار ديگر فوق رغم جاذبه به
  ٥٥رسيد. نمی

بع اقامت در سرزمين بر خ_ف مفسرھای ديگر، او قدرت پيامبری را تا
کند و نيز  به خاطر اقامت در محلی ديگر اين موھبت از  اسرائيل  نمی

ه حالت معنوی شخص او توان رسالت ب ی هفرد سلب نميگردد. به عقيد
 ،مربوط است و او، برای آن که زياد از چارچوب تلمود خارج نشود

را با اندوه، محنت و تنبلی » خلق اسرائيل« دراين موھبت مھم   ناپديدیِ 
  . ٥٦حاصل از اقامت در تبعيد توجيه می کند

ميمون فاضل می دانست که موسی نخستين   آيد که موسی ابن چنين بر می
الت خود را در خارج از سرزمين کنعان ريخت و استقرار پيامبر ، رس

ھا و کسب حاکميت  رزمين يھوديه از زمان شورش مکابیيھوديان در س
موجب ظھور  حتی برای تسلی خاطر ھم که شده  دولتی تا نابودی معبد،

                                                           
٥٤

  نگاه کنيد به: -  
Rabbin Moïse Ben Maïmon, « Prescriptions faire », in Sefer Hamitzvot (en 

.2.htm-mitsvot/ase1http://www.daat.ac.il/daat/mashevt/hahebreu),  
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سرزمين اسرائيل و تئوری  اقليمی در انديشه «، Abraham Melamed آبراھام م_ِمد - 

 و آويئِِزر راويتزکیMoshé Halamish ، در مجموعه ای به سرپرستی موشه ھ_ميش »يھود
Aviezr Ravitsky،سرزمين اسرائيل در تفکر يھودی در قرون وسطی (به عبری)، اورشليم ، 

  ۵٩و  ۵٨، صفحه ١٩٩١بن زوی، 
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 Moïse Ben Maïmon, Le Guide des égarés, II, Paris, A Frank, 1861, p. 

281-289. 
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» رساله برای يمن«پيغمبر جديدی نشد. به ع_وه، او در اثر مشھورش 
کند که  می از زبان يھوديان يمن سوگند ياد ،١١٧٢نوشته شده در سال 

که به  شان، به پيامبران دروغين ايمان نياورند، واين رغم نوميدی به
 نوشتهوجه آنان  گره گشائی را جلو نخواھند انداخت. در پايان اين  ھيچ

ند تلمودی را طرح می کند که سه سوگ ی همھم، او به روشنی مسئل
به تصميم مھاجرت به سرزمين مقدس دانيم نسبت  طوری که می ھمان

به اعمال يھوديان در تعليمات . عدم ربط ظھور منجی ٥٧دھند دار میھش
او،  ی همھمی است: به موجب انديش ی هميمون ، احتماh نقط ابن

پيوندی با توبه يا تحقق احکام پيش می آيد؛ مسئله به  ھيچرستگاری بدون 
ستقل از اراده انسان است م الھیناب  ی هطور انحصاری ناشی از معجز

  . ٥٨بود آن الزاما رستاخيز مردگان خواھدکه پيامد 
دوم قرن بيستم، مانع شد که مکتب  ی هاين موضع فيلسوف ، در نيم

 روندد. ، به او متوسل شو»که در خدمت اھداف ملی در می آمد«خاخامی 
شد  یھانسانی  منت ی هکردن مذھب يھودی به بازگشت سوژ يستیصھيون

را تدارک بيند. تقسيم  منجیبا اعمال خود روی زمين قرار است آمدن که 
رويزيونيستی مدرن بين روند رستگاری و ظھور نھائی آن عم_ مقدمات 
ناپديد شدن  يھوديت تاريخی و تغيير شکل آن به ناسيوناليسم يھودی را 
ميسر ساخته که ھدف نھائی آن استعمار زمين به منظور تدارک 

  تی است.رستگاری ملکو
پرستانه  ميمون را برای تماي_ت ميھن ان ابنتو بنابراين  به دشواری می

به اين دليل دو فاضل ديگرقرون وسطی در انق_ب ملی  مصادره کرد؛
» سوپر ستاره«اتکا را ايفا کردند. دو  ی هيھوديت در قرن بيستم نقش نقط

دا ھلوی (که که رابطه با سرزمين اسرائيل  راعينيت بخشيدند، خاخام يھو
ميمون).  رد) و موسی نھمانی (کمی پس ازابنک پيش از ميمون زندگی می

است، ولی در »  عقاب بزرگ«اھميت ھر دو در جھان خاخامی کمتر از 
 ی هيستی چنين نبود. ھالوی و  نھمانی ھر دو در ديوار ندبصھيونجھان 
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 Moïse Ben Maïmon, « L’épitre au Yémén », Epitre,  Paris, Gallimard, 
1993, p. 48-114. 

٥٨
  ھيچ ابن ميمون«يد: نگاه کن Gershom Scholemدر اين مورد به توضيحات گرشوم شولم  -  

ارتباطی بين آمدن مسيح و ھدايت انسان نمی بيند. توبه اسرائيل  موجب رسيدن  رھائی نخواھد 
، صفحه ١٩٧٥[به عبری]، تل آويو، آم اسِود،  (گفتار کانون، فصل ھای سنت و رستاخيز، »شد
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hئيک  يستیصھيوناند و تعليمات  يستی مذھبی قرار گرفتهصھيونوجدان 
که خزرھا شکست  ھا پس ازاين ت. مدتاس نيز آنان را جاودانه کرده

خوردند واين شکست در حافظه ملی به فراموشی سپرده شد، تدريس 
نخستين خوزاری مشھور، در مدارس اسرائيلی کماکان ادامه داشت. از 

مونه قرن دوم تا سيزدھم، سکونت در سرزمين مقدس  ھمواره به عنوان ن
  است.  پيشرو برجسته شده اقدام ملی

ھلوی  ھلوی که با نام عربش، ابن الحسن روشن نيست که چرا يھودا
مشھور است، به اثرش شکل گفتگوی تخيلی ميان يک يھودی پارسا و 

شده در  نشين يھودی رھا را داده است. خبر وجود سلطانپادشاه خز
که يھودا ايبری  ی هھای دريای خزر، در جھان يھودی تا شبه جزير کرانه

ر فاضل يھودی ھلوی نيز در آن جا زندگی می کرد، پخش شده بود. ھ
نگاری بين حسدای بن اسحاق بن شپروت ، شفاعت  مھمی در جريان نامه

کننده قرطبه و پادشاه خزرھا در قرن دھم قرار داشت.  اگر شھادت راباد  
ولدو ، (ابراھام بن داود پوسکيت) را بپذيريم، دانشجويان خزری در شھر ت

فيلسوف روايت  –. بايد بدانيم که شاعر ٥٩ھودا ھلوی ديده می شدندي گاهزاد
يھودی شرق به  پادشاھینوشته، ھنگامی که  ١١۴٠خود را در سال ھای 

  بود. ده شدهسپرھای تاريخ  حاشيه
ريان فتح اورشليم به دست ھائی که يھوديان در ج بااين حال، لرزه

 ای شخصا از آن رنج برد،  انگيزه اعرمتحمل شدند، و ش ھا کاتوليک
ھای  و به يک حاکميت يھودی ، با مشخصهقوی شد برای آرمان شديد ا

دست و جادوئی  . در قدرتمند، و در  سرزمين مقدس  دور پادشاھیيک 
دhhت برای کتاب است« کتاب  خوزاری، که عنوان آن به عربی ابتدا 

ا زيرکی کوشيده  اين دو بود، يھودا ھلوی ب »شدهدفاع از مذھبی تحقير
ترتيب شاھد برجسته کردن  دھد. بدينزوی قوی را در کنار ھم قرارآر

ھا و وضعيت کشورکنعان و سرزمين اسرائيل (دو نامی که  شايستگی
که ھستيم شاعر بکار می برد)،  و نيز تمايل شخصيت يھودی کتاب 

يان برای رفتن از خزر دوردست به آن سرزمين در گفتگوی پا شتمايل
امتيازات اقليمی و  ی هکتاب آمده است. به نظر او سرزمين مقدس ھم
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(به عبری)، بيت  تاريخنظام عالمان و ، در »کتاب کابالی از خاخام آبراھام بن داويد« -  
  .٧٩و  ٧٨، صفحه ١٩٦٧المقدس، نسخه ک_رندون اکسفورد، 
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جغرافيائی را در خود جمع کرده  و خود به تنھائی به مومنان اجازه می 
  دھد که به تکامل روشنفکری و معنوی برسند.

ه که  يھودا يستی، اين نکتصھيونبه ھر حال، برخ_ف نظر پژوھشگران 
که در نظر داشت تحقق رستگاری  را  ، يا اين کرده ھلوی تبعيد را رد می

. شاعر ٦٠وجه صحت ندارد ھيچتسريع و  به طورجمعی متحقق سازد، به 
طلب عفو و خلوص معنوی بود که  به دhيل نياز شخصی و برای

خواست به اورشليم برود و آن را ھم در شعرھای خود و ھم در کتاب  می
ای  ست که يھوديان قصد ويژهبی می دانخوزاری بيان کرده است. او بخو

ال او در اين که نمازگزاران برای مھاجرت به کنعان ندارند، در عين ح
  ».٦١مقايسه کند، ابا ندارد» یطجغجغه و طو«ھوا را با  سربه

 ی هشايد اشتياق استثنائی يھودا ھلوی نسبت به سرزمين اسرائيل نتيج
وره ھای صليبی است که در آن د شيفتگی مسيحيان برای جنگ

سراسراروپا بدان مبت_ شده بود. اما شاعر بخت رسيدن به اورشليم را 
او، خاخام  باشد. برعکسِ  رسد که در ميان راه درگذشته نيافت وبنظر می

کرد و به فرقه  و ھم در کاتالونی مسيحی زندگی میموسی نھمانی که ا
ی محل سالی در اثر ستم و فشار کليسا اباh (قباله) گرايش داشت در کھنک

مجبور به مھاجرت به اورشليم شد. اين انديشمند، نظير يھودا ھلوی،  
ی بيشتر، و با ع_قه شورانگيزش  به سرزمين مقدس خود ھيجانبا  یھمنت

را متمايز ميسازد. او سرزمين را با تمجيد وستايشی بسيار بيش از آنچه 
ات  را مرسوم بوده، مورد خطاب قرار ميدھد. از او متنی که اين مناسب

ھای او  ، در حالی که در شماری از نوشتهشرح دھد در دست نيست
ه گرفت. نھمانی آنھا را ناديد می توانکرات مورد اشاره قرار گرفته و ن به

 آن ميمون ، بخشی از موسی ابن کتاب احکاماش از  در تفسير انتقادی
» امی که خاخام فراموش کرده احک«که در آن  کند مینقل  را کتاب

ت در سرزمين اسرائيل را است و به ھرقيمتی که شده، الزام اقام دهآم
کند. او به خوانندگانش فرمان کتاب مقدس در مورد اھالی  تصريح می

برای  آشفته کردن  آنان ، تو ايشان را «  - اوليه آنجا را يادآوری می کند 
تح  ھا فرمان ف نسل ی هما برای ھم«افزايد:  و می  -» داد خواھیبه کشتن 

ايم[...]. به ما حکم شده که  اين سرزمين را به ارث برده  را دريافت کرده
در آن اقامت کنيم و اين حکم برای نسل ھا و بر ھر کسی واجب است، 
                                                           

٦٠
 Elizer Schweid, Patrie et terre promise, op. cit. p. 67برای مثال نگاه کنيد به:  

٦١
 Juda Halevi, Le Kuzari, II, 24, Paris, Verdier, 2001, p.58. 
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در تفکر يھودی در قرون  موضعی چنين قاطع». ٦٢ان تبعيدحتی در دور
  معمول است و نمونه ديگری را نمی يابيم.وسطی غير

ر، نھمانی برای زندگی در سرزمين مقدس ارزشی در مقياسی بزرگ ت
واh قائل بود، حتی پيش از آمدن منجی ، و برای آن بُعد عرفانی کميابی 

ھای تکراری و  ند به نظر می رسد که او با فرمولقائل بود.  و ھر چ
ھمچنين با آمدن به اورشليم ، چند زمانی حرکت قرائيم را پذيرفت، 

 می وفادارماند.  او ھمچنين در رويای اين نبودسرانجام او به تلمود خاخا
در مقياس وسيع به سرزمين redemption که يھوديان پيش از رستگاری 

اسرائيل مھاجرت کنند و ھمان طوری که پرفسور ميکائل نھورای 
Michael Nehorai  :نھمانی  حتی بيشتر ازابن «به روشنی نوشته است

ايده به خوانندگانش شود که در شرايط ميمون کوشيد تا مانع از انتقال اين 
  .»٦٣کنونی، آرزوی تحقق مھدويت را ممکن می سازد

نزديکی فکری نھمانی به سنت عرفانی کاباh  به معضل رابطه اين ادبيات 
گسترده با سرزمين مقدس برمی گردد. اين حقيقت که شماری از عناصر 

قابل سرزمين در م الھیجنسيتی در کاباh وجود دارد، که  با حضور  
يابد، و در نتيجه سرزمين باستانی کنعان را نشان می گيرد،  ربط می

است. باوجود اين، در ميان  خامی برای تاليف آثار بسياری شده ی هماد
رستاخيز  ی همسئل ی همدافعان کاباh ،  نه نقطه نظری يک شکل دربار

استناد  يابيم، و نه در مورد مرکزيت مکان مقدس در آخر زمان. به می
 ، صرف اقامت در»)کتاب درخشندگی(« sefer Ha Zohar ِسفر زوھار

ھای فرھنگی و عرفانی فرد  سرزمين اسرائيل، به ارتقای ارزش
ترين  به اين  انجامد؛  شايد بتوان نھمانی را از اين نقطه نظر نزديک می

برحيا ، که در  ابراھيممفھوم تلقی کرد. برعکس، فاض_ن ديگری مثل 
ايبری زندگی می کرد، معتقد بود که عمل  ه یوازدھم در شبه جزيرقرن د

سکونت در سرزمين اسرائيل بيش از زندگی در تبعيد، انسان را از 
، استقرار در سرزمين اسرائيل  گاھیرستگاری دور می کند و با چنين ديد
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نی ھا (به عبری)، حکم چھارم، نقد نھما بن ميمون، کتاب احکام، ھمراه با سیمو -  
  .٢۴۶ – ٢۴۵، صفحه ١٩٨١المقدس، ھا راو کوک،  بيت

 
٦٣

 Michel Nehrai, « La terre d’Israel dans la théorie de Maïmonide et de 
Nahmanide », in Moshé Halamish et Aviezer Ravitzky (dir), La Terre 
d’Israel dans la pensée juive au Moyen Âge, op, cit., p. 137. 
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ھای  ابوالعفيا ، به رغم گرايش ابراھيمنامطلوب است.   در قرن سيزدھم، 
شم مکانی جادوئی که وجه به چ ھيچاش،  سرزمين اسرائيل را به  عرفانی

ديديم که به موجب تفاسير اش شود، نمی ديد. در باh  موجب رستگاری
تواند  رسالت فقط در سرزمين اسرائيل می شده  در سنت خاخامی، پذيرفته

ابوالعفيا اين امر کام_ به پيکر انسان  ی هرخ دھد؛ برعکس، به عقيد
است، و نه به مکان جغرافيائی مشخصی. اين تنھا موردی است که وابسته 

  ، تقريبا يکی است.» خردگرا«اين کاباليست با تفاسير ابن ميمون  ۀعقيد
 عبرانیھمان طوری که موشه ايدل ، کارشناس کابالی در دانشگاه 

م  عرفانی در مورد سرزمين اسرائيل، يھمفا«اورشليم طرح می کند، 
سرزمين در  بگوئيم رد باور به  مرکزيتِ  خواھيمنموجب کاھش ، اگر

 ی هکدام از حام_ن اين بينش آمادھيچمعنی جغرافيائی آن شد، امری که 
او سپس موضعش را به صورت   ».٦٤عام نبودند یاذعان آن در م_

گيری  به موجب آن، عرفان يھودی کمک چشمای خ_صه کرد که  فرضيه
» عروج«يک مفھوم  ،»عروج«سنتی  جغرافيای طبيعی کرد تا از مفھوم 
عروج روح «قا کند. او جمله معروفی دارد که می گويد: عرفانی فرد را ال

  ».٦٥: خواه عروجی به عرش اعلی باشد، خواه عروجی به باطن فرد 
***  

ھای ملی که ميرفت  تا چھره  ، در آستانه تکانھيجدھمدر اواخر قرن 
ر در فلسطين کمتر از پنج ھزافرھنگی و سياسی اروپا را دگرگون کند، 

المقدس) زندگی  ھا در اورشليم (بيت يھودی سکونت داشتند. بيشتر آن
ميکردند ، در ميان جمعيتی با بيش از دويست و پنجاه ھزار مسلمان و 

. در آن دوران، در سراسر دنيا دو ونيم ميليون پيرو دين يھودی ٦٦مسيحی
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 Moshé Idel, « La terre d’Israel dans la pensée mystique juive du Moyen 
Âge », ibid., p. 204 

٦٥
  .٢١٤ھمان جا، صفحه  -  

 
٦٦

جمعيت «درباره جمعيت فلسطين در ان زمان به مقاله يھوشوآ بن آريه، به عبری، نگاه کنيد:  – 
  يستی:صھيونھای ان در آستانه استعمار سرزمين اسرائيل و مکان 

Yehusha Ben Arieh, Yossi Artzi & Haïm Goren (dir), Recherches 
géographiques et historiques sur l’implantation de la terre d’Israel, 
Jerusalem, Ben Zvi, 1988, p.5-6. 

ھزار نفر بود که  ٣٨٠ت  فلسطين يستی، کل جمعيصھيون، در آستانه استعمار ١٨٧٠در اوايل دھه 
  ه ھزار  نفر آن يھودی بودند.ھيجد
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کردند.  شمار ناچيز يھوديان عمدتا در اروپای شرقی زندگی می  بودند که
ده در آن ديار، بھتر از مھاجران و زائران مان ی هفلسطينی، با احتساب ھم

  ای ربط مذھب يھود با  سرزمين مقدس را توضيح می دھد. ھر نوشته
در مدت  صھيونمشک_ت عينی نبود که يھوديان را ازمھاجرت  به 

تی نيز  وجود چنين مشک_ گاھیششصد سال بازداشت، ھر چند ھزارو
عطش «تلمودی ھم نبود که گويا  داشت،  و ھمچنين، به خاطر سه سوگند

منظور سکونت در  هفرضی رفتن  به سرزمين کتاب مقدس ب» پايان بی
از آن است: برخ_ف  تر راب می کرد. داستان بسيار پيش پاافتادهآن را سي
 نجانيدهای که با مھارت در اع_ميه استق_ل دولت اسرائيل گ اسطوره

است.  ی برای چنين مھاجرتی وجود نداشتهچ تمايليھ،  در واقعيت او شده
تلقی  کانون زلزله جھانیی که به يک مکان نسبتشديد متافيزيکی  دلتنگی

ی  ارادهشد، با  ھا نيمه گشوده خواھند از آن جا آسمان شد و گويا می
  .٦٧ت ای آشنا و خودمانی قابل قياس نيس ماندن در ناحيه انسانیِ 

مھاجرت «پرسشی که بايد طرح شود، اين نيست که چرا يھوديان آرزوی 
ر اين بايد باشد: چرا يھوديان را ندارند؟ بلکه بيشت» به سرزمين خود

رت کنند؟ عموما، مومنان ترجيح بايستی بخواھند به آن جا مھاج می
دھند در يک معبد مقدس سکونت نکنند. محلی که در آن به کار  می

روابط جنسی دارند، فرزندان شان متولد می شوند، غذا می  مشغولند،
شان را آلوده می کند،  ماری مبت_ می شوند يا محيط زيستخورند، به بي

رستگاری ،  ی هرسيدن  لحظھمان جائی باشد، که درھنگام فرا نبايد دقيقا
  درھای آسمان گشوده خواھند شد.

عنوان اقليت مذھبی در شان به  ھايشان و زندگانی يھوديان به رغم رنج
سرکوبگر، مثل  ھمه  گاھیگر، و  ھای مذھبی سلطه ن تمدنميا

اند که در آن متولد  زندگی روزانه به سرزمينی وابسته شان در ھمسايگان
، فاض_ن تلمود »رومی«، ف_ويوس ژوزف »اسکندرانی«اند. فيلون  شده
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حتی اگر نظام آموزشی اسرائيل خوشش ھم نيايد، بسياری از اسرائيليان کام_ می دانند که  - 
ن محل نبودند. برای مثال، آيھوديان ھرگز در آرزوی استقرار در سرزمين مقدس و اقامت در 

hت  نگاه کنيد به مجموعه مقاA.B. Yehoshua ،با عنوان تسخير ميھن (به عبری)، تل آويو ،
که يھوديان به خاطر گزينشی  ، نويسنده  توضيح می دھد٢٠٠٨ھاکيبوتز ھام ھوخاد، 

  زندگی کنند.» تبعيد«رنجوری (نِوروتيک) ترجيح می دادند که در  روان
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و  ،»مصری«، ابن ميمون »ينیالنھر بين«، سعيد قيومی »بابلی«
فاضل ھميشه غير» ساده«يگر و ھمچنين يھوديان ھزار خاخام دھا ده

شده  زندگی می کردند، در آن جا  بزرگ د که در آننمکانی را ترجيح داد
دوران کردند. به يقين، تا  کردند و به زبان آن محل صحبت می و کار  می

ا، نبوده است؛ ام ھا آنسياسی  ان ميھنش محل سکونتاز نگاه آنان جديد، 
کس به معنی ھيچبايد در نظر داشت که در دوران طوhنی قرون وسطی، 

  خاص دارای سرزمين ملی نبود.
اگر يھوديان تمايل مھاجرت به سرزمين کتاب مقدس نداشتند، آيا به اين 

فربه سرزمين مقدس دليل نبود که در قلب ھای خود ندای مذھبی عميق س
ت تزکيه، توبه، ادای نذر يا بودند،  احساسی که با ني را احساس نکرده

حتی دhيل ديگر در بين مسيحيان وجود دارد ؟  آيا از زمان نابودی معبد، 
  بود؟ جای مھاجرت به  آن جا را نگرفته» مکان«نزد يھوديان زيارت اين 
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٣  
  مسيحی صھيونيسمبه سوی 

  
  و بالفور زمين را  وعده داد

  
  

يونان را  اند، تاريخ کسانی که آتن را ديده
  فھمند؛ بھترمی

به ھمان ترتيب، کسانی که با چشمان خود يھوديه را 
باستانی را  ديده، محل و نام ھای شھرھای

ه باشند، و چه به آنھا تغيير کرد شناسند،  چه می
مقدس را بھتر  ھای باشند، نوشته ھمان شکل مانده

  .دنفھم می
  .جروم قديس، مقدمه پاراليپومن

  
اين نيست که در فلسطين به جمع  ، پيشنھاد مازيرا

 آوری تمايVت اھالی کنونی کشور مراجعه شود
، خواه ُمِحق باشد، خواه نباشد، صھيونيسم. [...]
 ھای کھن ، در نيازھای باشد يا بد، در سنت خوب

ه ای ريشه دارد  که اھميت کنونی، در اميدھای آيند
ھزار تر از آرزوھا و زيان ھای ھفتصد آن ژرف
ن برروی اين سرزمين کھن ت که اکنوعربی اس
  .کنند زندگی می

  .١٩١٩اوت  ١١لرد آرتور بالفور، يادداشت 
  

بر را در اورشليم نابود کرد، با اين اميد که  خدا، تيتوس معبد ٧٠در سال 
گرفت، پايان دھد. او  پرستی رم پای می يکتاپرستی که در مخالفت با بت

 درنگ معبد را ويران کرد تاد ب_تاکيد کرده بودند که باي«ش و نزديکان
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. امپراتور آينده و ١»مذھب يھوديان و مسيحيان به کلی نابود گردد
مشاوران وی، ھم در کوتاه مدت و ھم در دراز مدت مرتکب اشتباه شدند.  

مديترانه در  ی هدو شورش بعدی جمعيت يھودی در بخش جنوبی حوز
در  ١٣٥تا  ١٣٢سال  و شورش بارکوخبا از  ١١٧تا سال  ١١٥سال ھای 

يھوديه، نشان دادند که درست پس از نابودی معبد، قدرت  يکتاپرستی 
گسترش مسيحيت، به رغم سرکوب سخت  ی هجوان از ھم نپاشيد. دامن

ای  د به يک خدای واحد انتزاعی پديدهقيام پيشين آن، نشان داد که اعتقا
  .ودنيست که فقط با نابودی فيزيکی يک عبادتگاه ريشه کن ش

را به خود » معبد دوم«دقيقا روشن نيست بنائی که در سنت يھودی نام 
باستان شناختی از  ه ینشان ھيچگرفت، در چه زمانی ساخته شده است. 

در دست نيست، با اين وجود می توان فرض کرد » معبد نخست«وجود 
جود که پيش از پيدايش يکتاپرستی يھوه ، بنائی به عنوان عبادتگاه و

ای در مرکز معبد وجود داشت که  به موجب سنت، سنگ پايهداشت. 
ای از تقدس نيز به آن مکان می  لهجھان بر روی آن بنا شده و درضمن ھا

   .بخشيد
ده، نويسندگان آن  باوجود اين، گرچه معبد در اسفار کتاب مقدس ذکر ش

ھا  احکامی اشاره کنند که بر پايه آناند  که به وجود  کرده» فراموش«
معبد «نتيجه گرفت که  می توان. ٢د برای زيارت مدام به آنجا رفتباي

برای ساکنان يھوديه به صورت زيارتگاه ثابتی درآمد و سپس  فقط» دوم
  .برای يھوديان ساکن اطراف که تعداشان چند برابر شده بود

پيش از مي_د، ھرود، پادشاه ستمگر معبد  را به کاخ  ١٩در سال 
جماعت زيادی را به خود جلب می کرد. در آن  تبديل کرد که یھپرشکو

زمان، يھوديت در اوج خود بود: صدھا ھزار يھودی و ايمان آورندگان 

                                                           
١
به کتاب زير (به سرپرستی) از گفته ھای تاسيت.  Sulpice Sévèreروايت سولپيس ِسِور  -   

  مناخم استِرن نگاه کنيد:
Menahem Stern (dir.), Greek and Latin Authors on Jews and Juddaism, t. II, 

Jerusalem, The Israeli Academy of Sciences and Humanities, 1980, p. 64 
 م است.است که شھادت وی درست برعکس شھادت ف_ويوس ژوزف ھوادار رو بديھی

٢
جدا و مبھم و تقريبا  ه یدر کل اسفار کتاب مقدس، فقط يک جا و آن ھم به صورت دو جمل -  

ر ھر د«اشاره شده است: » پيش از معبد دوم«مشابه، در سفر خروج با چنين صراحتی به وجود 
ور حض ھمۀ ذكوربه مرتبه سه سالی«و » .حاضر شوند حضور خداوند يھوه به ھمۀ ذكور مرتبه سه سال

  )٣٤،٢٣و ٢٣،١٧» (.، حاضر شوند اسرائيل ، خدای خداوند يھوه
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جديد از مناطق دور کمک مالی (نوعی ماليات) می فرستادند.  صلح 
بود، به  در گرداگرد مديترانه تحکيم يافتهکه    Pax Romana رومی

در جاده ھای امپراتوری  رفت و آمد مسافران امکان می داد تا با ايمنی 
دنبال آن گسترش ه کنند. بدين ترتيب شرايط ترويج مذھب يھود و نيز ب

دين مسيحی ايجاد شد؛  ھم زمان با آن زيربنای مادی مشوق زيارت به 
معبد  ، يعنی نزديک به نود سال، اين٧٠اورشليم توسعه يافت. تا سال 
بود، نماد مذھب يھود در  عماقا، زمين و خداوند که محل ت_قی آسمان

  .اوج رشدش بود
زنان، بطور منظم  به  برای زيارت که برای مردان اجباری بود و نه

عيد پساه (پاک)، سوکوت مناسبت سه عيد در طول سال برگزار می شد: 
ھا). ع_وه بر شھادت فيلوِن  ھا) و شافوعوت (عيد ھفته بان (عيد سايه

ھای خاخامی قانون مملو  ژوزف، کتاب نی و توضيحات ف_ويوساسکندرا
ھای  عاليتبا شکوه است و در آن ھا به ف ی هاز استناد به اين دور

ئران با فرھنگی حول معبد به دفعات اشاره  شده است. رسم بود که زا
کردن به اورشليم بيايند که برخی اجباری و  ھدايائی به منظور قربانی

يای بيشمار برای روحانيان را نيز برخی اختياری بود و بايد نذرھا و ھدا
ای قدرت س_طين و روحانيان  ا افزود. اين جشن ھای مذھبی تودهبه آن ھ

  .٣ھا بودند، تحکيم می کرد که در حقيقت سازمانده و مجری آن را
چھره يھوديت به طور  با تخريب معبد يھودی، زيارت اجباری حذف شد و

ھای جريان فريسی  يسهھای کن ای تغيير کرد: خاخام قابل م_حظه
تدريج جای روحانيان معبد را گرفتند. تخريب عبادتگاه و کانون مقدس  هب
ھای کوچک پر جوش و خروش  برای  م_قات را  ورشليم، رشد محل ا

تقويت کرد که پيش از آن نيزاين مکان ھا موجب شکوفائی و گسترش 
ورشليم چشمگير جمعيت يھودی شده بود. باوجود اين، فراموش کردن ا

ممنوع بود و شھر  ھمچنان  تا آخر زمان در قلب مومنان جای خواھد 
داشت. اما، ھمان طور که کنيسه عم_ جای معبد را گرفته بود و نماز 

                                                           
٣
تجربه ھمکاری و تحکيم اقتدار: زيارت به اورشليم در «، Jackie Feldmanژاکی فلدمن  -  

و الشنان Ora Limor ، در مجموعه ای به سرپرستی اورا ليمور »عصر معبد دوم
ن ، مسلمانان (به عبری، دانشگاه آزاد، تل ، زيارت.  يھوديان، مسيحيا Elchanan Reinerراينر
  .١٠٩تا  ٨٨، صفحه ٢٠٠٥آويو، 
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نيز جای  شفاھیجای قربانی را، به ھمان ترتيب ھم سرزمين مقدس قانون 
  .سرزمين واقعی را گرفت

  
  زيارت: يک رسم يھودی؟

  
ھای زيارتی به اورشليم از جمله برای دی، سفرمي_ ٧٠پس از سال 

برگزاری مراسم يادبود درگذشتگان صورت می گرفت، اما در پی 
. ھمان طوری ٤به کلی قطع شد ١٣٥سرکوب شورش بارکوخبا در سال 

رحمانه از روی نقشه محو کرده و  ھا اورشليم را بی که می دانيم، رومی
را ساختند.  Aelia Capitolina نابه جای آن شھر بت پرست آئليا کاپيتولي

ورود به اين شھر را نداشتند و تا مسيحی شدن  ی هشده اجاز ختنهمردان 
ھوديان به پايتخت مذھب يھود امپراتوری در اوايل قرن چھارم، ورود ي

ممنوع يا محدود بود. با پيروزی دين عيسی مسيح در امپراتوری،  اعموم
م به شھر مقدس مسيحی تبديل گشت اوضاع بھبودی چندانی نيافت: اورشلي

يل ااس_م  در او سپاھيانو کليساھای متعددی در آن بنا شد. فقط با ورود 
باره  آزادانه به شھر مقدس قرن ھفتم، عاقبت يھوديان توانستند دو

  .شان وارد شده و حتی در آن اقامت گزينند قديمی
لی که در شليم ، درست در محھا پس از فتوحات اور با اين حال، عرب

و مسجد با شکوه ساختند. ای دور معبد يھوديان بر پا شده بود، د گذشته
محل دقيق معبد را در ميان  کنند که يھوديان مسلمان شده حکايت می

اند. با  وران مسيحيت به فاتحان نشان دادهشده در د ھای انباشته زباله
سانه، نبايد توجه به مناسبات خوب ھمزيستی ميان يھوديت و اس_م، اين اف

موجب تعجب ما گردد. تغييرات فيزيکی صورت گرفته در کوه معبد، به 
احتمال قوی موجب کاھش جذابيت آن در چشم مومنان جريان خاخامی 

ديديم، گشته بود. ھمان طوری که در فصل پيشين  شفاھیطرفدار قانون 
و به  نپذيرفتند ھای يھوديت) بودند که قانون را»پروتستان(«دقيقا قرائيم 

ھای قديمی و بازگشت به روی سرزمين نياکان  ارجاع به سرچشمه

                                                           
٤
،  در اثر زير (به عبری) کوشش می کند نشان دھد که Shmuel Safrai  شموئل سافرای -  

 سفرھای زيارتی فردی ھمچنان ادامه داشت:
 « Le pèlerinage à Jerusalem après la destruction du second temple », in 

Aaron Oppenheimer, Ouriel Rappaport et Menahem Stern (dir.) Fragments 
de l’histoire de Jérusalem au temps du second temple, Yad Zvii, 1980, p. 
376-393. 
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جا  فراخواندند: آنان به اورشليم مھاجرت کرده ، رسم زيارت کردن در آن
  .٥را دوام بخشيدند

المقدس پس از مکه و مدينه مقام  ھای مقدس، بيت س_م، در بين مکاندر ا
بخشی از  منابعش را از  سوم را دارد. با توجه به اين امر که مذھب جديد

يھوديت الھام گرفته، شھر مقدس که در مرکز فلسطين واقع شده اولين 
ز می گذاردند. و ھمان طوری که ای بود که مسلمانان به سوی آن نما هقبل

المقدس صورت  ھا نيز در بيت محمد به سوی آسماندانيم عروج  می
 مکه منتقل شد،گرفته است. گر چه سرانجام، زيارت واجب حج به سمت 

تپيد. گرايشات گوناگون  المقدس نيز می اما قلب زائران بسياری برای بيت
(سرزمين مقدس) ارزش واhئی » شام«عرفانی برای مھاجرت و زيارت 

ھا ھمواره به آن ديار سفر  ئل شده و پيروان آنان در طول سالقا
  .٦اند کرده

جريان آن شورشيان که در  ١٣٥کوخبا در سال برعکس، از زمان قيام بار
ھا در سال  ند، تا فتح اورشليم به دست صليبیخواستار بازسازی معبد شد

ای در دست  ديگر در طی حدود ھزار سال، نشانه، به عبارت ١٠٩٩
نداريم که حاکی از زيارت پيروان يھوديت خاخامی از شھر مقدس باشد. 

حاجت طلبی ودند و ب نکرده» فراموش«وديان اورشليم را مسلم است که يھ
گاه در  ھيچھای اصلی يھوديت است، ولی اين رابطه  از آن از نشانه

                                                           
٥
قرائيم ھمچنان برای زيارت فقط به اورشليم می رفتند و با ستايش مزار عادل ھا که در بين  - 

گزارش «بسيار محبوب شده بود، مخالفت می کردند: در مورد اين موضوع به يھوديت خاخامی 
 Joshuaنوشته يوشوآ پراور » سفر عبرانی ھا در سرزمين مقدس در دوران جنگ ھای صليبی

Prawer  به  ١٧٧، صفحه ٢٠٠٠اورشليم، بن زوی،  تاريخ يھوديان در قلمرو صليبی ھا،در)
  زبان عبری) مراجعه کنيد.

 
٦
، تقدس سرزمين مقدس در ديانت Shlomo Dov Goiteinشلومو ُدو گويتين   ی الهقبه م -  

، جامعه پژوھشی درباره سرزمين اسرائيل و قدمت آن اط_عاتی درمورد(به عبری)، » مسلمانان
قديمی، نويسنده استفاده  ی الهمراجعه کنيد. در اين مق ١٢۶- ١٢٠، صفحه ١٩۴۵-١٩۴۶دوازده، 
در قران را توضيح می دھد. فتح اس_می ھمچنين » سرزمين مقدس«نار در ک» شام«از واژه 

بود و آن را در مورد ھمه منطقه مرکز دور بيت المقدس به کار می » فلسطين«ميراث دار واژه 
جغرافی دان، ھمه  یدريسhِ رخ الکلبی و ابن خلدون  و تا اَ ).  از مو١٢١صفحه  ھمان سندبردند (

دانشمند «، Joseph Drory ژوزف دروری ی الهه می کردند. به مقاستفاد» فلسطين«از واژه 
، در مجموعه به »[اروپائی] معرفی می کند franque اس_می سرزمين اسرائيل  را فرانک 

شان، پژوھش در تاريخ  ھی، صليبی ھا در پادشاBenjamin Z. Kedarسرپرستی بنيامين ز کدار
  .١٢٧، صفحه ١٩٨٧زوی، ، اورشليم، بن ١٢٩١-١٠٩٩سرزمين اسرائيل، 
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گذاشتن  و واقعی به آن سرزمين، و ميل گامشکل اشتياق پيوستن فيزيکی 
در آن، سير در آن و تعيين حدود جغرافيائی آن شھر خود را نشان نداده 

  است. 
 د به تفصيل قيدحکام پرستش در معبيھودی، ا شفاھیدر نوشته ھای قانون 

شده ولی برعکس در مورد ويژگی زيارت در اورشليم پس از نابودی 
 خواھیتو «شده است. حتی زمانی که احکامی نظير  همعبد کم حرف زد

که ھمان ميشناه، تلمود و مدراش را تشکيل »  کرد خواھیکرد [...] و تو ن
ش معبد می دھند، که در آن دستورات آخرالزمانی در مورد رنسانس ستاي

ارجاعی به ارزش مذھبی   ھيچھنگام رستگاری  نيز وجود دارد، اما 
است. بر خ_ف مسيحيت، در يھوديت سفر  شدهزيارت در زمان حاضر ن

ر مومنان نيست؛ ھيبه اورشليم ، عملی بعنوان کفاره گناھان به منظور تط
است. سر انجام،  ت توصيه نيز به زيارت اشاره نشدهحتی به صور

سخت تاريخی برای مدتی طوhنی امکان پيوندھای فيزيکی با واقعيت 
کانون مقدس را گسست و به ويژه مناسبات روحانی و متافيزيکی شديدی 

  .را برانگيخت
ھاست که  ط پس از فتح سرزمين به دست صليبیرسد که فق بنظر می

ور کلی در سرزمين مقدس دوباره ھا در اورشليم و به ط زيارت يھودی
، پژوھشگر دانشگاه تل آويو که به ويژه  شد. الشانان راينر سر گرفتهاز

وديان کرده، آن را چنين شرح مطالعات زيادی در مورد زيارت يھ
رسد که نھاد زيارت که در جامعه يھودی قرون  نظر می به«دھد:  می

است ،  ھای صليبی توسعه يافته جنگ منشأوسطی و عمدتا در کشورھای 
ھای  تاثير آنان بود . پيش از عصر جنگتحت واکنشی به صليبی ھا  و 

صليبی، در کشورھای مسيحی تابع کليسای رومی شاھد زيارت سامان 
برای زيارت سرزمين تشريفاتی وديان و به طريق اولی آداب يھ تهياف

يھودی  اولين  ه یمقدس نيزنبوديم.  زيارت ، ھمچون يک نھاد در جامع
پای  کاتوليکی در قرن دوازدھم قدم ھايش را در ميان  جامعه ھای ارو

برداشت و تنھا پس از سومين جنگ صليبی در قرن سيزدھم بود که  در 
جھان مذھبی يھوديان فرانسه، اسپانيا و آلمان،  جايگاه چشمگيری 

  » ٧.يافت

                                                           
٧
  - Elchanan Reiner  دروغ فاحش و حقيقت پنھان، مسيحيان، يھوديان، و مکان ھای سرزمين

، ١٩٩٨، ٢، Zion ،LXIII(به عبری)، » مقدس واقع در سرزمين اسرائيل در قرن دوازدھم
  .١۵٩صفحه 
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سرزمين مقدس  چه  ی هھا و توجه مسيحيان شيفت جان گرفتن صليبی
 ھائی پژوھش ی هينر، بر پاييھودی اروپا گذاشت؟ را ه یتاثيری بر جامع

ای طرح کرد که به موجب آن  که پيش از او صورت گرفته، فرضيه
رقابت بر سر مالکيت اين سرزمين  ی هع_قه يھوديان به زيارت نتيج

عھد «است. به عبارت ديگر: مسيحيت مدعی  است که وارث اصيل 
زمينی می باشد  و از اين رو ص_حيت در اختيار داشتن ميراث سر» قديم

را دارد که در آن کتاب ذکر شده است ، اين امر که موجب نگرانی 
  .٨يھوديان شده بود، موج جديدی برای زيارت اورشليم به راه انداخت

پذيرفتن اين توضيح دشوار است. گرچه درست است که در ادبيات 
مبنای  ی همثاب دhhتی يافت که عذاب مسيح را بهاست می توانمسيحی 

(مقدس) به نفع پيروان او تلقی می کند،   سرزمين دی در موردجدي ی هوعد
مالکيت انسانی  ی هبرعکس، استدhل متقابل جدی يھودی برای مطالب

ھا در دست نيست. متاسفانه، تفسير  الشانان راينر  جمعی  بر اين مکان
توضيح نمی دھد که چرا از ھمان آغازقرن چھارم ، ھنگامی که مسيحيت 

ادی کليسا  و س پيوند برقرار کرد و با بنای تعداد زيبا سرزمين مقد
جا استي_ يافت، زيارت يھودی رونق نيافت. اين تفسير  بناھای مذھبی بر آن

ھای چرا فتح مسلمانان و ساختمان مسجدھمچنين روشن نمی سازد که 
عظيم در بيت المقدس ، ھمان  حس حسادت برای مالکيت را نزد  يھوديان 

ی در ميان جماعت يھودی مصر و يز موجب ايجاد نگرانبر نيانگيخت ون
النھرين مجاور، که می توانستند از طريق زيارت واکنش نشان بدھند،  بين

، از قرائيم مقيم اورشليم در Daniel al-Qumisi نشد. دانيل القميسی 
قرن نھم بسيار شگفت زده شده بود که به چه علت يھوديان خاخامی 

ھا، به جز اسرائيل از  خلق«بروند:  صھيونزيارت  نپذيرفته بودند برای 
روی تقوا، ھر ماه  و ھر سال  از ھمه جا به اورشليم می آيند؛ چرا شما، 

اسرائيل، که دين مردم سرزمين ھاست، به اين جا نمی آئيد،  ما از برادران
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 و بدانسان که در کتاب آمده نماز نمی گزاريد، و چرا مثل غير يھودان
goyim  ٩فتان رفتار نکرديد؟اطرا«  

کس مانع نمی شد که يھوديان در صورت تمايل  به  ھيچدر آن زمان، 
اورشليم بيايند و در آن جا سکونت گزينند. بخش بزرگی از تفاسيری که به 
موجب آن، يھوديان جريان خاخامی دارای احسسات موروثی نسبت به 

است.   anachronismسرزمين اسرائيل بودند، نابھنگامی تاريخی
يستی مدرن، صھيونجائی احساس مالکيت ه ب درواقع، در اين جا با يک جا

با جھان روحانی يھودی سنتی  روبرو ھستيم که رابطه اش با سرزمين 
  سياسی متکی است،. وصيات ذھنی پيشامدرن و کام_ غيراسرائيل بر خص

 در حقيقت، کسی به يقين نميداند که چرا زيارت يھودی کام_ قطع شد و
ھائی مطرح  سر گرفته شد. فقط می توان فرضيه چرا بعدھا بتدريج از

زيارت اھالی ست که پيش از ويرانی معبد،  يادآوری ی هکرد. شايست
ھای مقدس صورت نمی گرفت، بلکه آنان در  يھوديه، در خود مکان

موعدھای مقرر، و نه به صورت اقدامی فردی، به سوی اورشليم رو می 
ھای  يھودی در پی شورش ی هبد و بخشی از سيتکردند. نابودی مع

مسيحائی، دليل وجودی اين مراسم مذھبی را از بين برد و ھمان طوری 
که در باh ديديم، خصوصيت دين يھود را نيز عميقا دگرگون کرد. 
اورشليم زمينی در وجدان مومنان پس رفت در حاليکه اورشليم ملکوتی 

  .بدل گشتشعله کشيد و به مشعل يھودی تخيلی 
آورده در آن محل نيز در  ديان تازه مسيحی شده و سپس اس_مديدار با يھو

بودند، نقشی بازدارنده  ه ھنوز پيرو دين موسی باقی ماندهميان افرادی ک
عرب  سپاھيانايفا کرد. اگر چه مسيحی شدن يھوديان فلسطين تا ورود 

آغاز قرن شدن که در  ُکند اس_می روندروند معتدلی داشت، برعکس 
انه، آغاز شده بود، بُعدی فراگير و جذاب  به آگاھھفتم، به شکلی نه اجبارا 
سير  ای در مقياس تودهتغيير مذھب  روندکه  خود گرفت. پيش از اين

که  نزولی گرفته و سپس خاموش شود، بايستی چند نسل می گذشت تا اين
ويدگان به ررفت و آمد به سرزمين مقدس بدون بر خورد به جماعتی  از گ

کوشيدند  ھا ميسر گردد. اينان احتما· می مذھب جديد  و پسران آن
ه راه و رسم دين پيروزمند و مسافران يھودی را برای پيوستن ب

  .ھايش قانع کنند آئين
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پا تا سرزمين اسرائيل به ع_وه، سفر برای يک زائر تنھای يھودی از ارو
ير پا گذاشتن احکام دينی ممکن بود، زيرا ھمواره با خطر زتقريبأ غير

روبرو می شد. تا جائی که می دانيم، در مسير راه سرائی برای پذيرائی 
) به sabbatاز يھوديان وجود نداشت: خطر زير پا گذاشتن مناسک شنبه (

وقفه و نا آشنائی با مسير، عدم امکان نمازگزاری  خاطر راه پيمائی بی
ح_ل برای » [کاشر«ھای جمعی، و مشک_ت متعددی که برای مصرف غذا

] وجود داشت، عواملی بودند که ھر فردی را از قدم گذاشتن در يھوديان
. ١٠پرمخاطره، دراز و مملو از موانع و خطرات بازمی داشت یھچنين را

خواست که قلبش در سرزمين مقدس بتپد، ناگزير  لذا، يک يھودی اگر می
  .بود از ميزان يھوديتش کم کند

خر زيارت مسيحی پديد ؤزيارت يھودی ھم چون بدل موسيع،  در مقياسی
شده  مسيحی رابه  کل زيارت نھادینه به گستردگی آن بود ونه شاما آمد، 

، در مقايسه با  ھيجدھمخود گرفت. در طی قرن دوازدھم تا پايان قرن 
ھا ھزار زائر پيرو مسيح، شمار ناچيزی زائر يھودی به سرزمين  ده

که  تعداد يھوديان در جھان کمتر از مسيحيان  مقدس رسيدند. درست است 
 آور است که جذابيت واقعی اين نکته حيرت ی هبود،  ولی مشاھد

اين قدر کم باشد. » فرزندان اصيل اسرائيل«برای »  سرزمين اسرائيل«
يست برای  کشف و صھيوننگاران  ھای تاريخ ت_ش ی هبه رغم ھم

شان، » ميھن«ی يھوديان  با واقع ی هآوری کوچکترين ردی از رابط جمع
   .حاصل کار واقعا ناچيز است

شاعر و انديشمند، نخستين  Juda Halevi ویلِ می آيد که يھودا ھَ چنين بر
به سرزمين مقدس برود؛  اما او   ١١٤٠فردی بود که خواست در سال 

راه درگذشت و به نيت خود بين ظاھرا به خاطر ابت_ به بيماری در 
ابن ميمون از مراکش به قصد  ۀ، خانواد١١٦٥در سال  نرسيد. ھنگامی که

عکا حرکت کرد، فيلسوف جوان برای بازديد از اورشليم و حبرون رفت 
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اش به مصر، اشتياق چندانی برای بازگشت   ولی  پس از مھاجرت خانواده
 لتانِ و بن نِ دوم قرن دوازدھم، ياکوُ  ی هبه آن شھرھا نشان نداد. از نيم

Yaakov Ben Netanel  پرووانس درجنوب فرانسه ،  ی همنطق اھل
 یھدرباره ديدارش چند نوشته از خود به جا گذاشت. باhخره، روايت کوتا

باقی مانده که متعلق به يھودی »  آرامگاه نياکان«از آن دوره با عنوان 
   .ناشناسی از  اھالی دمشق است

ر کردند و مھم ترين نويسندگان يھودی که در آن دوره از فلسيطن ديدا
وجه زائر نبودند. اين دو ھيچسفرنامه ھای مشروحی ھم نوشته اند به 

  و پتاخييا راتيسبون  اسپانيائی جھانگرد کاشف، خاخام بنيامين تطيلی
ترک ديار کردند و  ،که برای شناخت جماعت يھودی جھان آلمانی بودند

، جغرافيائی شناسیِ  مردم ی هبه سرزمين مقدس رسيدند. در زمين
. شرح حال ١١نظير است که به زبان عبری نگاشته شده، بی مشاھدات آنان

و يا جزيره کريمه  از فرانسه تا شبه پرشور يھوديان ديار گوناگون،
شان می دھد سرزمين خزرھا را مديون آنانيم. به ھر حال، اين دو روايت ن

مشغولی مھمی در تخيل يھودی آن دوره نبوده  که سرزمين اسرائيل دل
   .است

ھا بود تا خود مکان  مسافر جسور بيشتر معطوف به انسانتوجه دو 
دھند، اما  ھا ع_قه نشان می و مقبره ھا نسبت به اماکن مقدس فيزيکی. آن

ھا را  به مراتب بيشتر اذھان آن زندگی  و رفتار مذھبی يھوديان ی هروي
ا تصوير کاملی از جھان يخبه خود مشغول کرده بود. بنيامين و پتا

ارائه می دھند، به ويژه از وشنفکری يھودی در قرون وسطی ر
ای که در آن نھان  کرانهھای روحيه  کنجکاو و ھوشياری روشنف نشانه

ھا  زنادرستی و بی دقتی بری نيست: آناست. مسلم است که گزارش آنان ا
که مدت ھا پيش ار سفر، از بسيار چيزھا را از پشت عينکی می ديدند 

ھا بخشی از آن چه را که  بود؛ آن ھا اشباع شده زهھا و معج افسانه
بازتاب می دھند، فقط شنيده بودند و خود به چشم نديده بودند ولی با اين 

  .کار آنان از کيفيتی نادر برخوردارست ی هوجود بازھم نتيج
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بنيامين تطيلی جمعيت يھوديانی را که بين عکا و آسکلون زندگی 
ن بابلی بسيار کم تر گزارش می دھد. چنين ميکردند، در مقايسه با يھوديا

پيداست که تعداد مردگانی که يھوديان به سرزمين مقدس برده اند، بيش از 
تحسين می کند تعداد نوادگان زنده آنان بود. او دمشق را بيش از اورشليم 

. پتاخيا راتيسبون )د که شھر کوچکی بيش نيستکه در ضمن اشاره دار(
شته و اين کار را به پيروانش واگذار کرد.او از شخصا مشاھداتش را ننو

رده و برعکس از شمار کم جمعت يھودی در اين سرزمين ابراز حيرت ک
د می کند. در اين شھر، تقريبا آور دمشق بر خويش يا تاثير شگفت

ھزار يھودی سکونت دارند، در حالی که حدود سيصد خانواده در  ده
د. جايگاه نسبتا کم اورشليم در سراسر سرزمين اسرائيل زندگی می کنن

آيد که  نيست؛ از توضيحات وی چنين برمی روايت او موجب شگفتی
ويده به يھوديت ، بيشتر ترجيح يھوديان، ھمچون نمايندگان خزری گر

  .١٢دھند که به زيارت آرامگاه حزقيال نبی بروند که در بابل واقع است می
ارش ازسفر  يھوديان به گز تعداد کمیپس از سفر بنيامين و پتاخيا ، 

سرزمين کتاب مقدس، بين قرن دوازدھم تاقرن ھفدھم،  به دست ما رسيده 
)  از سفريک گروه ١٢١٠است: توصيف ناقص سيمون بار سيمون (

 خاخام که اکثرا از پرووانس آمده بودند؛ روايت خاخام ياکوو که برای
) به ١٢٥٧ش در پاريس (پيش از ا جمع آوری پول برای مدرسه تلمودی

سال و گزارشی که  سفر کرد؛ مھاجرت موسی نھمانی کھنالمقدس  بيت
يھودا  ی هکرد؛  شعرھای تکان دھند تھيهيکی از پيروانش بعدھا از آن 

ھمچنين در قرن سيزدھم؛ شھادت رسای  Yehouda Alharizi الھريزی
در اوايل قرن چھاردھم؛ و چند   Ishtori HaFarhi ايشتوری ھافرحی

  .کمياب ی هراکندروايت پ
)، مشوhم از ١٤٤١الفرا از ماhگا ( در قرن پانزدھم، ورود اسحاق بن

)، اواديدا از برتينورو،  و نيز موشه بازوزh از پاسرو (در ١٤٨١ُولترا (
ھای ديگری از  کرده اند. از قرن ھفدھم  سفرنامه) را ثبت ١٥٢١سال 

پوريت از پراگ مسافران اروپای شرقی به دست آمده است: از موشه 
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تا سفر  ١٧٠٠)، از شرح زيارت گروه مھدوی يھودا ھه حسيد در ١٦٥٠(
  .١٧٩٨١٣شگفت آور رابی نھمان براتيس_و در 

بدين ترتيب، زيارت يھوديان در مقياسی محدود، به وسيله فاض_ن 
شد.  ھای متفاوت انجام می غلب خاخام يا بازرگان، با انگيزهثروتمند و ا

به خاطر کنجکاوی  گاھیبود، و  نذر يا طلب بخشش ی هسفر نتيج گاھی
د که زيارت مسيحيان، ويا ماجراجوئی انجام می شد. ھمچنين احتمال دار

ايتاليا  أچشمی بر مسافرت  چندين يھودی ، به ويژه از مبد به جھت ھم
تاثير گذاشته باشد. چنين بود که از قرن چھاردھم، خط کشتيرانی منظمی 

ائر شد و شمار زائران مسيحی را به چھار صد يا پانصد بين ونيز و يافا د
  .١٤نفر در سال رساند

داشتند و احساس  ھوديان ديگر معطوف میکه مسافران به ي یھتوج
روايت ھا به چشم می خورد. مناظر  ی هھمبستگی نسبت به آنان در ھم

ھای آنان  است ولی ھميشه مسئله مرکزی توصيفباستانی الھام بخش آنان 
سبک گزارش سفر بی پيرايه بود و نه شور خاصی در آن ديده می  نيست.

مذھبی؛ عدم خصومت  مسلمانان محلی  ی هشد و نه حالت خلس
خورد.  سافران يھودی به روشنی به چشم مینسبت به م» اسماعيليه«

ھای متعدد تحسين آميزی    از اھالی  ھای مسافران، حاوی داوری نامه
، يھوديت را دينی پست تر و تحقيرآميز پااست که برخ_ف مسيحيان ارو

مانعی در مورد اقامت، يا حتی  ھيچھا از . در آن نامه١٥کردند تلقی نمی
ن سرزمين آاستقرار يھوديان در سرزمين مقدس ، مطلبی نيامده است. در

آنان به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند ، گرچه که آن را کمی باير  و 
کردند؛ اما، آخرسر، سرزمين از نگاه آنان  بيابانی ارزيابی می بسيار
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سفر ، Abraham Yaariسفرھای زيارتی يھوديان ،نگاه کنيد به: آبراھام ياری   در مورد -  
(به  صھيونزانران يھودی به سرزمين اسرائيل از قرون وسطی تا آغاز دوران بازگشت به 

 .١٩٦٧عبری)، رامنات گان، مسادا، 

 
١٤

نس ، از ھا١۴٧٩سفر به سرزمين مقدس، در سال «، Jacob Rosenthal ياکوب روزنتال - 
، ٢٠١٠، ١٣٧(به زبان عبری)، کاتدرا، » ، اشراف زاده شھر نورمبرگHans Tucherتوخر 

 .۶۴صفحه 
 

١٥
 .abraham Yaari, Epitre de la terre d’Israel, op. Citدر اين مورد، نگاه کنيد به:  -  

p. 18-20 
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، چرا که »شير و عسل در آن جاری ست«ھمواره جايی خواھد بود که 
  .متن کتاب مقدس به مراتب برتراز آن واقعيتی است که چشم می بيند

به خاطر  نذری  Meshulam da Volterra ولترا اھنگامی که مشوhم د
زيبائی بناھا می شود ولی  ی هتکه کرده بود، به اورشليم می رود، شيف

ظريف و پسر بانکداری بود، تحت تاثير زندگی  یِ اوخود که يک توسکان
ھا، اسماعيليان و نيز يھوديان محلی مثل  آن«وميان قرار نمی گيرد: ب

خورند، مثل  ظرف و با دست و بدون سفره غذا میخوک در يک 
 به گورھا موشه بازوh». ١٦ھای آنان تميز است ھا ولی لباس مصری

ھا در اختيار خوانندگان  نآاھميت بيشتری می دھد و فھرست کاملی از 
آتی می گذارد تا مومنانی که پس از وی می آيند، بتوانند  به راحتی آنھا را 

ھا دعا  ودی عادت داشتند که بر مزار عادل. بيشتر مسافران يھ١٧پيدا کنند
ر ِشِچم (يا مقبره يوسف دبخوانند. از مزار ريش سفيدان روحانی گرفته تا 

يوخائی، ھليل و شامائی در مرون، بتدريج اماکن مزار يار وسيِکم)، 
  .مقدسی برای زائران آينده ايجاد شدند

به زبان ييديش  کهپراگ  اھل ، يھودی زاھدMoshe Porit موشه پوريت 
نوشت، يادآوری می کند که در قرن ھفدھم، يھوديان نزديک ديوار  می

ورود يھوديان به محلی که معبد قرار داشت «گزاردند:  یم ندبه نماز
ممنوع است. ديوار ندبه در آنجا قرار دارد و يھوديان فقط حق دارند به 

آن. باوجود اين، ما با حفظ بخش خارجی آن بروند ولی نه به داخل 
ای از ديوار به عبادت پرداختيم چرا که به خاطر تقدس ديوار ندبه،  فاصله

 Moise vita موسی ويتا کافسوتو».  ١٨نمی شويم به آن نزديک
Cafsuto  المقدس رفت، در  از فلورانس به بيت ١٧٣٤ه در سال ک
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 - Yaari  ،(به سرپرستی)م دو ولترا به سرزمين اسرائيل، در سالhبه ١۴٨١سفر از شو ) ،
. فراتر از عنوان کتاب،  در سراسر متن کتاب ٧۵، صفحه ١٩۴٨عبری)، بيت المقدس، بياليک، 

  اشاره ای به سرزمين اسرائيل نمی شود.

 
١٧

سفرھای رابی موشه بازوh به ، Yitzhak Ben Zvi(به سرپرستی) اسحاق بن زوی  - 
وھش درباره سرزمين اسرائيل و پژ عبرانی(به عبری)، بيت المقدس، جامعه  سرزمين اسرائيل
مدير انتشارات، رئيس جمھور بعدی  ی ه. بنا به عقيد٨٢تا  ٧٩، صفحه ١٩٣٩آثار باستانی آن، 

  ).١۵(ھمان جا، صفحه » عشق فراوانی به سرزمين ميھن می ورزيد«دولت اسرائيل، اين مسافر 
 

١٨
  .٢٨۴، صفحه سفر زائران يھودیآبراھام ياری،  -  
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يھوديان در يک گتو زندکی نکرده و می توانند «سفرنامه اش می نويسد: 
به دلخواه خود در ھر مکانی سکونت گزينند؛ شمار آنان دو ھزار نفر 

او]، و بخش مھمی   ه یری، به نوشتاست [از کل جمعيت پنجاه ھزار نف
عنوان بيوه از جاھای مختلف به  آنان را زنان تشکيل ميدھند که بهاز 

  .»١٩اورشليم آمده اند تا باقی عمر را به پارسائی بگذرانند
ای از خود بر  ياری به اورشليم آمدند ولی نشانهبدون ترديد، يھوديان بس

ميدانستند و نه نوشتن. احتمال جا نگذاشتند؛ بسياری از زوار نه خواندن 
دارد که بسياری از شھادت نامه ھا نيز در اثر گذشت زمان گم شده باشند. 

ه سرزمين اسرائيل در ولی در مجموع چنين به نظر می رسد که سفر ب
شمار زوار ھای يھودی، چندان مرسوم نبود.  مقايسه بين  زندگی جامعه

ان به سرزمين مقدس از ھوديدھد که مسافرت ي مسيحی و يھودی نشان می
ھای قرن نوزدھم  تا ميانه ١٣٥ت بوده است. از سال اھمي نظر کمی بی

درمورد زيارت يھوديان  نوشتهھفتصد سال)، سی ی در حدود ھزارو(يعن
وار مسيحی سرزمين ھای زَ  است. در مقابل، تعداد سفرنامه ثبت شده

سال) به   پانصدو(يعنی بيش از ھزار ١٨٧٨تا  ٣٣٣ل مقدس، از سا
تفاوتی نسبی يا  . می توان چند دليل برای بی٢٠پانصد رسيدھزارو سه

طرح کرد: برخی » سرزمين مقدس«از سفر به » بنی اسرائيل«خودداری 
بيم از جمله، افزود.  ھا توان دhيل ديگری ھم به آن در باh آمده و می

رون در د منجیھای معتقد به ظھور  ھا و گرايش شديد نسبت به حساسيت
بود بتواند جمعيت ھای يھودی را منقلب کند و   يھوديت، که ممکن

موجوديت ناپايدار آنان را که منوط به حسن نظر مذھب مسلط ديگر بود، 
ھای زيارت در اورشليم را  ازد. اين امر  ظاھرا جلوی انگيزهبه خطر اند

، جامعه شناس Victor Turnerبود. از زمان ويکتور تورنر  گرفته
زيارت ھا، اگر کنترل  و مھار  ھی] می دانيم که سازماند١٩٨٣ -١٩٢٠[

، می تواند برای نظم اجتماعی ھر نھاد مذھبی، عاملی متزلزل نباشدشده 
آيد. حضور عناصر خودانگيخته حتی آنارشيست در  حسابه کننده ب
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(به عبری)، بيت المقدس،  ١٧٣۴، گاه شمار سفر به سرزمين مقدسکافسوتو،  موئيز ويتا -  
 .۴۴، صفحه ١٩٨۴کادم، 

٢٠
  به مجموعه درخشان مورخ آلمانی جنگ ھای صليبی راينھولد روھريخت نگاه کنيد: – 

Reinhold Röhricht, Bibliotheca geographica Palaestinae. Chronologisches 
Verzeichnis der 333 bis 1878 verfassen Literatur übe des heilige Land 

(1890), Jerusalem, Universitas Booksellers of Jerusalem, 1963. 
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نھادی که اين روحی ضدسفرھای فردی و جمعی به اماکن مقدس  و حالت 
ھای  نگيزد، با حسن نظرجماعتاَ توانست بر یھا م قبيل تجربه

ند، به فردای خويش نيز اطمينان نداشت گاھیکار ، که  محافظه
خ_ف کليسا که  به خاطر قدرتش . بر٢١توانست ھمراه باشد نمی
و سو داده، ھدايت کند،  ھا را به سود خود سمت توانست زيارت می

ه قادر به  کنترل زيارت ھائی ک یھنھادھای جمعی يھودی برای سازماند
آنھا باشد تا بتواند از آن امتيازی کسب کند، بسيار ضعيف بوده است.  به 
ھمين دليل، به استثنای چند مورد، جماعت يھودی سفر به سرزمين مقدس 

ھائی از محبوبيتی  ويق نمی کرد.  ھنگامی چنين گرايشوجه تش ھيچرا به 
حتی در مواردی ، از برخوردار گشت که زياده روانه ارزيابی می شد، 

 .٢٢جمله از سوی يھوديت اشکناز، با آن به صراحت مخالفت شد
  

پيروان آئين قرائيم پس از انجام مراسم زيارت در شھر مقدس  يک ازھر
 به دريافت لقب ييروشالمی (اورشليمی) مفتخر می شد، ولی» خودش«

شود. زائر  ن  موضوع در سنت خاخامی ديده نمیای از اي نشانه ھيچ
_ف زائر مسيحی، از عطوفت يھودی که به زيارت اورشليم ميرفت، برخ

ھائی که کليسا سخاوتمندانه در مورد مسيحيانی روا ميداشت که  و گذشت
مند نميشد.  رفتند، بھره ل مصلوب شدن مسيح میبرای زيارت به مح

که  زيارت کعبه برای  گاھیشايسته است بيافزائيم که برخ_ف جاي
» ھا آن پائين«که يھودی بدون اين که  دارد، امکان دارد مومنان مسلمان

 بديھیبه اورشليم برود، ھمچنان مومن کاملی به حساب آيد؛ به اين شرط 
را » دست راستش«که ويرانی  آن را فراموش نکند، زيرا، آن وقت  او 

  ).٥- ٦، ١٣٧فراموش خواھد کرد. (مزامير، 
گويد  (عيد پاک يھوديان) میِسِدر پساه ھر يھودی در روز کيپور و شب 

، اما، اين بخشی از نمازی است برای رستگاری »سال بعد در اورشليم«
آينده و نه فراخوانی برای عمل. برای يک يھودی، شھر مقدس   بيشتر به 

وقفه ايمان به دين را  پر بھائی است که بی ی هلنگرگاه خاطر ی همنزل
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 Victor Turner, « Pilgrimage as social processes », in Dramas, Fields and 
Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Ithaca, Cornell University 
Press, 166-230. 

٢٢
  مراجعه کنيد. زيارت ارض اسرائيلکتاب الشانان راينر،  ٩٩صفحه  به  -  
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ائی جذاب، که ممکن است ، بسياربيش ازيک مکان جغرافيمی کندتغذيه 
ديدارش به تاخير افتد و رسيدن رھائی را به مخاطره افکند. سرانجام، 
روح يھودی بيش از اين که نيرويش را درمسافرت به سوی مسيری 

  دعا و تعليم پيگير قانون می يافت. ناشناس کسب کند، آن را در
  

  جغرافيای مقدس و سفر به سرزمين عيسی
  

زول عيسی به اورشليم در عيد پاک، به نظر می آيد ن ی هفراتر از اسطور
مفھوم مکان مقدس مرکزی بود. در پاسخ فاقد که مسيحيت در ابتدا 

  برای«رند: نويسندگان کتاب مقدس که اين گفته ھا را در دھان خدا می گذا
» شد. خواھم  ساكن  ايشان  ساخت ومن در ميانحرمی خواھند  من

» عھد جديد«تر، با لحنی معترض در ) پولس قديس، دير٢٥،٨(خروج،
 خدايی که جھان و آنچه در آن است را آفريد، چون«چنين پاسخ داد: 

شده به دست انسان ساکن  مالک آسمان و زمين است، در معبدھای  ساخته
ھا،  دين ی ه). باوجود اين، مثل ھم٢٤، ١٧(اعمال رسوhن، » باشد نمی
ھا  چه تحول ذھنيت ام را با آناھند پيخو پی مسيحيان میدر ھای پی نسل

می طلبد، منطبق سازند. اين اعتقاد مسيحيان که عيسی در يھوديه زندگی 
کرد، راه خود را رفت و به صليب کشيده شد، آن چنان قوی و بارور بود 

  .٢٣نشود یھست به بزرگداشت يک مکان مقدس مرکزی منتمی توانکه ن
اورشليم  ی هکردند تا وجھھا اقداماتی  پس از سه شورش يھوديان، رومی

 مقدس ی الهمرکز يکتاپرستی از بين ببرند، و آن را از ھ ی هرا به مثاب
اش ، محروم سازند. باوجود اين، حتی پيش از اين که مسيحيت  نورانی

ت به شھری که مذھب رسمی امپراتوری شود، برخی مومنان برای زيار
ليتون اسقف سارد بود رفتند. اولين نفر، م شد، می مسيح به صليب کشيده

که در قرن دوم به اورشليم رفت؛ چند نفر ديگر تجربه او را تکرار 
کردند. در ھمان دوران، زائران اوليه ھم به بيت لحم محل تولد پسر خدا 
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سرزمين مقدس، در آنچه به  مسيحيت مربوط ميگردد، فقط پس از جنگ ھای صليبی «واژه  - 
  رايج شد. به مقاله کورنليس ھندريک مراجعه کنيد:

Cornelis Hendrik Jan de Geus, « The fascination of the Holy Land during 
the centuries », in Jacques Van Ruiten & J. Cornelis De Vos (dir.), The land 

of Israel in Bible. History and Theology, Leyde, Brill, 2009, p. 405. 
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محل به صليب کشيده  جلجتا  Golgothaھای  می رفتند و ھم بر روی تپه
  .شدن او

لن مادر امپراتور کنسانتين است که با سفر ھ ٣٢٦با اين ھمه، در سال 
بود، تقديس اورشليم  طين ، که پيش از پسرش مسيحی شده اول  به فلس

آغازشد. نظيريک ھلن ديگر (مادر مونوباز دوم، پادشاه آديابن يا حدياب 
رفته و [در آشور] که پس از گرويدن به يھوديت در سال سی به اورشليم 

ستانتين دستور ساخت نخستين بود)، مادر کن به ج_ل معبد ياری رسانده
کليساھا را داد که بعدھا به زياتگاه تبديل شدند. ديدار ملکه ھلن آغازگر 

  .سنتی چند قرنه بود که بخش hينفکی ازخود مسيحيت شد
ھا وجود دارد ولی موقعيت و نقش  دين ی هنھاد در ھم ی هزيارت به مثاب

حی ھمان قدر از آن از دينی به دين ديگر تفاوت می کند. زيارت مسي
برگزاری جشن ھا در معبد يھوديان متفاوت است که از زيارت  حج 
ساليانه مسلمانان در مکه که بعدھا رايج شد. برخ_ف دو دين  ديگر، 

 ی هزيارت مسيحی در ارتباط با فرمانی صريح نيست، بلکه بريک پاي
ز ايدئولوژی کام_ دلخواسته و اختياری استوار است. زيارت مسيحی ا

ھای  چارچوب رسمی جمعی و نه در تاريخ اين جھت نيز که نه در يک
 شود، از آن دو ديگر متمايز است. ادوارد داويد ھانت معين انجام می

Edward David hunt  فرھنگی زيارت  ی هتوضيح می دھد که شالود
ت گرفته باشد، از سنت أآن که از زيارت يھودی نياکان نش مسيحی بيش از

صلح  ی ه. در دور٢٤شده است ی سفرھای اکتشافی ناشیيونان- رومی
کنجکاوی و مطالعه  ی هفاض_نه ثمر ، جھانگردیِ  Pax Romanaرومی 

ناشی از روياروئی  ھيجانباشد، که ميراث ھرودت مورخ است.  می
موجب سفرھای پشت  ب_فاصله با مکان ھای يادشده در ادبيات باستانی  ،

ھای  ھا راه را به سوی سنت ياحتھا شد و اين س سرھم به آن محل
ھا فعاليت روشنفکرانه آتی باز کرد. روشن است که آن سفرزيارت مذھبی 

تمام و کمال تلقی می شد، و بيشتر سياحان نيزافرادی تحصليکرده، اھل 
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ھا، يکتاپرستان  جانشينان آن کتاب و ثروتمند بودند. اين امر در مورد
  جديد نيز ،صادق است.

ی نيز که دين جديد از آن سرشار بود، زيارت مسيحی را جھانشمولی ژرف
، مسلکان نقاط ديگر عمال ھمتقويت کرد. مومنان جديد،  مشتاق آشنائی با ا

ھا بشتابند. نخستين مقصد، رم، پايتخت و محل  آماده بودند که به ديدار آن
ھای فرھنگی و دينی جھان باستان بود. رم با  آفريده ی هتمرکز ھم
بگان روشنفکر به سوی خود، به طور منطقی کانون مرکزی کشاندن نخ

 ھایزجر، بود روند اين رساندن که ھدف به پايانتقدس شد. سپس، چون 
پطرس (شمعون) حواری موجب بنای بزرگترين کليسای جھان شد که 

  .بعدھا واتيکان نام گرفت
ھائی که  ادی اماکن زيارتی پديد آمد: مکاندر تاريخ مسيحيت تعداد زي

کاھنان و کشيشان استثنائی به خاک سپرده شده بودند، ھمچنين محل وقوع 
معجزات، تقديس شده و مورد بازديد بسياری قرار گرفتند. ولی  البته اين 

بودند و  که  پيامبران الھام گرفته سرزمين کتاب مقدس بود، جائی
سرزمينی که عيسی پسر خدا بر آن پای گذاشته بود، که به مکانی تبديل 
شد که بيشترين شور و اشتياق را بر می انگيخت. بزودی  مسيحيان جھان 
ايالت فلسطين راسرزمين مقدس خواندند. از زائرگمنام اھل بردو در سال 

ھاھزار و حتی  شايد  ، ده٢٠٠٩بنوآ شانزدھم در سال تا پاپ  ٣٣٣
ھزار مسيحی مومن برای زيارت به سرزمين مقدس رفتند. گرچه صدھا

رخود را به عنوان دينی جھت گيری شده به سمت کانونی يھوديت مسي
ريج از آن دمعنوی شدن بت روندفيزيکی  شروع کرد که در يک 

  .، ولی مسيحيت از نقطه نظر خاصی ، تحولی معکوس يافتدنَ کَ بر دل
ھای  زيارت ی هتعريف حدود قلمرو تقدس مسيحيت، عمدتا به وسيل

آنان ، صورت گرفت. ھر چند  پيشقراوhن و قدرت معنوی و مادی ھمراه
زائر «يستی در ابتدای کار، ت_ش کرد تا دانش صھيونکه پژوھش 

، ولی محرز است که اين نخستين ٢٥رادر سنت يھودی بگنجاند» بردوئی
زائر واقعی که گزارشی برای آيندگان به جا گذاشت، مسيحی مومنی بود 

انداخت. اين  که اين سنت کام_ جديد را واقعا در ذھنيت اروپائی جا
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سفر،   کتاب«برای مثال، نگاه کنيد به ساموئل ک_ين (پدر جغرافيای اسرائيل)،  - 
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فلسطين، «پيشگام کمی پس از مسيحی شدن و بنای نخستين کليساھا وارد 
شد. او از شھرھای  ٢٦(نامی که او به آن سرزمين  داد)» يعنی يھوديه

چم)، يا سينابلس ( ) ,(بِيسان  Scythopolis،  قيصريه، مرج ابن عامر
معبد، آبگير ھای توراتی و مسيحی واقع در اورشليم (ميدانگاه  نيز مکان

جلجتا،  ی ه، قصر داود، تپ Caiaphas کشيش قيافا ی هَسلوان، خان
اشعيای نبی و  سلطان حزقيا) ديدن کرد. او از اورشليم به اريحا،  ی همقبر

محل آرامگاه  رھاب روسپی ، و رود اردن محل غسل تعميد عيسی به 
تولد  دست يوحنای قديس رفت. سپس از بيت لحم  که مقبره راشل و محل

بزرگان قوم  ی همسيح در آن قرار دارد ،  و حبرون (الخليل) محل مقبر
 شان ديدن کرد. سپس از لُد يعقوب  و ھمسران، اسحاق و ابراھيم

(Diodpolis, Lydda)  گذشته دوباره به  قيصريه بازگشت.  
ای  اشاره ھيچزائر بردوئی در راه فلسطين ، از رم عبور کرده بود ولی 

کند. در فلسطين، اھالی بومی ، مناظر ژئو فيزيکی ،  میبه آن شھر ن
 ی  هکيفيت خاک، دره ھا و رودھا نيز توجه او را جلب نمی کند. سفرنام

  او از کتاب مقدس او به اماکن مشخص محدود  بوده و به قرائت پرشور
Biblia   عھدعتيق »اسرائيل واقعی فرزند«بستگی دارد. به عنوان يک ،

داستانی واحد درک می کند. در واقع،  ی هچون يک قطعجديد را ھمو عھد
کند،  ی را به ما منتقل نمیواقع ی هاو احساسات يک مسافر به يک منطق

بلکه طرح کلی ژئو پوليتيکی دقيقی از اماکن مقدس ارائه می دھد. او 
، حقيقت راستينی که در پشت روايت ادبی پنھان است تا به ت_ش کرده

ای جغرافيای مقدس ابداع  آن که بداند، گونه اين کار بیاحاطه پيدا کند وبا 
  .می کند

تئولوژی - ژئوھای  خمو پيچای که به دست ما رسيده،  دومين سفرنامه
 ی های در شبه جزير کند. اِِجريا، راھبه ارشد صومعه جديد را تحکيم می

يارت آمده بود، احساسات و ايبری، که در نيمه ھای قرن چھارم برای  ز
ھای مقدس خاورميانه،  ھای خود را در مورد ھمه مکان تبرداش

ھائی را که پسران باستانی اسرائيل تا آستانه صليب گاه مسيح در  راه
فلسطين، که «. او فقط به ٢٧است ورشليم پيموده بودند، بازگو کردها
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خواست حران، واقع در  بسنده نکرده ، بلکه می» وعود استسرزمين م
و البته صحرای جادوئی سينا، جائی که   براھيمابين النھرين، زادگاه 

مين مقدس و موسی قبائل اسرائيل را ھدايت کرد، را نيز بشناسد. او سرز
ند. ت_ش می ھمه را با جزئيات وصف می ک زتر ابه ويژه اورشليم عزيز

ھای کتاب مقدسش را نيز  از قلم نياندازد. به  کند حتی يکی از مکان
خود  فاعل آن در نوشته، شخص اول است) ،موجب شھادت خود وی (که 

ت جغرافيائی را و بی وقفه، کشفيا ٢٨کند  معرفی می» بسيار کنجکاو«را 
جو از اھالی و کوشد با پرس انطباق ميدھد. با شور و شوق، می ھا با متن

کافی توضيح داده شده، تکميل ط_عاتی را که در متون به طور نامحلی، ا
ھل بردو توجه چندانی به زمان حال ندارد، کند. او نيز ھمچون مسافرا

اری زد جلب نمی کنند، به جز ھنگام برگخوه توجه اورا ب ھيچوبوميان 
   .می آورند ھيجان مراسم مذھبی  که وی را به

مسيحی را نشان می دھد که  اجريا بُعدی اساسی از زيارت ی هغنای نوشت
 منظورِ ر واقع، يافت. د ھای پس از ديدار او، بی وقفه گسترش در سال

ن خود و ايمادر زمان بود تا در مکان. او برای تحکيم  یسفربيشتر او، 
آن، به گذشته نياز دارد.  یبرا هچارچوبی بيش از پيش نھادين ی هارائ

دلبستگی شديد، نگرانی و پارسامنشی در او با سخت کوشی در کاوش 
  از ھر  امریآيد که ھدف جغرافيا، پيش  آميزند و چنين بر می ھم می هب

ھا و  ترين  ترديدی در مورد معجزه تاريخ است. او کم-تقويت اسطوره
و مسيحی ندارد، اما اعجازھای حکايت شده در روايت ھای کتاب مقدس  

ھا  را در مورد واقعی و دقيق بودن آنھا ، اعتقادھای او  ديدارآن مکان
 ی هبه منزلنيروئی می بخشد و  الھیسازد. سرزمين به حقيقت  تحکيم می

  .تاييد ابدی آن است
نظر  هاز اين زاويه، زيارت مسيحيان در سرزمين مقدس ھمچون  عملی ب

روشنفکرانه ترکيب شده است:  سنت يونانی   ءميرسد که از دو جز
ی کتاب مقدس. جروم قديس، راھب فاضل که الھياتآموزش و ميراث 

مل به طور کا برای سکونت دائمی به بيت لحم کوچ کرد، اين موضوع را
رغم  دھد. به ھايش توضيح می در شماری از نوشته ھا و ترجمه
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ھا  آن چنان که ھستند، و  ھا و مقبره ايش  مکانترديدھايش نسبت به ست
اش به  ، وی از سفرھای آموزشی ه مردمانبو ھای اش از زيارت بيزاری

ک مھمی برای کشف تحسين کرده و آن را به مثابه کم» آتن مسيحيت«
ی می کند. سرآخر، جروم قديس جديد تلقھوم مکتوم عھدقديم و عھدمف

نگاری (توپوگرافی) به  پايه آن، موضعای را بيان می کند که بر ايده
اصيل بر روی آن کوفته ميشود.  الھياتسندانی است که دانش  ی همنزل

می پوشيده در خود دارد که يھھر مکانی نامی دارد و ھر نامی، مفا
می کند. و ھنگامی که  تر نزديک الھیرا به مشيت شدنش ما  روشن

ھای مقدس  در مکاناش پائوh، بانوی ثروتمند رومی  دوست صميمی
کند.   جھان تمثيلی اعجاب آميزی سير می زند، او به کلی در پرسه می

فلسطين جروم قديس و پائوh، مانند فلسطين زائر بردوئی و اجريا، 
آن، در متن کتاب به نوعی سفر تبديل  سرزمينی تخيلی است که ديدار از

  .٢٩می شود
، ن برای ما  فاش ميسازد که مسيحيتراھبان و کشيشا ی هخواندن سفرنام

 پادشاھیھا بلکه جھت اثبات پيوند  نه فقط برای تاييد حقيقت روايت
 کھن آن با اعمال عيسی و حواريون وفادار يھوديه، رھبران و پيامرانِ 

ه است. ايجاد پيوستگی ميان نياز داشت نگاری وی، چقدر به موضع
ھای انجيل، که از طريق  ايجاد يک  ھای کتاب مقدس، و وحی روايت

گرچه  برپايه گذشته بنا شده،  ،تداوم جغرافيائی مقدس صورت می گيرد
باستانی را مواردی که بناھای  ندا د گاه شماری واقعی است. کم نبودهفاق

. دادند نسبت میھای مختلف  به دوره ای ترديد ، درآن واحد، بدون لحظه
دست  دست درآرامی را  ابراھيمبه طوری که اگر زائری بر سر راه خود 

شد ولی به  می ھيجانبا يحيی تعميد دھنده در حال قدم زدن می ديد، دچار 
  .وجه شگفت زده نمی شد ھيچ

 ی هاطمينان بر اين  موضوع که عيسی در عين اين که بذری از خان
نيزميراث دار روحانی پيامبران، موسی و الياس بود، از طريق داوود و 

ر ديگری در شناسائی يک سلسله مکان نيز شکل گرفته که يکی در کنا
سرزمين مقدس نيز،  تماميت ارضیاند.  فضائی مشخص ظھور کرده
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 ھا ، برھانی است بر اتحاد روايی متون کتاب مقدس فراسوی دوران
Biblia )(.  

جای گذاشته ،  های در باره سفرش از خود ب ه نوشتهھر زائر جديدی ک
ای بر کتاب دانش جغرافيائی، که طرح اوليه آن بين قرن چھارم و  صفحه

ن را تقويت کرده است. ھمچنين، ششم ريخته شده بود، افزوده و آ
ھا نبود.   تبی، تنھا تسمه نقاله اين دانستهبايست در نظرداشت که منبع ک می

 ،روستا به روستا را زير پا گذاشته، شانگشت به کشورزائران پس از باز
ی رسا مشاھدات خود را نقل غالبأ در مقابل  دريافت پولی ، با صدائ

فردی بود. پيش می آمد که  گاھیجمعی و  گاھیھا  کردند. نقالی آن می
ميشد، اما اغلب موفق می شد که روايت ھا را در  ظنينکليسا به آن ھا 

  .ھدايت کند جھت تحکيم نفوذ خود
ط_ئی برای  ی هعصر امپراتوری روم شرقی (بيزانس) نخستين دور

تدريس جغرافيای مقدس به دانشمندان کليسا، بدون توجه به گرايش آنان 
بود. از جزاير بريتانيا تا اسکانديناوی، از نواحی ژرمنی قرون وسطايی 

ود يسی خآميز عحر، زائران برای چشيدن طعم خاک سِ تا مناطق روسيه
ھا برای استنشاق ھمان ھوائی که مسيح  تنفس  را سازمان می دادند.  آن

ده، رياضت ھا بکشند و حتی ھا گذر کر اده بودند از گردابکرده بود، آم
شان مايه بگذارند. فتوحات مسلمانان اين سير را واقعا متوقف  از جان

ان رزائ ی هوقف تر پادشاھان  محلی عرب از سفر بیچرا که بيش ،نکرد
ھای ط_ و نقره می آمدند، سود می  سرزمين مقدس که اکثرا با سکه

گرويدن به مسيحيان از  ی هبردند؛ ع_وه بر آن، به رغم امتناع سرسختان
به عنوان دين برادر به رسميت  اس_م مسيحيت راديِن اس_م ، 

  .شناخت می
باوری  حوالی سال ھزار مي_دی، با تاثيرپذيری از بينش ھزاره

لناريستی) و آخرالزمانی که در اروپا رايج می شد (که سال ھزار (مي
ست)، جريان زيارت می دان منجیمي_دی را سال پايان دنيا و ظھور 

ناف جھان ظاھر  ی هالمقدس بيش از ھر زمانی به منزل شتاب گرفت. بيت
ده ، بال خواھد گشود. بررسی می شد که در آن، رستگاری نھائی پديدار ش

شان مسيحی، ِک  دھد که نقشه جغرافيائی آن دوره نشان میھای  نقشه
ه ھمه چيز از آن جا آمده و اورشليم را ھمواره در مرکز جھان قرار داده ک

م]، و ھر -شدن سال مقدر [سال ھزار جا برميگردد. پس از سپری به آن
چند که پاسخی به انتظارات داده نشد، سيل زائران که در ميان آنان 
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ھا و اشراف عالی مقام به  م ، کشيشان مشھور صومعهھای محتر اسقف
خوردند، ھمچنان ادامه يافت. در ميان اين موج  ھمچنين  به  چشم می

خوريم   ان و حتی جنايتکاران فراری برمیماجراجويان گوناگون، بازرگان
که در جستجوی محلی امن بوده يا برای توبه می رفتند. حتی در ميان 

ف تروگوسون، نخستين پادشاه مسيحی نروژ را ، او١٠٠٣hزائران سال 
  .می بينيم

، و پيامدھای آن که به ١٠٧٨سقوط اورشليم به دست سلجوقيان در سال 
مقدس و عبادتگاه ھای ديگر  ی همحدوديت آزادی دينی در کليسای مقبر

ھای  زائرين را ُکند کرد. نخستين جنگ منجر شد، برای مدتی سير سفر
ھای شھر را گشود و جريان مسافرت  دروازه، ١٠٩٩صليبی در سال 

  .ای تا عصر جديد ادامه يافت وقفه ھيچدوباره برقرار شد و بدون  
ی تحميلی از ھا ای آغازجنگ ھای صليبی، محدويتاصلی بر ی هانگيز

سوی سلجوقيان و آزارھائی بود که نسبت به زائران مسيحی اعمال 
ديگری اعم از سياسی، است که دhيل  مھم  بديھیميکردند. البته، 

اقتصادی، و منحصرا اروپائی نيز برای تھاجم مسيحيان به -اجتماعی
 ی هاين پديد ی هوجود داشت. از ميان عوامل عمد» سرزمين عيسی«

تھاجم خونين می توان به موارد زير اشاره کرد: مسئله وضعيت اجتماعی 
 اشراف فاقد زمين، منافعی که سلطه و گسترش کليسای کاتوليک

ھای جنگجوئی که  و شواليه دربرداشت، سوداگری بازرگانان مکار
ترديدی  ھيچ. ولی جای ٣٠بودند  و مشاجره ايثارھای  جستجوی زمينهدر

سازی ايدئولوژيکی جغرافيای مقدس نيز به  نيست که کارطوhنی آماده
ی کرده است. به برکت پخش جنگ صليبی يار ی هبسيج و تقويت روحي

جای آن،  به عنوان مکمل کتاب مقدس و نه بهت ھای زيار سفرنامه
ند شماری از جنگجويان صليبی به سرزمينی آشنا و به مکانی وارد می شد

ھای  شد. برخی پژوھشگران ، جنگ که از ديرباز مقدس شمرده می
  .٣١زيارت مسلحانه تلقی می کنند ی هصليبی را به منزل

                                                           
٣٠

ھبی (ميليتاريسم مذھبی) از سوی کليسا به تحليل بنيادی در مورد علل اتخاذ مشی نظامی مذ -  
  ژان فلوری مراجعه کنيد:

Jean Flori, La Guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans 
l’Occident chrétien, Paris, Aubier, 2001. 
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 Alessandro Barbero, Histoires de croisades, Paris, Flammarion, 2010, p. 
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اولين جنگ  شرکت درپاپ جنگجو، اوربان دوم، که چند ماه قبل از آن، 
 ١٠٩٦ای در سال  کننده توصيه کرده بود، در سخنرانی بسيجصليبی را 

 مي_دی، با تجليل از فتح سرزمينی که بنا بر  کتاب مقدس به دست
گذاردن  ته، وارثان مسيحی آنان را به قدمصورت گرف» پسران اسرائيل«

که  ن نقل می کنند ھنگامی. ھمچني٣٢در راه نياکانشان فراخواند
بر خود گذارده بودند)، به (نامی که آن ھا » ھای عيسی شواليه«

ھای اورشليم می رسيدند، ھفت بار با پای برھنه به دور حصار  دروازه
. اما، ھمان گونه که اريحا دوباره تکرار شود ی هشھر می گشتند تا معجز

ط يک بار رخ می دھد، بنابراين معجزه فق ،ای می داند ھر مومن جدی
ا ناگزير شدند که حصار را بدون کمک  مستقيم خدا و با امکانات ھ آن

خاص خود بشکافند. کشتار اھالی مسلمان، قرائيم، يھودی و حتی مسيحيان 
يبيان صورت گرفت، يادآور ارتدکس شھر که پس از آن به دست صل

ھای کتاب مقدس روايت  ھائی است که با جزئيات در داستان وحشيگری
  .اند شده

ھشت سال طول کشيد  و سپس المقدس ھشتادو ھا بر بيت ليبیحکومت ص
به اشغال سرزمين باريکی در کرانه ھای فلسطين  تا جنوب لبنان کنونی 

کلی نابود شد. دوران حضور  به ١٢٩١ادامه داد تا سرانجام در سال 
ھا  در  ريبا با دوران سلطنت مستقل مکابیھا در شھر مقدس  تق صليبی

ظور تقويت خصلت ش از مي_د مسيح، يکسان بود. به منقرن اول و دوم پي
اقامت در  ھا ت_ش کردند بسياری از زائران را به مسيحی شھر، صليبی

يبی حرمتی برای صل ھيچالمقدس متقاعد سازند. اما، بيشتر زائران   بيت
دين و مبتذل  دانسته، و  ھا را خ_ف ھا قائل نبوده، منش زندگی آن

ھا سرزمين مقدس را آلوده می کنند و  د که صليبیاين بو نشا ارزيابی

                                                           
٣٢

 در مجموعه زير توجه کنيد:Balderic به گفتار کاردينال بالدريک  -  
August C. Krey, The First Crusade. Accounts of Eyewitnesses and 

Participants, Princton, Princeton University Press, 1921, p. 33-36   
به قيام Urbain II اوربن دوم  ،Guibert de Nogent به گفته مورخ معتکف گيبر دو نوژان

- ۴٠مکابی ھا به عنوان الگو برای فتح مجدد سرزمين مقدس استناد می کرد (ھمان جا، صفحه 
٣۶.(  
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، سازی ستعمرهاوج م. در٣٣برگردند به اروپا سريعا دادند، ترجيح درنتيجه
ار رسيد، در حالی که ھز اجران [مسيحی]  در اين شھر به سیشمار مھ

ھزار نفر  ھا در کل سرزمين مقدس ھرگز از صدوبيست جمعيت صليبی
کنار اقليتی از مسيحيان ارتدکس، ھمواره تجاوز نکرد. مسلمانان ، در 

پنجاه تا و متکش را تشکيل می دادند (دويستاکثريت جمعيت زح
ھای لجيستيکی که  ت_ش ھا و کمک ی هھزار نفر) . به رغم ھم انصدپ

گاه به گاه از اروپا می رسيد، فلسطين ھرگز به يک سرزمين مسيحی 
قرن بيستم،  دوم ی هتا نيم تبديل نشد. در طول تاريخ طوhنی از قرن ھفتم

سيصد سال، فلسطين به روشنی بخشی از يعنی طی بيش از ھزارو
  . ٣٤سرزمين اس_می بود

ولی با اين حال، سرزمين مقدس از دل مسيحيان  زدوده نشد. اين واقعيت 
بود، به  نی بر روی سرزمين عيسی ريخته شدهفراوا» خون مسيحی«که  

ی تر در تخيل مسيحی داده است.   از بازھم مرکز اين سرزمين، موقعيت
ھا  رنامهبخشی از سف ماھيتميزان زيارت ھا نيز کاسته نشد ، ھر چند که 

به طور چشمگيری تغيير يافت. به نظر می رسد که کار مبلغ دينی ، که 
عميقا در مذھب تثليث ريشه دارد،  نيازمند آن ست که برای عينيت 

ھای زمينی  متوسل ئمی به نمودقت معنوی،  به طور دابخشيدن به حقي
ای تکيه  ين به کار می رود، عمدتا بر ايدهشود. گفتاری که برای ترويج د
بر زمين نازل شده، اما راه رستگاری  الھیمی کند که معتقد است رحمت 

خص نه از مکانی مجازی و انتزاعی، بلکه از مکانی کام_  ملموس مش
و يادآوری دائمی اين  عيسی ھای عمل می گذرد . تکرار دhئل وبرھان

که دائما در آن مکان خواھد بود، بطور موثری در  آتی که رستگاری
 خدمت کار تبليغ دين قرار داشت. زيارت از ھمان آغاز، شکل  يک ھجوم
                                                           

٣٣
از جغرافيای مقدس تا متن نوشتاری سرزمين «، Aryeh Graboïs به مقاله آريه گاربوآ -  

(به » ا در قرن سيزدھماسرائيل. مشارکت در تدوين نظريه سرزمين اسرائيل از سوی صليبی ھ
 .۴۴، صفحه ١٩٨۴، ٣١عبری)، کاتدرا، 

٣٤
، مورخ اسرائيلی Joshua Prawerبا وجود اين داده جمعيت شناسی روشن، يوشوآ پراور  - 

می نامد. برای » کشور ما«صليبی ھا، اين مکان را  ه یجنگ ھای صليبی حتی در دوران سلط
، بيت المقدس، بياليک، صليبی اورشليم یھپادشاری): مثال، به کتاب او  مراجعه کنيد (به زبان عب

(به  استعماری ه یصليبی ھا، تصوير جامع. ھمچنين، در کتاب بعدی او، ۴، صفحه ١٩۴٧
، نيز فصل جدگانه ای در مورد ساکنان مسلمان  وجود ١٩٧۵عبری)، بيت المقدس، بياليک، 

آن دوران وجود دارد (صفحه  در» استقرار يھودی«ندارد؛ در حالی که فصل درازی در مورد
 ).٣٢٩تا  ٢۵٠
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شليم بخش hينفکی از ميسيونری داشت و ت_ش برای رسيدن به اور
  . ٣٥کردن سراسر جھان بود آرمان مسيحی

ه چشم وسطا، به زائری که از اورشليم برمی گشت، بدر اواخر قرون 
کردند ، البته اگر بتوان اين واژه را برای  يک قھرمان فرھنگی نگاه  می

آن دوره به کار برد. زائر نماد يک مومن اصيل و شجاعی بود که حتی 
کنند ھايش شناسائی  م قادر بودند وی را به خاطر لباسروستائيان بيسواد ھ

ھای متعددی می شد). وی حامل آخرين  ت بخش سفرنامه(تصوير وی زين
خبرھا از مکانی بود که خدا برای تولد مسيح برگزيده بود، و او بود که 

ھتک حرمت اماکن مقدس  بهکافران بيگانه و غير متمدن  که داد  خبر می
  اند. کرده

ه سرزمين مقدس و ستايش از به رغم احساس دلبستگی پرشور ب
دی معاصر و تحقير آنان خصومت با مومنان يھواز ھای کھن،  عبرانی

ه مسيحيت پيروزمند ب ی هشد، يھوديانی که محتاطانه در ساي کاسته نمی
به گاه در راه  گاه نھم نزديک ميشدند: صليبی ھا و به ويژه ھمراھان آنا

اورشليم اين رويه را نشان می دادند. زائران پس از بازگشت از سرزمين 
طی که به عيسی خيانت کرد صحبت سخريومقدس، از يھودا ا

 شده به اين دليل از سرزمين آنان، يھودی تحقير ی ه. به ديد٣٦کردند می
ی در آن جا را نداشت: ھستی بود که شايستگی زندگ شده مقدس اخراج

آن است. اين  ای و شرم آور او در گتوھای اروپا دليل بارز حاشيه
کردند در برخی محافل  می ھا و ھم زائران پخش برداشت که ھم صليبی

فقط با جنبش اص_ح طلبی در کليسای کاتوليک به تدريج دستخوش تغيير 
  شد. 

  
  از رفرم پوريتن تا شيوه انجيلی (اوانجليست)

                                                           
٣٥

به خاطر ويژه   همذھبی سنت يھودی، نه عامدانه، بلکه ب ناپديدشدن اين فعاليت تبليغاتیِ  -  
  ھا و ممنوعيت ھای دو مذھب مسلط، يکی از علل  انزوای نسبی زيارت يھودی شده است. وقفه

 
٣٦

قدس که کم شمار و مشھود نبودند، عموما، زائران اط_عی از يھوديان ساکن سرزمين م -  
ميزو نفرت بار نسبت به مسلمانان محلی آيات زيارتی شامل نوشته ھای تحقيرنداشتند. برعکس، ادب

و کافرمی ناميدند. در اين مورد، به مقدمه کتاب ميکائل » بت پرست«، و »سگ«ھا را  نآبود، و 
مقدس (به عبری)، تل آويو،  ، سفرھای مسيحی در سرزمينMichael Ish-Shalomشالوم -ايش

 مراجعه کنيد. ١١-١٢، صفحه ١٩۶۵دوير و آم اُوود، 
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پس لرزه ھای رفرم که در قرن شانزدھم شروع شد، امواج زيارت 

 ی هُکند کرد. انتقاد از فساد کليسا دربار یھمسيحيان را برای مدت کوتا
خويشتن  ]، به ع_وهدريافت پول گناھان را می بخشيد کليسا بافروش بخشايش [

ھای سنگی، برای مدتی  ھا و ديگر مکان داری نسبت به ستايش  مقبره
ترکرد ولی ھرگز کام_ آن را خاموش  سنتی زيارت را کوتاه ی هشعل

، در يدا کردنکرد. ھمانند تحولی که يھوديت خاخامی پس از نابودی معبد پ
ھا و آغاز انشعاب  آنان از کاتوليسيسم، اورشليم  شورش اوليه پروتستان

مادی زمينی پيدا کرد. در   ملکوتی نيزجايگاه واhتری از اورشليم
ربد و طلبانه، نجات روح بر رستگاری تن می چ ھای جديد تنزه موعظه

  .تر می گذرد تر و شخصی نجات از مسيری بسيار درونی
رويه از جنبه نمادين (سمبليک) سرزمين مقدس برای  با اين ھمه، اين

تر، سرزمين مقدس حتی شادابی  حيان جديد نکاست؛ در مقياسی وسيعمسي
و نزديکی بيشتری در دل مسيحيان يافت. دو رويداد مرتبط به ھم در اين 

ھای  کتاب مقدس به زبان ی هزمينه موثر بوده است: انق_ب چاپ و ترجم
  .محلی

ھای کتاب مقدس و عھدجديد را از hتينی  روايت ی هترجمرفرم مسيحيت 
ھای متعدد شتاب بخشيد. در طول چھار دھه در قرن شانزدھم،  به زبان

ھای اداری  که بعد ھا به زبان  به گويش Biblia متن کامل کتاب مقدس
ھای ملی تبديل شدند، منتشر شد: به آلمانی، به انگليسی، ، به فرانسه، به 

ئی. در جريان چند سال بعد، ه لھستانی، و به اسپانيادانمارکی، ب
حال تکوين و ھای ادبی که در  زبان ی هھای اين کتاب به ھم ترجمه

تمام ريخت شناسی شدن بودند، انجام شد. با انق_ب چاپ، که استاندارد
 پرفروش«(مورفولوژی) فرھنگی اروپا را دگرگون کرد، کتاب مقدس 

لبته، شرکت کنندگان درجلسات قرائت انجيل، کتاب در تاريخ شد. ا» ترين
صدای رسا  انگيز با ھای حيرت بودند؛ باوجود اين، نقالی افسانهنخبگان 
  .پذير شد فھم برای جماعتی رو زافزون، امکان ھای قابل به زبان

در سرزمين ھائی که در آنھا رفرم صورت گرفت، کتاب مقدس مردمی 
جريان بزرگی که گرفت.  الھیحقيقت  منبع ی هجای اقتدار پاپ را به منزل

ھا و تکيه بر خود و نه بر نھادھای واسطه را  بازگشت به سرچشمه
ھا بخشيد. از اين  متِن نوشتهتشويق می کرد، ھاله جديدی از اصالت به 

به  بودپس، مومن نه نيازی به نماد داشت و نه به تمثيل: حال او خود قادر 
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ھای  ھا، روايت د. به يمن ترجمهه آن را تفسير کنکند صورتی پوست
کردند. و از آن جا که اين  تر جلوه می تر ونيز انسانی باستانی ملموس

بر، بزرگ قوم، موسی پيام ابراھيمھای محل رشد  ا در مکانھ روايت
ھا، يحيی و عيسی پسر خدا و مسيح او  حضرت داوود، پيغمبران، مکابی

د و در عين حال پر رازتر ررخ داده، اين سرزمين اعتباری واh کسب ک
بود که  کتاب مقدس و نه فقط  روندتر رخ نمود. به ياری اين آور و شگفت

  .عھد جديد (انجيل)، کتاب پرتستان ھا گرديد
ر آن، تجليل از وجود داشت که د پادشاھیباوجود اين، يک سرزمين 

شد، بلکه  ھا نه فقط شامل سرزمين موعود می بازگشت به سرچشمه
گرفت: در  ی را که وارث آن بود نيز دربر میا»وم برگزيدهق«ھمچنين 

خبگان روشنفکر، ھای ن واخر قرن شانزدھم، درست در کانونانگلستان ا
ت . گسس٣٧ھای پروتوناسيوناليسم ابتدائی  ظاھر شد نخستين جوانه

 گذاری کليسای آنگليکان ازکليسای رم صورت گرفت و بنيان
Anglicanism  حلی متمايز کمک کرد که سپس به ساختاريک ھويت م

مثل ھر ھويت جمعی ديگری، به جستجوی الگوھائی برای تقليد از آن ، 
  .پرداخت

 ، ای ايفا کرده است کننده ر ناسيوناليسمی ، الگو نقش تعييندر بدو تولد ھ
ويژه اگر مردد و فاقد اعتماد به نفس باشد. در مورد مثال پيشگام  به

خی در ابتدای ايجاد ھويت جديد ، به تاري الگویانگلستان، گزينش 
ناسيونال انگليسی آغاز دوران کار ساده ای نبود. حساسيت پروتو وجهھيچ
کردن اين که چنين  کی خود را می گذراند و خاطر نشانکود

پروتوناسيوناليسمی (ناسيوناليسم ابتدائی) پيش از عصر روشنگری قرن 
ی ه، مقدمات ھويت جمعظھور کرده ، واجد اھميت است. در نتيج ھيجدھم

داد که کل زندگی  میای تشکيل  مدرن ، که بعدھا،  چارچوب ذھنی
ای عميقا  ، بر زمينهبخشيد میدر آن سامان را سياسی در سراسر جھان 

بريتانيا  ی هبود، در جزير بی که ھنوز با شکاکيت مواجه نشدهمذھ
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و نه لزوما  پذيرفتن دستگاه مفھومی و مرحله پردازی  در مورد تشکيل اين پروتوناسيوناليسم -  
  زمانی آن به کتاب زير مراجعه کنيد:

Liah Grenfeld, Nationalism, Five Roads to Modrenity, Cambridge, Mass., 
Harvard Univerdity Press1993, P. 29-87.  
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سپس  و زد. اين داده، بعدھا، در ايجاد ناسيوناليسم انگليسی جوانه
   .ای ايفا کرد بريتانيائی نقش تعيين کننده

دايش پروتوناسيوناليسم،  پي  ی هچنين  بود که در اين نخستين مرحل
وان را به عن  Celte Boadicea ھا امکان نيافتند تا ِسلت بوديِسآ انگليسی

بايست تا قرن  ھا برای اين منظور می مام نياکان ملت برگزينند؛ آن
ھا  س قبيله که در قرن اول عليه رومیردند. اين رئينوزدھم صبر می ک

اش  بود که ھمگان ناديده پرستی ، در قرن شانزدھم بتشوريده بود
تصور بود که جمھوری روم باستان را به  گرفتند. ھمچنين غيرقابل می

عنوان مرجع  ھويتی برگزينند، نظير آن چه بعدھا در انق_ب فرانسه رخ 
چند خدائی اعتقاد داشت، ونيز رم شھر مقر پاپ  داد، زيرا آن جمھوری به

   اصلی دشمنی و تحقير بود. منشأمدرن ، 
فاتح يک سرزمين و  برخوردار از » اسرائيلی بنی«ھای  با وجود قبيله
يه در جنگ با ناپذير يھود انعطاف القضات خدا، با قاضیحمايت کامل 

اند،  رخاستهور که برای دفاع از معبد بھای جس ھمسايگان، با مکابی
کتاب مقدس الگوی واhئی است که بايد از آن تقليد کرد و خود را » مردم«

ھويت دانست. ھمچنين در ميان متون مقدس، برای عھد قديم  ھمبا آن 
اھميتی بيشتر از عھد جديد قائل شدند، چرا که کمتر جھانشمول بوده و 

ه، در اين ع_و برگزيده و ويژه بود. به گروھیحامل پيامی خطاب به 
طرف ديگر صورتش   ]م- اگر سيلی خورد[خواھند که  کتاب، از کسی نمی

تر و  لحد ، متعصبرا ھم جلو بياورد، و خدا در نبرد با دشمنان مُ 
عصر جديد، انگلستانی که با قدرت از  ی هتر است.  در آستانسختگير

فتح  ی هبا انگلستانی که آماد ،حقيقت ويژه کليسايش دفاع می کند
زعامت کتاب مقدس  يھوديان در  ھای جديد می شود،  تحت مينسرز

  .آميختند ھم
، ھنگامی که ھنری ھشتم فرمان داد که احکام مذھب جديد ١٥٣٨از سال 

را در سراسر کشور پخش کنند و کتاب مقدس را در ھر کليسائی قرار 
روز کردن کتاب مقدس در سال  جديد و به ی هدھند، تا زمان ترجم

ران سلطنت جيمز اول (که از اين رو آن را کتاب مقدس شاه در دو ١٦١١
باستانی را در محفل گرم » بنی اسرائيل«جيمز ناميدند)، انگلستان، 

ھا، اين کار به اين معنی نبود که  اين ی هاش وارد کرد. با ھم سلطنتی
، اجازه می يافتند  به یھاز قلمرو پادشا ١٢٩٠يھوديان اخراجی در سال 

گردند؛ آنان می بايست تا انق_ب پاک دينی(پوريتن) اوليور  آن کشور باز
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ھای  صبر کنند. عبرانی ١٦٥٥سال در   Oliver Cromwel کرامول
تحقير آن روزھا ھمسان شمرده  وجه با يھوديان قابلھيچمغرور گذشته به 

ھا  خریآبه حساب آورد و » نجيب زاده« ھا را  شدند؛ اين که اولی نمی
. به ع_وه، ٣٨آورد مرد، اشکالی بوجود نمیدگان پست شرا بن

ھای کتاب مقدس، به جای زبان hتين قديمی و نامناسب گذشته،  عبرانی
رد زبان hتين ، ھمزمان شروع به سخن گفتن به انگليسی مدرن کردند. ط

ه عبری زبان نابی تلقی گرفتن از کاتوليسيسم، به آنجا کشيد ک با فاصله
د که تدريس عبری در ھام گرفت. چنين بوبايست از آن ال گشت که می
به آرامی و با زحمت به  روندرواج و اعتبار يافت. اين  ادانشگاه مجدد

  .٣٩دوستی نوع جديد منجر  خواھد شد- يک يھودی
می شويم که به دنبال يافتن  در آن دوره حتی با دانشمندانی مواجه

ھائی  حدس با سرزمين کنعان بودند. حتی ھای پيوند  بيولوژيکی  ريشه
ھا، گويا اھالی جزاير بريتانيا نوادگان اصيل  ده  آن ی هشد که بر پاي زده

سرايت کرد، و در شده ھستند. ُمد عبرانی تقريبأ به ھمه نخبگان يله ناپديدقب
نھا وسيله مطالعه بود. ھای خانوادگی،  کتاب مقدس ت بسياری از کانون

رفت و آوازه قرار گموزشی پرسفار) در بطن نظام آاَ  فرِ ھا (سِ  کتاب کتاب
ھای اشرافی نام قھرمانان کتاب مقدس را  بسياری از فرزندان خانواده

ھا جغرافيای  دانستند.  اغلب، آن نام پادشاھان قديمی انگلستان می بھتر از
تان که در آن انگلس پادشاھیسرزمين مقدس را پيش از دانستن مرزھای 

    .آموختند بزرگ شده بودند، می
پيدايش جو جديدی شتاب گذاری کليسای آنگليکان توانست  به  ننيااگر ب

رميستی) که در آن ھای اعتراضی و ناھمسازی ( آنتی کونفو دھد، جريان
داشتند. پاکدينی (پوريتانيسم)  مشابھیيافتند، نيز تاثيرات  ھنگام توسعه می
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را » واقعی«در اواخر قرن شانزدھم، در بسياری از محافل انگليسی، ھنوز يھودی  -  
 Christopher ۀنوشت» يھودی مالتی«شخصيتی مشمئزکننده تلقی می کردند. برای مثال، به کتاب 

Marlowe ويليام شکسپير مراجعه کنيد. بايد يادآوری  اثر» تاجر ونيزی«لو و يا ارکريستوفر م
دو درام نويس در طول زندگی شان ، شايد اص_ با يک يھودی برخورد اين کدام از ھيچکرد که 

  نکرده بودند.

 
٣٩

  رويه نسبت به يھوديان، به اثر با ارزش داويد کاتز مراجعه کنيد: در مورد تغيير -  
David S. Katz, Philo-Semitism and the Readmission of the Jews to England, 
1603-1655, Oxford, Oxford University Press, 1982.  
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ای جديد از سوی سلطنت کردن کليس شورشی که در واکنش به ابزاری
 ی هبود، طرفداران بسياری به دور خود گرد آورد و در نقط ود آمدهوج هب

ھم نيروھای جديد سياسی و اجتماعی دراوج خود، اين حساسيت مذھبی با 
آميخت که سرانجام به انق_ب بزرگ انجاميد. در طول اين دوره، کتاب 

راھنمائی ايدئولوژيکی، نه فقط برای قدرت  ی هبه منزل عبرانیمقدس 
ل موجود، بلکه ھمچنين برای کسانی که معترض آن بودند، عمروحانی 

  .٤٠کرد
اندازه  دينی ، بيشتر موجب توجه بی خوارشمردن ھر مقام و نھاد 

ھائی که در معرض آزارقرار  ھا به متن شد تا تفسير آن فرقه پوريتن
داشتند، احکام اوليه موسی را به سخنان کليسای رسمی ترجيح می دادند. 

ی آنان ، آن ھا را بيشتر از احکام عيسای رحيم و بخشنده، رياضت اخ_ق
ھدايت می کرد.  به سوی پذيرش برتری فرمان ھای يھوه، خدای خشم،

لبه يھودای مکابی ، بيش از عصای پولس ع_قه داشتند. آنان به شمشير دو
، بيش از عبرانیھای  اطر است که طی چند نسل بعدی، نامبه اين خ

سنتی در ميان آنان ديده می شود. و ھنگامی که  اسامی تعميدی مسيحی
قدرت آنان در انگلستان درھم شکسته شد، به آمريکای شمالی مھاجرت 

گرفتن  زان وفاداريوشع فاتح ، برای بدستکرده ، در آن جا ھمچون سربا
سرزمين جديد کنعان ، ھمچون ميراث خويش، رحل اقامت گزيدند. 

از قھرمانان کتاب  ل خودرا به يکیھمچنين می دانيم که اوليور کرومو
کرد. لشگريان او پيش از عزيمت به ميدان جنگ، به  مقدس تشبيه می

خود را  در انطباق با استراتژی نظامی  گاھیمزاميرگوش می دادند و 
ستان کردند. لذا، انگل ای موجود در کتاب مقدس، اتخاذ میھ برخی نمونه

منزله کشور مجاور  اتلند را بهگرفت و اسک را به جای يھوديه باستان می
 خيزرستا  ی هآن، اسرائيل. زمان حال در مقياسی وسيع، به منزل

زمينه رستگاری آينده را يافته گذشته اجدادی تلقی می شد که  عموميت
   .کرد فراھم می

(رنسانس)  یاين شيوه عبری، ھمچنين موجب تامل در مورد احيا
به سرزمينی   زندگی دوباره بخشيدنِ ب مقدس گرديد. برای سرزمين کتا
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  در اين مورد به کتاب زير مراجعه کنيد: -  
Christopher Hill, The English Bible and the Seventeenth Century Revolution, 
London, Penguin, 1994.  
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چه کسی   دارای موقعيت  ،که زير سلطه کافران و مسلمانان قرار داشت
د: يھوديان.  در دوران انق_ب، دو برسبھتری بود؟ ديری نپائيد تا پاسخی 

که «مقيم ھلند تقاضائی تقديم دولت جديد کردند: تبعيدِی پوريتن انگليسی 
ھای خود،  ن کسانی باشند که با کشتی، نخستيملت انگليس با اھالی ھلند

، ابراھيمپسران و دختران اسرائيل را به سرزمين موعود نياکانشان 
  .٤١ست، ببرندا اسحاق، و يعقوب، که ميراث ابدی آنان

تا نقطه نظر  Ebenezer و پسرش اِبِنِزر حال جوانا کارترايت از عرض
و تا نامه لرد ، ١٨٤٠لرد پالمرستون وزير امورخارجه در سال ھای دھه 

به سادگی تداومی  ١٩١٧در سال  به لرد ليونل والتر روچيلد بالفور
بينيم که شريان حياتی خون رسانی به  پيکر فرھنگ انگليسی و سپس  می

شريان که  بريتانيائی را در معرض ديد قرار می دھد. بدون اين
 ای در آن جاری بود، احتماh دولت اسرائيل عناصرايدئولوژيکی ويژه

  .ايجاد نمی شد
ديديم که تولد نسبتا زودرس حساسيتی پروتوناسيونال در انگلستان و 

تيکان، نقش با اھميتی در انگليس از کليسای وا پادشاھیھمچنين گسست 
کتاب مقدس عبرانی و ساختار  کوشی (سينرژی) قومی ميان ظھور ھم

ی  سی مدرن ايفا کردند. اين که ايدهھای سياسی انگلي ھويت
برای نخستين بار نه در ميان يھوديان اروپای مرکزی و » يستیونصھي«

شرقی (به آن صورتی که که سيصدسال بعد رخ داد) ، بلکه دقيقا در 
  .٤٢وجه اتفاقی نيست ھيچفضای انق_ب دينی جزائر بريتانيا پديد آمد، به 

ی کتاب  ھای يھودی ايده مطالعه يستصھيونھا پيش از اين که  سال
ھا آن را انجام داده  وان کتاب تاريخ طرح کنند، پوريتننمقدس را به ع

                                                           
٤١

 ,Barbara W. Tuchman, Bible and Sword, Londonبه نقل از کتاب:  - 
Macmillan, 1982, p.121 

وشته ھا در مورد روابط بريتانيای کبير و تولد ناين روايت يکی از کامل ترين و جذاب ترين 
 اعتنائیيا به عبارت ديگر، بی  ششرق گرائی [اوريانتاليسم] شديد، ن آاست. اما، ايراد  صھيونيسم

  بت به اھالی اوليه فلسطين است.و کوری کامل  نويسنده نس
 

٤٢
بازگشت يھوديان را به سرزمين مقدس مطرح کرد،  ه یچنين پيداست که اولين کسی که ايد -  

بود. در باره اين نقطه نظر  ١۶٢١، نماينده پارلمان در سال Sir Henry Finch سر ھنری فينچ
پروتستان ھا (به  ه یانديشايده بازگشت به اسرائيل در «،  Meir Vereteبه کتاب ماير وِرتِ 

  .١۵٨، صفحه ١٩۶٨، ٣-XXXIII ،۴، صھيونعبری) ، 
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بودند و ھمين مومنان بودند که رستگاری مورد نظرشان را به طور 
ناشی ھای اين پيوند،  دوباره اسرائيل پيوند زدند. ريشهتنگاتنگی با تولد 

ھای يھوديان نبود، بلکه عمدتا از بينشی  از دل نگرانی خاصی برای رنج
ی بشريت را به  آن رستگاری مسيحی ھمه ی هکه برپايحاصل ميشد 

مشروط می کرد. به موجب اين  صھيونبازگشت فرزندان اسرائيل به 
بينش رستاخيزی، در درازمدت، يھوديان سرانجام به مسيحيت می گروند 

. ٤٣و فقط پس از آن است که جھان شاھد بازگشت عيسی مسيح خواھد شد
ھای گوناگون  عميقی در جريانلزمانی که به طور اين درک آخرا

ی  لحظهيکم دوام آورده است. در و ھا نفوذ کرده، تا قرن بيست پروتستان
ھای متعدد انجيلی  ور، ھنوز در اياhت متحده، کانوننگارش اين سط

وجود دارند که از يک اسرائيل بزرگ و نيرومند پشتيبانی می کنند. با اين 
شمول عيسی بر جھان را جلو نيقين که فقط چنين سياستی، قدرت جھا

نين که حتما چ –انداخت (يھوديانی که به مسيحيت ايمان نياورند خواھد
شد بھای آن را سرانجام مجبور خواھند –يھوديانی وجود خواھندداشت 

  رفت).ديگر ھ_ک شده و به جھنم خواھند بپردازند، به عبارت
ودند که جھت قرن ھفدھم معتقد بھای  در اين فاصله، شماری از پوريتن

بايست به يھوديانی که سيصد سال قبل  زمان رستگاری، می انداختنوجل
د به آن کشور بازگردند. بودند، اجازه دا ه از انگلستان اخراج شدهستمگران
ی آنان ، پراکندگی يھوديان در پھنه جھان، شرط اوليه برای  به عقيده

تثنيه آن را  فراست. مگر سِ  صھيونگردھمآئی آينده آنان در سرزمين 
يک  ھا از امت  جميع  و خداوند تو را در ميان«است:  گوئی نکرده پيش

غير را   سازد؛ و در آن جا خدايان  پراكنده  ديگرش  تا كران  زمين  كران
انگلستان با بازگشت  پادشاھی) مخالفت ٢٨،٦٤» (كرد.  خواھی  عبادت

انداختن نزديکی يرای غربی اروپا به منزله به تاخاسرائيل به انتھ بنی
ھای مختلف از  ی می شد. ھمچنين ھنگامی که شخصيترستگاری تلق

کرامول خواستند تا بازگشت يھوديان به انگلستان را  مجاز سازد، او 
   موافقت کرد وپذيرش اين اجازه تاريخی را به مجلس تحميل کرد.

                                                           
٤٣

شعر تاريخ و سرنوشت خلق اسرائيل.  يھوديان در انديشه آخرالزمانی انگليسی در قرن «به  - 
، ١٩٩۶، Zmanim ،۵۵(به عبری)،  Avihu Zakaïآويھو زاکای  ی هنوشت»  شانردھم و ھفدھم

 نيد. مراجعه ک ٩١تا  ٧٢صفحه 
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و داشت  چشم ه ھواداری از يھوديان کام_ بدوناين چرخش چشمگير ب
، مانند لرد بالفوردر »يبانلرد پشت«ی  ری از نفع ھم نبود.  به ديدهعا

المللی تجارت درھم  بعد، کتاب مقدس با جھان بين پنجاه سالو دويست
آميخت. شناسائی  حق بازگشت يھوديان به جزاير بريتانيا دhيل صرفا  می

 ايدئولوژيکی نداشت: دhئل اقتصادی وبازرگانی نيز احتما¹ درآن نقشی
ھای دوره انق_بی، بازرگانی  . بی ثباتی ناشی از پس لرزه٤٤ايفا کرد

رده بود. ھلند خارجی امپراتوری جوان را برای مدتی گذرا شکننده ک
وقفه بازارھای جديد به ويژه در شرق را  کرد و بی سرسختانه رقابت می

ترين  تصاد آمستردام، يھوديان  از فعالبه انحصارخود درمی آورد. در اق
  رفتند. شمار زيادی از آنان نوادگان يھوديان مارانو روه ھا به شمار میگ

اغلب معنی ميدھد، به يھوديانی گفته ميشد که » خوک«اين واژه که در اسپانيائی [بودند 
. در ايران به ميکردند یبه زور به مسيحيت گرويده ولی در خفا مناسک خود را اجرا

ال آمده ، وارد تجارت شده غانيا و پرت] که از اسپم- گويند  ھا آنوسی می آن
به سود » ی انسانیکاh«کردن اين دند. نفع انگلستان در از راه بدربو

طور  اش بود؛ درواقع، ورود تاجران يھودی به بازرگانی جھانی
مقدس  شور را توسعه داد. پارسايان خشکهچشمگيری اقتصاد آن ک

عدی از آب درآمده اند: ران و بازرگانان مستو ھا) ھمواره پيشه (پوريتن
اھالی  ی هھا در شکوفائی مناطق بزرگی از کل يک قاره پس از تخلي آن

  .٤٥اصلی آن کارآمد بودند
بودند،  ھا به غرب رو آورده ايان دوره ط_ئی انق_بی، پوريتناگر در پ

روز افزون به بھره برداری از ای  انگلستان با ع_قه پادشاھیدر مقابل، 
تر، کشف  پرداخت. به طور دقيق ی در شرق میھای بازرگان راه
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تگراسيون) يھوديان در حول و نداويد کاتز معتقد است که دhيل اقتصادی برای ادغام (ا -  
-Philoکتاب (اشاره شده)   ٧حوش بريتانيا ثانوی است و در حقيقت کمی  پسين است. به صفحه 

Semitism and the Readmission .نگاه کنيد 
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ھا و  ھای آن بر روی پوريتان دس و اسطورهز ميزان نفوذ کتاب مقبيشتر ا آگاھیبرای  -  
سرزمين مقدس در «، Moshé Davisديگر مسيحيان آمريکای شمالی به مقاله موشه داويس 

ملت آمريکا و سرزمين اسرائيل، بنياد ھای دوجانبگی « ه ی، در مجموع»تاريخ معنوی آمريکا
المقدس،  ت، بيMenahem Kkaufman (به عبری) به سرپرستی مناخم کوفمن» ويژه

Magnes ،ھای کتاب مقدس را مريکائيان  نام آ. مراجعه کنيد. شماری از ٢٨تا  ٣، صفحه ١٩٩٧
شان  و نيز محله و شھر و حتی حيوانات خانگی شان می گذاشتند. آنان عادت   بر روی فرزندان

  داشتند که از کتاب مقدس نه در زمان گذشته، بلکه درحال روايت کنند.
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ھای جديد، کار بازرگانان کشور بود که در ت_ش خستگی ناپذيرشان  راه
برای خريد و فروش در دياری که در مبادله دوجانبه با انگليس ھنوز بکر 

بود. شبه قاره ھند مقصد اصلی  بودند، ھميشه مقدم بر اقدامات سياسی 
ه الزاما از خاورميانه و به عبارتی ديگر از ھا بود، اما مسير را آن

  .امپراتوری عثمانی می گذشت
، کمپانی شرق جواز تجارت با سلطان مراد سوم را از ١٥٨١در سال 

دراز و پر پيچ و خم  یھملکه اليزابت دريافت کرد. اين نخستين قدم از را
راتوری بود که بريتانيای کبير را به تسلط بر شبه قاره ھند و رسوخ در امپ

چين سوق داد، ودر پايان اين مسير، ھنگامی که امپرياليسم به اوج خود 
ھای  خوار بخش فروپاشی امپراتوری عثمانی ميراث رسيد،  به دنبال

ھای قرن  . از اواخر قرن شانزدھم تا ميانهای از خاورميانه شد گسترده
 گونه که وجود آمد که ھمان تم، امپراتوری بزرگی در تاريخ بهبيس
کرد. در عين حال، اعتقاد بريتانيا  دانيم، خورشيد در آن غروب نمی می

  .به تقوای مذھبی سرزمين مقدس ھرگز به طور کامل از بين نرفت
در دوران شکوفائی بازرگانی با شرق، تاجران ماجراجو ھمراه با زائران 

آوری اقتصادی  اين کشور برای آنان ارد فلسطين می شدند. به لحاظ سودو
رشان، اورشليم که ھاله نور بيت چندانی نداشت، اما در مسير سفجذا

ای بر  ای برای تجارت بود، کنجکاوی ويژه هاش نيز انگيز مذھبی
ھائی از بازديدشان باقی  ترين مسافران يادداشت ختهيھانگيخت. فر می

گذاشته اند که  در ميھن شان به آسانی   به فروش ميرسيد. ھر چند که 
پرداختند ، اما مطالب  سفرنامه ھا به توصيف سرزمين می ندر اي انزائر

بيشتر اط_عاتی بود درباره اوضاع اقتصادی تا موقعيت و  ھا آن
جغرافيای اماکن مقدس. باوجود اين، آن ھا نيز مانند ھمسفران زاھدشان، 

ھا به طور  معيت مسلمان ساکت بودند: نگاه آندرباره حضور اکثريت ج
، يھوديان بود.  مسلم است که گاھیسيحی و ھر از عمده متوجه اھالی م

ھا ناگزير بودند با رھبران محلی مذاکره کنند، اما کشاورزان ساده  آن
ھا و  ئی بودند. بی تفاوتی نسبت به عرببرای آنان وجود نداشته يا نامر

تحقير ھمه جانبه کافران وحشی، مقدمه بينش شرق شناسی را پايه گذاشت 
  .روشنفکری در غرب توسعه يافت که در سراسر فضای

رغم تجربه گرائی متھورانه و با نفوذ بريتانيائی و به  گيری ورای اوج
تا  David Hume وميھگرا، از ديويد  تحکيم خردگرائی فيلسوفانه شک
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باوری  ھزاره الھی، فرھنگ بريتانيائی ھمواره به ايمان ٤٦خداباوران
ھای پيامبرانه برگرفته از  آيه ر محافل وسيعی ، ھمواره ميانآغشته بود. د

کتاب ھای مقدس و رويدادھای معاصر پيوند برقرار می شد. در مقايسه با 
ھا قھقرائی جلوه می کردند، اما در اين اعتقاد ھيجدھمقرن » روشنگری«

واقع، با فرھنگی نسبتا فاض_نه ، با صدائی آرام حول قليلی از 
اخ_ق خشک مسيحی با  حالی کهروشنفکران نخبه ابراز می شد، در 

اثر جان » ر زائر فَ سَ «يافت. از  ھائی متنوع کماکان توسعه می چھره
ه از حيث اھميت، دومين  ، ک١٦٧٨در سال   John Bunyan بانيان
 »سرزمين و کتاب«پس از کتاب مقدس بود، با گذر از  » فروشرپُ «کتاب 

The Land and Book»  «ويليام تامسون آمريکائی ی هنوشت 
William M. Thomson  دانيل ِدروندا«  ، تا١٨٥٨در سال Daniel 

Deronda« يستی مشھور جورج اليوتصھيون، رمان George Eliot  
ھای بسياری  از  ، سرزمين مقدس  به قلب انديشه١٨٧٦در سال 
. در ابتدا، ٤٧يافت ھا راه آمريکائیميزان ھمان  بهھا و البته  بريتانيائی

اشراف در  ه در روزھای يکشنبه، که فرزندانآموزش مذھبی، به ويژ
» مسيحی صھيونيسم«بودند، راه را به سوی  مدارس  از آن معاف شده

ادامه داد.  بدين ترتيب،  ھموار کردن راهکرد، سپس  ادبيات مردمی به باز
از فلسطين ديدار کردند،  بررسی فھرست نويسندگانی که در قرن نوزدھم

ھا،  تا چه حدی تخيل ادبی بريتانيائی ندھد که  اين سرزمي نشان می
ھا،  و نيز ھمه اروپائيان  را بر انگيخت. خاک سرزمين کتاب  آمريکائی

مقدس، که پر از راز بود، ھمچنان شماری از خالقان آثارادبی  را به سوی 
 William Makepeace يکپيس تاکریخود جلب می کرد: ويليام مِ 

Thackeray   ويل و ھرمن مل ١٨٤٥در سالHerman Mellville   در
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) نسبت به کليسای مسيحی ھمچنين  Deism  -دين ( دادارباوری  خداباوران بیداوری منفی  -  
با انتقاد تند عليه کتاب مقدس و يھوديت ھمراه بود، گرايش غيرمتداولی در فرھنگ مذھبی بريتانيا 

نتی سميت بدھند. برای مثال، نگاه کنيد به : آکه موجب می شد مورخان اسرائيلی hئيک به آن لقب 
يھوديت و يھوديان از نگاه خداباوران انگليسی، در آنتی «، Samuel Ettinger ينگرساموئل ات

  .۵٨و  ۵٧، صفحه ١٩٧٨پوآليم، -سميتيسم در عصر مدرن (به زبا عبری)، تل آويو، سيفريات
 

٤٧
 John Bunyan, The  Pilgrim’s progress, Oxford, Oxford University Press, 

2008 ; William M Thoson, The Land and the Book, Whitefish, Kessinger 
Publishing, 2010 ; George Eliot, Daniel Deronda, Paris, Gallimard, 2010, 2 
vol. 
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که در سال  Marc Twain جا رفتند، و مارک تواين نآبه  ١٨٦٧
خره نيانش را به سُ يپيش آميزستايش برخورد سفر کرد،  ديار به آن١٨٦٧

  .٤٨تگرف
ای  ل پردازی  ادبی با تخيل سياسی درھم آميخت ، و ھر دو به گونهخيا

دد، ذوب شدند. به دنبال ھماھنگ در ج_ل و جبروت امپراتوری نوپای مر
 ھا و مناطق زير نفوذ بريتانيا انه ناپلئون بناپارت که گرانيگاهچالش گستاخ

واست استراتژی سياسی بود، لندن خ در اروپا و جھان را نشانه گرفته
تر را نسبت به شرق به کار بندد.  پيش از آن در سال  اندکی منسجم

ھای فلسطين و ھنگام  ر دوره لشگرکشی بناپارت به کرانه، د١٧٩٩
ناوگان سلطان عثمانی  از کمکمحاصره عکا، ناوگان انگلستان 

. ٤٩شد و بدين ترتيب در شکست ژنرال فرانسوی مشارکت کرد برخوردار
منافع بازرگانی، به نمايندگان  ی هھا بر پاي توسعه روابط ويژه با عثمانی

   .ز کنندبريتانيا امکان داد فعاليت شديدی را در سرزمين مقدس آغا
، جامعه ١٨٠٩، جامعه اکتشاف فلسطين و سپس در سال ١٨٠٤در سال 

لندنی برای ترويج مسيحيت در ميان يھوديان تاسيس شدند. اين دو انجمن 
کرد  یھبا توفيق چندانی روبرو نشدند. تنھا سفری که اولی سازماند

باشکست روبروشد، و دومی نيز فقط توانست تعداد کمی از يھوديان 
ين کتاب مقدس را به مسيحيت در آورد. باوجود اين، جامعه اکتشاف سرزم

ای شد، اما يکی از  ھای بعدی نمونه انفلسطين برای ديگر سازم
بنيانگذاران جامعه لندنی برای ترويج مسيحيت، کشيش استانلی فابر، استاد 

ھايش پژواک فراوانی  ھا و کتاب در دانشگاه اکسفورد بود که مقاله الھيات
  .ت و شمار پيروانش بسيار فراتر از اعضای انجمن رفتياف

کتاب مقدس متمرکز     ھای شگوئیپيفعاليت اين کشيش فاضل بر تفسير 
حيی تعميد دھنده .او در ي گاهبود، از بينش اشعيا و دانيال نبی گرفته تا  ديد
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برای منتخباتی از اين تجربه به مجموعه ياکوو شاويت (با سرپرستی)، شگفتی ھای سرزمين  -  
 د.مراجعه کني ١٩٨١مقدس (به عبری)، بيت المقدس، ِکتِر، 

٤٩
يک فرضيه موھومی مدعی است که بناپارت به ھنگام محاصره عکا، پيامی نوشته است که  -  

کشور را می دھد. اين پيام احتماh تقلبی تا کنون پيدا نشده است.  برای  ه یدر ان به يھوديان وعد
  بيشتر نگاه کنيد به: آگاھی

Henry Laurens, « Le projet d’Etat juif attribué à Bonaparte », in Orientales, 
Paris, CNRS Editions, 2007, p.123-143.  

درباره نگاه بناپارت  به يھوديان به مثابه عضو hينفک ملت فرانسه و نه ملتی مجزا، به کتاب ليلی 
  مارکو نگاه کنيد:

Lilly Marcou, Napoléon face aux juifs, Paris, Pygmalion, 2006. 
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ھای  رساله درباره پيشگوئی«با عنوان  ، رساله مشھورش را١٨٠٨سال 
اند يا به تحقق خواھند  ی که تحقق يافته، در حال تحققا پيامبرانه

به چاپ رساند که در آن نتيجه می » پيوست[...] و در باره احيای يھوديان
گرفت که بيشتر يھوديانی که به فلسطين رفته اند، با ياری يک ملت 

به مسيحيت ايمان خواھند  ١٨٦٧بزرگ دريائی واقع در اروپا  در سال 
را مطرح  مشابھیھای  ز مسيحيان انجيلی بينش. بسياری ا٥٠آورد
دانستند  که در دوران حيات  بودند، آنان خود را متعلق به نسلی می کرده

خويش، رستگاری را خواھند ديد. اما، آنان می بايست ابتدا مردم دنيا را 
  .شان قانع می کردند» سرزمين«به انتقال يھوديان به 

، در کنار فابر، ھمکار »سيحيتجامعه برای ترويج م« دربين اعضای 
ُمبَلِغ او الکساندر مک کاول، پرفسور زبان عبری در کالج سلطنتی لندن، 

ھای انجمن  ه ثروتمند که بخش بزرگی از ھزينهلويس ِوی، وکيل برجست
شدند.  ادوارد بيکر استچ مشھور ديده می پرداخت، و ھمچنين را می

آثار خودش مبتکر برگزاری  زمان با انتشار چندين جلد از بيکراستچ ھم
به شرق بود. » اسرائيل بنی«فراوانی برای تشويق مھاجرت  برنامه ھای

اسرائيل به پسران خدا امکان خواھد داد تا  پادشاھیبه عقيده او، تنھا ايجاد 
يھوديان به آن سرزمين بازگشته  و مردمان سراسر جھان را به کيش 

 - پروتو«ی  ترويج ايده . نقش با اھميت او در٥١مسيحيت در آورند
يست آغازين) با تنيدن  پيوندھای دوستی او با صھيون» (يستیصھيون

ھفتمين ُکنت شفتزبری، آنتونی اشلی کوپر که مشاور نزديک او بود، 
تقويت شد. ُکنت شفتزبری شخصيتی کام_ بانفوذ در انگلستان دوره ی 

به ويژه برای  ويکتوريا بود. او که فردی نوع دوست و محافظه کار بود،
رده تصويب  قوانينی برای محدوديت کار کودکان و ممنوعيت تجارت بَ 

                                                           
٥٠

 G. S. Faber, A general and Connected View of the Prophecies Relative to 
the Conversion, Restoration, Union and Futur Glory of The House of Judah 
and Israel, London, Rivington, 1809.  

بازگشت يھوديان به سرزمين اسرائيل و جنبش «در مورد اين شخصيت به مقاله سارا کوخاو، 
  مراجعه کنيد. ٣۶تا  ١٨، سفحه ھای ١٩٩١، ۶٢، (به عبری)، کاتدرا، »لستانانجيلی در انگ

    
٥١

 Edward Bickersteth, The Restoration of the Jews to their Own Land, 
London, Seeley, 1841 
(http://www.archive.org/sream/restorationjews00bickgoog#page/n8/mode/2
up). 
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مسيحی در  - احيای يھودی ی هت_ش فراوان کرد. وی ھمچنين به ايد
  .سرزمين مقدس معتقد بود

مسيحی دارد، شايد  صھيونيسمبه خاطر سھمی که شفتزبری در ابراز 
پژوھشگران معتقدند که او  ناميد. برخی» ھرتسل آنگليکان«بتوان او را 

سرزمينی بدون مردم، برای «نخستين کسی بود که از اصط_ح مشھور 
در مورد فلسطين استفاده کرد (پاره ديگری » مردمی بدون سرزمين

. از نظر لرد ٥٢ازپژوھشگران او را مروج اصلی اين ايده می دانند)
، بلکه ای نبودند فقط پيروان کيش ويژه» ان اسرائيلپسر«شفتزبری، 
ھا را به مثابه اخ_ف نژادی قديمی می شمرد که پس از  ھمچنين آن

گرويدن به مسيحيت در آينده، دوباره مردمی مدرن شده و متحد طبيعی 
بريتانيای کبير خواھند بود. دقيقا از آن جائی که او يھوديت را در ميان 

مان ديگر اديان واقعی دينی برحق نمی ديد، يھوديان را به عنوان تبعه مرد
ھر حال، او نسبت به انتخاب يھوديان به نمايندگی  به حساب می آورد. به

عتقد ھم نبود که اين مردم  پارلمان انگلستان نظر مساعدی نداشت و م
؛ ٥٣حيات يافته، ُمحق به داشتن يک دولت واقعی برای خود باشندتجديد

در زير  چرا که از ديد او،  يھوديان متواضع می بايست به قرار گرفتن
چتر حمايت بريتانيای مسيحی رضايت دھند. مسلم است که ف_کت 

ھای او نبود، ھر  يھودستيزی، انگيزه مرکزی فعاليتيھوديان در برابر 
يه يھوديان اعمال می شد چند که او صميمانه نسبت به تبعيض ھا ئی که عل

 تجديد«. او به عنوان يک مسيحی مومن، سخت به امکاناتی که حساس بود
در اختيار خاورميانه می گذاشت، و به باورش  ناپديدشدن دين » حيات

يھود را در پی داشته و نشانه ای از  قريب الوقوع بودن رستگاری ، 
  .سخت دلبسته بود

ھمان طوری که ترويج انجيل يکی از انگيزه ھای مسافرت زائران به 
انداز  شفتزبری ھم ترويج چشم تبليغاتی سرزمين مقدس بود، ھدف اصلی

جامعه برای «بود. اين واقعيت که نه او و نه  صھيونزمانی نوزائی آخر

                                                           
٥٢

 Diana Muir, A land without a people for a people without a land », Middle 
East Quarterly, XV, 2008, p. 55-62. 

٥٣
بينش رھائی خلق يھود «، Menahem Kedem در مورد اين موضوع، به مقاله مناخم کدم - 

و سرزمين اسرائيل در اخرالزمانی پروتستان ھا، در انگلستان ميانه قرن نوزدھم (به عبری)، 
 .٧١تا  ۵۵، صفحه ١٩٨١، XIXاتدرا، ک
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يھودی را به دين مسيحی جلب کنند، به  ھيچ، موفق نشدند »ترويج مسيحی
آورد و نه سطح فعاليت  وجود قاطعيت ايمان آنان  خللی بهوجه نه در ھيچ
  .٥٤يستی آنان را تضعيف نمودصھيون-پيش

اندازه  برای طرح بازگشت يھوديان بی   Shaftesburyشفتزبری
ھای مذھبی انجيلی می رفت  وتا  کرد، شعاع نفوذ او فراتر از گروه ت_ش

 رسيد. وابستگی او به گروه پارلمانی توری محافل  با اھميت حکومتی می
Tory  دوستی نزديک با لرد پالمرستون،  ی هی رابطرمانع از برقرا

نشد. او   Whig از حزب ويگ وزير امورخارجه و نخست وزير آتی
شھر در  ١٨٣٣نخست وزير را قانع کرد تا برای اولين بار در سال 

المقدس، کنسولگری بريتانيا را تاسيس کند.  در مقياسی وسيع، اين  بيت
نفوذ انگلستان در فلسطين است. يک سال بعد،  ی هعمل اولين نشان

ی منتشر کرد که ا لندن مقاله  Quarterly Review  شفتزبری در مجله
در آن منافع اقتصادی بريتانيا را نسبت به سرزمين مقدس به طور جامع 

ھا، استدhhت اقتصادی و  داد. از نگاه بسياری از انگليسی توضيح می
ر بود. اندکی کننده و موثذھبی مندرج در اين مقاله، متقاعدم_حظات م

در روزنامه »  دياندولت و رنسانس يھو«ای با عنوان  بعد، اين بار مقاله
منتشر کرد که پژواک فراوانی يافته و ھم در بريتانيا و ھم   Timesتايمز

فراوانی روبرو شد. اغراق  در اياhت متحده با واکنش ھای مثبت
مسيحی  صھيونيسمشود که انتشار اين مقاله برای  بود  اگر گفته نخواھد

در سال  Herzel ھرتسل» دولت يھوديان«ھمان منزلتی را داشت که 
   .يھودی صھيونيسمبرای  ١٨٩٦

مسيحی، سوای جايگاه دين، ونيز فراتر از  صھيونيسمپيدايش ايده  منشأدر 
واکنش ايدئولوژيکی به تکان ھای ناشی از انق_ب فرانسه، تحوhت 

، ١٨٣١اوضاع و احوال سياسی خاورميانه نيز وجود داشت. در سال 
يه و فلسطين را به تصرف ر، سورمحمد علی پاشا، خديو پيشين مص

ھای بزرگ مويد شکنندگی  قدرت ی هآورد، امری که به ديد در
                                                           

٥٤
در مورد اين چھره فرھمند به روايت  جامع دونالد لويس مراجعه کنيد. نويسنده، بويژه بر  - 

لرد پرتستان  و مخالفتش يا مسيحی شدن يھوديان   philosémitisme روی ع_يق يھود دوستی 
 انگشت می گذارد:

Donald M. Lewis, The Origin of Christian Zionism, Lord Shaftesbury and 
Evangelical Support for a Jewish Homeland, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009. 
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امپراتوری عثمانی بود، و سرانجام بريتانيا و فرانسه را به پشتيبانی از 
، ١٨٤٠ل داشت. از اين رو، در سان قدرت اس_می در حال  احتضار وااي

ی پاشا را تا مصر ھا شتافت تا ارتش محمد عل بريتانيا به ياری عثمانی
کردن  پاره گلستان، فرانسه و روسيه برای تکهعقب براند. رقابت بين ان

]، لقبی که تزار نيکوhی اول به امپراتوری عثمانی داده بود.م» [عضو بيمار اروپا«
تا حدی آغاز گر تحميل ترفندھای ديپلماتيک بود که در اواخر قرن 

 سطين به صورتی آرام ولیفت. چنين بود که مسئله فليانوزدھم شدت 
  .المللی قرار گرفت مطمئن در دستورکار ديپلماسی بين

، لرد پالمرستون وزير امور خارجه، در نامه ای به ١٨٤٠اوت  ١١روز 
تشويق يھوديان به بازگشت « سفيرش در استانبول، جان پانسونبی نوشت: 

 شنی برای سلطان اھميت خواھدبه فلسطين و اقامت در آن جا به رو
، چرا که آنان با ثروتی که به ھمرا ه خواھند آورد بر منابع مالی داشت

، تحت و دعوت سلطان د افزود؛ و اگر قوم يھود با تصويبِ نسلطان خواھ
يا جانشين او را زير  نظر آينده محمدعلیءگردد، ھر گونه سوبرحمايت 

 داشت [...]. من موظفم به عالی جناب موکدا رھنمود بدھم  نظر خواھند
که [به دولت ترک] توصيه کند تا در تشويق عادhنه يھوديان اروپا برای 

  .٥٥مھاجرت به فلسطين کمال ت_ش را مبذول دارند
، به گرا (پراگماتيک) ھای وزير امورخارجه بسيار عمل پشت سر توصيه

پرداز (ايدئولوگ)  قرار داشت. برای  صورتی منطقی، شفتزبری نظريه
نداشت که يھوديان پيش يا پس از مھاجرت به پالمرستون چندان اھميت 

مسيحيت بگروند؛ اوبه ويژه رويای مالکيت استراتژيک زير حمايت 
امپراتوری را در سر می پرواند. اما بر عکس، اين امر برای لرد مذھبی 
شرط hزم بود: ھدف تغير ناپذيراو ايجاد اسرائيلی بود که بايد در آخر 

  .نگليکان شودآزمان 
ای در خاورميانه نداشت و اين مسئله چگونگی  تقريبا تبعه بريتانيا

حضورش را زير سوال می برد. تحت حاکميت امپراتوری عثمانی، ايجاد 

                                                           
٥٥

 Barbara W. Tuchman, Bibleکتاب  ١٧۵نقل قول به ترجمه از انگليسی، از صفحه  - 
and Sword 

 Alexander Schölch, « Britain inھمچنين به مقاله الکساندر اسکولچ نگاه کنيد: 
Palestine, 1838-1882, The roots of the Balfor policy », Journal of Palestine 

Studies, XXII, I, 1992, p. 39-56. 
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نواحی برخی  يتانيائی در منطقه آن چنان که درای با جمعيت بر مستعمره
تصور بود. در چنين وضعيتی، ايده  آفريقا يا آسيا رخ داد،غيرقابل

فلسطين ی استقرار يھوديان در  آغازين ، برپايه يستی مسيحیصھيون
ی در منطقه ارزيابی شد. ع_وه ممکن جھت تقويت نفوذ امپراتور یھرا
اين، مگر يھوديان متفقين طبيعی انگلستان نبودند، و آن کشور در بين بر

ھميشه از  وکشورھای اروپائی، کمترين ميزان يھود ستيزی را نداشت 
خارجی،  است که يھوديان بديھیمی کرد؟ نيش عبرانی ھای باستانی ستا

از آلمان تا  فرانسه نيز می توانستند به اين کارزار اروپائی مشترک 
ست می توانترين آنان ، که در آن صورت، سرمايه ثروتمندبپيوندند

  مند گردد. ازحمايتی مطلوب بھره
، بازرگان وخير Sir Moise Montefioreفيور سر موئيز مونته

صيتی نمادين از مشارکت موجه يھوديان جھان در کارزار ، شخمشھور
استعماری بود. او که يھودی مذھبی متولد ايتاليا بود ، لقب بارونت را از 

نماينده شاه در "ملکه ويکتوريا دريافت کرده و به عنوان   "دوستش"
المقدس به عنوان  تعيين بيت ی همنصوب شده بود؛ او با ايد   "لندن

يھوديان توافق بسيار داشت و برای تحقق آن کوشش پايتخت مذھبی 
از سرزمين مقدس  ١٨٢٧فراوان کرد.  او برای نخستين بار در سال 

 ١٨٣٩ديدار کرد که اين سفر اثرعميقی بر او گذاشت. وی در سال 
سفرديگری کرد، اين بار با ھدف  ياری به جمعيت يھوديان  شھر مقدس 

ی کامل از رانه. اوبا بی خبراز طريق کمک مالی و کارھای نيکوکا
علی پاشا برای  ھا را می کاشتند، حتی به محمد بوميان فلسطين که زمين

کرد. او ھا در فلسطين (که تحت حاکميت مصر بود) مراجعه  تملک زمين
المقدس رفت و ھربار برای پيشبرد يک  پنج بار ديگر نيز به بيت

مالی و سخاوتمندی ھای  يون يھودی خودمختار ، که به  کمککلونيزاس
ھای او با موفقيت روبرو نشد و  ی وابسته نباشد، اقدام کرد. ت_شخارج

المقدس سازش کند.  ير شد با نھادھای يھودی سنتی بيتسرانجام ناگز
باوجود اين، او تا آخرين دم از رويای تبديل سرزمين مقدس به سرزمينی 

اش در محافل  یداری سياس ست نکشيد. او با استفاده از مردميھودی د
ھای  ن المللی، نفوذش را به سود جماعتدولتی بريتانيا، عثمانی و بي
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- ھای پيش طور غيرمستقيم در خدمت پيشبرد ايده گوناگون يھودی، و به
  .٥٦يستی در فرھنگ سياسی انگلستان به کار گرفتصھيون

پالمرستون تنھا سياستمداری نبود که به طوری جدی مھاجرت گستردۀ 
ه فلسطين را مد نظر داشت؛ بعدھا، اين ايده از پشتيبانی چند يھوديان ب

شخصيت در دستگاه دولتی برخوردار شد، از جمله سرھنگ چارلز 
ھنری چرچيل (خويشاوند دور وينستون چرچيل) که ھنگام ماموريت در 

ئت نظامی در دمشق، در تماس با مونته فيور که در آن زمان در محل يھ
اش از  استعمار،  رايش ضد عثمانی و ھواداریخاطر گ بود ، و نيز به

ارونت يھودی، و يستی پيدا کرد. او در مکاتباتش با بصھيون-تماي_ت پيش
به نام  قله لبنان، يھوديان را فرامی  اش زندگی نامه نيز در کتاب نيمه

خواند تا واقعا در فلسطين مستقر شوند و بر طبق بھترين سنت گسترش 
توصيه می کند تا با استقرارجدی نظامی ، امنيتت  استعماری به انگلستان

  .٥٧آن ھا را تامين کند
نيز به  George Gawler افسر ديگری، به نام سرھنگ دوم جورج َگولِر

صف طرفداران پر و پا قرص تجديد حيات يھودی در فلسطين پيوست. 
اين کارمند امپراتوری که مدتی فرماندار جنوب استراليا بود، از نزديکان 

ھمراه او فلسطين را در نورديده  ١٨٤٩ونته فيور نيز بود و در سال م
، اساسا با ھدف »بازگشت يھوديان به سرزمين شان«بود. او طرحی برای 

) امنيتی برای بريتانيا ما بين مصر  (Zone Tampon حائل ايجاد منطقه
. تجربه غنی او از استعمار موفق استراليا وی را ٥٨و سوريه تدوين کرد

                                                           
٥٦

ميھن پرست جلو زده يا ميانجی تاخير دارد؟ «،  Israel Bartal اسرائيل بارتال ی الهبه مق -  
 صھيونيسمد به سرزمين، استقرار در سرزمين اسرائيل پيش از در تبعي، »چھره موسی مونته فيور

نگاه کنيد. ھمچنين  ٢٣۵تا  ٢١٩، صفحه ١٩٩۴يست، صھيون(به عبری)، بيت المقدس، کتابخانه 
  به مقاله آبيگيل گرين، مراجعه کنيد:

Abigail Green, « Rethinking Sir Mose Montefiore. Religion, nationhood and 
international philanthropy in the nineteenth century », American Historical 
Review, 110, 3, p. 631-658.  

 
٥٧

 Charles Henry Churchil, Mount Lebanon, London, Otley, 1853, 3 vol.   
 Franz Kobler, « Charles Henry Churchill », Herzlو ھمچنين مقاله زير: 

Yearbook, IV, 1961-1962, p. 1-66. 
 

٥٨
برای ايجاد   George Gawlerفعاليت جورج گاولر«،  Menahem Kedem مناخم ِکِدم - 

؛ ١٠۶تا  ٩٣، صفحه ١٩٨۵، ٣٣مستعمره ھای يھودی در سرزمين اسرائيل، (به عبری)، کاتدرا، 
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اين فکر انداخت که بخشی از ھمان روش ھا  را می توان در فلسطين به 
ھای  ھای آشوبگرانه عرب مسلم بود که بايد منتظر واکنشھم پياده کرد. 

جا که بخش بزرگی از کشور باير بود،  نآنشين بود، اما از  باديه
آن را داير سازند. باوجود آن که  افرمايان يھودی می توانستند مطمئنکار

گرايانه ، ھرچند مغشوش،  ھائی واقع گولر با واژه» يستیصھيون«طرح 
ای فزاينده در آن حس  شد طنين انجيلی را به گونه می بود، اما بيان شده

کرد: از نگاه او، بريتانيا فرستاده خدا برای نجات اسرائيل و باقی جھان 
  .٥٩بود

ده مھاجرت آشکار بود که عده ای در بدنه دستگاه دولتی بريتانيا ، با اي
يھودی به سرزمين مقدس مخالفت داشتند، و البته تعداد بيشتری از 

تفاوت بودند. در  رتبه نسبت به اين موضوع کام_ بی کارمندان عالی
به اوج خود نرسيده و ھای قرن نوزدھم، عصر استعمارگری ھنوز  ميانه

ناپذير تسلط بر فضای نامحدود ھنوز حکومت را  اشتھای سيری
گذار تاريخی  ، چھره الگوی نخستين (آرکتيپ)جا ه بود. در اينفرانگرفت

در جھت تداوم امپرياليسم و آغاز نفوذ عملی در خاورميانه در رابطه با 
  .مسئله يھود مورد نظر ماست

  
  و خاورميانه» پروتستان«دو 
  

بنای يادمان يا کوچه ای به نام  ھيچدر اسرائيل، در ک_ن شھر تل آويو 
، نخست وزير بريتانيا وجود Benjamin Disraeli ئيلیبنيامين ديزرا

ندارد. درواقع، در آن دوران، شورای شھر تصميم گرفت تا نام افرادی را 
نسازد. بر عکس، شھرداری  جاودان، دکه به دين ديگری گرويده بودن

آويو لرد بالفور، نخست وزير ديگر امپراتوری بريتانيا را جاودانه  تل
اند. اسرائيل  ه يک خيابان معتبر مرکز شھر دادهرا بکرده است. نام او 

                                                                                                                
. از منظر حغرافيائی ١٨۴٠پروژه استقرار يھودی جورج گاولر در سال ھای «و اسرائيل بارتال، 

رھائی خاک سرزمين ، Ruth Kark ، در مجموعه به سرپرستی روت کارک»و مستغ_تی
  .۶٣تا  ۵١، صفحه ١٩٩٠(به عبری، بيت المقدس، بن زوی،  اسرائيل، ايده ھا و عمل ھا
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 يستی در انگلستان به جزوه زير نگاه کنيد:صھيونبرای تحليل کوتاه و جالب ايده ھای  -  
Albert M. Hyamson, British projects for the Redomption of the Jews, Leeds, 
British Palestine Committee, 1917.  
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ونی (موشاو) واقع حتی ضروری دانست که نام او را به يک دھکده تعا
داده و آن را  Jezreel ) عامر (به عبری اِِمک ييزرائل در دره مرج ابن

  .بنامد Balfouria »بالفوريا«
ر بود. اما، برخ_ف ايتاليائی تبا-بنيامين ديزرائيلی مثل مونته فيور يھودی

اعت ی پدر ديزرائيلی با جم يست اخير، ميانهصھيون-بشردوست پيش
بود. لذا،  را غسل تعميد مسيحی داده شخورده و فرزندان ھم يھودی به

که آنگليکان مومنی  شد رھبر آينده حزب توری از اين اقبال برخوردار
دو و سی(در  ١٨٣٧ی نمی توانست در سال بشود، زيرا به عنوان يھود

ھای  ب شود. ديزرائيلی بسيار سريع پلهسالگی) به نمايندگی مجلس انتخا
سياست بريتانيا شد. او ھای برجسته  را پيموده و يکی ازچھره ترقی

ه و مکار . راه سياست را  نظير بود و در ترفند سياسی کوبند سخنوری بی
 ١٨٦٨ ھا پيمود و به رھبری حزب محافظه کار رسيد. او در سال تا قله

برای مدتی کوتاه نخست وزير شد و سپس برای بار دوم سياست بريتانيا 
  .رھبری کرد ١٨٨٠تا  ١٨٧٤را از سال 

او ھم چون مونته فيور پيوند دوستی شخصی با ملکه ويکتوريا برقرار 
زاده  ب بارونت داد، او را نيزلقب نجيبکرد؛ اگر ملکه به مونته فيور لق

امی که نخست وزير شد ، پيشنھاد کرد   عنوان داد و ُکنت ناميد. او ھنگ
به عناوين ملکه اضافه گردد و به اين ترتيب  آن را » ملکه ھندوستان«

ر فقط به فعاليت سياسی جبران کرد. او به عنوان يک سياستمدار تمام عيا
و به تخي_ت ادبی ، نگارش کرد، و حاصل ع_قه آشکار ا اکتفا نمی

ا پرداخت و تا ھ ن سنين جوانی به انتشار آنھائی شد که از ھما داستان
ھای وی، رابطه او با تبارش و  يافت. برخی نوشته آستانه مرگش ادامه

   ھمچنين سرزمين مقدس در شرق را آشکار ميسازد.
 و پيش از ورود به پارلمان، درباره ديويد آلروی ١٨٣٣او در سال 

David Alroyالنھرين و  بين دی قرن دوازدھم، که بين شمال، منجی يھو
قفقاز زندگی می کرد، رمانی منتشر کرد. درباره اين شخصيت تاريخی، 
اط_عات بسيار کمی در دست است و ديزرائيلی مدرک و سند ديگری به 
جز آن چه ما در دوره کنونی در اختيار داريم، نداشت. اما، اين محدوديت 

سازد که داوود بمانع از اين نشد که او از آلروی، رھبر اصيلی از تبار 
اش را فراموش نکرد و عليه حاکمان  فلسطينی- اصل و نسب يھودی

مسلمان س_ح به دست گرفت تا يھوديان جھان را نجات دھد. مشکل 
او از وی تبعيت نکردند، به طوری که در » نژاد«جاست که پسران  اين
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سنده، . نوي٦٠اش شکست خورد گرائی تحقق آرزوی بلندپروازانه مھدويت
، حکايت Alroy (1833) » انگيز آلروی افسانه شگفت«سخه اصلی در ن

درباره يک شاھزاده، ھمان قدر اسرارآميز، به نام اسکندر افزوده  مشابھی
ا، ھميشه از تبار يونانی و ، امبود بود که در  کودکی به زور اس_م آورده

  اش ياد ميکرد. مسيحی
و مذھبی که  به آن  اش ميان مذھب روز تولد ديزرائيلی در طول زندگی

گرويده بود، در نوسان بود، به طوری که از ديد او مسيحيت ادامه منطقی 
، دانست» معتقد«توان او را فردی  یو تکميلی يھوديت باستانی بود. اگر م

ر حالی که خود را اما او در  پيروی ازاعتقادش ھرگز سختگير نبود. د
ِه علِم ُمد روز در آن شمرد ، اما به سبِک رايج شب مسيحی مومنی می

طلب را نژاد مجزائی می دانست؛  او اين م- عصر، خود را متعلق به خلق
 کرد. او مطمئن بود که معضل عام بيان می در م® گاھی زاَ  رھَ 

قعی درک تاريخ جھان را به دست (پروبلماتيک) نژاد و نه مذھب، کليد وا
می  نشان خوداش از »عبرانینژاد «دھد.  غروری که او به خاطر  می

ھای روشنفکری يھودی اروپای مرکزی و شرقی، در  داد، در کانون
ياری » علمی«مدارانه  ن غرور به تحکيم ھويت جديد قومجائی که ھما

وايت احساساتی درباره آلروی، . در ر٦١يافت بود، پژواک می کرده
گرائی (اسانسياليسم) يھودی خود را بخوبی نشان ميدھد؛ خون منجی  ذات
ی، ماموريت او را فرمان می دھد. در اين اثر، اورشليم به صورتی يھود
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  اين کتاب خيلی زود به عبری ترجمه شد.  نگاه کنيد به: -  
Benjamin Disraeli (Compte de Beaconsfield), Progéniture de la race de 

Jessé ou David Alroy, Varsovie, Kultur, 1883.  :ھدف از «در مقدمه کتاب می خوانيم
انتشارروايت پرارزشی که تقديم می شود [...] زنده کردن عشق به سرزمين مقدس ، ميھن 

  )؛ ھمچنين نگاه کنيد به:١(صفحه » مان در قلب خوانندگان است ياکانن
Benjamin Disraeli, The Wondrous Tale of Alroy. The Rise of Iskender, 

Whitefish, Kessinger Publishing, 2009.  
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- ، نخستين مورخ پروتوHzinrich Graetz برای مثال، نگاه کنيد به: از ھاينريش گرائتز -  

 ، در مجلدHeinrich von Treitschke يست در مشاجره اش با ھاينريش فون ترايشکهصھيون
نين  از ناتان و ھمچ ١٠٠(به عبری)، بيت المقدس، بياليک، صفحه » راه ھای تاريخ يھودی«

، مقاله »ناسيوناليسم و زبان«در » ) صھيونيسم«(مخترع واژه  Nathan Birnbaum برنباوم 
(به  يستی ناتان برنباومصھيونانديشه ،  Joachim Doronمنتشر شده در کتاب يواکيم دورون

  .١٧٧، صفحه ١٩٨٨» يستیصھيونعبری)، بيت المقدس، کتابخانه 
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، ١٨٣١است. ديزرائيلی در سال  آميز وصف شدهرمانتيک و حتی اسرار 
جريان  پيش از ورود به سياست و پيوستن به حزب محافظه کار توری در

نشدنی دس ديدار کرده بود: شھر تاثيرمحوالمق سفری به خاورميانه از بيت
   .بود جای گذاشته  هفی در اوبنامتعار

درباره  انگيز ویھای مشھور او، جستجوی شور در يکی ديگر از رمان
ديزرائيلی در   .ای، بازھم بيشتر بيرون می زند خاورميانه» ھای ريشه«

 يا بود، کتاب تانکرد ھنگامی که کام_ به سياست پيوسته ١٨٤٧سال 
) را منتشر Tancred, or the New Crusadeجنگ صليبی جديد (

برای  که زاده انگليسی است ن بار قھرمان داستان، جوان اشراف. اي٦٢کرد
رسيدن به سرزمين مقدس، راه يک جنگجوی صليبی قديمی به نام  تانکرد 

گشائی اسرار آن است؛ يد.  ھدف نخست  او کشف شرق و رازرا می پيما
شنود که به  رود و طنينی می وم قھرمان داستان به کوه سينا میدر وھله د

ريزی کند.  پايه» طلبانه ساhری برابری دين« يک  تا دھد او فرمان می
متاسفانه، اين بار نيز بينش او در اين روايت جان نمی گيرد: ھمزيستی 

ان آن بود، اين ی که ذھن خ_ق  نويسنده خواھيآرزو ،يھوديان و مسيحيان
بود بر وزش  یھگوا ھا يابد. باوجود اين، اين داستان بار نيز تحقق نمی

ھای فرھنگی لندن در آن روزھا.  و ھمچنين نشانی  نسيم شرق در سالن
معرفی  بود از وجود اين گرايش که سرزمين باستانی را به عنوان مکانی

ھای ديزرائيلی نويسنده  . اگر داستانکه در آن دو مذھب پا گرفته است کند
زرائيلی سياستمدار در ندارند، ولی سرانجام، دي happy endپايان خوشی 

کند، به » آسيائی«واقعيت تاريخی موفق شد بريتانيای کبيررا کمی بيشتر 
  .عبارتی ديگر، بُعد استعماری آن را به طرز چشمگيری  افزايش دھد

يست مسيحی. با صھيونطريق اولی  هيست شد و نه بصھيونديزرائيلی نه 
. اين دو تا سال اين ھمه، او به ھمان حزبی وابسته بود که شفتزبری

روابط  نزديکی با ھم داشتند. باوجود اين، پشتيبانی از بازسازی  ١٨٦٠
طور  ه، بهيھوديت در فلسطين با ھدف تبديل آن به موطنی مسيحی در آيند

ھايش  . ديزرائيلی با  سياست٦٣ھای او نبود اخص بخشی از دل مشغولی
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Tancrède ou La Nouvelle Croisade, Paris, Fayard, 2004  
٦٣

ھا می داند، موجب شادمانی يھوديان  ئلی خود را منسوب به نژاد عبرانیاين امر که ديزرا -  
يست بود. به کتاب ميکائل صھيونن ھا را به نادرست واداشت که اع_م کنند که او قلبا يک آگشته و 

لرد بيکونسفيلد (به عبری، تل آويو، ، طرح دولت يھود برای Nathan Michael Gelberِجلبِر 
Laynman ،١٩۴مراجعه کنيد. ٧  
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دمت کرد. اما، شايد بريتانيا خبدون تخطی و با تمام توانش به طبقه حاکم 
مستقيم به ايجاد شرايط ديپلماتيکی کمک آن که بخواھد، به طور غير بی

يستی يھودی صھيونداد تا ايده بعدھا انگلستان را در موضعی قرارکرد که 
که نخست وزير بود، از دوست ، ھنگامی ١٨٧٥را بپذيرد. در سال 

ھار درصد چو اش ليونل دو روچيلد خواست تا برای خريد چھل صميمی
از سھام کانال سوئز برای بريتانيای کبير به وی کمک کند. و اين معامله 

رای نفوذ عملی امپراتوری در بزرگ با موفقيت انجام شد: اين اولين قدم ب
تر گشوده شد و از اين پس، تمام خاورميانه بود. راه به سوی آسيای دور

، ز قرار داشت مناطقی که حول و حوش دروازه دريائی يعنی کانال سوئ
ھای استرتژيکی دست اول تبديل شدند.  خواه  مصر يا  فلسطين ، به ھدف

با اِعمال ھا و  ر مقابل قول  پشتيبانی از عثمانی، د١٨٧٨در سال 
ھا، ديزرائيلی موفق شد که قبرس را به  فشارھای سخت به بلغاری

انستان شد مستعمره بريتانيا تبديل سازد.  او در ھمان حال بانی اشغال افغ
دور را بھتر تامين يه، ارتباط بين خاورميانه و خاورتا با  کنار زدن روس

امپراتوری و » شدن شرقی«ريتانيائی به اندازه او به ديپلمات ب ھيچکند. 
  .در نتيجه به گسترش مرزھای آن خدمت نکرده است

العاده ديزرائيلی و ھمتايانش درکشورھای  ھای فوق اما، فقط توانائی
ھا را درآخر  تقسيم استعماری تمام فضاھای قارهمند ديگر نبود که قدرت

ھای بزرگ صنعتی  خت، بلکه دليل اصلی آن گامقرن نوزدھم ميسر سا
ھای  غربی و جامعه ی به جلو بود. فاصله ميان اروپایغرب اروپای

گرفتن سلطه امپرياليستی را  نسانی ديگر چنان زياد شد که شتابا
کره  ر جريان آخرين ربع قرن نوزدھم، نيمپذير ساخت. د امکان
مربع را به فضاھای تحت سلطه وپنج ميليون کيلومتر غربی بيست شمال

، ده درصد آفريقا تحت ١٨٧٥قبلی خود افزود. در حالی که در سال 
ھای اين  درصد سرزمين ٩٠، ١٨٩٠ود، در سال اروپائيان ب ی هسلط

  .قاره تحت حاکميت سفيدپوستان در آمد
تمان خاورشناسانه زات و تکنولوژی، يک گفھيبرابری تجبه نا

ز پيش آشکارا مورد حمايت شد، که بيش ا (اُريانتاليست)ای اضافه  می
نديشمندان، اصل ، عده ای از اھيجدھمگرفت. اگر در اواخر قرن  قرار می

بودند، در اواخر قرن نوزدھم،  ھا را طرح کرده برابری ھمه انسان
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کردند.  شدند، اين اصل را نفی می جع تلقی میکسانی که الگو يا مر
ھای خاورميانه در  عرب رخپوستان آمريکا، سياھان آفريقا ياھندوھا، سُ 

شدند. در  تر تلقی می مده بودند، پستآمقايسه با سفيدپوستانی که از اروپا 
ھای چدنی،  ھا توپ ايط نابرابری به سر می بردند: آنھا در شر واقع، آن

آھن مستحکم و موثر نداشتند. ع_وه بر آن، آنان به  ، راهھای بخار کشتی
اندازه کافی سخنگويان باسواد و آزموده در ميان خود نداشتند.  در آن 

 روندلحظاتی که گفتار سياسی و ارتباطات ، بيش از پيش در 
شد،  کننده می ون رو به رشد در غرب صنعتی تعييندموکراتيزاسي

  .٦٤به کلی فاقد  رای و نظر بودندغيراروپائی تباران  تقريبا 
ر گويا برای آنان، اھالی عرب فلسطين وجود خارجی نداشتند: د

ھا را  ھای قرن نوزدھم تدوين می شد، آن ھای جديدی که از نيمه برنامه
آوردند. رخنه  جديد غرب در سرزمين مقدس با  تقريبا به حساب نمی

بود. گر چه  گرفته، آن ھا را به کلی ناديده »علمی و روحانی«ھدف 
عليه اشغالگران مصری شورش  ١٨٣٤بخشی از روستائيان در سال 

جنبش خودبخودی جمعيتی تلقی  ی هکرده بودند، ولی آن را به مثاب
ليل که در کردند که مطالبات مشخصی نداشت، از جمله به اين د می

به غير مسلمانان  کورانهحم_تی کور انجريان اين آشوب، شورشي
  .٦٥دبودن کرده

را » صندوق اکتشاف فلسطين«دانشگاه آکسفورد  ١٨٦٥برای مثال، در 
شناختی  ھای انسان م شده اين صندوق ، پژوھشتاسيس کرد. ھدف اع_

ھای آن در زمينه کشف   يک)  بود، باوجود اين، عمده ت_ش(آنتروپولوژ
رفت.  انگيزه اصلی اين  رافيای فيزيکی آن سرزمين بکار میگذشته و جغ
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حتی اگر با نظريات ادوارد سعيد در مورد ميزان قدرت اوريانتاليسم (شرق گرائی) در قرن  - 
د قرون نوزدھم و بيستم دقيق و تحليل او در مور انداشته باشيم، امھم ھيجدھم موافقتی 

  زنده او نگاه کنيد:برگشت است. به رساله اموبرو بی
Edward Said, L’Orientalisme, L’Orient crée par l’Occident, Paris, Le Seuil, 

2005. 
 

٦٥
برای برداشتی جالب از مناسبات انگلستان دوران ملکه ويکتوريا با سرزمين کتاب مقدس به  -  

  کتاب اِيتان باريوسف مراجعه کنيد:
Eitan Bar-Yosef, The Holy Land in English Culture, 1799-1917, Palestine 

and the Question of Orientalism, Oxford, Clarendon Press, 2005. 
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در بيش از اين که به اھالی معاصر آن سرزمين معطوف شود،  موسسه
نگاری استعماری  ی و نقشهجستجوی تقدسی بود که تاريخ باستان

بود. لذا، بسيار طبيعی بود که ملکه ويکتوريا سرپرستی صندوق  پرورانده
عھده گيرد؛ که سپس مونته فيور و بسياری ديگر نيز از اين اقدام  هرا ب

  .٦٦پشتيبانی کردند
در » صندوق«، مورخ John James Moscropجان جيمز ماسکروپ 

ھای  ھای علمی با ھدف کند که چگونه پژوھش کتابش روشن می
داد  ود و کل اين حرکت  از پيش خبر میب استراتژی نظامی درھم آميخته

. پشتيبانی ٦٧شد زودی وارث اين سرزمين خواھد هکه بريتانيای کبير ب
توجه خاص  خاطر رقابت با فرانسه و از جمله بهگسترده از اين صندوق، 
طور  وق به، صند١٨٩٠ھر جھت، تا سال  به کانال سوئز بود. به

نگاری از فلسطين معاصر ياری  ای به شناخت جغرافيائی و نقشه گسترده
رساند. بخشی از کارمندان صندوق نيز از ماموران سازمان اط_عات  

ان در نخستين وھله و پيش از تملک بريتانيا بودند که ماموريت اصلی آن
ميان  کانال سوئز، ايجاد بانک اط_عاتی درباره صحرای سينا بود. از

گونه  کرد که ھمان س اليوت لورنس اشارهتوان به توما برداران می نقشه
ھای زرين عربستان مشھور  انيم، بعدھا به  خاطر عشقش به شند که می

   .شد
رھوت نبود: به ی، صحرا فقط يک ببرای پيشگامان متعصب بريتانيائ

وک المقدس، آنان به فلسطين به چشم سرزمينی متر استثنای اطراف بيت
تحرکی  نه منتظر غرب مسيحی بود که از بیتابا کردند که بی نگاه می

  .طوhنی نجاتش دھد
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ھای استعماری و فرھنگی بريتانيا و کشورھای ديگر در فلسطين، نگاه کنيد  رد فعاليتدر مو -  
  به:

Yoad Eliaz, La Terr/textes, op. Cit. p. 27-43. 
٦٧

 Measuring Jerusalem, The Palestine Exploration Fund and British 
Intersts in the Holy Land, London, Leicester University Press, 1999.  

). گياھان و پرندگان ٩۶در آمريکا ايجاد شد (ھمان جا، صفحه  ١٨٧٠در سال  ھیبنياد مشاب
جلب می کرد. برای نمونه، نگاه  فلسطين بيشتر از اھالی عرب اين سرزمين توجه بريتانيائی ھا را

 Fonds Henry Baker کنيد به روزنامه کشيش و جانورشناس نزديک به بنياد ھنری تريسترام
Tristram, The Land of Israel. A Journal of Travels in Palestine, London, 

Society for Promoting Christian Knowledge, 1882,   
 ,L’Histoire naturelle de la Palestine, Paris, F. Guy سه: و ترجمه کتاب او به فران

1893   
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آور نيست که  روی شگفت ھيچدر چنين اوضاع سياسی و روانی، به 
ن را اقدامی طبيعی تلقی کنند. باوجود اين، ھا استعمار فلسطي بريتانيائی

خشی از امپراتوری سرزمين مقدس ھنوز تحت سلطه بريتانيا نبود ، بلکه ب
ھمچنين، ھنگامی که  شد. تر می ای بود که روز به روز بی ثبات عثمانی

ھای دھشتناک در روسيه،  ، درپی پوگروم١٨٨٠ھای دھه  در اوايل سال
ب مھاجرت شدند، اين ايده در بريتانيا ھوديان داوطلي گروهنخستين 

زمان، بينش مھدويت مسيحی شفتزبری يا  طرفداران جديدی يافت. تا آن
آن مل اافراد انسانی حروياھای  مذھبی يھودی مونته فيور به اين دليل که 

فرانسه،  نظر ميرسيد. يھوديان  ساکن بريتانيا، هھای باطل ب نبودند، خيال
، در اين کشورھا کام_ شان ھای فرھنگی مام  تفاوتآلمان يا ايتاليا با ت

سرزمين «به سوی رانده شدن آنان  ی هبودند و ايد ادغام شده
جھان متمدن برای ايشان  ی ه، به عبارت ديگر، به حاشي»شان نياکان

غيرقابل تحمل بود. اما اکنون، اوضاع و احوال جديد ، نخستين پايه برای 
  ساخت. اھم میمکان پذيری اين ايده را فرا

در منطقه  protonationھای محلی در مرحله ابتدائی  ملت با ظھور
ھای اسکان يھوديان درآن قرار  روسيه، محلی که حوزهغربی امپراتوری 

شد. وارد   yiddidhland ييديش مردمداشت، فشار زيادی بر بسياری از 
شناختی اين جماعت وسيع ، موجب  ويژگی مذھبی، فرھنگی، و زبان

، ھمسايگانی که رژيم شان گشت روز نارواداری در ميان ھمسايگانب
سوی يھودستيزی  کرد و اينان را به توانست استثمار می تزاری تا می

آشکار تھاجمی سوق می داد. به ع_وه، در اثر رشد جمعيتی، اوضاع 
از حوزه اسکان را نداشتند،  اقتصادی جامعه يھودی  که امکان خروج

تر شد.  تحملی وخيم غيرقابل ھا نيز تا حد زندگی آن تر و شرايط خراب
، موج بزرگ مھاجرت يھوديان به ١٨٨١ھا در سال  با شروع پوگروم

مپراتوری روسيه غرب آغاز شد. تا جنگ جھانی اول، تعداد يھوديانی که ا
اين مھاجرت شود.  می زده را ترک کردند، دوونيم ميليون نفر تخمين

بی رسيده ، تا قاره ی اروپای مرکزی و غرھا بزرگ به دروازه  دولت
ستيزی در بخشی از اين کشورھا با يافت. رشد سطح يھود آمريکا ادامه

جائی مھم جمعيت ، ارتباط مستقيم دارد. اين امر ھمچنين موجب  هجاب
  .يستی شدصھيونآغاز استعمار  فلسطين  و نيز پيدايش ايده و جنبش 

ھای   و رومانی موجب نگرانی توری روسيهمھاجرت يھوديان از امپرا
دنبال ورود يھوديان  همرکزی و غربی شد. ب چند نھاد يھودی در اروپای
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ھائی  دستيزی موجب ت_ش برای يافتن راه، ھراس از رشد يھو»شرق«
شدن از  شد (... يا خ_ص» خارجی«مھاجران جھت کمک به 

د تا ھای يھودی ت_ش کردن ان). اگر در آلمان، رھبران جماعتش دست
شان را  ھا راه ی بندر ھامبورگ ھدايت کنند تا آنمھاجران را به سو

ھای  ھای برجسته جماعت دھند، شخصيت يکا ادامهمستقيما به مقصد آمر
يھودی در فرانسه و بريتانيا به جستجوی زمينه ديگری پرداختند تا از 
فشار ناشی از موج پناھندگان بکاھند. برای مثال، بارون موريس 

شخصا برای ايجاد مرکزی برای    Maurice de Hirschشھيردو
 مھاجران در آرژانتين ت_ش کرد، در حالی که بارون ادموند دو روچيلد

Edmond de Rothschild  ھمين کار را برای مھاجرت به فلسطين
سازی که ھدفی ملی گرايانه  .  اين دو اقدام برای مستعمره٦٨انجام داد

  ر دائمی نيازمند کمک مالی بود.خود، بطو ینداشت، برای بقا
، در حالی که يھوديان در امواج ١٨٨٠ھای دھه  در اوايل سال

ازير می شدند، در بين ھاھزار نفری و حتی ميليونی  به غرب سردص
خواستند به  شد که می ھا جوان ايده آليست نيز پيدا می مھاجران ده

رنبود وحتی وز معنی دافلسطين عزيمت کنند. اين مھاجرت پراکنده ھن
رمخاطره و دشوار خود را در مسير کشورھای ھا سفر پُ  بخشی از آن

  .دراز بود یھرا ی هآھست روندغربی ادامه دادند، ولی اين آغاز 
يادآوری اين نکته لزوما زياد جالب نيست که در ميان بانيان پرتحرک اين 

 نتنخستين تجربه استعماری يک مسيحی قرار داشت به نام لورنس اوليفا
Laurence Oliphant  اين ديپلمات و نماينده پيشين پارلمان، به اين .

نکته اعتقاد راسخ داشت که اعمال حاکميت مستقل بر سرزمين مقدس، 
، کتابی با ١٨٨٠وظيفه يک نژاد يھودی مسيحی است.  او قب_ در سال 

. او معتقد بود که به ٦٩بود منتشر کرده» سرزمين جلعاد«نی دارعنوان مع
طر دشواری تصاحب زمين در باختر رود اردن، بھتر است که يھوديان خا
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اقدامات استعماری بارون . آرژانتين، کشور مقصد، Haïm Avniنگاه کنيد به حييم آونی  -  
 .١٩٧٣(به عبری) بيت المقدس، ماگنس،  در آرژانتين  Baron de Hirschشھيردو
 
٦٩  

 The Land of Gilead, Edimbourg, Blackwood, 1880.    
در مورد اين شخصيت عجيب نگاه کنيد به کتاب زير از جمله فصل ھای مربوط به فلسطين، 

  :٢٣٠تا  ١٨٧صفحه 
Anne Taylor, Laurence Oliphant, Oxford, Oxford University Press, 1982. 
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د. برای اين منظور بايد از را در کرانه شرقی رودخانه مستقر کر
بر روی  ھائی که خلع يد کرد. برعکس، در مورد عرب نشينان باديه

 (منطقه ھا»رزرو«ھا را در   تر است که آن زمين کار می کنند، مناسب
ر گذشته در ورد، نظير آن چه دآی گردھم ا ت شده)حفاظ بسته و ھای

وی کار آنان برای پوستان کردند و سپس از نير آمريکای شمالی با سرخ
ی که از ا نامه استفاده کرد. اوليفانت با توصيه ھای يھودی کار در کولونی

بود،  با سلطان عثمانی ديدار کرد ولی نتوانست  بنيامين ديزرائيلی گرفته
به  اعتبار طرحش در مورد ماورای اردن متقاعد کند. او در او را نسبت 

مورد طرح تامين اعتبار از بريتانيا به منظور ايجاد راه آھن سراسری در 
ن کشور مجازی اسرائيل نيز موفقيتی به دست نياورد. اما جا دارد که اي

قائل شويم، که  بر خ_ف بسياری » عادیغير« امتياز را برای اوليفانت 
شور مسيحی ک مسيحی در حالی که خودشان در ک_نھای  يستيونصھاز 

کردند، می خواستند يھوديان را به سرزمين  راحت و متمدن زندگی می
مقدس بفرستند تا به مسيحيت ايمان آورند، او خود به فلسطين مھاجرت 
کرد ودر حيفا سکنی گزيد. از طنز روزگار، منشی خصوصی اوليفانت 

، Naphtali Herz Imber ام نفتالی ھرتس ايمبردر فلسطين فردی به ن
ھا سرود ملی دولت اسرائيل (اميد)  بود که بعد» ھاتيکواخ«د سراينده سرو
» صھيون«نسلش،  ايمبر  مثل بسياری از مھاجران ھمشد. ھرتس 

(موضوع سرودش و با آن ھمه حسرت و نوستالژی) را رھا  کرده به 
  .رفت و مقيم دائمی آن جا شد انگلستان و سرانجام به اياhت متحده

ھای  د جنبش ملی يھوديان در اواخر سالدانيم، تول ھمان طوری که می
، بنيانگذار ايده و Theodor Herzel رخ داد. تئودور ھرتسل ١٨٩٠دھه 

اشت و می توان گفت مجاری د-سازمانده جنبش مزبور، فرھنگ اتريشی
کرد که از طريق  ابتدا ت_ش اش ژرمنی بود؛ او در که حساسيت ملی

اش را اجرا کند.  و نه با اقدامی استعماری، برنامهھای ديپلماتيک  تماس
امپراتور آلمان، سلطان عثمانی و  بهھای او در نزديک شدن  کوشش

يد ولی به جائی نرسآنان  و کسب مساعدتمجارستان -صدراعظم اتريش
  .انفجارش را عرضه کند ھای قابل فرصت مناسبی يافت تا ايده

و غيرعادی در انگلستان برای  شديداز ھمان آغاز قرن بيستم، فشاری 
شد. به اين  ساس میمتوقف ساختن مھاجرت از اروپای شرقی اح

ھائی، شبيه  نگريستند و از جنبه جرت به چشم تھاجمی تھديدکننده میمھا
ھائی  بود که در آغاز قرن بيست و يکم، نسبت به ورود مسلمانان  واکنش
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شود. از نگاه عموم مردم، تقريبا ھمۀ  روپا برانگيخته میمھاجر در ا
شدند و چه در مح_ت مردمی  ندان اروپای شرقی يھودی شمرده میشھرو

يھودی به گوش ريبون پارلمان، اصط_حات جديد ضدِ لندن و چه از ت
ر ، تقريبا صدھزا١٩٠٥تا  ١٨٨١.  در حقيقت، از سال ٧٠رسيد می

، يک کميسيون ١٩٠٢بودند.  در سال  به بريتانيا آمده» شرقی«يھودی 
نشده را بررسی کند. نھادھای نتی برپاشد تا مسئله مھاجرت مھارسلط

ھا بارون دو روچيلد از اين اوضاع و  ھودی در انگلستان و درراس آني
، مانع از حل راهيک احوال نگران شدند و تصميم گرفتند تا زمان يافتن 

ند. چنين بود که به ابتکار ديدن جماعت يھودی انگلستان شو هصدم
ودی، از ھرتسل دعوت شد تا نقطه نظرات خود يھ تهھای برجس شخصيت

را در مورد استقرار يھوديان در خارج از اروپا  به اط_ع اين کميسيون 
   .برساند

 ٢٣موفق شد  در روز » اخبار يھودی« لئوپولد گرينبِرگ، مدير روزنامه 
، م_قاتی خصوصی ميان تئودور ھرتسل و وزير پر قدرت ١٩٠٢کتبر ا

مستعمرات بريتانيا، جوزف چمبرلن ترتيب دھد. کنجکاوی چمبرلن که 
ھای ابتکاری رھبر  رفدار پرشور استعمار بود، به طرحھمچنين ط

يست درباره سرزمين جلب شد. در جريان اين ديدار، ھرتسل صھيون
ه قبرس و گرنه در وھله دوم، به العريش و شبه پيشنھاد کرد يھوديان را ب

جزيره سينا منتقل کنند؛ آشکار است که ھدف واقعی اين عمل جلوگيری 
از خطر يک مھاجرت انبوه يھوديان به بريتانيا بود. اين دو محل، به 
اندازه کافی به فلسطين، که روزی می بايست امکان رفتن و اقامت در 

تند. ھرتسل اميدوار بود که با اين اقدام، جا فراھم ميشد، نزديک ھس آن
سوگند » صھيونسرزمين «ھا را، که فقط به  يستصھيونمخالفت 

کرده ، در عين حال پشتيبانی استراتژيکی نخستين  خوردند، خنثی می
قدرت جھانی را به دست آورد. اگر چه در آن زمان، فلسطين تحت سلطه 

العريش و شبه جزيره سينا امپراتوری عثمانی قرار داشت، ولی قبرس و 
بود  يست ساده لوحانه تصور کردهصھيونزير سلطه بريتانيا بود و رھبر 

ود بنيان که ھم در راھروھای دولت بريتانيا و ھم در ميان جنبشی که خ
  کرد.  ھای او به خوبی استقبال خواھند گذاشته  بود، ازپيشنھاد
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د که تا حدی درست است که در قبرس جمعيت مسلمانی زندگی می کر
کرد، وجود اھالی  اشکال ايجاد می امنام  مانده بود، ولی آن چه اساسگ

بايست مورد حمايت قرار  بود که بريتانيا می» فيدپوستس«مسيحی 
داد. چمبرلن نيز پيشنھاد اول را نپذيرفت. اما در مقابل اع_م کرد که  می

افقت کند. آماده بررسی مورد شبه جزيره سينا ست به شرطی که مصر مو
اما، نمايندگان بريتانيا در سرزمين نيل ب_فاصله  مخالفت شديد خود را 

ری در حد ابراز کردند. وزير مستعمرات که گسترش و تحکيم امپراتو
خواست چنين  ھايش بود، دلسرد نشد: او نمی امکان، يکی از دلنگرانی

از ، فرصتی را که از دو جھت ارزشمند بود، ناچيز شمرد: از يک سو
ھای عجيب و غريب و  شد که با لباس دست يھوديان بيگانه خ_ص می

ھای بريتانيا می کوبيدند، و  نوميدانه بر دروازهزبانی نزديک به آلمانی، 
ر بريتانيا را در از طرف ديگر، اروپائيان بالقوه طرفدار و وفادار به دربا

با  کرد. در م_قات دوم جمعيت مستقر می ھای کم يکی از مستعمره
، چمبرلن متقاب_ پيشنھادی به او کرد: ١٩٠٣آوريل  ٢٤ھرتسل، در روز 

مستعمره به اوگاندا (که بيشتر با کنيا منطبق است تا اوگاندای کنونی). اين 
  .شد آن را به رايگان به قوم برگزيده واگذارکرد جمعيت نياز داشت و می

رای نخستين بار اين پيشنھاد از اھميت غير قابل انکاری برخورداربود. ب
بر سرقلمرو سرزمينی وارد  يستیصھيونيک قدرت اروپائی با جنبش 

ی ھا مشغولی رچه قصد اين طرح پاسخگوئی به دلشد. گ بحث می
کردن مھاجران خارجی از بريتانيا بود، استعماری و حتی بيش از آن، دور

و ھمچنين در تاريخ روابط پيچيده  صھيونيسماما چرخشی در تاريخ جوان 
که  صھيونيسمرفت .  اھل کتاب به شمار می» اخ_ف«با  نخبگان بريتانيا

ھای يھودی جھان شمرده  ای در بين جمعيت شيهتا آن زمان جنبشی حا
مشروعيت ديپلماتيکی که  به» برجسته«صورتی  باره به شد، يک می

دست يافت. در اين آغاز قرن بيستم، بريتانيا به  بود، سخت در جستجويش
  .شد ثابه حامی محافظ يھوديان ظاھر می، به منوبه خود

شور،  ھو و پرايھھای پر زير فشارھای سخت ھرتسل پس از بحث
يستی به تصويب رسيد؛ اما، در صھيونپيشنھاد اوگاندا در کنگره ششم 

برای کس اين پيشنھاد راحقيقتا جدی نگرفت. حتی بسيج افراد ھيچواقع،  
ضيه مربوط د؛ به محض اينکه قای نبو مھاجرت به فلسطين  کار ساده

زمينه شرقی وعاری از   ای پرت در آفريقای ميشد به رفتن به منطقه
پرستانه باشد،  ی که قادر به بيداری حساسيت ميھنا اسطوره
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ھرتسل اين  آمد. باوجود اين، تری نيز پيش می حل ھای غيرقابل دشواری
ی وزير وبود، نفس پذيرش اين ايده از س نکته را خوب درک کرده

کرد: درست است که به معنی  ای ايجاد می مستعمرات بريتانيا سابقه
ھا  فلسطين نبود، اما دست کم حق  آن ھا بر يستصھيونپذيرفتن مالکيت 

  .را برای داشتن سرزمينی خاص خود به رسميت می شناخت
ھنگام پيشنھاد طرح اوگاندا، لرد آرتور بالفور نخست وزير بود.  يکی از 

hچمبرلن، ھمخوانی آن با » يستیصھيون نيمه«تيبانی او از پيشنھاد يل پشد
خت برای جلوگيری از مھاجرت مقاصد وی برای گذراندن قوانين بسيار س

يستی به عنوان صھيونھا بود. اما، بالفور که نامش در تاريخ  خارجی
يا »  خلق«ثبت شده، به روابط خود با ھمين » خلق يھود«نيکوکار بزرگ 

ای سياسی داد که ھدفش  ، شکل مبارزه» نژاد« خود با اينبه گفته 
آرام برای اعضای ستمديده آن در ميھن خود  یھجلوگيری از يافتن سر پنا

، ١٩٠٥ھای پارلمانی در سال  ن) بود. لرد بالفور در جريان بحث(انگلستا
تاکيد داشت که يھوديان منحصرا بين خود ازدواج می کنند و در واقع نه 

اند. به اين دليل، بريتانيا از نظر  ه خواھان ادغام در ملت انگليسو نقادر 
ک انگليس جلوگيری کند. اخ_قی حق داشت که از ورود آنان بر روی خا

ھا چندان ھم دور  ه جھان که موضع او نسبت به خارجیدادن ب برای نشان
ھايش با اشاره به طرح اوگاندا  انسانيت نيست، در يکی از سخنرانیاز 
ر مستعمرات برای مھاجران گويد: سرزمينی حاصلخيز و وسيع د می

  .٧١ماند ی برای گله باقی نمیجائ ھيچشده که ديگر  پيشنھاد
اتخاذ چنين موضعی در اوايل قرن بيستم ، اجبارا از بالفور يک 

يل قرن اضديھودی بدخواه نمی سازد، ھمان طوری که رھبران اروپائی او
مرزھا به روی شان  در بستن شديد ويکم را به خاطر برخورد بيست

وانه خواند. واژه ستيزان دي توان به سادگی اس_م کارگران مھاجر، نمی
داری  ھا   از خويشتن طيف وسيعی ازگرايش» سميتيسم آنتی«عام 
گيرد. بالفور نسبت به يھوديان  ر میبَ تياط، تا دشمنی با يھوديان را درواح

دی دردست است که نشان ميدھد، نفرت خاصی ابراز نداشته، گرچه شواھ
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رو  ھيچوی شفقت زيادی ھم نسبت به آنان روا نداشت. به ويژه، او به 
hرود و ھمواره و از جمله در سال  مايل نبود تعداد يھوديان در بريتانيا با

  اين موضع را حفظ کرد. ١٩١٧
، نقطه عطف مھمی در روابط بريتانيا و ١٩٠٥سياست بالفور در سال 

روپای غربی نسبت به بيگانگان بود. ھنگامی که بريتانيا با زور  حتی کل ا
چندين نقطه جھان  رباشد، ب کسی دعوت شدهکه از سوی  و بدون اين

را تغيير دھد، کشوری که اش  مسلط شد، ص_ح ديد که سياست سنتی
ھا  ليبرال بود  و دولتی که پذيرای پناھندگان بود ، به کشوری  برای سال

 بسته تبديل شد که حتی مرزھايش را بر روی قربانيان آزار تقريبا کام_
جائی جمعيت فقط در  هوستم نيز بست. در عصر امپرياليسم، قرار بود جاب

  .يک جھت صورت گيرد: از متروپل (سرزمين اصلی) به سوی خارج
شايد گزافه گوئی نباشد که بگوئيم که قانون بالفور درمورد بيگانگان در 

به ايجاد دولت  ١٩١٧از اع_ميه بالفور در سال  کمتر ،١٩٠٥سال 
 ريد-قانون جانسون«  به نام یھمثل قانون مشاب( اسرائيل کمک نکرد

Johnson-Reed Act « در آمريکا تصويب  ١٩٢٤که در سال است
و شايد حتی  )...تر کرد شرايط مھاجرت را باز ھم سخت و، ٧٢شد

ه شرايط تاريخی آغاز مھاجرت بودند کن! اين دو قانون ضدآبيشتراز 
وجود آوردند. البته، نامه  هسمتگيری يھوديان به سوی خاورميانه را ب

مشھور لرد بالفور به لرد روچيلد ھم نقش مھمی داشت که در آن اع_م 
شده بود که بريتانيا  حاضر است با نظر مساعد  ايجاد موطنی ملی برای 

ست ه بريتانيا  تواندر فلسطين را بررسی کند. چطور شد ک» خلق يھود«
ای ديپلماتيک و سياسی برای يک ايده  اين تصميم را بگيرد که ، پايه

ھا،  امری اخ_قی  يستصھيونای  که از ديدگاه  يستی بدھد، ايدهصھيون
آن ھا تعميم » ميھن«شمرده می شد، و ايده آن را به يک استعمار ملی در 

   دھد؟
به مدافع حقوق  ١٩١٧ر سال ر دنشان کرد که بالفودر ابتدا بايد خاطر

ھا تبديل نشد. در ژانويه ھمان سال، با اين که يک کميسيون  خلق
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يھودی از بالفور خواسته بود  به نفع يھوديان روسيه که در -انگليسی
کشور امپراتوری تزاری ھ_ک می شدند، مداخله کند، او از تماس با 

اری کرد و در يک دجنگ از متحدين بريتانيا بود خود دولت روسيه که در
گفتگوی خصوصی  در توجيه موضع خود يک سری انگيزه را رديف 

ن دhيل خاص خود را رساناباشيد که آزار ه خاطر داشتهبايد ب«کرد: 
ترند، ھراس داشتند  العاده زيرک ند. آنان از يھوديان که قومی فوقداشت

ھای ھا در رده  شرقی به ھر کجا که برويد، يھودی [...]. در اروپای
د، و اگر اين واقعيت، يعنی تعلق وی به نژادی متمايز ، و نباhتر قرار دار

ف بود، را اطرا ه دينی که موجب نفرت موروثی مردمنيز ايمان يھودی ب
ھا  ھا [...] به ميليون اين که  شمار يھودی ع_وه، به آن بيافزائيم، و به

  .»٧٣ھميدمی رسيد، شايد بتوان ميل به کاستن از تعدادشان را ف
با وجود اين، بالفور در دامان بانوی اسکاتلندی باتقوائی پرورش يافته و 

صلی آن و خلق باستانی ھای کتاب مقدس، قھرمانان ا روايت  ی شيفته
کرد که مسيحيت به اين خلق دين بزرگی  بود. او تصور می عبرانی شده

انتقادی  دارد و ھمواره به رفتار سنتی کليسا نسبت به يھوديان برخوردی
داشت. او به احتمال از مادرش آموخته بود که احيای يھودی مقدمه 
ضروری رستگاری آخرت مسيحيان است. برخ_ف چمبرلين سياستمدار 
فعال، بالفور بيشتر اھل کتاب خواندن بود ، دانش تاريخی نسبتا وسيعی 
داشت و بخشی از وقت خود را به مطالعه اختصاص می داد. او نه 

ن بود و نه شفتزبری، بلکه کمی از ھر دو را داشت و می توان پالمرستو
  .او را وارث طبيعی آنان دانست

تا بالفور ھمچون ديزرائيلی و اکثريت لردھای عضو مجلس اعيان، 
ی برخوردی بينشی نژادپرستانه داشت. در اين زمينه نيزبايستای  اندازه

اما وی نيز  ھای خلوص نژادی فاصله داشت. جدی داشت: او با نظريه
مانند شمار بزرگی از ھم عصرانش معتقد بود که نژادھائی  وجود دارند 
که حامل خصلت ھا و رفتارھای متفاوتند ، که آميختگی بين آنان مطلوب 

ای محتوم و ابدی  اند. در تاريخ، نژاد يھودی پديدهنيست و بايد محدود بم
ده شده و کامº سرزمينی مشخص در جھان پراکن أاست: اين نژاد از مبد

منطقی است که ھر چه زودتر به آن جا برگردد. چنين پايه ايدئولوژيکی ، 
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شود، که  صھيونيسمبود که يکی از طرفداران داغ  ده کردهآمابالفور را 
ن را که عمدتا چنين نيز شد. اگر چه او يھوديان واقعی  ساکن جنوب لند

تا پايان زندگی کرد، چندان دوست نداشت، ولی  ارزيابی می» عامی«
ھا باقی ماند. او اطمينان داشت که اگر اين نژاد  يستصھيونستايشگر 

لندن فاصله دارد، بازيابد،  اش را که به اندازه کافی از ين باستانیسرزم
  .گذاشتخود را در آن جا به نمايش خواھد ھای اصيل ارزش

دھد  ھا می تواند آن زمينه روشنفکری ، و حتی ذھنی را توضيح ھمه اين
ھا بنا شده بودند ، اما اين خ_صه کوتاه برای  بر آن که موضع بالفور

ھای ديپلماتيک و سياست  ن منطق مرکزی که بر ت_شروشن کردن آ
کند. بالفور چون ديزرائيلی، پيش از ھر  المللی حاکم بود، کفايت نمی بين

چيز استعمارگری بريتانيائی، و نمادعصر خود بود که برای گسترش 
افع امپراتوری بريتانيا ت_ش می کرد. اگر ايجاد موطنی يھودی در من

فلسطين با ھمين منافع مغايرت می داشت، او نخستين فردی می بود که با 
در روزھای سرنوشت  ١٩١٧اين ايده مخالفت می کرد. در اواخر سال 

دادن ايدئولوژی و سياست  ر جنگ جھانی اول، شرايط عملی جوشساز د
خورده که  ، موضوع جوش١٩١٧روز دوم نوامبر  و درپديدار گشت 

ھنوز داغ بود، بوسيله وزير امور خارجه مستقيما به دفتر لرد ليلونل والتر 
  :روچيلدارسال شد

  
  لرد روچيلد گرامی،

دوستانه زير، در رابطه  من خوشوقتم به نام دولت  اعليحضرت ، اع_ميه
بررسی و تاييد کرده، ارسال يستی را که کابينه دولت صھيونھای  با آرمان

دولت اعليحضرت نسبت به تشکيل يک موطن ملی برای يھوديان « :دارم
ت_شی فروگذار  ھيچنظری مساعد داشته و در راه تحقق اين ھدف از 

ی در اقدام ھيچت که در تحقق اين ھدف، کرد. آشکارا روشن اسنخواھد
ی فلسطين و نيز جھت زير پاگذاشتن حقوق مدنی و مذھبی اھالی غير يھود

حذف حقوق يا تغيير وضعيت سياسی يھوديان در کشور ھای ديگر انجام 
  ».نخواھد گرفت

از شما سپاسگزار خواھم شد که اين بيانيه را به اط_ع فدراسيون 
  .يست برسانيدصھيون

  .مرا بپذيريد  ترامات فائقهآقای لرد، خواھشمند است که اح
  آرتور جيمز بالفور
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دادن تناسب قوای جمعيت شناختی در آن دوران  شاناين نامه مدعی ن
که در ھزار عرب، ديک به ھفتصدنيست. ھنگام صدور بيانيه بالفور، نز

فلسطين وجود داشت و  ذکر شده ، در» يھودیھای غير گروه« سند فوق
شمار يھوديان تقريبا به  ھزار يھودی (در بريتانيا، کمتر از شصت

. ولی حتی اين اقليت کوچک نيز ٧٤)ھزار نفر می رسيد وپنجاه دويست
شد.  شمرده نمی» خلق«يست نبود و صد البته در آن ھنگام يک صھيون

ازپيروان  سفت وسخت  آئين يھودی  یھاين جمعيت شامل بخش قابل توج
بودن را رد  جاد يک دولت مدرن با ادعای يھودیاي ی هبود که ايد

مت سرزمين ھای hئيک آن را ھتک حر کردند، چرا که  ارزش می
گيری بريتانيا  ھا موضع کدام از اين دادهھيچمقدسشان می دانستند. اما، 

سازی زير حاکميت خود بود، و شايد  که ھدفش تشويق به مستعمره ،را
ديت مھاجرت، ھمچنين تخليه بخشی از يھوديانی ، که عليرغم قانون محدو

 آستانه شناسائیشدند، تغيير نداد. اين رويدادھا در  به بريتانيا وارد می
ھا صورت می گرفت که دو سال  اصل تاريخی حق تعيين سرنوشت خلق

بعد به تصويب رسيد.  اما اين اصل ھرگز در مورد اھالی غير اروپائی به 
اجرا در نيامد؛ اينان می بايست بازھم تا پايان جنگ جھانی دوم صبر می 

و احتياط ھای ظريف  پردازی د. اع_ميه بالفور فراتر از جملهکردن
، گرچه گيرد در نظر نمی ش ، نه فقط منافع جمعی اھالی محلی رامَ بھَ مُ 

اھميت چندانی ندارد که در آن ھنگام فقط جمعيت و نه ملت يا خلق وجود 
ھائی که ھنری مک ماھون،  بلکه ھمچنين برخ_ف وعدهداشته  است، 

عمل  بود، ر به حسين بن علی، امير مکه دادهفرماندار بريتانيائی مص
ھا، به  شاندن امير مکه به جنگ با عثمانیکند. بريتانيا برای ک می

ياسی در تمام مناطقی که ھا قول استق_ل س به عرب صورتی دوپھلو
اکنان غير کردند، به استثنای سوريه غربی (لبنان بعدی) که س زندگی می

ھا ، که  . نقض تعھدات نسبت به عرب٧٥بود مسلمان نيز داشت، داده
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 ٧٩٢٩٣نفر بود که  ٧۵۴۵۴٩، جمعيت فلسطين ١٩٢٢رشماری بريتانيا در سال س ه یبرپاي -  
  ن يھودی بودند. نگاه کنيد به:آنفر 

Harry Charles Luke et Edward Keith-Roach (dir.), The Handbook of 
Palestine, London, Macmillan, 1992, p. 33. 
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  نيد:نگاه کزير برای ديدن نامه  به سند و يا سايت  -  
Victor Kattan, From Coexistence to Conquest, op. cit., p. 98-107; 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hussmac1.html 
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باشد ، و نخستين  ه صورتی جدی تصميم نداشت به آن پايبندھرگز ب
دان بريتانيای ھا را جز به ديده تحقير نمی نگريست، چن تماي_ت ملی آن

کردن نامه، پيش از ھر چيز، زير  کرد. ھدف علنی کبير را نگران نمی
ای کامل با فرانسه به امضا سوال بردن توافق قبلی بود که در خف

  .بود رسيده
با ھم  ، در حالی که دو جانور وحشی بزرگ استعمارگر١٩١٦مه  ١٦در 

بودند، سر مارک  عثمانی گرفته متصرفاتکردن  تکه تصميم به تکه
اش  رخارجه بريتانيا و ھمتای فرانسویسايکس، نماينده وزارت امو

طور مخفيانه بر سر تقسيم  کرده و بهپيکو با ھم ديدار- فرانسوآ ژرژ
بود  بودند. قرار شده شده  به توافق رسيده رفتهھای به غنيمت گ سرزمين

ل)، لبنان، جنوب شرقی ترکيه و ھای سوريه آتی (تا موص که سرزمين
مستقيم فرانسه در آيد. منطقه ھائی که يله عليا زير سلطه مستقيم يا غيرجل

بعدھا ماورای اردن، عراق، خليج فارس، نقب و قطعه زمينی از طريق 
ابی به دريا را تشکيل می داد، نصيب بريتانيا می ه يحيفا و عکا برای را

شد. اين قرار داد ھمچنين به روسيه تزاری وعده داده بود که استانبول را 
ضائی باز بماند و تحت کنترل کند  . قرار بود مرکز سرزمين مقدس، ف

المللی قرار گيرد. مسئله يھوديان در دستورکار ثبت نگشته و  حاکميت بين
  .٧٦سند از آنان نامی برده نشده بودوجه در ھيچبه 

، داويد لويد جورج به نخست وزيری بريتانيا رسيد، در ١٩١٦در دسامبر 
حالی که او آرتور بالفور،  دست راستش را به وزارت امورخارجه 

يستی بودند: لويد صھيونمنصوب کرد. ھر دو آشکارا طرفدار طرح 
ای ھ خود، مکان دوآتشه بود، به ادعای جورج که يک مسيحی تعميدی
 شناخت. دو رھبر ھای جنگ بريتانيا می سرزمين مقدس را بھتر از ميدان

افتاده که در عين حال رنگی تاريخی پا انگليسی به يک دليل مضاعف پيش
ھا  راضی نبودند. ابتدا، بريتانيائی داشت،  از قرارداد با فرانسه

ی اين منظور داده وبرا خواستند حوزه نظامی کانال سوئز را گسترش می
نظرآنان، راه مديترانه تا  دند فلسطين را عم® فتح کنند. بهبو حتی آماده

خليج فارس می بايست به کنترل نمايندگان پادشاه انگلستان در می آمد. آن 
وجه تمايل نداشتند که سرزمين مقدس را با فرانسويان  ھيچھا به 

ھر چيزی موضوع  و شکاک تقسيم کنند، و به ع_وه، پيش از »ُمنکرخدا«
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 .http://unispal.un.org/unispal.ndfبرای جزئيات قرار داد، نگاه کنيد به:  -  
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تمدن در سال  ين کتاب مقدس بود که مسلمانان بیمربوط به سرزم
آمده از اروپا را ازآن جا اخراج » ھای عيسی مسيح شواليه« ،١٢٤٤

بود !  کرده بودند. و اکنون فرصت بازگشت اروپائيان متمدن فراھم شده
، نبود: ای مثل بقيه ، مث_ اوگاندا يا سي_ن سرزمين مقدس مستعمره ساده

آنجا مھد اصلی مسيحيت بود و لردھای پروتستان بريتانيائی امکان می 
يافتند که آن سرزمين و امورش را با واسطه يک آژانس کوچک يھودی 

  .مطيع از دور رھبری کنند
به فلسطين  ، نيروھای بريتانيا برای نخستين بار١٩١٧مارس  ٢٦در 

ين تھاجم با شکست مواجه دند غزه را فتح کنند. اکريورش برده ، ت_ش 
بع، پايتخت نقب را به السَ ئراکتبر، چندين گردان توانستند بِ  ٣١شد، اما در 
ھا  دس گشوده می شد و سرنوشت فلسطينیورند. راه بيت المقآتصرف در 

سبع را از تسليم ُمھرمی خورد. درست در فاصله  زمانی که فتح بئرال
کند، بالفور نامه  جدا می ١٩١٧دسامبر  ٩المقدس در  (بدون نبرد) بيت

کو مشھورش را به ليونل والتر روچيلد فرستاد. اين پيام قرارداد سايکس پي
انداز  چشم» خلق يھود«ای نيکوکارانه به  را در عمل لغو کرد و با  عطيه

  .٧٧ای (ھژمونيک) نصيب بريتانيای کبير شد طلبانه سلطه
. می بايست تا سال بريتانيا سری بود -در آن ھنگام، قرارداد فرانسه

بلشويک در عملی شبيه به کار صبر می شد تا انق_بيون  ١٩١٨
ليکس در روزگار ما، بايگانی دولت تزاری را منتشر کنند تا  ويکی

پيکو، اين - ھای سايکس ياولی بريتانيا برم_ شود. توافقسرانجام بازی ماک
بالفور، وقاحت عظيم، می بايست کام_ سری می ماند. برعکس، اع_ميه 

دھد که  ده نشان میديرکتی انسانی به نفع يھوديان آزارخود را به منزله ح
ست به تبليغات وسيعی منجر گردد . به ھمين دليل بود که نامه می توان

شته شد خطاب به ليونل والتر روچيلد، شخصيت برجسته محافل لندنی نو
در واقع، اين  يستی.صھيونتر سازمان کم اھميت  تا به نمايندگان ناشناخته
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  کتابنامه در مورد اع_ميه بالفور است: آوی ش_ئيم شامل مرجع ھای گسترده ی الهمق -  
Avi Shlaïm, « The Balfour Declaration and its Consequences » in Israel and 
Palestine, Reappraisal, Revisions, Refutations, London, Verso, 2009, p. 3-
24, John Rose, The Myths of Zionism, London, Pluto Press, 2004, p. 118-

129.  
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بايست نقش پرده استتاری را برای اقدامات استعماری پيچيده که  نامه می
  .سرنوشت خاورميانه را در طول قرن بيستم رقم زد، ايفا کند

ور اع_ميه دبرخی از پژوھشگران تمايل دارند دhيل ديگری برای ص
ز د: از جمله اعتقاد بخشی ابالفور از سوی دولت لويد جورج پيش بکشن

ھای قدرت در بريتانيا ، بر وجود نفوذ يھوديان امريکائی  که  کانون
 بتوانند دولت کشورشان را برای درگيری بيشتر در جنگ جھانی اول

بود که کشتار سازمان يافته نبايد پايان  ترغيب کنند؛ در واقع، توافق شده
ن، در راھروھای موازات آ گر با شکست کامل دشمن آلمانی. بهيابد م

شد که اع_م ايجاد موطن ملی يھودی موجب خواھد شد  رلمان شنيده میپا
طلب و حتی  ھای صلح باوجود ع_قه به بلشويک که يھوديان روسيه

دھای سخت در جبھه شرق از سوی ھا، از ادامه نبر به آلمانی گاھی
  .٧٨ھا پشتيبانی کنند روس

مورد  دوستان ھميشه گرايش داشتند که دريھودی ستيزان ھمچون يھود
سطح ھمبستگی درونی يھوديان و نيز قدرت واقعی آنان اغراق کنند. 

ورای ھر نوع دلسوزی که  يست از يھوديان ،صھيونبرداشت مسيحيان 
است، اساسا با درک ضديھودان تفاوتی ندارد. البته، تفاوت  بيان شده

ه می شود، اما ھمگی ھا ديد مسيحيان انجيلی و ديگر پروتستان ظريفی بين
گرايانه مملو از پيشداوری در مورد چھره  باورانه و قوم بينشی ذات در

  .٧٩نظرند درت آن در جھان با ھم ھميھودی و مواضع ق
تر، سخاوتمندی سرزمينی دربار بريتانيا  نگاری ساده لوحانه نوعی تاريخ

ای است: در  دھد. داستان ساده ا به يک ماده آلی حّ_ل، نسبت میر
خيلی زود با کمبود اَِستُن روبروشد. استن که مواد  جريان جنگ، بريتانيا

است برای ساخت بمب ھا و ديگر مواد  یھاوليه توليد آن، الکل ھای گيا
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ِدُوراه بارزيلی،  ی الهدر مورد تحوhت دولت بريتانيا که منجر به ارسال بيانيه شد، به مق - 
تا  ١٩٠، صفحه ١٩۶٨، ٣- XXXIII ،۴، صھيون(به عبری)، » در باره تاريخ اع_ميه بالفور«

 مراجعه کنيد:Meir Verete ،  و مقاله عالی ماير ورت ٢٠٢
“ The Balfour Declaration and its makers”, Middle Eastern Studies, VI, 1, 

1970, p.48-76.  
 

٧٩
به ويژه اين وجه از سياست بريتانيا، از جمله از سوی لويد جورج   Tom Segevتوم ِسِگو -  

Lloyd George  نخست وزير  را نشان داده است توضيحات پراستعاره او را در اثر زير
 ,C’était en Palestine au temps des coquelicots, Paris, Liana Levi, 2000بخوانيد:

p. 50-51 
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يستی در صھيونمنفجره ضروری است. خائيم وايزمن از رھبران جنبش 
دان مجربی  جمھوری دولت آينده اسرائيل، شيمیاولين رئيس  بريتانيا و

از طريق تخمير گياھان ابداع ی توليد استن نيز  بود که روشی برا
بود؛ از او ياری طلبيدند و وی مشکل را حل کرد، به طوری که به  کرده

برکت دانش و استعداد او، توليد بمب و گلوله توپ به ميزان قبلی خود 
رسيد. در آن زمان، لويد جورج وزير تسليحات بود، و وينستون چرچيل 

، بالفور جای او را گرفت. در  ١٩١٥در سال فرمانده نيروی دريائی ، که 
کرده بود و بعدھا آن ھنگام وايزمن با اين سه شخصيت مسئول گفتگو 

گيری درباره تاسيس موطن ملی درفلسطين از آن روابط  ھنگام تصميم
سود جست. به عبارت ديگر، اع_ميه بالفور را می توان شايد به عنوان 

ھای  ھا در ت_ش يستصھيونھای  ين اخ_قی در برابر کمکجبران دِ 
  .مربوط به جنگ دانست
 ھای تاريخی در ميان است، شايد بتوان ھمه چيز ھنگامی که خلق روايت

ايشگاه شيمی نيست که بتوان بينی کرد. متاسفانه، تاريخ يک آزم را پيش
ترکيبی از مواد، تخمير  ھا را تکرار کرد و کشف کرد که آيا ف_ن تجربه

ه رھبران دولت بريتانيا از ان ا انفجار. پذيرفتن اين نکته ککند ي ايجاد می
اط_ع بودند، دشوار است. ھمان روزھا،  شاخه آلمانی جنبش  بی

ی می کرد؛ از طنز تاريخ، يستی، بطور کامل از آلمانی ھا پشتيبانصھيون
ارتش امپراتوری آلمان  تبار فرمولی در اختيار دان يھودی يک شيمی

 ل را ساختند. نام او فريتز ھابرردَ ھلک خَ وی آن گاز مُ قرار داد که از ر
Fritz Haber   آمدن  کار دريافت کرد. با رویبود که جايزه نوبل را نيز

پرستی آلمانی بود، ناگزير شد راه فلسطين را در  ھا، ھابر که ميھن نازی
  .٨٠پيش گيرد و دررخووت به انستيتوی علمی به رياست وايزمن پيوست

***  
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نوشته زير مسيری را که به اع_ميه بريتانيا در مورد موطن يھودی منجر شد، با جزئيات  -  
  دقيق تری ترسيم می کند:

Jonathan Schneer, The Balfour Declaration, New York, Random House, 
2010. 

ھای امپرياليستی را ناديده گرفته، به طوری که   يسنده جنبه ايدئولوژيکی و انگيزهھمه ، نو با اين
گيری در فلسطين  ھيچ قصدی برای پایبه ذھن خواننده اين گونه خطور می کند که بريتانيا  گاھی

 نداشت.
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، لرد لويد جورج، لرد آرتور بالفور، لرد آلفرد ميلنر، لرد ١٩١٧ در سال

بريتانيا رابرت سسيل، سر وينستون چرچيل و بسياری از رھبران سياسی 
را تا ابد سازی يھودی در فلسطين، سلطه آن ھا  مطمئن بودند که مستعمره

ی ھا بينی و شايد فراتر از آن نيز، اگر پيشکرد؛  بر فلسطين تامين خواھد
ھای  در آيد. اينان نه از قيام کولون مسيحيان انجيلی درست از آب

و نه از  ھيجدھمآمريکائی [مھاجران اروپائی در آمريکا] در اواخر قرن 
درس  رھا در اواخر قرن نوزدھم [در آفريقای جنوبی]شورش آفريکانِ 

يان با قدرت مالی باh، ولی کردند که يھود نگرفته بودند. شايد گمان می
ری نيکوکار و فروتنانه در سياست، منش متفاوتی نسبت به امپراتو وضعم

يست ھای يھودی نيز تاحدی دچار صھيونگرفت. حامی در پيش خواھند
يستی نزد صھيوناشتباه شدند زيرا می پنداشتند که ايدئولوژی  ھوادار 

،امری به اندازه کافی ثابت است و ھميشه بر منافع نخبگان بريتانيائی
  .مپراتوری برتری خواھد داشتمتغير ا

باور برای سرزمينی  يافتن حسرت يھوديان ھزاره بنابراين، نه قوام
کوبيد،  ھای آن می ه موج بزرگ مھاجرتی که بر دروازهباستانی و ن

بايست در پايان آن،  پلوماتيکی به راه نيانداخت که میکدام جھش ديھيچ
سوئی سه محور يستی در فلسطين استقرار يابد. ھمصھيونحاکميت 

کننده بوجود  يک تثليث  تعيين ١٩١٧نوامبر  ٢ر ايدئولوژيک و سياسی د
  آورد:

نش ھا، که با بي مسيحيت انجيلی ، رسيده از دوردستيک حساسيت  -١
دوم قرن نوزدھم ناقلش بود، به طور  استعماری که بريتانيا از نيمه

  تنگاتنگی به ھم تنيده شده ؛
يھوديان خلق ييديش که  بطور  رگی ازتيره بختی ژرف بخش بز -  ٢

-ند: رشد پيشبود سرکوبگر و تھديد کننده شده روندری گرفتار  دو نبُ اَ گاز
ناسيوناليسم يھودستيز در اروپای شرقی، که به صورتی تھاجمی شروع 

شدن  ارج می کرد، و به موازات آن بستهبه طرد آن ھا به سمت خ
  ھاجران؛ھای اروپای غربی به روی م مرزھای دولت

ھای  درن، به شکلی واکنشی، که ازحاشيهتبلوريک نمود ملی م -   ٣
شدن و نابودی ھمين ملت بی شکل و ناقص ظھور می کرد، و  پاره تکه

  بود. صھيونھدف اع_م شده عمده آن استعمار کشور 
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در محافل وسيعی   صھيونيسمترديد، اع_ميه بالفور برمحبوبيت  ھيچبدون 
تا با اشتياق يھوديان يھوديان بيشتری آماده بودند  افزود. از آن پس،

(مھاجرت کنند). باوجود اين،  بفرستند» به سرزمين اسرائيل«ديگری را 
ز کم ا شويق مقامات دولتی بريتانيا، دستاع_م موطن ملی يھودی و ت

کردن يھوديان اروپای شرقی، و حتی ، برای متقاعد١٩٢٢تا  ١٩١٧سال 
ميھن «برای عزيمت به سوی  انگليسی، کمتر از آنان يھوديان

مسيحی و  صھيونيسمعسل بين  . در پايان ماه٨١کفايت نکرد» شان تاريخی
يست  به فلسطين تحت صھيونھزار  يھودی، حدود سی صھيونيسم

قيمومت تاج و تخت بريتانيا وارد شده بودند. در مدتی که اياhت متحده 
رده بود،  چندصدھزار آمريکا درھای کشور را به روی مھاجرت باز ک

نفر از بی خانمانان اروپای شرقی  موج به موج به قاره آمريکا مھاجرت 
از انتقال به سرزمين خاورميانه که پالمرستون،  سرسختانهکردند. آنان 

جلس اعيان از اواسط قرن شفتزبری، بالفور و ديگر نمايندگان مسيحی م
  .دھا پيشنھاد می کردند، خودداری نمودن به آن ١٩

ی، نبايد بيش از اندازه به شگفت آمد؛ به يقين، شناخت از اين پديده جمعيت
 بود، ن،  با مشک_ت اقتصادی روبرو شدهاستعمار فلسطين در آن زما

ھای يھودی، اين نبود. عامل اصلی  ولی دليل اصلی عدم مھاجرت کولون
م، توضيح اين نکته بسيار پيش پا افتاده است: در نيمه نخست قرن بيست

تی و پيرو ساده دين، خواه بيشتر يھوديان جھان و اخ_ف آنان، خواه سن
ھای سنديکای بوند،  سوسيال دموکراتطلب،  ھای اص_ح ليبرال

ن را به منزله کشور وجه فلسطيھيچ ھا، به ھا و آنارشيست سوسياليست
ای که  در منشور استق_ل دولت  کردند. برخ_ف اسطوره خود تلقی نمی
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مل بسياری از افراد جامعه يھودی بريتانيا از اع_ميه بالفور فاصله گرفتند، و اين فقط شا - 
نمی شد (برای مثال، در درون حزب کارگر). شخصيتی چون » جذب و ھمگون شده«يھوديان 

 ھند، کلود مونته فيور، نوه برادر بشردوست  يادشده  ه [مستعمره]سرادوين مونتاگو، وزير خارج
 hوبنيان گذار يھوديت ليبرال انگلستان و حتی لوسين وولف، مشاور فرماندار برای امور در با

يستی انتقاد کردند.  برای اط_ع بيشتر به دو مقاله زير به صھيون ی هآشکارا از ايدنيز يان، يھود
  و مونتاگو مراجعه کنيد: ترتيب از استوآرت کوھن

Stuart A. Cohen, « Mobiles et motifs de l’opposition de juifs en Angletterre 
au sionisme politique, 1895-1920 », in Shmuel Almog, Jehuda Reinharz & 
Anita Shapira (dir.), Sionisme et religion (en hebreu), Jerusalem, Shazar, 
1994, p.189-205. 
Montagu, « Memorandum on the Anti-Semitism of the British Goverment », 
August 23, 1917, 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Montagumemo.html.  
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ازگشت و پاگرفتن در ھمواره برای ب« ھا  حک شده ، چون آناسرائيل 
ی که اين آرزوی ديگری در سر نداشتند، ھنگام» شان ميھن باستانی

بوسيله استعمارگر ای  ای در سينی نقره فرصت ط_ئی ھم چون ھديه
وجه درخور ندانستند که به آن  ھيچھا عرضه شد،  به  پروتستان به آن

  .سرزمين کوچ کنند
جھان «ھای وحشتناکی بر سر يھوديان فرود آيد و  يست، ضربهبا می

مرزھايش را ببندد، تا سرانجام ايجاد دولت اسرائيل ميسر » آگاهروشن و
  .شود
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۴ 

  در برابر يھوديت صھيونيسم
 »قومی«فتح فضای 
  

  
اين قانونی جھانشمول است: اگر يک خط مرزی از  

آن را از ملت و ميھن بگذرد يا  شخصی -ميان دولت
يک  بگذراند، اين خط مصنوعی فقط از دو آن  ميان

  شدنقانون تبعيت می کند: نا پديد
  . ١٩۴٨مناخم بگين، 

  
) فقط در استرداد ١٩۶٧زی (ويژگی اين پيرو

دس باستانی و واRی ملت ، ھای مق دارائی
در  درخاطرات و ھائی که بيش از ھر چيز دارائی

يھوديان نيست. ژرفای تاريخ آن ملت حک شده ، به 
ويژگی اين پيروزی در اين است که تفاوت دولت 
اسرائيل با سرزمين اسرائيل را در واقع از ميان 

  برده است.
  .١٩۶٧، »در برابر واقعيتی بی ھمتا«ناتان آلترمن، 

  
  

اند و  تفسيری خوانده ھيچھای بريتانيائی کتاب مقدس را بدون  پروتستان
اند. برعکس، يھوديان  واسطه داشته یارتباطی ب الھیھمواره با حضور 

بنا به اعتقاد آنان، شخص خداوند  که سفار اَ فرتلمودی ازايده مطالعه آزادانه سِ 
پردازان مسيحی  ه است، به شدت خوف داشتند. نظريهآن را بازگو کرد

مانعی برای مھاجرت  ھيچ، الھياتگرا (ميلناريست)،  از نقطه نظر  ھزاره
ديدند؛ از نگاه آنان، گردھم آئی  رزمين مقدس نمیکونت يھوديان در سو س

يھوديان پيش شرط hزم برای رستگاری است. نه در قرون وسطی و نه در 
ھا چنين درکی از مسئله نداشتند.  آغاز يا در طول عصر جديد ، خاخام

توانست  ھم، فقط می گردھم آئی يھوديان، يعنی ارواح زنده يا مرده در کنارِ 
 الھيات ی هعملی شود. ھمچنين،  فاصل redemption)ھان (با بازخريد گنا
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، از جھات مختلف،  صھيونيسمانجيلی (يکی از جريانات پروتستانتيسم)  تا 
تر از شکاف ژرف متافيزيکی و ذھنی بود که يھوديت تاريخی را از  کوتاه

  .١ناسيوناليسم يھودی جدا می کند
دھنده مسيحی، جوآنا و  ، يک سال قبل از اين که دو تعميد١۶۴٨در سال 

از حکومت انق_بی  Joanna & Ebenezer Cartwrightر کارترايت زِ نِ بِ اِ 
لندن تقاضا کنند که يھوديان را با کشتی به سرزمين مقدس روانه کند، 

، دانشمند ازميری ادعا کرد که منجی Sabbataï Tzviساباتائی تزوی 
 ی هی شرقی ضرباسرائيل است. اگر در ھمان زمان، يھوديان اروپا

  منجیای نخورده بودند، شايد در ميان خيل مدعيانی که رويای  دھنده تکان
عنوان يک ديوانه ناشناس  شدن را در سر می پروراندند، اين يھودی  نيز به

ماند.  کشتارھائی که در جريان قيام عليه اشرافيت کاتوليک  باقی می
، قزاق مسيحی Khmelnitski دان خِملنيتسکیھلھستانی به رھبری بو

ساسی از ھای متعددی، اح وکس به وقوع پيوست، در بين جماعتارتد
اختن آنان برای پذيرش اع_م س اش آماده وحشت ايجاد کرد که نتيجه

کابالی، سال  ی هرستگاری بود. به ويژه که به موجب محاسب یِ الوقوع قريب
  بود. تعيين شده منجیمي_دی)، سال ظھور  ١۶۴٨( ۵۴٠٨
چونان اخگری که ازافروختن   دونمه ھا) ،- ھا (راه منجی ساباتئیجنبش 

ھای مذھبی يھودی با شور و  کشد، در ميان جماعت ھا شعله برمی بوته
بودند. اين جنبش پس از آن  افته ، پيروان فراوانی پيدا کردهاشتياق اشاعه ي

ن، به اس_م گرويد، متوقف شد؛ باوجود اي ١۶۶۶که ساباتائی تزوی در سال 
ن مذھبی يھودی را تکان داد. سال بعد نيز جھا باوری تا چندموج مسيحااين 

ھمچنان  در ت_طم بودند، و  ھيجدھمھای طرفدار ساباتائی تا قرن  گروه

                                                           
١
مسيحی بر ظھور  صھيونيسمروشنفکری مستقيم » نفوذ«اين بدان معنی نيست که بتوانيم از  -  

ناسيوناليسم يھودی در اروپای مرکزی و خاوری سخن بگوئيم. احتمال کمی وجود دارد که بتوان  
ابھام يافت. احتماh ای بدون  صھيونيست يھودی تبار، نشانهدر ميان روشنفکران پروتوناسيونال و 

يستی، به طور غيرمستقيم فضائی ساخته که به ابراز اين صھيونمی توان فرض کرد  که اوانجليسم 
 Amnon کراکوتزکين-ايده ياری کرده باشد. درباره اين مسئله به تز دکترای پرشور آمنون راز

Raz-Krakotzkin ، به  ن قرون وسطیيستی و يھودياصھيوننمايندگی ملی تبعيد. تاريخ نگاری)
مراجعه کنيد. تولد ناسيوناليسم يھودی  ٣٠١تا  ٢٩٧، صفحه ١٩۶۶عبری)، دانشکاه تل آويو،

يست ھای يھودی شد. برای مثال بين کشيش صھيونيست ھای مسيحی و صھيونموجب تماس  بين 
  و تئودور ھرتسل در وين. در اين مورد نگاه کنيد به: William Hechler ويليام ھچلِر

Claude Duvrnoy, Le Prince et le Prophète, Jérusalem, Publications de 
l’Agence juive, 1966.  
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اش اين بود که، در واکنشی مستقيم، نھادھای يھودی را برانگيختند تا  نتيجه
ي_ت تما ی هکنترل نشد ابزار مراقبت و احتياط بتوانند با انفجار ی هبا توسع

  الوقوع بودند، مقابله کنند. افرادی که خواھان نجات قريب
يستی بود و نه به طريق اولی، صھيونمکتب ساباتئی نه جنبشی پيشا 

يستی آن را بی وقفه چنين صھيوننگاری  گرا، ھر چند نوعی تاريخ ملی
ھوديان از ندن يکَ  ئی تزوی بيش از اين که به از جامعرفی می کرد. ساباتا

اعتقاد » کشور گوزن«مدن در آ شان برای  گردھم محل سکونت
.  اما، شمار زيادی از ٢باشد، طرفداريک  حکومت جھانی معنوی بود داشته
المقدس   که ساباتائيسم ، شوق رفتن به بيتھا از اين ھراس داشتند  خاخام

ا گمراه را دريھوديان برانگيزد، و  در اثر شتاب در اين راه، يھوديان ر
  تر کنند. زلزل يھوديان در جھان را بی ثباتکرده و در نتيجه حتی بقای مت

 ھيجدھماقتصادی که آثارش از اواخر قرن -مدرنيزاسيون اجتماعی
ای، به سفت  شد، ع_وه بر پس راندن اشکال صدھا ساله زندگی فرقه نمايان

ا بيش ھ در مراکز خاخامی کمک کرد. خاخام م مذھبیيھو سخت کردن مفا
آميزی  راقب بودند که  به يک ديدگاه آخرالزمانی مخاطرهاز ھر زمانی، م

ای نزديک را بدھد، دچار نشوند. با اين که  که وعده رستگاری در  آينده
خودی  هبای برای  حالت خود نيز سھم قابل م_حظه ھيجدھمحسيديسم قرن 

اخيز شخصی ، اش به کاباhی لورائی و اعتقاد به رست قائل بود، وابستگی
ھای رستگاری  آن را ھميشه نسبت به صور اسرافيلاکثريت بزرگی از 

  ٣جمعی و فرجام زودرس،  بسيارمحتاط می نمود. 
  

                                                           
٢
ھا، چھره  کشور گوزن«، Abraham Elkayam  ور آبراھام الکايامآبخش و حيرت  اله ی آگاھیبه مق -  

 راويتزکیدر مجموعه به سرپرستی آويزر Nathan de Gaza ارض اسرائيل در نوشته ھای ناتان غزه 
Aviezer Ravitky ،صفحه ١٩٩٨، سرزمين اسرائيل در انديشه يھودی عصر مدرن (به عبری)، بن زوی ،

مراجعه کنيد. مفيد است که ھمچنين توضيح داده شود که نزد فرانکيست ھا (جنبش بزرگ  ١٩۵تا  ١٢٨
حائی درجه اول نبود. به جدھم)، مھاجرت به سرزمين مقدس ھدف نھائی مسيھيساباتئی ھا در لھستان در قرن 

-/http://pluto.huji.ac.il  عبری) نگاه کنيد:، سخنان خدا (به  Jacob Francاثر ژاکوب فرانک
mselio/haadon-ed-5.pdf 

٣
در رابطه آن ھا با مسيانيسم  صھيونيسميکی از محورھای مرکزی تفاوت ھای ميان يھوديت و  -  

به آن می چسبد. انديشمندانی  صھيونيسممی شود که (مھدويت) است: يھوديت در جائی از آن دور 
 ، يھودا کوفمن Gershom Scholem ، گرشوم شولمYossef Klausner چون يوسف ک_وسنر

Yehuda Kaufman ن پرده آو بسياری ديگر، تماي_ت پر اشتياق مسيحيائی داشته و از
، اگر بيدار شويد، Yosef Salmon اند. در اين مورد نگاه کنيد به: يوسف سالمون برداشته

 .٣٣، صفحه ٢٠٠۶، Shazarارتدکسی در محدوده ھای ملت (به عبری)، بيت المقدس، 
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  يھوديت دربرابر اختراع وطن
  

»  شالح مقدس«ھا با نام  وی ھوروويتز که در نوشتهھالِ  هيزياخاخام ا
(HaShelah kakodesh)  يسم در ظھورساباتائمشھور است، پيش از

اسرائيل  ھای به عنوان يکی از بزرگترين خاخام کرد و پراگ زندگی می
شود. او پس از مرگ ھمسرش و به يمن سال  در قرن ھفدھم شناخته می

المقدس  )، تصميم گرفت برای سکونت به بيت۵۴٠٨فرجام که در راه بود (
در برود. او مدتی در شھر مقدس زندگی کرد و سپس به صفد رفته و عاقبت 

در ھمان جا با احترام به خاک  ١۶٢٨شھر طبريه اقامت گزيد و در سال 
يست او نخستين پرستوی صھيونشماری از مورخان  ی هسپرده شد. به ديد

سرزمين اسرائيل «مھاجری بود که در حاشيه عصر مدرن تصميم گرفت به 
 کند.» (alyiah)عروج

مين مقدس، به ھر حال، اين خاخام درست به خاطر مھاجرت به سرز
تواند  که از اين کار خودداری کردند، میبرخ_ف ھزاران خاخام ديگر 

 صھيونيسمشناختی ميان يھوديت سنتی و  اخت_ف ژرف و گسست معرفت
و عشق پرشور » خاک«او با  ی هنشان دھد. رابط یھآتی را به بھترين وج

اشناس ای ن او نه فقط در سنی باh عازم نقطهاو نسبت به آن مسلم است. 
شد، از افراد ديگر نيز دعوت کرد که به او بپيوندند، بدون اين که مھاجرت 

  دسته جمعی ھمه يھوديان را مد نظر داشته باشد.
را » دو لوح اتفاق«رسد که وی در شھر صفد مھم ترين اثرش  به نظر می

. اين نوشته، بيان مخالفت صريح و بدون ابھام با عمل ٤به پايان رسانده است
رت  به اماکن مقدس ، برای زندگی در آنجا ھمچون يک يھودی عادی مھاج

دادن به درماندگی جسمانی مقدر  وجه  برای پناه ھيچاست. اين سرزمين به 
ديگر  ی هتر از ھر نقطھبی در آن محل دشوارنشده است. اجرای احکام مذ

جاست بايد خود را از  فردی که ع_قمند به سکونت در آن جھان است، و
رود، اين  می» سرزمين کنعان«معنوی آماده کند. ھر يھودی که به  نظر
دھد.  محل انجام نمی ھای آن را برای کسب آرامش يا چشيدن ميوهکار 

که به  قدس، قاطعانه تاکيد می کند که آنھای  کتاب م شالح، با تکيه بر آيه
 جا بماند. است که تا پايان عمر در آن آيد، نذر کرده سرزمين مقدس می

                                                           
٤
 خواند.  www.hebrewbooks.org/14406 سايتاين مطلب را می توان به عبری در   - 
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ور آنان در اين محل گذرا سرزمين ابدا به پسران اسرائيل تعلق ندارد و حض
به دست ھوا ست. توصيفی که خاخام از استقراردر آن سرزمين و پا در

دھد، تصويری  دقيق از يک يھودی  است که در تبعيد زندگی می کند.  می
وجه، نشانه آغاز رستگاری  ھيچوی، آمدن به سرزمين به  ی هبه عقيد

تر است و توانائی  رعکس! بار مسئوليت بيشتر و سنگينيست؛ بلکه بن
آن که در «قدرت ايمان است.  ی هتحمل آن، در ھراس و اضطراب، نشان

سرزمين اسرائيل زندگی می کند بايد ھميشه نام کنعان را به ياد داشته باشد 
در  طوری که داود قول داد که ترجمان انقياد و تسليم است [...]. شما ھمان

د کرد: "من در زمين غريب ھستم" (مزامير يھتان زندگی خوا سرزمين
٥)١٩، ١١٩«.  

حدود يک قرن بعد، خاخام يوناتان اِيبِشيتز، يکی از شارحان و مفسران 
عزيمت به سرزمين مقدس ھمان  ی هبرجسته مکتب پراگ  نسبت به وسوس

ساباتئيسم  ه طرفداری ازترديد را بيان داشت. او که از سوی مخالفانش ب
 شفاھیترين پيروان قانون بود، در مورد رستگاری، از سختگير متھم شده

برای تسريع روز فرجام،  ھا قبال ت_ش انسان و در [تلمود و مدراش] بود
که  ترين اشخاص بود. او بدون کوچکترين ابھامی تاکيد کرد  از نگران

حال از اراده  شان نيستند؛ امری که به ھر»تبعيد«يھوديان مايل به ترک 
سوالی  ٦»عشق يھوناتان«آنان خارج است. در تفسير مشھوری در کتاب 

سرزمين » توانم برگردم، اگربه گناه آلوده شوم؟ چگونه می«کند:  طرح می
رسالت دارد که فقط از يھوديانی استقبال کند که فاقد خ_قيت بوده ومستعد 

اين که چنين يھوديانی  ارتکاب خطا و سرپيچی از حکمی نباشند. با توجه به
وجود خارجی ندارند، نه فقط نبايد از عمل سکونت در اين سرزمين مقدس 

 نيز انداختن روز نجات راداشت، بلکه اين کارخطر به تاخيرانتظاری  ھيچ

                                                           
٥
در مقاله آوييزر راويتزکی  ، الح . در مورد موقعيت ش١١، صفحه ٣ھمان جا، کتاب دو،  -  

    : عه کنيد بهمراج
 »Pays de la grâce et de frayeur : La relation ambivalente à la terre  d’Israël 

dans les sources d’Israël  », in Aviezer Ravitzky (dir.), La Terre d’Israël 
dans la pensée juive de l’ère moderne, op. cit., p.7-9. 

٦
(به عبری)،  Jonathan Eybeschutz ،Ahvat Yehonatanتزنگاه کنيد به: جوناتان ايبشو 

 .Yaarot Devash, 74 و بخش اول نوشته او ٧٢، Ekev، بخش١٨٧۵، Shpiringھامبورگ، 
http://www.hebrewbooks.org/32684      و  ٢٣و ھمچنين مقاله اوييزر راويتزکی، صفحه

٢۴ « pays de la grâce et de la frayeur »مت و وحشت).، (سرزمين رح 
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بر خواھدداشت. افزودن اين نکته خالی از فايده  نيست که خاخام و عالم در
ايبشيتز، که وی را متھم به  ، رقيب Jacob Emdenمدن بزرگ، ياکوب اِ 

بود، در مورد رابطه با  مخفيانه از مکتب ساباتائيسم کردهطرفداری 
سرزمين اسرائيل با او کام_ ھماھنگ بود. انتقاد دائمی او از ھر گونه 

و چه در خفا، حامل م_حظات   باوری، چه آشکاراتاييد مسيحاگفتاری در 
رسيدن روز آخرت نيز بود.  راف تسريعندی نسبت به ھرنوع نيتی برای ت

اگر فردی وجود داشته باشد که از سه سوگند ، خط راھنمای کل دکترين 
آورده باشد، ھمان  خاخام اِمِدن بوده است. وی با جديت ھمان ود را درخ

المقدس  حسيد با مھاجرت به بيت- يودا ھه  روال نابخردانه ومعيوبی را که
) مھاجرت  alyiah«(ن پيشگام در پيش گرفت و به عنوا ١٧٠٠در سال 

  .»٧يستی ثبت شد ، دنبال کردصھيوندر تاريخ نگاری » ملی
که از سرزمين مقدس ھتک حرمت گردد،  ترس از روی اعتقاد از بابت اين

،  در به اجرا در آيندھای بيش از حدی در آن جا  را که ممکن است فرمانچ
ريشه  عميقا بيستم تا نخستين سال ھای قرن شفاھیتفکر مبتنی بر قانون 

داشت. برخی اين ترس را آشکارا بيان می کنند، در حالی که عده ای ديگر، 
را ناديده گرفته، از بحث در باره آن  تمايل دارند اين موضوع مسئله ساز

از فضيلت خيالی  وتجليل یگذار ناب کنند. برخی ديگر حتی به حرمتاجت
فکر زندگی در آن محل ی به دھند، بدون اين که حت سرزمين ادامه می

اند که  جنبشی نشده ھيچباشند. نھادھای مذھبی سنتی موجب پيدايش  افتاده
را » ودر آن جا ساخته شدن  ساختن«المقدس برای  آمدن به بيتقصد 
  باشند. داشته

ھای خاخامی نسبت به ظھور  ه ھرحال، پيش از طرح واکنش جريانب
از نخستين صداھای يھودی  چالش ملی جديد، شايسته است لحظه ای بريکی

 Mosesمندلسون  ِزستامل کنيم. مو ھيجدھمروشنگری در قرن  عصرِ 
Mendelssohn  از آشنايان  ايبشيتز و امدن در مدرسه تلمودی تحصيل

داشت. او برخ_ف دو  عالم ديگر،  تسلط کامل کرده و بر ادبيات خاخامی
مستقلی بپروراند که دور کرد تا مکتب فکری  قانونخود را ازساختار زبان 

  به خاطر آن نخستين  فيلسوف يھودی دوران مدرن شناخته شد. 

                                                           
٧
درباره مھاجرت حسيدی ھا به کتاب ياکو بارنای، تاريخ نگاری و ناسيوناليسم نگاه کنيد.  -  

 ١٨٨١-۶٣۴گرايش ھای موجود در پژوھش ھای مربوط به سرزمين اسرائيل و اھالی يھودی آن، 
  .١۵٩تا  ١۴٠(به عبری)، بيت المقدس، ماگنس، صفحه 
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 در مقياسی بزرگ، مندلسون ھمچنين يکی از نخستين فيلسوفان آلمان بود.
ھای ژرمنی ھنوز به  نشين و پرنس پادشاھیدر حالی که اکثريت اتباع 

ران بزرگ وشنفکاندازه کافی به زبان آلمانی مسلط نبودند، مندلسون مانند ر
نوشت. اين به اين معنی  دستی به اين زبان می ديگر، آثارش را با چيره

عتقد بود، از بود. او مومن و م بودن دست برداشته يھودینبود که او از 
کرد و با  کرد، از سرزمين مقدس ستايش می احکام دين تبعيت می

ميزی آ ا فرھنگ مسيحی، حتی در چارچوب درھمشدن يھوديان ب مخلوط
کرد. در ھمان حال، او برای بھبود وضع  طلبانه، مخالفت می برابری

، يعنی مداخله کرد اقتصادی يھوديان و خروج آن ھا از گتوھا –اجتماعی 
د ولی در عين حال بودن آنان اختصاص دادهنگھداری  بهجائی که مقامات 

بدين ترتيب . ندديد امان  می در از تھاجم مدرنيته نيزھا خود را  آنجائی که 
) عبرانی(با خط » عالی«بود که او ترجمه جديدی از کتاب مقدس به آلمانی 

انجام داد که در آن تفسيرھای فلسفی را نيز وارد کرده بود. پيکار او برای 
آخرين نبردھای روشنفکرانه  برابری حقوق يھوديان او را به يکی از

  اش کشانيد.  زندگی
مسيحی به  الھياترگ مندلسون، عالِم ، پنج سال پيش از م١٧٨١در سال 

ی عليه کارزار Johann David Michaelisنام يوھان داويد ميکائليس 
نداخت. اين يکی از نخستين ا سائی برابری حقوق يھوديان به راهشنا

باhی  ھا در اين زمينه بود که موجب مجادhت تندی در محافل درگيری
م شد. لحن پروتوناسيونال و ھاول قرن نوزد فرھنگی آلمان در طول نيمه

شد. يکی  ھای ميکائليس حس می ھراسی در ھمان زمان در برداشت يھودی
گفت آنان ميھن  ھای او عليه يھوديان شامل اين بود که می شکايتاز 

ه در کل فضای ديگری در شرق دارند. تاکيد اين نکته اھميت دارد ک
که خيلی قبل از تولد ھراسان نخستين کسانی بودند  کشوری آلمان، يھودی

  ھا برای يھوديان اختراع کردند. ، سرزمينی ملی دردوردستصھيونيسم
داد. موضع او که بر  کشی واکنش نشان می روا و بدون وقتپ مندلسون بی

زدھم در ميان يھوديان مومن  اصول تکيه می کرد در سراسر قرن نو
  :زش داردارن آای از  ز بود؛ به ھمين دليل بازگوئی شمهاندا طنين

نگرانی جناب ميکائليس  شت به فلسطين که اين قدر مايه دلبازگانتظار «
شده کوچکترين تاثيری بر منش مدنی ما ندارد. تجربه نشان داده که از 

يعنی ديرباز و در ھمه نقاطی که با روامداری با يھوديان رفتار شده، 
ه دچار خوانائی دارد ک ھائی ای که از يک سو با طبيعت انسان رويه



٢٢٨  

د که بر رويش زندگی خوبی ند، خاکی را گرامی می دارننباش آشفتگی روان
ن ھاغلبه ، او بر آرد کننددر آن جا را د. و اگر اين احساسات مذھبی ندار

 توجھی ھا واگذارشان می کند و سپس به آنکرده، به کنيسه  و نماز
سوی پيران بينی آينده از  از طرف ديگر، بايد آن را با پيش د؛ وکن نمی

اين امر ما را از شتاب است، پيوند داد.  تلمود به ما تعليم داده کهمان  فرزانه
و اين معنی ديگری ندارد به جز به رسيدن روز آخرت ممنوع می کند. 

ممنوعيت انجام ھر کاری که به سوی بازگشت در ملت (ناسيون)  و تجديد 
ھای  وعدهکه  بدون اينباشد،  گيری شده خود ما سمت ی ارادهحيات آن  به 

ای که در متون مقدس وعده  ھای ويژه ھا و معجزه ، نشانهسرخرمن
ولی بسيار  مرموزکمی  روشیشده، تحقق يابد. اين ممنوعيت با  داده

شده : "من شما را  ھای سليمان بيان ھای غزل غزلفرازانگيزدر  جانيھ
  ٨»قسم می دھم [...]". 

ر اروپا، فيلسوف يھودی ضروری ھای ملی دتولد قلمرو ی هدر آستان
دانست به روشنی توضيح دھد که چرا سرزمين مقدس ميھن او نيست. او 

ھا را از يھوديت  دو استدhل کمک گرفت؛ يکی از آن برای اين منظور از
است: يھوديان افراد عادی ھستند و در نتيجه کشوری را که  يونانی گرفته

احت از تلمود به دhل ديگر به صردر آن زندگی می کنند، دوست دارند. است
ی  سه سوگند، از اين به بعد در الھياتاست: دست آويز  عاريت گرفته شده

نيت نوپا تلقی می کند، روشنگری که خود را بخشی از ژرم فلسفه يھودیِ 
 ی هتوان مندلسون را به منزل است. از اين نقطه نظر، می جای گرفته

ی انی، نخستين فيلسوف يھودشاخصی در نظر گرفت که فيلون اسکندر
 Franz Rosenzweigروزنوايگ  سمکتب يھودی يونانی را به فرانت

دھد. او شايد آخرين فيلسوف بزرگ يھودی آلمانی بود که ھرگونه  پيوند می
. در ھمان ٩ت_ش الحاق يھوديت به يک سرزمين را کام_ مردود ميشمرد

                                                           
٨
 Moses Mendelsson, Gesammelte Schriften, t.III, Hildesheim, Gertensberg, 

1972, p. 366. 
٩
ھرچند که روزنسوايگ مثل بوبر درباره يھوديان از  اصط_ح جماعت ھمخون استفاده کرده،  -  

از ربط دادن خون و سرزمين و تلقی سرزمين مقدس به عنوان يک  Buber ولی او برخ_ف بوبر
[...] به  ه خون اطمينان کرده و سرزمين را ول کرده ايمفقط ما، ب«ميھن خودداری کرده است: 
گری شروع  ھای جھان، افسانه تبارشناسی خلق جاويدان با بومی ھمين دليل، بر عکس خلق

شود. تنھا از زمين زاده شد [...] پدر و انسانيت؛ برعکس، پدر که اسرائيل حاصل اوست يک  نمی
 ,Franz Rosenzweig, L’Etoile de la rédemption, Paris, Le Seuil» مھاجر بود

1982, p. 354. بين «. موضع بوبر درباره ارتباط ارگانيک بين ناسيون و سرزمين در کتاب او
 به خوبی بيان شده است. ١٩٨۴(به عبری) ، بيت المقدس، شوکن، » خلق و سرزمين او
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جنبش بزرگ اص_حی  دھنده توان مندلسون را به مثابه بشارت حال، می
يستی نيز صھيونيستی و صھيونپيشا  ی هيھودی ديد، جنبشی که بعدھا با ايد

  مخالفت کرد.
ا نامطلوب و زيان بخش يک دولت يھودی در فلسطين ر ی همندلسون، ايد
کرد  و از اين جھت بين خود و خاخام گرائی(رابينيسم) سنتی،  ارزيابی می

ملت در اروپای قرن  ی هپيشرفت ايد از نظر اصولی تفاوتی قائل نبود.
ی شمار نوزدھم، اعتراف به اين باور اساسی را دگرگون نکرد. به استثنا

 Tzviبندی نظير تزوی ھرش کاليِشر  طبقه ھای  غيرقابل اندکی از خاخام
hirsch Kalisher و يھودا آلکالی Yehouda Alcalay  که برای ادغام

کاری  زمينی و ملی ت_ش کردند،سر گرائی مسيحاباوری مذھبی با واقعيت
يستی برای آنان کسب کرد، در صھيوننگاری  که جايگاه ممتازی در تاريخ

گشايشی به سوی نخستين احکام  ھيچنھادھای يھودی،  ی هبين کلي
در قبال » موروثی«يستی نمی يابيم. حتی برعکس، يک دشمنی صھيونپيشا

مين مقدس را ھمچون يک يستی) که می خواھد سرزصھيوناين تمايل (پيشا
  ميھن ملی ببيند ، ابراز شده است.

، يعنی با صھيونيسمنخستين درگيری ھای يھوديت سنتی تاريخی ، با 
جمعی با مدرنيته، صورت نگرفته   assimilationطرحی برای   ھمانندی 

ھای سازگاری را که  نوزدھم، يھوديت سنتی، نخست ايده است. در قرن
ی که اساسأ  رح می ساخت ونيز ھمانندی انفراديھوديت اص_ح طلب مط

ھای پيوستن روندداد. در واقع، اين دو جلوه اخير، به hئيک بود، ھدف قرار
ھای ملی در حال تبلور ارتباط داشت. پيشرفت قانونگذاری که  به فرھنگ

 ءبه يھوديان در اروپای غربی و سپس اروپای مرکزی برابری حقوقی اعطا
ھای يھودی سنتی را تسريع کرد.  روبناھای جماعت  د، روند فروپاشیکر

نفوذ فلسفه روشنگری، که اساس آن بر شک استوار بود، تا اروپای شرقی ، 
فروپاشی  ھای دانشمندان جوان ، موجب ن نسلو  رواج تدريجی آن در بي

امکانات در صدد واکنش برآمده  ی هجدی نھادھای جماعتی شد  که با ھم
  بودند.

شد، يھوديت  ائی که ليبراليسم سياسی شکوفا میھ در ھمه مکان
از آن ھم پيشی گرفت. از ھمان  گاھیطلب با اقبال روبرو شد و  اص_ح

آغاز قرن نوزدھم، در ھلند، انگلستان، فرانسه و به ويژه در آلمان، جوامعی 
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پديدار گشتند که در صدد تطبيق اعمال مذھبی و متون يھودی با جوھر 
ز طريق انق_ب فرانسه رواج می يافت، برآمدند. ھر عصر روشنگری که ا

اص_ح شده و شکل و آن چه در سنت، مخالف با خرد به نظر می آمد، 
ھا تغيير  ھا در کنيسه رات و نظم نمازگذاریيافت. مقر محتوائی نو می
آن ھا مراسم جا پيش رفتند که معابدی ايجاد شد که در  کرد؛ حتی تا آن

 ی هشد. بارزترين مشخص تری عرضه می مذھبی ابتکاری و سبک
ھای ملی در حال  ھماھنگی با ظھور ملت ھا و فرھنگ اص_حات، اقدام به

طلب تمايل داشتند که با اين روند  س در آن زمان بود. يھوديان اص_حتاسي
ھای جمعی جديد  از ھمه، خود را بخش hينفک ھويت ھمراه شوند و پيش

به زبان ملی ھر کشوری که بيش ازپيش  یعبراندانستند. متن نمازھای  می
طلبان،  ال، اص_حح شد. در عين گشت، ترجمه ن غالب میرواج يافته، زبا

زمان ارجاع در آخر صھيوناشاره به رستگاری را که به بازگشت به 
داد، از نمازحذف کردند: حال ھر يھودی فقط يک ميھن دارد، ميھنی که  می

ش از ھر چيزی، آلمانی، ھلندی، انگليسی، در آن زندگی می کند. يھوديان پي
طلبان به شدت با  اند. اص_ح نسوی يا آمريکائی  با دين موسايیفرا
پديدآمد، دوم قرن نوزدھم  ه یيستی که بعدھا در نيمصھيون - ھای پيش ايده

ھا ھراس داشتند که  پافشاری بر مطرح ساختن   به مخالفت برخاستند. آن
 تاھراسی شده ، موجب تقويت يھود غيرمذھبی، ماھيتاخت_ف فرھنگی  با 

  از اين طريق رسيدن به برابری حقوق مدنی را به تاخير اندازد.
با اين حال، اين سمتگيری سياسی از پيشرفت يھودستيزی جديد در مرکز و 
شرق اروپا جلوگيری نکرد. به طور کلی، ناسيوناليسم برای تعيين حدود 

ھای  بود، به يھوديان و اقليت ق نيافتهملی  که ھنوز کام_ تحق مرزھای
واکنشی فوری و  صھيونيسمو  صھيونيسمداشت. آخرسر، پيشا ديگر نياز

مستقيم به اين ناسيوناليسم قومگرا بود که با تکيه بر اسطوره مذھبی، 
تاريخی و بزودی به ياری بيولوژی، يھوديان را طرد می کرد. باوجود اين، 

شد  انی بيشتر اص_ح طلبان ليبرال میگرسياسی موجب ن صھيونيسمظھور 
جريان جديد بيان  که در صدھا متن منتشر شده، ھراس خود را از اين

برداری از  را بيش از بيش نوعی تقليد وکپيه صھيونيسمکردند. آن ھا،  می
دو بينش ازاين که  يھوديان را ھراس تلقی می کردند: ھر - ناسيوناليسم يھود

  ميھن تلقی کنند، خودداری کرده ، و ھر دو منزله عضو تمام عيار به
  بيعت کنند. ھا با ھردو گرايش مظنون بودند که مبادا آن
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ترين جماعت يھودی آلمان تبديل شدند. از داويد  طلبان به مھم اص_ح
م ، از نزديکان مندلسون، تا خاخام عالِ David Friedländerفريدلِنِدر 

ھائی چون زيگموند  شخصيتو سپس Abraham Geiger آبراھام گايگر 
 Heinemann و ھاينمن فوگلِشتاين Sigmund Maybaum مايبوم 

Vogelstein  شماری از روشنفکران مذھبی نوگرا در اين ميان شکوفا ،
 Wissenschaft des» (دانش يھوديت«شدند. گرايش  موسوم به 

Judentums(نخست قرن نوزدھم به  ، که بيش از ھر گروه فرھنگی نيمه
 ی هبود. انديش اری رساند، از آن جريان زاده شدهوزش تاريخ يھودی يآم

، فيلسوف Hermann Cohenيستی ھرمن کوھن صھيونيھودی و ضد
طلب،  بدون ارجاع به تاثير جريان اص_حتوانست  کانتی نمیوئبزرگ ن

ھائی نيز در  شاخه ١٨۴٨، به ويژه پس از انق_ب.اين جريان ١٠درک شود
  .١١رداياhت متحده گست

يھوديت ليبرال و يھوديت سنتی، فراسوی رقابت سختی که باھم داشتند ، در 
يک ملک يھودی ،  ی هاين که به فلسطين به منزل ی همردود شمردن مصمان

شود ، با ھم توافق  يک ميھن ملی نگريسته مکانی برای مھاجرت و يا
 روند داشتند. در اروپای غربی و مرکزی، يھوديان نظير شھروندان ديگر،

کردند، البته نه در جھت يک ھويت سياسی  شدن به ملت را طی می تبديل
 اشدن در ملت محل سکونت شان. بعد لکه از طريق جذبيھودی ويژه، ب

 ی هدربار«يک روزنامه مھم يھودی آن را به طور کامل چنين فرموله کرد: 
ه عشق به  امپراتور  وبه رايش، به دولت و به ميھن، ھم ی هاين مسئل

                                                           
١٠

  ه عبری):يستی فيلسوف، نگاه کنيد به مجموعه مقاله (بصھيون-درباره موضع ضد -  
Hermann Cohen, Réflexions sur la judaïsme et les problèmes de la 

génération, Jerusalem, Bialik, 1977, p. 87-104,  :و ھمچنينReligion und 
Zionismus, Crefeld, R. C. Blätter, 1916.  

 
١١

ر اياhت متحده ، پس ازرشد نازيسم و در فضای ليبرالی حاکم ب١٩٣٧يھوديت پيشرو در سال -  
ناسيونال يھودی شروع شد. پس از پيروزی اسرائيل در  ی  هدر مورد  مسئله ملی و پذيرش ايد

به سازمان  ١٩٧۵، يھوديت به طور کامل با دولت اسرائيل ھويت يافت و در سال ١٩۶٧جنگ 
  يستی پيوست. نگاه کنيد به:صھيونجھانی 

Michael Meyer, Response to Modrnity. A History of the Reform Movement 
in Judaism, New York, Oxford University Press, 1988, p. 326-327.  

اختصاص داده   صھيونيسممتاسفانه نويسنده جای بسيار محدودی به تخاصم ميان يھوديت ليبرال و 
 است
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طلبان، از طرفداران اکيد  ھا تا اص_ح ھای يھوديت، از ارتدکس جناح
 dieقرص روشنگری [ واداران پروپاپيروی از دين تا ھ

Aufgeklärstesten ١٢]، با يکديگرھم نظرند.«  
برجسته  ی ه، چھرSamuel Raphael Hirschسامسون رافائل ھرش 

مادين ارائه می دھد: در فرھنگ آلمان در قرن نوزدھم، مثالی ن» ارتدکسی«
نوشت و  خواند و می فاضلی بود به راحتی به آلمانی میاو که روحانی 

در دوران  وشود  به عنوان مفسری نابغه شناخته می حتی در روزگار ما،
داشت. از ھنگامی ھمتا  از ھوادران و پيروان  درخشان بی نسلی نيز خود

ام ھرش کاليشر يستی از سوی خاخصھيونھای پيش  که نخستين پژواک
Hirsch Kalisher  يا کمونيست قديمی، موزس ھس Moses Hess 

وی  ی هبگوش رسيد، او به جلوگيری از انحرافی مبادرت کرد که به عقيد
ساخت.  رده و آن را با خطر جدی مواجه میيھوديت تاريخی را تحريف ک
کردند،  مين مقدس را مثل يک ميھن تلقی میاين واقعيت که برخی سرز

امپراتور  ی هتوانست موجب تکرار خطای بارکوخبا در دور یم
بود.  نگران کرده تھادريانوس شده و به يک تراژدی منجر شود، او را سخ

بودند، يادآوری  يھوديانی که احتماh فراموش کردهاو ھمچنين به ھمه 
تورات را در صحرا دريافت کن، بدون سرزمين، بدون ملک «کرد:  می

بود و اندوھگين، مردمی که روحش  خواھيمصحرائی   زمينی، ما مردمی
تورات است [...]. توراتی که پر از عزم و اراده است و برای مردم، يک 

است[...]، به ھمين دليل است  زمينی و يک غايت برای زندگی بودهملک 
که سرزمينی به ارث به اين مردم واگذار شد و ھمچنين نظم و پاسداری در 

عنوان ھدفی فی نفسه، بلکه فقط به عنوان وسيله و امکانی دولت، ولی نه به 
  .»١٣برای شکوفائی و کمال تورات

                                                           

 ١٢
 - Der Israelit, 79/80, 11 octobre 1898, p. 1460  
 Yaakov Tzur    :« Entre sionisme et orthodoxie en و تزورياک ی الهبه نقل از مق 

Allemagne », in Haïm Avni é Gideon Shimoni (dir.), Le Sionisme et ses 
opposants dans le peuple juif (en hébreu), Jerusalem, La Bibliothèque 

sioniste, 1990, p.75.  
  

١٣
، (به عبری)، نامه ای از شمال، Hirsch  Samson Raphaelرشھياز سامسون رافائل  -  

 .١٢٠تا  ١١٨ھشتم، صفحه  ه ی، نام١٨٩٠، Ramويلنيوس، 
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زد عالمان سنتی گيرد، ن شته مقدس کام_ جای سرزمين را میاين ايده که نو
، ١٨٩٧سال  شود، و ھنگامی که تئودور ھرتسل در ديگر نيز ديده می

ی يستصھيون ی هگرھای آلمان برای شرکت در کن خواست از انجمن خاخام
ای روبرو شد. تنش چنان حاد شد که  دعوت کند،  با پاسخ رد قاطعانه

جماعت يھودی مونيخ که قرار بود اولين کنگره در آن شھر برگزار شود، 
سرسختانه با تشکيل نشست بر روی خاک آلمان مخالفت کردند و در نتيجه 

از نود نماينده  منتقل کند.ھرتسل ناگزير شد کنگره را به بال  درسويس 
ھای آلمان، فقط دو تن فراخوان مخالفت با برگزاری کنگره  خاخام

  يستی را امضا نکردند.صھيون
، خاخام اعظم بريتانيا، Naftali Herman Adlerدکتر نفتالی ھرمن آدلر

که در ابتدا از مستعمره سازی يھودی در فلسطين پشتيبانی  و حتی نسبت به 
اظھار ع_قه کرده بود،   Amants de Sion صھيونجنبش عاشقان 

يستی فاصله گرفته و از ھر صھيوندرنگ از طرح سياسی استقرار  بی
، خاخام  Zadoc Kahn نبا ھرتسل خودداری کرد. زادوک کا تماسی

از اقدامات اتخاذ کرد. با اين که او   مشابھیاعظم فرانسه ھم موضع 
در آغاز  ھيونيسمصروچيلد پشتيبانی کرده و بشردوستانه ادموند دو

به  او، وفاداری يھوديان فرانسه ی هکنجکاوی او را برانگيخته بود، به ديد
جديد ملی يھودی بود.  » ماجراجوئی«از  تر نھايت با اھميت ميھن خود بی

ھای اروپائی با  خاخام ی هبدون ترديد، جالب ترين مثال در مورد رابط
 moritzدمان ارتباط معروف ھرتسل با موريتز گو ،صھيونيسم

Güdemann.خاخام اعظم وين و کارشناس نامدارتاريخ يھوديت بود ،  
از اين خاخام  ،»دولت يھوديان«، ھرتسل پيش از تاليف ١٨٩۵در سال 

خاندان روچيلد در شھر وين  ی هبود تا بتواند در شاخ بانفوذ کمک خواسته
اطمينان  شد. او خيلی زود بر انگيخته» آگاه«رخنه کند. کنجکاوی خاخام 

شود، و شايد ستيزی درگيرخواھد در مبارزه عليه يھود داشت که ھرتسل می
را در خدمت دفاع از  )Neue freie Presseروزنامه پر تيراژش (

ھرتسل کمی  ی هدھد. خاخام ھنگام ديدار از خانکشيده قرار يھوديان ستم
ود، اش گذاشته ب اين که ھرتسل کاج کريسمس در خانهنگران شد ؛ او از 

دانيم، ھرتسل خيلی کم يھودی بود؛  . ھمان طوری که می١٤حيرت افتاد به
                                                           

١٤
 ٢۴ يادداشت ھا،، جلد دو، ١٩۶٠، (به عبری)، تل آويو، نيومن، نوشته ھاتئودور ھرتسل،   -  

  .٣۵، صفحه ١٨٩۵دسامبر 
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دانند که او پسرش را ختنه نکرده بود (ظاھرا او ختنه را خدشه دار  می ھمه
ای که عليه اين  دانست). خاخام بر ترديد اوليه میکردن مردانگی 

ه با عجيب حس کرده بود، غلبه کرده و به مکاتبه دوستان goyيھودی غير
  روزنامه نگارجوان کنجکاو و مبتکر ادامه داد.

اش، برای گودمن منصب خاخامی  یھرتسل در تخي_ت گسترده و نمايش
» تفاھمءسو.  «١٥بود دولت آتی يھودی را در نظر گرفته اعظم پايتخت 

يا بود. اگر چه داری نيز که بين اين دو پيش آمد، به حد کافی گو معنی
 طلب، از ھر ناسيوناليسمی بيزار ود و نه اص_حگرا ب گودمن خاخامی سنت

فرھنگی امپراتوری - اش، فضای سياسی بود و به خاطر جھان وطنی بنيادی
،  در ١٨٩٧را به طور کامل بازتاب می داد. در سال  a-nationalغيرملی 

 اھل ھوشمنديستی، خاخام صھيون ی هھمان سال برگزاری نخستين کنگر
. اين اثر کوچک، يکی ١٦منتشر کرد وديت ملی"يھای با عنوان " وين جزوه

ی و سياسی را تشکيل می دھد  که تاکنون الھياتاز موفق ترين آثارانتقادی 
  است. يستی نوشته شدهصھيوندرباره بينش 

يت کتاب مقدس را به زير سوال گودمن، در مقام يک خاخام، طبيعتا روا
و سفر پيامبران مملو از  گانه (پنتاتک) برد، ولی تفسير او از اسفار پنج نمی

اشتياق پرشور به جھانشمولی و ھمبستگی انسانی است. دلھره عميق او 
گرای (آنتی  تيزی مدرن از او يک انديشمند  ضدملینسبت به يھودس

دوران  او يھوديان در ی هناسيوناليست)  روشمند ومعقول ساخت. به عقيد
يرانی معبد، ديگر يک دادند،  اما از زمان و باستان، خلقی را تشکيل می

خلق نبوده، بلکه جماعت مذھبی مھمی بود که توانست پيام يکتاپرستی را به 
ھميشه جھان داده و از جمع انسانی يک خلق بزرگ واحد بسازد. يھوديان 

و در ضمن،   )يونانی، پارسی، عرب (شده  ھای گوناگون ادغام درفرھنگ
، و »ارتدکس«، خاخام گودمن ايمان و قانون خود را حفظ کردند. بين

، رھبر Adolf Jellinekطلبی چون آدولف يلينِک  ھای اص_ح خاخام
جود داشت: اصلی جامعه ليبرال وين، در مورد اين موضع توافق اصولی و

اند و در فرانسه،  د، در انگلستان، يھوديان انگليسیان يھوديان آلمان، آلمانی

                                                           
١٥

  .٣۵، صفحه ١٨٩۵ژوئن  ٧ھمان جا،  -

  
١٦

(به عبری)، بيت المقدس، مرکز  يھوديت ناسيونال، Moritz Güdemannموريتس گودمان  -  
  .١٩٩۵دينور، 
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ھای با اھميت تاريخ  صلف«ن بسيار پسنديده است چرا که فرانسوی و اي
است. اينان  خوردهھر ھائی چون فيلون، ميمونی و مندلسون مُ  تبعيد با نام

ھنگ عمومی دوران خود فقط پرچمدار يھوديت نبودند، آنھا ھمچنين در فر
  ».١٧اند  نيز درخشيده

ملی که در جھان رواج می يابد ذاتا با روح مذھب يھود مخالف  خواھیخود
ممنوع است که در دام  شفاھیکتاب مقدس و قانون  است و برای پيروان

است که درآن  یھشوينيسم دلفريب  و خطرناک بيافتند. اين درست را
ديگر،  بگذارند. به عبارت goyimغيريھوديان يھوديان نبايد پا جای پای 

مذھبی؛ نه به ھمگونی با سياست به ھمگونی با فرھنگ مدرن غير آری
ای که از فرھنگ  م  سياسی پايهيھاست که مفا هآگامدرن! ھر يھودی عالِمی 

است، در عبری وجود ندارد. خاخام فرھمند تشويش  رومی آمده- يونانی
يھوديتی با توپ و سرنيزه «خاطر خود را از اين پنھان نمی کند که روزی 

نفسه تناقضی مضحک  جا کند، عملی که فیه ب نقش داود را با گوليات جا
ستيز، گودمان نگران را به سمتی يدھای يھود. باوجود اين، تھد١٨»است

جا  به کشورھای ديگر و اقامت در آن  سوق داد که با مھاجرت يھوديان
تفاھم بين ھرتسل و خاخام فاضل در اين ءمخالفت نکند؛ ھسته اساسی سو

  نکته نھفته است:
فرساشدن زندگی  شود  که در صورت طاقت اگر فرصتی به يھوديان داده

توانند برای سکونت به مکان ديگری بروند، بايد خوشحال شان ب در ميھن
آرزوئی جز اين داشت که مھاجران يھودی، در ھر جا که  توان میشد. ن

باشند يا در آينده بروند،  چه در سرزمين مقدس يا جای ديگر، دوام بياورند 
و با شکوفائی زندگی کنند. اما، اشتباه فاحشی خواھد بود، مغاير با روح 

پسنديده است، به  نفسه و تاريخ آن ، که اين مھاجرنشينی را که فی ھوديتي
  .١٩تلقی کرد الھی ی هتحقق وعد ی هداده ، آن را به منزل آمال ملی پيوند
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  .٢٧ھمان جا، صفحه  -  

 
١٨

  .٢٨ھمان جا، صفحه  -  

 
١٩

استفاده می کند. در » فلسطين«و » سرزمين مقدس«ھمان جا،  گودمان در نوشته خود از واژه  
  تغيير يافته است.» زمين اسرائيلسر«ترجمه آن به زبان عبری، واژه فلسطين، طبق معمول به 
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وابسته نبوده ای  ن، يھوديت ھرگز به مکانی يا دورهگودم ی هبه عقيد
 اريخ يھود را تحريف واست. افراد زيادی به عمد ت وھرگز ميھنی نداشته

قدس ) و سير وتامل در باره سرزمين م(نوستالژیاند. درد فراق  پنھان کرده
شدن در آنجا، به ذھنيتی  ملی نسبت داده شده که  و خواست به خاک سپرده

تفاھمی  ءبه منظور جلوگيری از ھر سو«حقيقت ندارد. به يک دليل ساده: 
ينی وابسته به مالکيت بر سرزمرا که با استناد به آن، موجوديت اسرائيل 

است، در  همی کند و يا به سرزمينی بستگی خواھد داشت که به ارث رسيد
، و  است  وی  قوم  يھَُوه  نصيب  زيرا كهکتاب مقدس چنين اضافه شده است: "

) اين نقطه نظر  که برپايه ٩، ٣٢" (سفر تثنيه، . اوست  قرعۀ ميراث  يعقوب
داند،  می الھیش بداند، ميراث آن اسرائيل را  بيش از آن که ميراث صاحبان

ابدی مربوط به زمينی  (nativisme)گرائی  توان موجب پيدايش بوم نمی
گرائی تکيه کرده و نه  رد. اسرائيل نه ھرگز بر يک قبيلهموروثی تلقی ک

مآبی، نظير آن چه در مورد ديگر مردم دوران باستان صادق  بريک بومی
 .»٢٠است

 ھای نده ھرتسل موجب نوميدی خاخامگز ی الهجای شگفتی نيست که رس
تا سنتی گرديد. ھرتسل ھمچنين  طلب اروپای غربی و مرکزی ، از اص_ح

باشد: خاخام  انتظاری از يھوديان آمريکا داشته ھيچدانست که نبايد  می
ھای آمريکائی  وايز ، موسس کنفرانس مرکزی خاخاماسحاق ِميِر

)Central Conference of American Rabbis(  به طور علنی و بدون
ارزيابی کرده بود و آمريکا  مسيحاباوری دروغينرا مثل  صھيونيسمابھام، 

(و نه فلسطين) را پناھگاه واقعی يھوديان ناميده بود. با اين اظھارات، ھر 
وی جامعه جديد يھودی در حال گونه امکان کمک و حمايتی از س

 .٢١گيری روزافزون، به خاک سپرده شد قدرت
ھای اروپای شرقی ،  اميدھای ھرتسل فقط به خاخام ی هبعد، ھم بهاز آن 

يعنی راھنمای معنوی جماعت گسترده ييديش معطوف شد. در واقع، 

                                                           
٢٠

 Le judaïsme ». ھرتسل در مقاله ای واکنش نشان می دھد: ٢٠ھمان جا، صفحه  -  
national du Dr. Güdemann », http://benyehuda.org/herzl/herzl-009.htm  

٢١
 بخش خاخام ملوين واينمن نگاه کنيد: آگاھیبه مقاله  -

Melvin Weinman, « The attitude of Issac Mayer Wise towards Zionism and 
Palestine »,American Jewish Archives, 1951, p. 3-23 

(http://americanjewisharchives.org/journal/PDF/1951_03_02_00_weinman.p
df).  
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نوپا  در نشست تاريخی جنبش ملیِ  ١٨٩٧که در سال » گرايانی سنت«
ا از بودند که اکثر Mizrahi یھشرکت کردند، اعضای جناح آتی ميزرا

بودند. در حالی که در بريتانيا، بلژيک،  ه آمدهقلمرو امپراتوری روسي
hن کشورھا آھا به زبان ملی  ت متحده، خاخامفرانسه، آلمان يا ايا

ھا زبان خاص   کردند، در اروپای شرقی، خاخام نوشتند يا صحبت می می
ه زبان مقدس يعنی که ب گاه آنخود يعنی ييديش را داشتند، که بخشی از آنان 

نوشتند. گزينش زبان روسی يا  دند، به آن زبان میش عبری متوسل نمی
اع شديد نھادھای خاخامی لھستانی ھنوز در سرآغاز خود بود و با امتن

  شد. روبرو می
شناختی و فرھنگی يھوديت در  دانيم، وضعيت جمعيت ھمان طوری که می

ھا  راروپای شرقی، ميليونوت داشت. داروپای شرقی به کلی با غرب تفا
ا و مناطق شھری جداگانه زندگی ھ شان در محله از ھمسايگانيھودی دور 

کردند؛ اشکال بيانی اين جماعت بر خ_ف يھوديان غربی، متعلق به  می
روند  مچنين بخشی ازخروشی بود. ھو ويژه و پرجوش مردمیِ  فرھنگِ

ون حوزه اين فرھنگ ويژه ھا در  در شدن در اين منطقه hئيک و سياسی
ھا، احزاب سياسی،  بيرون از آن: در اين منطقهو نه  شد انجام می

مطبوعات و ادبياتی پديدار شد که از زبان ييديش استفاده می کردند. از 
جا که يھوديان، برخ_ف ھمه اھالی روسيه تزاری ، شھروند امپراتوری  آن
آنان نتوانستند مليتی محلی و شدند،  شمار نيامده ، بلکه رعيت تلقی میبه 

ھراسی يک يھوددر  ميان خود پرورش دھند. اگر پيدايش يھودی را غير
توان درک کرد  ھا به آن بيافزائيم، آنگاه می اين منطقهرا مشخصا در   قوی

گرفت و موفقيت ھائی کسب  ای پا در آن مناطق تا اندازه صھيونيسمکه چرا 
  کرد.

ای پيشقدمان برای استقرار در  ، اقدامات حاشيه١٨٨٠ھای  از اوايل سال
ا احترام به احکام مذھبی ھمراه بود، ت لسطين که بدون مطالبات ملی ، و باف

ی برخوردار شد، در حالی که نھادھای يھودی سنت خواھیای از خير اندازه
ھا از تندروی سوسياليستی hئيک در ميان جوانان ييديش سخت  خاخام

گرا  (که بخشی از آن سنت صھيونھراسناک بودند. مھاجرت  عاشقان 
 دند) به سرزمين مقدس، بدون اين که اشتياق فراوانی برانگيخته باشد،  دربو

يھود  را آن چنان به مخاطره  ای تلقی شد  که دين آغاز به مثابه پديده
يستی نيز صھيونيک سازمان سياسی  ی هانداخت. نخستين خبرھا دربار نمی

س دلتنگی ای اميدوار بودند که احسا بود. حتی عده موجب نگرانی آنی نشده
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ون ، به حفظ جوھر ايمان يھودی  در برابر مدرنيزاسيصھيوننسبت به 
  کرد. حامل hئيسيته ياری خواھد

ھای اعظم کشف کنند که  اوجود اين، ديری نپائيد که خاخامب
ويژه بُعدی  هھا برای جلب نظر آنان ب يستصھيونھای  زدن چشمک

قصد داشتند از پديده  ای، روحانيان يھودی . در دوره٢٢ابزاری داشته است
ھا مشاھده کردند که آرمان  فع نيازھای خود استفاده کنند؛ آنملی برای ر

يستی آنان يکسان است ولی ھدفشان به کلی با ھم متضاد می باشد. صھيون
ت کردند نظر لطف سن می ھمراھانش در جنبش جديد،  ت_شھرتسل و 

، به سوی خود » افکار عمومی يھودی«گرايان را به خاطر نفوذشان در
 ھيچخواستند آن مردم را به ملی گرا تبديل کنند و به  جلب کنند: ايشان می

  ملی بود، حفظ کنند.را  که  الزاما ضد  تجددوجه قصد نداشتند مذھبی ضد
آئی  ) و گردھم١٨٩٧يستی (صھيوندرفاصله زمانی بين نخستين کنگره 

يستی صھيونآن طرح ھای اعظم اروپا عليه  )، خاخام١٩٠٠کنگره چھارم (
 ی هبسيج شدند که ھدفش تبديل سرزمين مقدس،  به وطنی بود که ھم

آئی در آن مکان، دولتی  ھمبه سوی آن روی آورده و پس از گردِ يھوديان  
و ھای دو جريان رقيب حسيدی  ح يھودی در آن ايجاد کنند. خاخامبه اصط_

، موفق شدند ديگرھم تلخ با ی هھا مبارز ميتناگديم (مخالفان) پس از سال
: اسرائيل ِميِر ای متحد شوند در جبھه صھيونيسمبرای مخالفت مشترک با 

حافِتز «(کاگان) از رادون مشھور به  Israel Meir HaCohenکوھن ھا
از گورا   Yehouda Aryeh Leib Alter، يھودا اريه لِيب آلتر»حييم

  Chaïm ، خائيم (ھالوی) سولويچيک »ِصفت اِِمت«متخلص به 
(Halevi) Soloveitchik زاک ياکوو رابينوويچ ايبريسک،  ی هنابغ 

Yitzchak Yaacov Rabinovitch اليزر »پانِوزيسيايزاله «مشھور به ،
 از تلز در ليتوانی، الياھو حييم مايزل Eliezer Gordon گوردون 

Eliyahu Haïm Maizel از لُدز، داويد فريدمن David Friedmann از
از  Chaïm Ozer Grodzinski دزينسکی ر گرُ نسک، خاييم اوزِ پي-کارلين

                                                           
٢٢

 يستی اثر دويروش تورش است تحت عنوان:صھيوننخستين کتاب ضد -  
Duberush Turesh, Bar Hadia ou le Rêve de Herzl, Varsovie, Turersh, 1899.  

به مقاله اساسی و مستند يوسف  صھيونيسمدر مورد اين کتاب و نوشته ھای خاخام ھای مخالف با 
ھای   صھيونيسم در سالجامعه ارتدکس در روسيه و لھستان و «، Yosef Salmonسالمون 

(به  . نخستين رودرروئینيسمصھيومذھب و در مجموعه زير مراجعه کنيد: » ١٨٩٨-١٩٠٠
  .٣١٣تا  ٢۵٢، صفحه ١٩٩٠يستی، صھيونعبری)، بيت المقدس، کتابخانه 
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از دوگاوپيلس در  Joseph Rosen (Rosin)  ويلينيوس، ژوزف روزن
 Schulomر شنيرسوھن، شولوم دووبِ »روگاچوفر گائون«لتونی مشھور به 

Dovber Schneersohn باويچ... اگر، خاخام مشھور حسيدی از لو 
نام ببريم که ھريک به نوبه خود می خواستند از خواستيم از ھمه افرادی  می

 به درستی گورکنان  تورات تلقی آنانتورات  در مقابل کسانی که به عقيده 
  ٢٣د.ش می تردند، دفاع کنند، اين فھرست باز ھم درازش می

اصلی  نياانمراھھای سرسبد يھوديت در شرق، يعنی رھبران و  اينان گل
گسترده  روسيه بودند. در ميان وری ھای بزرگ درسراسر امپرات جماعت

ش از شدند که بي ين مفسران تورات عصر خود ديده میتر ھا، درخشان آن
ھزار تن ازمومنين نفوذ داشتند. اين ھاھر کسی بر روان و حساسيت صد

ھا و  ھا، سوسياليست ی، بسيار بيشتر از مجموع بونديستنخبگان يھود
د که اين جنبش  کردند و مانع شدنرا سد صھيونيسمھا ، راه گسترش  ليبرال

شود.  ديان اروپای شرقی بدلکننده  در بين يھو به يک عامل رھبری
ھا  ھای آن يست اجازه ندادند تا در کنيسهصھيونھای اعظم به فعاhن  خاخام

ھای  بی آنان ظاھر شوند؛ خواندن نوشتهھای مذھ داخل شوند يا در ھمايش
ممنوع  اھمکاری سياسی با آنان رسمھر نوع ھا مجاز نبود و  يستصھيون

  بود.
ه به مفھوم  ھا ، ازميزان توانائی آنان در احاط خامآثار اين خا ی همطالع

 گاھیاندازد. بدون ترديد،  بينی، ما را به حيرت می مليت با آن ھمه روشن
نارسائی و ترديد، دچار اشتباه لوحانه آنان،  به خاطر  دستگاه درک ساده

ھمه، تعداد دانشمندان hئيکی که در آن دوره  از چنين   شود؛ با اين می
است که دليل اين امر  بديھیھوشمندی ظريف برخوردار بودند، کم بود. 
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فھرست طوhنی  می تواندر اين جا از خاخام ھای خارج از روسيه ياد نشده است، ولی    - 
» néologueنئولوگ «اکثريت خاخام ھای سنت گرا و اص_ح طلب مجارستان را که به 

تا  خاخام  Chaïm Elazar Spira de Munkatsزود. از خاخام بزرگ حسيدی ند افا معروف
Isaav Breuer  تا خاخام دکترLipot Kecskemetiھا در مخالفت شديد با   ، ھمه گرايش

 ,Aviezer Ravitzkyيم ھم عقيده بودند.  درمورد سپيرا به مقاله راويتزکی مراجعه کنيد: صھيون
«  Munkats et Jerusalem. La fraction orthodoxe radicale et la question de la 
terre d’Israël », in Shmuel Almog, Jehuda Reinharz et Anita Shapira (dir.), 

Sionisme et religion, op. cit., p. 81-107.   ی يھودا درباره ِکسِکِمتی به تز دکترا
  لندر، (به عبری) مراجعه کنيد:فريد

Yehouda Friedländer, Reflexion et action de sionistes et d’opposants aux 
sionistes parmi les rabbins de Hongrie, Ramat Gan, Université Bar-Ilan, 
2007, p. 123-143. 



٢٤٠  

ھا نيست؛ خيلی ساده، اغلب در فضای روشنفکری پايان  نبوغ ذاتی خاخام
داشتند که بتوانند  افرادی بودند که در موقعيتی قرارقرن نوزدھم،  آنان تنھا 

ب شدند را ازخارج تحليل کنند. آنان که در عصر مدرن به حاشيه پرتا مليت
 ی های در کشوری ناشناس ، با شّمی قوی مشخص و بسان بيگانه

  ھويت جديد جمعی را  شناسائی کردند. ی هبرجست
ای  گردھم آمدند تا مشترکا جزوه عمدهھای بانفوذ  ، خاخام١٩٠٠در سال  

» يستیصھيونردم شريف، عليه نظام کتاب روشنگر برای م« با عنوان 
ما مردم اھل «. نگارندگان در ھمان مقدمه توضيح می دھند: ٢٤منتشر کنند

ميشنا، نه در تلمود، نه در اسفار، نه در کتابيم، ما نه در کتاب مقدس، سفر
مان که يادشان متبرک باد،  توراتی بزرگان مقدس ی هھای واعظان آموزش

و » ملت «عبری  ی به عنوان مشتقی از واژه را نه» مناسيوناليس« ی هواژ
 ی همان که حافظ ای در زبان فاض_ن يگر  يا اشارهنه به شکل نامی د

 » ٢٥اند، نديديم. متبرک
کنند، روشن است که در  آداب مذھبی را مو به مو اجرا می برای کسانی که

. ر جھان يھودی قرار داشتندای د سابقه تاريخی جديد و بی ی هبرابر پديد
ق يھود را برای اند: مسلم است که خدا خل ای را روشن کرده ھا نکته خاخام

تعريف  گذاری مذھب خود برگزيده، اما اين خلق را فقط تورات پايه
ای اغواگر  که ھ يستصھيون. عيار فرامذھبی ديگریم ھيچ، و نه بود  کرده

شامل  تواند اند که ملت  می ھای تاکتيکی است، مدعی راھنمايشان انگيزه
ای  اين موضوع تازه دينان باشد و تورات نقش ثانوی دارد. خداباوران و بی

بود، زيرا که تاکيد  بريک تعريف ناسيونال سياسی، و نه مذھبی از 
ھا  يستصھيونيھوديت، تا آن زمان در سنت يھود وجود خارجی نداشت. 

 يدند که می بايستعامدانه سرزمين مقدس را به عنوان سرزمينی برگز
جا تاسيس کنند، چرا که ميدانستند برای يھوديان چقدر  دولت را  در آن

را » صھيون«عزيزاست ونسبت به آن چه احساسات شديدی دارند. نام 
دل  را به طرفداری  بودند  تا مومنان ساده عمد به انحراف کشانده به

يستی، يھوديت ملتی است صھيونھای  جناح ی هازمليت قانع کنند. برای ھم
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ن در عمل  به شده که بايد به آن زندگی دوباره داد، اما اين گفتما ميائیمو
نوع جديد شباھت  باوری دروغينيک  مسيحاکردن مدرن وبه  يک يونانی

  داشت. 
را مطالبه  صھيونھا  يستصھيون«به نظر مايزل، خاخام اعظم لُدز، 

ا يھوديان اند ت مطابق اصل رابه تن کرده ااس دقيقھا اين لب ، آن»کنند نمی
روگاچوِور «. خاخام خائيم سولوِويتچيک و خاخام ٢٦دھند ساده را فريب

)» فرقه (سکت «ھا را مانند يک  يستصھيون(يوِسف روسين) » گائون
ند. خاخام ھائی به حد کافی تند نمی ياب بينند و برای نکوھش آنان  وآژه می

ن واجبات ساخت آنان  ھدفی جز متزلزل« دھد:  اعظم لوباويچ ھشدار می
ملی آن  ی هھای آن ندارند تا حدی که فقط به جنب کتاب مقدس و فرمان

 ی هاستفاد.»  ٢٧بود ھا خواھد ست آن چه که  يھوديت آناچسبند، اين  می
رھبر محبوب حسيدی را سخت ھا ازکتاب مقدس،  يستصھيونگزينشی 
ار کنداد: آنان عناصری را که دلخواه آنان نيست از کتاب مقدس  آزار می

در خدمت يمانی جديد، کتاب مقدسی ترتيب ، ا گذارند و بدين می
آفرينند که کام_ با کتاب مقدسی که موسی در سينا  می  یملھای  انگيزه

  دريافت ، تفاوت دارد.
گرا،  آشکارا در اين کتاب جمعی، و  مايز اساسی که يھوديت خاخامی سنتت

ت گذاشته، اين است: ھمچنين در ساير کتب و مقاhت  به روی آن انگش
جا را جا به  ) hئيک فردیassimilation(سازی ، ھمانندصھيونيسم

، سرزمين جای صھيونيسمسازد. در باز آن ھمانندی جمعی ملی کند تا  می
گيرد و ُکرنش در مقابل دولت آينده جای شور و شوق  کتاب مقدس را می

طری است برای خدا را. از اين جھت، مليت  يھودی برای يھوديت، خ
تر از جريان  انند سازی انفرادی، و حتی خطرناکتر از ھم بسيار بزرگ

است. در ھر دو مورد  قرار گرفتهاص_ح مذھبی که تا اين حد مورد  تحقير 
بردن به اشتباه خود  شان، پس از پی بازگشت يھوديان به ايمان  اوليه اخير،
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راه  ھيچيگر ، دصھيونيسمپذير است،  در صورتی که در مورد  امکان
  بازگشتی وجود ندارد.

کرد،  رت بيان ملی فرمولهھائی که يھوديت سنتی در مقابل قد نگرانی
با کمک ھولناک تاريخ يھوديت  صھيونيسمسر موجه از کار در آمد. آخر

ھای بزرگی از يھوديت نظير  ترتيب، بخش داد؛ بدين شکست سنتی را
ودند، از قضاوت اخ_قی ب از قتل عام جان سالم به در برده کسانی که

پس از پايان جنگ جھانی دوم استقبال کردند، يعنی از  فاتحان ب_فاصله
ايجاد دولتی به نام دولت يھودی بر روی سرزمين مقدس که  بعدا به ميھن 

ھای  المقدس و محله د. به استثنای جناح کوچکی در بيتملی تبديل گرد
بيش و ، به صورتی کمکثريت مومنان يھودیبزرگ حسيدی نيويورک ، ا

صريح، به ھواداران مليت جديد تبديل شدند و حتی  يک گروه از آنان 
آشکارا ناسيوناليسمی کام_ تھاجمی ابراز می کردند. ھنگامی که 

ھائی از ضعف و شايد ھم احتضار از خود  نشان  نشانه فرمانروای جھان
طی hئيک بود داد ، درست در ميان اين جماعت، و نيز در ميان راست افرا

  که انسان يا به عبارت ديگر ملت، قادر مطلق زمين  گرديد.
، اثر مھم خاخام يوئل Vayoel Moshéشايد بتوان  وايوئل موشه 

ر حسيدی ساتمار (مجارستان) را رھب  Joël Teitelbaumباومتِيتِل
ی به حساب آور يھوديت نظری شگفت ی هنوائی و آميز ھمآخرين  ی همثاب به

. ٢٨بود صھيونيسموسپس به  صھيونيسمشدن به پيشا  ه در حال تبديلآورد  ک
تدوين شده، نوآوری  ١٩۵٠ھای دھه  که فصل اول آن درآخر سالاين کتاب 

ھا را زنده  کرده و آن ه اشارهشد ندانی نکرده ولی به حقايق فراموشچ
يافتند؛ مھاجرت دسته جمعی  جوانی دوبارهکند: سه سوگند تلمودی که  می

رزمين مقدس پيش ازفرارسيدن رستگاری ممنوع است. سرزمين کتاب به س
يحی مقدس ھرگز سرزمينی ملی نبوده است؛ بدون رعايت دقيق احکام صر

، ممنوعيت اکيدی بر آن سنگينی اجرا استکه در مورد اين سرزمين قابل 
انحصاری برای نماز و کند. عبری زبان مقدسی است و به طور  می

است؛ نبايد از آن، زبانی  شده در نظر گرفته انونقباره مباحثات  در
ن از آن ھيگوئی يا توساخت و برای پيشبرد امور ، ناسزاغيردينی 
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نمی توان آن را  کرد ، و در ادامه منطق خاخام شايد بتوان افزود که، استفاده
  ھای نظامی  مورد استفاده قرار داد. برای صدور فرمان

رسيد  نوزدھم، به مخليه کمتر يھودی می در اواخر قرن صھيونيسمتا ظھور 
د در آينده  برای توان میست در گذشته، و يا توان میکه سرزمين مقدس 

به احکام مذھبی و که به سنت،  صھيونيسميھوديان، يک سرزمين ملی باشد. 
ام کسانی حرف بزند که ھا کاری نداشت، تصميم گرفت به ن به عقايد خاخام

ھا را طرد  عام آنحتی به روشنی در م® کرد و شان می به کلی نفی
ز اين نوع در تاريخ نيست: ا» جايگزينی «بود. اين تنھا مورد  کرده

راندند  ای سخن می به نفسی کامل به نام خلق فرانسه ھا با اعتماد ژاکوبن
زين ھا با ھمان اطمينان خود را جايگ ه ھنوز واقعا وجود نداشت، بلشويکک

ه تازه در امپراتوری روسيه پا کردند ک فی میتاريخی پرولتاريائی معر
شان را با  ھا که وطن تخيلی يستصھيونگرفت؛ به ھمان صورت،  می

منزله  مثابه رھروان آن ديده  ، به بودند، خود را به يھوديت انطباق داده
  .٢٩بودند ھا را کسب کرده کسانی تصورکردند که وکالت نمايندگی موثق آن

زبان يھودی  ی هام موفق شد که به بخش عمديستی سرانجصھيونانق_ب 
ای ملی  اعطا کند. از آن پس، سرزمين مقدس  به فضائی  کم  مذھبی، جنبه

و بيش  مشخص تبديل شد که رسالت آن درآمدن به مالکيت ملتی ابدی بود. 
که سرزمين مقدس، شروع به   به عبارت ديگر، در قرن بيستم بود

  کرد. »سرزمين اسرائيل«شدن به  تبديل
  

  حقوق تاريخی و مالکيت سرزمين
  

تر از   توپای مرکزی و شرقی را بسيار درسيھوديان ار اوضاعھرتسل 
قوت بينش او  ی هبود؛ اين امر در دراز مدت نقط شخيص دادهرقيبانش ت

طلبان،  طلبان، استق_ل  ايان، اص_رگ کدام از سنتھيچحساب آمد.   ب
شکننده و تھاجمی را در اين ناسيوناليسِم  ماھيتھا،  ھا و ليبرال سوسياليست

خوبی رھبران  بودند، و از اين رو حتی به  ھا درک نکرد  منطق
بود،  افکندهب تھديدی را که بر حضور يھوديان سايه ھييست خطر مصھيون
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يابيم که مھاجران  به گذشته، اکنون درمی گاھیندادند. با ن تشخيص
معی اروپای شرقی پير و ج طور دسته سرپناه، که به دست بی ھیت

د ، در مقايسه با کسانی که کردن مريکا ترک میآتھديدآميز را برای رفتن به 
بودند. ھنوز  شان بمانند، انتخاب بھتری کرده دادند در محل سکونت ترجيح

مھاجرت  به  اززود است بتوان گفت که آيا امتناع  سرسختانه آنان  
 ھرھا بود يا نه. در يستصھيوند ، انتخاب بھتری نسبت به پيشنھافلسطين

شان را  ھا يھودی امکان داد که جان غرب به ميليون صورت، مھاجرت به
  .٣٠توان چنين گفت يستی نمیصھيوننجات دھند. اما در مورد طرح 

باشد،  اگر ھم تشخيص درستی داده صھيونيسمگذار  به ھر حال، پايه
آوری به معجونی  تطور شگف هساز بود و ب داروئی که تجويز کرد مسئله

کرد. ھدف  ظھور با يھوديان غليان مینومنی داشت که در عمق دش شباھت
را برای تعيين چارچوب ملت تخيلی  صھيونيسمھائی که آرمان  اسطوره

بود، تغذيه  شده سرزمينی که به او وعده داده ی هيھودی و نيز برای مسئل
ھای ديگر و  لقاز خ» قومیلحاظ  به«کردن اين ملت  کردند، منزوی می

ھای ديگری تعلق  زمينی به آن ملت بود که به انساندر نھايت اعطای 
  کردند.  معاش می ربرداری از آن، امرا داشت که با بھره

يستی  صھيونشايد خود ھرتسل در مقايسه با رھبران ديگر جنبش جوان 
بود. » يستصھيون«گرا بود و در واقع، شايد حتی کمتر از آنان  قوم کمتر

بود که يھوديان خلقی را تشکيل رخ_ف بسياری، او به طور جدی معتقد نب
يستی، صھيوندھند، و نيز برخ_ف اکثريت ھمراھانش در جنبش  می
عنوان مقصد، برای فلسطين ارزش واhئی قائل نبود. لزوم فوری و شديد  به

 اش بود. ان ستمديده و ناتوان، دغدغه اصلیيافتن پناھگاه جمعی برای يھودي
بين آرژانتين  « از خود می پرسد: » دولت يھوديان«به ھمين جھت، او در 

، به آرای يھوديان در اين مورد يا فلسطين کدام را بايد ترجيح داد؟   با توجه
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اين چنين بود که » .٣١پذيرفتوی عرضه کند، خواھد چه را که به جامعه آن
، ورد اوگاندامجادhت در م ی هبحبوحدر  يستی،صھيون ی هکنگرن درششمي

به  وی قبول پيشنھاد بريتانيا در مورد ايجاد يک مستعمره در شرق آفريقا را
  ھمراھانش تحميل کرد.

دانست که  ، خوب میآگاهباز  ھر حال، ھرتسل به عنوان يک سياست به
دادن  ل يھودی اروپای شرقی منوط به جوشتنھا راه تسلط بر محاف

ای  ايجاد اسطوره است. برای هآيند گسست سنت با چشم انداز غيرقابل
زرورقی ازتصويرھای  ، بايد اصول و ارکان آن را درمعتبر و پايدار

ين منظور، حتما ضروری است که باستانی" پيچيد. برای ااستعاره "پر
 ی هھا به عنوان نقطی از نو  شکل داد، اما اين تصويرھا را به کل اين

ر بار که در دوران مدرن، قدر مفيدند که منحصر به فرد. ھ عزيمت، ھمان
ملی در ميان اکثريت اجتماعات انسانی مطرح شده،  ی همسئله ايجاد حافظ

  رواج يافته است. یروند چنين
دھد بر روی  حقوقی،  چه کسی اجازه می ی هھمه، در زمين با اين

يستند، بنياد يک وجه يھودی ن ھيچسرزمينی که اکثريت مطلق اھالی آن به 
 ی هگرايان، مسئل افکند؟ در جريان مباحثات با سنت ملت يھودی را پی

يک از طرفين  ھيچھا در فلسطين تقريبا ھرگز  از سوی  حضور عرب
ھا  بودند، اما آن را درک کردهمطرح نشد. البته، برخی افراد منزوی آن 

ھم از مليت دور شدند و ھم از تورات. با اين وصف، ايليا ، اجبار به
تبار و عضو  ، يھودیIlya A. Rubanovichآلونسوويچ روبانوويچ 

ا يکی از ] و بعدھحزب ضد تزار روسيه[ Narodnaïa Voliaناردونايا ُوليا 
مخالفت  ) روسيه بهاِس اِر ھاانق_بی ( ھای رھبران سوسياليست

باز ھم چند قصر باشکوه برای  س_طين پولکنيد که  فرض«خيزد:  برمی
وی بستانند. را از » طن تاريخیو«سلطان عثمانی بنا کنند و در عوض، 

                                                           
٣١- Theodor Herzl, L’Etat des juifs, Jérusalem, Gesher, 1954, p. 55. 

يست عصر پيش از ھرتسل نيز فلسطين را به صھيوناست تاکيد کنيم که لئون پينسکر، پروتوجالب 
منتشر شد،  ١٨٩٢که در سال » رھائیخود«ديد. او در رساله اش  فرد نمیه عنوان ھدف منحصرب

اين سرزمين مقدس نيست که بايد ھدف کنونی ت_ش ھای ما باشد، بلکه ھدف داشتن « می نويسد: 
آن ما است. تکه زمين بزرگی برای جای دادن برادران فقير مان کافی ست، تکه سرزمينی از 

 ,Léon Pinsker)». ارباب خارجی نتواند ما را اخراج کند ھيچزمينی که مالکش باشيم و 
Autoémancipation ! Avertissement d’un juif russe à ses frères, Paris, Mille et 

une nuit, 2006, p. 53-54). 
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مثابه  ت که بهپذيرفچه بايد کرد؟ آيا يھوديان خواھندھا  اما، با عرب
خواھند از عرب ھا  ھا باشند، يا اين که می خارجيانی  در ميان عرب

ھا از ھمان حقوق تاريخی  ميان يھوديان بسازند ؟ [...] عرببيگانگانی در 
المللی و  تحت زعامت چپاولگران بينشما اگر برخوردارند و وای به حال 

ھای صلح  ی فاسد، عربچينی و تبانی با ديپلماس استفاده از توطئهءبا سو
  » ٣٢طلب را مجبور به دفاع از حقوق خود کنيد!

يست صھيونبا وجدانی  جھانشمول، به عبارت ديگر نه يک يک انق_بی  فقط
ای  د. اين دورهن منطقی برخوردار باشو نه يک مذھبی، می تواند از چني

بود. اھالی  تعمار  در جھان به اوج خود رسيدهبود که در آن، اس
ھا برابر ندانسته و آن ھا را آشکارا  فيدپوست کره زمين  را با اروپائیغيرس

دانستند. درحقيقت،  ری از ھمان حقوق مدنی يا ملی نمیشايسته برخوردا
ومی در کشور زندگی داد زيادی بدانستند که تع يست ھا به خوبی میصھيون

کردند، اما  ھايشان به آنان اشاره می گاه در نوشته کنند و حتی گه می
اين سرزمين را آزادانه به زير  توان میحضور آن ھا به اين معنی نبود که ن

استعمار برد. وجدان آنان با جو عمومی پايان قرن نوزدھم و آغاز قرن 
ست، جھان خارج از مرزھای وپوانائی داشت: از نگاه انسان سفيدبيستم خ

ثل دو قرن محيطی تقريبا خالی از حضور انسان است، درست م اروپا
  تر، زمانی که گويا آمريکا پيش از ورود اروپائيان بيابان بود. پيش

 Ahadعام ھيست استثنائی ھم وجود داشت، مثل آحاد صھيونبه يقين چند 
Haam گينسبرگ چاِ  (آشر Asher H. Ginsberg( ، وی سخنگ

و به دنبال بازديد از فلسطين، متاثر و  ١٨٩١معنوی. او در سال  صھيونيسم
  نويسد: راحت مینا
ايم که سرزمين اسرائيل را  ار کنونی، ما در خارجه عادت کردهدر روزگ«

تقريبا به کلی خالی از سکنه و چون بيابانی بدون بذر و دانه بپنداريم. گويا 
تواند ھر اندازه که  زمين است، میآوردن  دست هھر فردی که خواھان ب

مايل باشد در آن جا زمين بخرد. اما چنين امری حقيقت ندارد [...]. در 
                                                           

٣٢
  از رابينوويچ به زبان عبری -  

 Ilya A. Rubanovitch, Que doivent faire les juifs de Russie ?, Jerusalem, 
Univerdité hébraïque. 1967 p. 30.    

(به زبان ييديش) نگاه  بعدھا، اعضای بوند ھمان استدhل ھا را فرموله خواھند کرد. به نوشته زير
 کنيد:

Victor Alter, Der Emes vegn Palestine, Varsovie, Di Welt, 1925.  
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نشين  عرب ھا وحشيان باديه ی هخارجه، ما عادت داريم گمان کنيم که ھم
شان می گذرد،  ھت دارند، که  آن چه را در اطرافھستند و به خر شبا

ھا  سامی ی هبزرگی ست! عرب مثل ھم فھمند. اين خطای بينند و نمی نمی
رسد که زندگی مردم ما  راھوشی تيز و پر نيرنگ دارد [...] اگر زمانی ف

مابيش احساس در سرزمين اسرائيل تا آن حد توسعه يابد که اھالی کشور ، ک
سادگی جای خود را خالی   ھا  به اند، آن شده پس رانده کنند که به

ای که  در رفتارمان نسبت به مردم بيگانهايد کرد [...]. لذا، ما ب نخواھند
محبت ھا با ، بسيار محتاط بوده ،  با آنشان زندگی کنيم در ميان خواھيم می

و احترام رفتار کنيم و البته نيازی به گفتن نيست که اين رفتار بايد ھمراه با 
عدالت و رعايت حقوق باشد. اما، برادران ما در سرزمين اسرائيل چه می 

رده ردند، بَ درست بر خ_ف آن! در کشوری که در تبعيد بسر می بُ  کنند؟
طوری که ھميشه در  يابند [...] ھمان حد می بیبودند، و ناگھان، آزادی 

ش می آيد، وچنين است که اکنون مورد "برده ای که به قدرت برسد" پي
کنند و مرزھای خود  ھا با دشمنی و سنگدلی رفتار می عرب ھا نسبت به آن
  .»٣٣ريزند عدالتی پی می در بی را

تعماری تاريخی روابط اسآن، در پايان قرن نوزدھم، قالب اوليه تر از پيش
دار ايجاد مرکزی معنوی بود واين انديشمند مبادی اخ_ق وھوا شده ريخته

ای  يستی، آحاد ھعام چھرهصھيونلرزيد. در اردوگاه  خود می از ترس به
 رشناس و محبوب بود. بسياری از يھوديانیای س ای نبود. او نويسنده حاشيه

خواندند، اما  می ھای روشن و بُرنده او را کردند، مقاله که او را ستايش می
 ھيچگيری،  او در ميان جنبش ملی در حال شکل ناکھای درد اعتراض

منطقی نبود ھر چند که است که اين امر غير بديھینيانگيخت. بحثی جدی بر
او، در ک نکرد: شنيدن سخنانی چون گفتار آحاد ھعام آن را خوب در

جھش جنبش را خنثی کرده و مبانی اخ_قی  چرخش قرن، می توانست خيزو
  را از بخشی از مطالبات آن ھا بزدايد.

عموما ھا (مھاجران)  گرفت که کولون از اظھارات فوق می توان نتيجه
داد که  یھا اجازه نم کردند؛ نوع  تربيت آن نمی» بوميان«توجه کافی به 

 Yitzhakتاين شاپ يزاکر بدانند. در اين ميان، اديگری را با خود براب

                                                           
٣٣

 « Verité d’Eretz Israël », in Ahad Haam, Œuvres complètes (en hebreu), 
Tel-Aviv, Dvir, 1965, p. 23-24 & 29 

).tmlhttp://www.benyehuda.org/ginzberg/Gnz019.h(  
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Epsteinبه فلسطين مھاجرت کرد و به  ١٨٩۵شناسی که در سال  ، زبان
، در روزنامه ١٩٠٧تدريس عبری پرداخت، يک استثناست. او در سال 

Hashiloach و بود  گذاری کرده يستی  که آحاد ھعام پايهصھيون، ارگان
» پرسش پنھان«ای منتشر کرد. عنوان مقاله  دربرلين چاپ می شد، مقاله

ردم رستاخيز م ی هشد: در ميان مسائل دشوار، در ايد ز میبود که چنين آغا
کل مسائل  ی های وجود دارد که به انداز ما بر روی سرزمين خود، مسئله

ميد ملی ا یست. احياھا ما با عرب ی هکند: و آن، رابط ديگر سنگينی می
hای که گرچه فراموش نشده  نه اين مسئله ارتباط دارد، مسئلهما به حل عاد

انده و تقريبا ھرگز به شکل م ھا پنھان يستصھيونولی به کلی از نگاه 
ھمچنين  اپشتاين.» ٣٤است اش در ادبيات جنبش ما طرح نشده حقيقی
ھا  اج ف_حھای ثروتمند که با اخر نی خود را از خريد زمين از افندینگرا

آينده دانست که در  ود، بيان می کرد و آن راعملی غيراخ_قی میھمراه ب
  شد.موجد خصومت و مناقشه خواھد

تاين مثل ھشدار آحاد ھعام، مانند فريادی در کوير بود. مفھوم شمقاله اپ
يستی مستولی بود که  صھيونوجدان الکيت و حق برآن سرزمين، چنان برم

را به حساب آورد. » سرزمين موعود«اخوانده در توانست ميزبان  ن نمی
، ک بود، ھر چند پيچيده در شال سنتولی، چگونه جنبشی که در اساس hئي

ک تاريخ باستانی دور ي گاهمتون مذھبی که در شام ی همی توانست بر پاي
  گذاری کند ؟ هفلسفه حقوق نسبت به زمين را پاي تدوين شده اند،

است که در جريان کنگره نخست  ندهدھ م_حظه اين پديده تکان
خود  به یھنام ميزرا ١٩٠٢يستی، آن اقليت مذھبی  که از سال صھيون

تر بود. درست است  محتاط ارابطه با سرزمين کتاب مقدس دقيق گرفت، در
ه راه را برای ھاست ک با اين دستاويز که کردار  انسان که اين جريان

لی را پذيرفته بود. باوجود اين، جديد م ی هشايد، ايدرسيدن رستگاری ميگ
 یھتعالی اعتقاد نداشتند، اعضای ميزرا باری ھا که به يستصھيونبرخ_ف 

دانستند که گرچه خدا به  ه خاطر نزديکی با ميراث تورات میب
اين ھمه، سند مالکيت آن سرزمين را داده ولی با  ی هوعد» اسرائيل بنی«

لت مقدس آن، در گذشته، است. اين محل درست به خاطر خص را نداده
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 « La question caché » (en hebreu), Hashiloach, XVII, 1907, p.193.   

La Question des question dans la colonisation du pays (en hebreu), Jaffa, 
Société des éducateurs du « Yishouv », 1919. 



٢٤٩  

انسانی  ھيچاست و ھرگز به مالکيت تام و کامل  شده طور مشروط داده هب
  د.باش قوم برگزيده نيز تعلق داشته آمد، حتی اگر احتماh بهنيز درنخواھد

ز ايجاد يک دولت يھودی يافتن يست، اصھيونتلقی نخستين روحانيان 
عی يھوديان و نه دقيقا تحقق حقی حلی بود برای مقابله با تيره بختی واق راه

اوگاندا،  ی هھای داغ دربار بحثوترتيب بود که در طول جر . بدينھیال
ناپذير که از  ی مشتاق و سازش»مرکزگرا-فلسطين« ھای برخ_ف hئيک

از پيشنھاد ھرتسل  یھکردند، جنبش ميزرا نظر نمی سرزمين مقدس صرف
بود.  رای داده» پناه موقتسر«کرده و به نفع تصويب طرح يک  پشتيبانی

وجود  ترديدھا و تناقضات درونی دھا بود که سخنگويان اين جنبش بابع
داشتند  را تاييدکردند.  بسياری گرايش» ينی بر سرزمين اسرائيلحق د«

 ١٨٩٧يستی  در سال صھيون ی هکنند که  از زمان نخستين کنگر فراموش
طرفداران روحانی قدرت، اکثريت » معجزه«يعنی  ١٩۶٧تا جنگ سال 

به استثنای چند شخصيت برجسته نظير خاخام آبراھام ايزاک  صھيونيسم
 ی هکوک  در طول نزديک به ھفتاد سال، از کسانی بودند که برای مطالب

  . ٣٥حاکميت بر اين سرزمين، کمترين تمايل را داشتند
روا  سياسی بدون اتکا به  اخ_قی جھاندر جھان مدرن، توجيه  رفتار 

 ی هتوان  به ھر طرح سياسی جام ی تقريبأ غيرممکن است. با زور میامر
شد، گذرا ھا قابل توجيه نبا اند، اما اگراين طرح ازطريق ارزشعمل پوش

اين امر را از ھمان نخستين  صھيونيسمماند. بوده، درھوا معلق خواھد
ا به کارگرفت تا برای نيل به دش درک کرد و نھايت ت_شش رردَ ھای مُ  قدم

 بلوم يب ليلييِنلِ  ئيزچارچوب حقوق عمل کند. از مو اش در ھای ملی ھدف
Moïse Leib Lilienblaum  تا اع_ميه استق_ل دولت  ١٨٨٢در سال

اخ_قی و قضائی مجھز شد که  اسرائيل، ناسيوناليسم يھودی به سيستم توجيه
گردد، يعنی  برمی» حق تقدم«و به » حق تاريخی«مشترک  آن به  مخرج

  ».تر در اين مکان بوده ايم و به آن بازگشتيم  ا پيشم«
بر سرزمين ملی » حقوق طبيعی«اگر انق_ب فرانسه موجب پيدايش اصل 

حق «مفھوم ديگری يعنی   ١٨٧٠پروس در سال -شد، جنگ فرانسه
، مفھوم ميھن در سراسر ١٨٧١تا  ١٧٩٣را طرح کرد. از سال » تاريخی
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با اشغال  ١٩۶٧ را که پس از سال Yeshayahou Leibowitzليبوويتز  ھويشعيا  - 
يست ميدانست، شايد صھيونخرين روز زندگی خود را  آکه تا  ھا مبارزه کرد، ضمن اين سرزمين

 تلقی کرد. ھیبتوان واقعی ترين وارث معنوی بنيان گذاران جنبش ميزرا
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ا حمل می کرد. جديدی از حقوق ر ی هايداروپا تحکيم شد که اعلب با خود 
ی ، مورخان آلمان١٨٧١لورن به پروس در سالو ھنگام الحاق آلزاس

لق ھا در گذشته دور به امپراتوری آلمان تع استدhل می کردند که اين منطقه
مزبور  ھای تالاي ھا برای تعيين اين که  داشتند. برخ_ف آنان، فرانسوی

» حق تعيين سرنوشت«د، به اصل ناشته باشبايستی به چه کشوری تعلق د
  اھالی دو منطقه متوسل شدند.

يش راستگرايان ھا، گرا دعوا به بعد در مورد تعلق سرزميناز ھنگام آن 
ر حالی که چپ بوده، د» حقوق تاريخی«ھا تاکيد بر  ملی و غالب ليبرال
ن سرنوشت ساکنان سرزميحق تعيين  ی هھا عموما ايد ليبرال و سوسياليست

بھانه اين که  اشيسم ايتاليا ساحل کروآسی را بهرو، ف اند.  از اين را پذيرفته
در گذشته به امپراتوری ونيز (و پيش از آن به آمپراتوری رم) تعلق داشت، 

 ١٣٨٩ سال ھا با ارجاع به نبرد کرد، در صورتی که صربی مطالبه می
ن قرن نوزدھم اعليه مسلمانان عثمانی و حضور اکثريتی مسيحی که تا پاي

يکرد، اين منطقه را از آن ای از زبان صربی تکلم م در کوسوُو، به لھجه
حق تاريخی نقش سوخت دانستند. در تاريخ مدرن، توسل به اصل  خود می

  .٣٦است انگيز ايفا کرده ھای  نفرت را در درگيری
به يھوديان » صھيونعاشقان «پيش از ھرتسل، ليلين بلوم يکی از رھبران 

اروپائی را که آنان  را طرد « بود  که تا سرحد امکان،  ه کردهتوصي
مان، که حقی تاريخی بر آن  ده و در سرزمين مجاور نياکانکرکند، رھا می

است،  دادن حکمرانی بر آن از بين نرفتهداريم، حقی که با  از دست 
 شود در کانونی سنتی ليليين بلوم پيش از آن که عالِم hئيک». ٣٧شويد مستقر

بود. شرح مذھبی  او ازسرزمين مقدس، جايش را به بينش  پرورش يافته
ناب سياسی داده بود. او از نخستين يھوديانی بود که کتاب مقدس را به مثابه 
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ا تکيه ھا منطقه آلزاس و لورن فرانسه را ب بايد يادآوری کرد که اگر چه نازیدر اين مورد  – 
(در جمھوری چک) بر  Sudétesکردند، اما خواست الحاق سودت  وق تاريخی مطالبه میبه حق

بودند که  ھا متفقين پيروز را متقاعد کرده ، چک١٩١٩حق تعيين سرنوشت مبتنی بود. در سال 
ھای ژرمنی زبان مانده  ، ايالت»حقوق تاريخی«با تکيه بر برای مجازات  آلمان شکست خورده، 

رسيدن تلر، پيش از ھيملحق نمايند. آدولف  را به چک اس_واکی جديد Bohême بوھم ھیاز پادشا
ی در تبليغات ھالمللی، ازاين موضوع به بھترين وج به قدرت و سپس در صحنه بين

اش استفاده کرد. منازعه سخت ميان لھستان و ليتوانی در مورد ويلنا در نيمه اول   ناسيوناليستی
 اتکا می کرد.» یحق تاريخ«قرن بيستم نيز بر 
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– Moïse Leib Lilienblum, La Renaissance d’Israel sur la terre de ses 
ancêtres (en hebreu), Jérusalem, L’Organisation sioniste, 1953, p. 70. 
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ی خواند، امری که وی را واداشت بدون ترديد الھياتکتاب hئيک و نه متنی 
». ٣٨شليم نداريم ما نيازی به  ديوار اورشليم، معبد و حتی خود اور«بگويد: 
رابطه  ھيچ شود و نه به تيب، حقوق معطوف به قلمرو ملی میبدين تر

  مذھبی با سرزمين مقدس.
ھا اط_ع داشتند. مناخم اوسيشکين  ھا از حضور عرب يستصھيوناولين 

Menahem Ussishkin يکی از رھبران عمده آنان در تکميل سخنان ،
آميز و  ھا با زندگی مسالمت عرب«ن بلوم ، چنين استدhل کرد: ليليي

را بر اين سرزمين به  برادرانه با يھوديان، حق تاريخی فرزندان اسرائيل
ای، واکنش تندی  رياکارانه چنين سخنوریِ .» ٣٩شناسند رسميت می

، Micha Josef Berdyczewski سکی وِ ف برديسِ ژوزبرانگيخت. ميخا 
يشکين، صداقت زبان عبری که بر خ_ف اوس از نخستين نويسندگان به

مان از خود راضی مزبور  روشنفکری واhئی داشت با  استدhلی ساده، گفت
نشده بلکه فاتحان آن  ان ما، اکثرا در اين سرزمين زادهنياک«کند:  را ردمی

به بودند و حقی که ما از اين طريق مدعی ھستيم، فاتحان ديگری نيز با غل
ی شناسند و را به رسميت نمھا حق ما  آوردند [...]. عرب دست هبر ما ب

کنند. سرزمين اسرائيل پيش از ما بکر نبود،  برعکس آن را انکار می
داشته و به کشاورزی  در آن سکونت» يھوديان غير«د که سرزمينی بو

  .»٤٠پرداختند و بر اين سرزمين حقی دارند می
ھايش صادقانه معتقد بود که کتاب  نسل بِِرديِسِوسکی مثل بسياری از ھم

دس، کتاب تاريخی معتبری است. باوجود اين، قرائت او از اين کتاب، مق
منطق ھا برای  توجيه   يستصھيونھائی بود که  مشروعيتفاقد مجموعه 

شد که  بلکه منحصرا به مواردی محدود می بردند، کار می هفتوحات  خود ب
  بوده يا ھستند.» فرزندان اسرائيل«فاتحان آن، 
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 .٧١ھمان جا، صفحه  
٣٩

، و تاريخ  صھيونيسم(به زبان عبری)، در  Shmuel Almogبه نقل از شموئل آلموگ   - 
  .١٨۴، صفحه ١٩٨٢، Magnesبيبت المقدس، 
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 « De la terre d’Israël à la terre tout sipmlement », in Ecrits de M. J. 
Berdyczewski (en hebreu), vol. VIII, Tel-Aviv, Hakibboutz Hameoukhad. 

2008, p. 270.  
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ب مقدس hئيک به عنوان روايت نخست و بعد، کتا از آن لحظه به
ی مورد استفاده قرارگرفت. در تبيين حقوق ابد» اخ_ق يھودی«گذار  بنيان

تبعيد  ی هبايست ھمچنين به عنوان دليلی ظاھرا انکارناپذير، واقع می
آن) را به آن افزود و طبعأ باور کرد (يا چندی بعد از ٧٠جباری در سال ا

ھای قديمی  يھوديان  معاصر به عبرانی» یقوم«يا » نژادی« منشأکه 
 رسد.  تاييد اين سه پيش فرض، شرط اوليه hزم برای پذيرش اعتقاد به می
ترين ترديدی در مورد ھر يک از  و حفظ آن بود. کم» حقوق تاريخی«
کردن يا تخريب کارکرد اين مجموعه را به عنوان  ھا، خطر بی ثبات آن

  کننده پيش خواھد آورد. برانگيزاننده و بسيج ی هاسطور
پسران  طوری که در باh ديديم، برای دختران و بدين گونه، ھمان

يستی در فلسطين، و سپس در نظام آموزشی صھيون ی هآموز  جامع دانش
دولت اسرائيل تا کنون، کتاب مقدس نقش اولين کتاب تاريخ را ايفا می کند. 

تاريخی  بديھیاصل  ی زلهروايت تبعيد قوم يھود پس از نابودی معبد به من
پژوھشی  در مورد آن صورت نگرفت، فقط آن را به  ھيچشد، اما  تلقی می

دادند. وجود  ھارات رسمی مورد استفاده قرار میشکل اع_ميه سياسی و اظ
که جماعت يھودی بسيار مھمی در گرويده  يھوديت به پادشاھیِ ھای  سلسله

النھرين تا  ياب) در بينآديابين (حد ی هاز سلسل –رشد کرد ھا  آن
موضوعی تابو بود که کام_ مسکوت  –امپراتوری خزر در جنوب روسيه 

و » حق تاريخی«ماند. چنين بود شرايط ايدئولوژيکی  که موجب انتقال 
  يستی شد. صھيونکاربرد آن به عنوان مانيفست پايدار اخ_قی وجدان 

حق  معضلِ بود که » استعمارگر«شخص تئودور ھرتسل  بيش از آن 
اش شود و يا اين که خود را گرفتار مسائل تاريخی پيچيده  موجب نگرانی

کند. برای او در مقام يک رھبر، عصر امپرياليسم دورانی بسيار خوب بود 
 ی هشعب ی هو به عقيده او کسب ميھنی در خارج از اروپا  که به منزل

خاص نداشت. با  اتسرزمينِی جھاِن بورژوائِی متمدن باشد، نيازی به توجيھ
يسم، مايل باز خبره، سرانجام و از راه پراگمات عنوان سياست ھمه، او به اين

آميختند و  ی را بپذيرد که حول  و حوش او درھم میا ھای ملی بود روايت
  گرفتند. رونق می

ھای لفظی چند نماينده جھان عرب در  اين، اولين موج اعتراضباوجود
ر، مدافعان ملت يھود را وادار ساخت که بازھم  مورد پيامدھای اع_ميه بالفو

ھای گوناگون  لرا به شک» حق تاريخی«مثل ھميشه س_ح اخ_قی  واhی 
ھا با مھارت زياد دلبستگی آبا و اجدادی به  ترتيب، آن م کنند. بدينلَ آن عَ 
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سرزمين مقدس را به حق مالکيت  بر سرزمينی ملی تبديل کردند. در سال 
پاريس » صلح«را به کنفرانس  يستیصھيونن سازمان ، نمايندگا١٩١٩
ری عثمانی مذاکره ھای امپراتو زمينآينده سر ی هکردند تا دربار دعوت

طرفين «ه آن پيشنھاد کردند: نامه زير را به کميسيون ويژ کنند. آنان قطع
حق  مالکيت تاريخی يھوديان بر فلسطين و نيزمقام قرارداد، سند عالی

رسميت  شان در فلسطين را به ای موطن ملیيھوديان برای احي
ن است ؛ در اين سرزمين شناسند[...].  اين سرزمين موطن ملی يھوديا می

ھا با خشونت  شان را به انجام رساندند. آن ھا بزرگترين تکامل بود که آن
نديشه اميد به شدند و در طی اعصار، ھرگز دمی از ا از فلسطين رانده

  » ٤١اند. بازگشت باز نمانده
 ١٩٢٢ملل در سال  ی همنشور قيمومت [بريتانيا] که جامعمسلم است که 

کرد، اما در  میيھوديان بر فلسطين ن» حق«ی به ا اشارهتصويب رساند،  به
. از ٤٢داد يھوديان با اين مکان  ارجاع می» پيوند تاريخی«ھمان حال، به 

ورده ، به خجديد پيوند» المللی حقوق بين«اريخ، حقوق تاريخی  با آن ت
يھوديان  ی هيستی تبديل شد. در اثر اصرار فزايندصھيونسنگ بنای تبليغات 

دھد، يھوديان و نيز  هد و پنااروپائی و نبود کشوری  که آنان را بپذير
که يھوديان ھر چه بيشتری را در مورد صحت اين حقوق برای آن غير

اعد کرد.  چون و چرا تبديل شود، متق بی» حقوق طبيعی«روزی به نوعی 
ھای ملی برخوردار  اين بھانه که اين جماعت از مشخصهبه امکان داشت 

 ای  برای تعيين حق سرنوشت خود مطالبه ند و ھرگز حقوق ويژهنيست
زرگ ساکنان محل از اين  واقعيت آشکار را  که اکثريت بند، ا نکرده

. برعکس، ناديده گرفتسيصد سال پيش مسلمان بودند، نزديک به ھزارو
ھا وجود داشت و  در ھمه دوران يستی، ملت يھودصھيونپيرو گفتمان 

ه اوضاع نسل، اين ملت درصدد تحقق حقوقش بوده ، ولی متاسفاناندر نسل
  است. سياسی چنين امکانی نداده
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 به نقل از گيدئون شيمونی در کتاب زير:  - 
Gideon Shimoni, The Zionist Ideology, Hanover, NH, Brandeis Univerdity 
Press, 1995, p. 352-353.  
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، که ازاستدhلی که »از جناح چپ«عمدتا  ،ھائی يستصھيون دالبته بودن
کردند ، استدhلی که در  میحق تاريخی بود، احساس ناراحتی مبتنی  بر 

نفی  شدند، قائل می عمل حق زندگان را به سود اولويتی که برای  مردگان
ريت قدرھم قديمی و دور بوده باشند. در بين اعضای بکرد،  حال ھر می

طلبی  گروه کوچک صلح ١٩٢٠ھای دھه  ، در سال»)اتحاد صلح(«شالوم 
ھای سوسياليست  يستونصھييستی  و حتی در بين صھيوندر حاشيه جنبش 

 Hashomerعمدتا در جنبش ھاشومر ھاتزئير  –گوناگون، بوجود آمد 
Hatzaïr »)جا  شان اين که صدای مردد و حتی ناموزون –») گارد جوان

دانستند که با استناد به مفھوم  خوبی می ھا به جا به گوش می رسيد. آن و آن
ی است که بر روی آن مال کسليبرالی و سوسياليستی قرن نوزدھم، زمين 

حقوق  ھائی درجھت نزديکی و ادغام کند. به اين دليل، ت_ش کشت می
برای ماندن بر روی زمين خود را » ھا بومی«مختلف صورت گرفت؛ حق 

د. باوجود اين، ھنگامی که با حق تاريخی مھاجرين جديد، برابرقلمداد کردن
ای بر حکومت  يندهاستعمارشدت گرفت و فشار فزا ھا با ھای بومی مخالفت
ھا و  تاب، کھا های از مقال شد، سلسله جھت توقف مھاجرت اعمالبريتانيا 

ی منتشر شد تا از ھمه راه ھای ممکن، اسطوره تاريخی قضائھای  نوشته
ای بازگشت به ميھنش که از اولين فرصت بررا نژاِد به زور تبعيدشده -خلق

  است ، جا بياندازد. استفاده کرده
يستی صھيونھا شروع شد. رھبران  ، شورش بزرگ عرب١٩٣۶در آوريل 

خارجی و تھاجم  ی هملی عليه سلط-مثابه قيامی پيشا اين شورش را نه به
ی  سرکردگان متخاصم بيگانه، بلکه انفجار تحريکات ضد يھودی از سو

کردند.  آژانس يھودی در برابر بيداری گسترده  و ھراس  عرب تفسير می
زده  شتاب  ،بود، از روی نگرانی يتانيا برانگيختهافزونی که در برروز

. ٤٣کرد تھيه» پيوند تاريخی قوم يھود با فلسطين« ماھيتيادداشتی درباره 
اين يادداشت به کميسيون سلطنتی برای فلسطين که به نام رئيس لرد آن، به 

مشھور بود، تسليم شد. اين متن که با دقتی زياد و با  Peelکميسيون پيل 
آيد که  ای به شمار می العاده تدوين شده بود، سند خارق نگفتیھزينه ھ

  کند. خ_صه می ١٩٣٠ھای دھه  برای سال يستی از حقوق راصھيوندرک 
است که بايد  بديھیبرای درک چرائی تعلق اين سرزمين به خلق اسرائيل، 

 از استناد به ِسفر پيدايش شروع کرد. قدرتی متعالی اين سرزمين را به
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 The historical Connection of the Jewish People with Palestine, Jerusalem, 
Jewish Agency for Palestine, 1936. 
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داد، که ھمه آن را می شناسند و به رسميت می شناسند. يوسف  وعده ابراھيم
بود که دچار تبعيد شد، در حالی که » فرزند نژاد«پسر يعقوب نخستين 

يست بود. صھيونموسی، که می خواست به اين سرزمين برگردد، نخستين 
بود، اما به برکت نيروی  کن شده جريان نخستين تبعيد به بابل ريشهملت در 

ح ملی توانست بسيار زود به سرزمين خود برگردد. ھمين نيروی روح رو
بزرگ يھودی را بنا  پادشاھی ی هھا شد  که سلسل مکابیموجب شورش 

نھادند. در دوران روميان، سرزمين چھار ميليون جمعيت داشت و در اثر 
شده و در ميان  شان کنده رش ملی، بخشی از يھوديان از ميھندو شو

يھوديان تبعيد نشدند: بسياری به  ی هشدند. اما ھم پراکنده ھای ديگر خلق
انون قلمروی خلق يھود در طول سرزمين خود چسبيدند و فلسطين ، ک

ھای درازی از موجوديت آن بود. اين پيروزی عرب بود که موجب  سال
ديگری شد و قدرت خارجی يادشده به سختی يھوديان  ی هتبعيد گسترد

شان  اين، يھوديان برای ماندن در وطن باوجودسرزمين را سرکوب کرد. 
به اورشليم برگشته و به آن  دل » صھيونسوگواران «ايستادگی کردند و 

در جھان برای يھوديان به ترين مکان  تند. از ديرباز، ديوار ندبه مقدسبس
باور ذاتا ھای مسيحا جنبش ی هرود؛ به ھمين دليل، کلي شمار می

  چنين ناميده نمی شدند. يست بودند، حتی اگر صھيون
شده:  ختصاص دادهبه بريتانيا ا یھتوج جای قابل دراين متن تاريخی،

ر ھواداران ، پالمرستون و ديگاست يست فعالی معرفی شدهصھيونديزرائلی 
 به لرد شفتزبریصفحاتی که در اين کتاب طور.  خلق اسرائيل نيز ھمين

و موسی اختصاص  براھيما که در جمع، به است یصفحاتبيشتر از، پرداخته
او در مورد تبديل » شريف«است که آرزوی پنھان  بديھیالبته  –يافته 

. تنھا برای ٤٤است ار شدهزيان به مسيحيان جديد به سکوت برگيھود ی هھم
مسيحی اختصاص  صھيونيسمھرتسل و تاسيس جنبش او صفحاتی بيشتراز 

ه خط راھنمای آن شده ک ای ترسيم است. کل تاريخ يھودی به گونه يافته
يستی. اين صھيونرسيدن به اوج بوده است، يعنی: ظھور ايده، جنبش و اقدام 
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منتشر شده که بر روی  ١٩۵۶متفاوتی در سال  ه ی. متن سبک شد٢۵تا  ٢٣ھمان جا، صفحه  
 اينترنت قابل مشاھده است:

http://scribd.com/doc/66471/Historical-Connection-of-the-Jewish-people-
With-Palestine.  
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تاريخی به حقوق يا اوضاع مشخص اکثريت انسانی ديگری که در  بررسی
  کند.  ای نمی ن زندگی می کنند، کوچکترين اشارهھمان تکه از سرزمي

اند. با اين ھمه،  ماندهوده و نويسندگان آن ناشناس اين سند مھم بدون امضا ب
اورشليم و در راس  عبرانیمی توان فرض کرد که مورخان جديد دانشگاه 

کسوت مورخان در ميان  ، پيشBen-Zion Dinur زيون دينور-ھا بن آن
اند. پافشاری روی  يستی، در تدوين آن شرکت کردهصھيونجمعيت جوان 

ن واقعيت که تبعيد مرکزيت سرزمين اسرائيل در تاريخ يھودی، تاکيد بر اي
حقيقی نه در زمان باستان و به دنبال دو شورش، بلکه پس از فتوحات عرب 

ھا يھودی دراين سرزمين حضور   در ھمه زمان اين کهرخ داده، و با وجود 
  داشته ، اثراين مورخ سياسی برجسته است.

و  الھياتحق تاريخی را نه حقوقدانان ، بلکه مورخان، پژوھشگران  
، در بيشتر ١٩٣٠ھای دھه  . از سال٤٥اند دانان شکل دادهجغرافی 

شده سرزمين اسرائيل را  ت_ش ،ی در مورد گذشتهوينستھيھای ص پژوھش
جا داده و نگھدارند. از آن ھنگام، به صورتی » ھستی يھودی«در مرکز 

موثر و مداوم، يک حافظه جمعی از نوعی جديد ، برای ساختن گذشته  
 آگاھیاست. با  شده شکل داده ،عدی سرزمينی به آنجھت بخشيدن بُ  يھودی

، که نخستين Isaac Markus Jostبه اين که از اسحاق مارکوس يُوست 
 Simon  ودی پرداخت، تا سيمون دوبنوفيھ تهای بود که به  گذش پژوھنده

Dubnovنگاری  ترين مورخ يھوديت بود، تاريخ ، که تا آن زمان مھم
م ، در يسصھيونبود و نه بر  مرکز شدهھودی نه برروی فلسطين متي
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 از نويسنده ای مذھبی در دست است:» قضائی«نوشته – 
Reuven Gafni, Notre droit historique sur la terre d’Israël, Jérusalem, Torah 

Vé-Avoda, 1993.  
بر پايه اين نوشته، يھوديان ھمواره دارای پيوند تاريخی، قضائی و اخ_قی با اين محل بودند، در 

ھا وجود ندارد. آن ھا به عنوان  ی ملی معنوی بين اين سرزمين و عرب هرابط ھيچ«حالی که 
اند [...]، بدين ترتيب،  فع اقتصادی در آن محل سکونت کردهشھروندان انفرادی و به خاطر منا

). سال ھا بعد، يک مورخ اسرائيلی ۵٨(صفحه » تاريخ ملی عربی سرزمين اسرائيل وجود ندارد
ويژگی اين سرزمين در طول نسل ھا، منحصرا از «ری آورده است: زبان ديگ  هھمان منطق را ب

از خلق اسرائيل می آيد، امکان روح خلق اسرائيل می آيد. فقط وجود اين واقعيت و وجدانی که 
خاصی را در خلق ويژگی  ھيچدھد که از تاريخ سرزمين اسرائيل صحبت کرد. اھالی اوليه آن   می

ورده آاش را ھنگامی به دست  ی که برعکس، اين سرزمين ويژگیحالدادند، در   اسرائيل تميز نمی
 در کتاب ياکو شاويت (به زبان عبری):» که بنی اسرائيل وارد آن شده اند

Yaacov Shavit, « La terre d’Israël comme unité géographique-historique », 
in Israel Efal [dir.], Histoire de la terre d’Israël, t. I, Jérusalem, Keter, 1982, 
p. 17. 
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ر بردند تا فوق العاده عظيمی بکا ھای اورشليم، پژوھشگران گذشته ت_ش
ملی را از بين ببرند. به موازات آن، ھمان عالِمان نشانه ھای خطرناک غير

دادند  که ھستی جاودانه خلق  اورشليم بايستی به ساختن روايتی ادامه می
دھد، و در نتيجه کليه ميراث  رائيل  را نشان يھودی، زاده سرزمين اس

، صھيونپذيرفت بازگشت به  که  نمیرا صد ساله يھودی، يعنی ميراثی دچن
  غايت زمينِی hئيِک يھودياِن جھان است، محو کند.

لکيند نيست مانند اسرائيل بِ صھيوناول، رھبران و فعاhن  ی هدر مرحل
Israel Benlkind داويد بن گوريون ،   David Ben Gourion  و

حق  ی هکردن ايد دار برای ريشه  Yitzhak Ben Zviاسحاق بن زوی
ھای محلی نيز از  دھند که عرب اين سرزمين، کوشيدند نشان يھوديان بر

، بسيار زود ١٩٢٩نسل (اخ_ف) يھوديان کھن ھستند.  متاسفانه، شورش 
شيد. در اين را از ھم پا» لق نژادی  دو بخش از خ-وحدت قومی« ی هايد

دار، بن زيون دينور و ھمکارانش اقداماتی کردند تا مردمی  را که گيرو
دانستند، قانع کنند که از زمان ويرانی معبد تا عصر  بری میخواندن ع

نظر  اند. به رزمين اسرائيل حضورداشتهنوين، ھمواره يھوديان عم_ در س
ين زندگی نيرومندی دراين سرزم ھای [يھودی] آنان، ھميشه جماعت

فقط آن را در طول زمان تحکيم و تشديد کرده  ،کردند و مھاجرت (آليا) می
دادن اعتقاد  طره زياد آسان نبود، اما با نشاناست.  اثبات اين تزھای پر مخا

ويژه  های محکم به درستی  اين تزھا و نيز با حمايت، ب با  اراده راسخ و
يد راه خود را پيمود و با جد ی هيستی، بنای گذشتصھيونمالی، نھادھای 

  پيروزی آموزشی کاملی روبرو شد.
 Sefer HaYéshouvيِشوو عه کتاب پر حجمی با عنوان ِسفر ھامجمو

 ١٩٣٩(کتاب اھالی يھودی ساکن فلسطين) که نخستين جلد آن در سال 
معقولی را  ای، عطش غير ست که بھتر از ھر نوشته منتشر شد، اثری

ريزی حق  شان، برای پايه»وطن«ھوديان در بات حضور دائمی يبرای اث
 Samuel.  ساموئل ک_ين ٤٦دھد اينان بر اين سرزمين،  بازتاب می
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ساموئل ک_ين (به سرپرستی)، سفر ھايِشوو. گنجينه اط_عات و برداشت ھا. متون و  -  
و زبان ھای ديگر، در  عبرانیخاطرات، مورد مجادله در اسرائيل، و در ميان خلق ھا، به زبان 

عبد دوم و تا آغاز مستعمره مورد استقرار در اسرائيل، تاريخ آن در سرزمين، از زمان ويرانی م
(به عبری). جلد اول: از ويرانی معبد دوم تا فتح سرزمين  صھيونسازی جديد، در عصر عاشقان 

 .١٩٣٩اسرائيل به دست اعراب، تل آويو، دوير، 
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Kleinليم تاليف اين اورش عبرانیدان بزرگ دانشگاه  ، نخستين جغرافی
ای که به  و خاطره یھکرده که در آن ھر گوا مجموعه را سرپرستی

باشد،  ين ارتباط داشتهدر فلسط ١٩٨٢ تا ٧٠حضور يھوديان از سال 
حقيقت دارد «کند:  آن اعتراف می ی هاست. بن زيون در مقدم شده گنجانده

م را به اين سرزمين مبذول hز ی هنگاری يھودی توجه شايست که تاريخ
ھای متغيرش منحصرا با يک  است، سرزمينی که سرنوشت نداشته

از آن .» ٤٧د دارداست، پيون حد تاريخی، که ھمان ملتی پراکندهموجوديت وا
نگاری جديدی آغاز  شد: تاريخ خلق و تاريخ سرزمين که بايد  به بعد، تاريخ

  است. صياتش تا کنون تحول زيادی نيافتهپذيرفت که خصو
ن ف د و در عرصه  خاطرات، ماموری ھمهای با استعدا دينور نويسنده

ھا اثر را به عھده داشت،  سرپرستی تدوين دهکه حريف بود. او 
سردبير چند مجله بود و سپس به  و ھائی از اسناد را منتشر کرد وعهمجم

وزير  ١٩۵١نمايندگی کنست (پارلمان اسرائيل) انتخاب شد و در سال 
حق ما بر «وان ای از او با عن ولت نوپای اسرائيل گرديد. مصاحبهموزش دآ

، امه ايدئولوژيک او شمرد. اين اثرن توان وصيت را می» اين سرزمين
رين تئوريک  و اقدام تجربی او نی فرعی ھم دارد که برای درک دکتعنوا

ھا دارای ھمه حقوق ھستند،  ، عربدر سرزمين اسرائيل«معنی است: رپُ 
  .»٤٨حقی بر سرزمين اسرائيل ندارند ھيچولی 

او در ھر فرصتی آن روايت تاريخی دينور ھمواره روشن و صريح بوده و 
، سرزمين اسرائيل را تسخير ۶٣۴ل ھا در سا است: عرب را تکرار کرده

کس، اند. برع ای اشغالگر مانده ند و از آن زمان در آنجا  بيگانهکرد
اند،  از آن دور شده گاھیشان پيوند داشتند و اگر  يھوديان ھميشه با ميھن

اند. بنيانگذار تاريخ نگاری اسرائيل و عضو جناح  را رھا نکرده ھرگز آن
ی تاريخی و قضائی که امروزه از منطقيستی، با استفاده صھيونچپ 
گشائی ، تعلق تاريخی ايجاد کشور« کند:  نمايد، تاکيد می آور می حيرت
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  .٩ھمان جا، صفحه  -  

 
٤٨

ھائی در تاريخ  فصل، در مردخای کوھن، »حقوق ما بر روی زمين«بن زيون دينور،  - 
. ۴١۴تا  ۴١٠، صفحه ١٩٨١، تل آويو، وزارت دفاع، ين اسرائيل (به عبری)، جلد اولسرزم

توانستند ، فقط  با عوض کردن جای   ھا امروز نمی  لب است که بپرسيم که آيا فلسطينیجا
  ، ھمان جم_ت را بکار ببرند.»يھوديان«با » اعراب«
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شده را معتبر اع_م  تواند تصاحب زمين فتح کند. فاتح به شرطی می نمی
طوhنی به ھای  زمين در محل حاضر نباشد و تا مدتکند که  مالک ھمان 

به روشنی در  اما، اگر مالک زمينباشد.  اين دزدی اعتراض نکرده
فقط  ماندن او به مدت چند قرن نهباشد،[...] دور سرزمينش حضور داشته

  .»٤٩کاھد بلکه آن را افزايش می دھد از حقوق او نمی
سازندگان يک اسطوره ، عموما جزو نخستين معتقدان به آن ھستند. 

ودند و کردند ؛ آنان مورخ ب اران دينور ھم طور ديگری فکر نمیھمک
بودند و بوميانی نبودند  مھاجرانی بودند که از اروپا آمدهھمگی بدون استثنا  

 Nahumباشند. ناھوم سلوشز  شده»داشته نگهدور«سرزمين که در اين 
Slouschzيوشوآ پراِور ،Joshua Prawerاسرائيل ھلپِرين ،Israel 
Halperin گرشوم شولِم ،Gershom Scholem  بائِر  فريتس، اسحاق 

Yitzhak F. Baaer پژوھشی خود بھترين  ی هو ديگران در زمين
استعدادشان را در خدمت اثبات اين موضوع گذاشتند که گويا تاريخ يھودی 

است.  بوده Téléologiqueی بلکه ملی و غايت شناختی الھياتنه مذھبی و 
ھای  جماعت ی الهصدسی روايت  چند است که گويا مسئله اين بدان معنی

دلبسته به آئين  خاصی دربين نبوده، بلکه  تاريخ يک ملت است که   مومنِ 
اش بوده است: يعنی بازگشت به  الیپيوسته  در صدد نيل به ھدف متع

ترين مورخ در کنار دينور، جوھر زمين اسرائيل. اسحاق بائر، معتبرسر
اش  ای ھنگامی که در ابتدای زندگی حرفه يستی را ،صھيونروايت  

)  را با Yehouda Loew Ben Bealelھارال پراگ (ھای ما نوشته
ا واقع، تبعيد بدر«د: کن کرد ، اين چنين فرمولبندی می رمیاشتياق تفسي

چرا که خداوند به ھر   ،مغايرت دارد است وند مستقر کردهنظمی که خدا
ی  سرزمين اش، يعن اده و برای خلق يھودی مکان طبيعید ملتی مکانی

به معنی ترک محل طبيعی ھر فرد است. تبعيد  اسرائيل را تعيين کرده
اش را  ختار طبيعیباشد ، اما ھر چيزی با ترک مکان طبيعی خود، سا می

  .»٥٠تا زمان بازگشت دوباره  به آن محل از دست می دھد
منظور اين نيست که کارھای پژوھشگران در طول اين سال ھا فاقد ارزش 

ھای مفھومی که در  دستگاهھم ھست. به ھر حال اکثريت بوده يا ھنوز 
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  .۴١١تا  ۴١٠ھمان جا، صفحه  -  
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 Yitzhak F. Baeer, Galout. L’imaginaire de l’exil dans le judaïsme, Paris, 
Calmann-Lévy, 2000, p.200. 
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است،  گران قرارگرفته تحقيقات پژوھش  ی همورد سرزمين اسرائيل، پاي
شود و در مورد کيفيت  مدت به نتايج تجربی ناقص منجر میدر دراز

  آورد . نگارانه آنان ترديد جدی بوجود می ھای تاريخ گيری نتيجه
ن اين حق در ف آن  رسوخ دادپس از يک دھه کارزار ايدئولوژيک که ھد

،  ١٩۴٨» استق_ل«ھا بود، جای شگفتی نيست که در اع_ميه  وجدان
را برای توجيه  ايجاد دولت اسرائيل » طبيعی و تاريخی«حقوق دوگانه 

ار و تثبيت دولت، مورخان، .  پس از استقر٥١دانستند بديھیامری 
م شناسان، فيلسوفان و پژوھشگران کتاب مقدس و جغرافيا به تحکي باستان

 خصوصيت يکوتقويت حق تاريخی و مشتقات آن ادامه دادند تا به آن  
د که در مقابل ھر اقدام نظری جھت رد آن مصونيت داشته يدھ  بديھی اصل
  باشد.

ز وhديمير يستی اصھيونپيشگان جناح راست  روشنفکران و سياست
 ديھیبھا را  ويکم اين ايده روانش در آغاز قرن بيست يابوتينسکی تا دنباله

ای به خود  ھا دغدغه وکردن آنروشن کردن يا نُ  کرده ، ابدا نسبت به تلقی
ت ھای قدر ھا نيز فقط به استدhل جاست که تاکيد کنيم آن هندادند . اما ب راه

] صھيونيسمطلب[اند. جناح تجديدنظر برای توجيه فتوحات اکتفا نکرده
 ھيچاست که ھميشه صادقانه معتقد بود که تاريخ چارچوبی موقتی  

 ی هدھد. از اين رو، حق را به منزل دگرگونی اساسی در درون آن رخ نمی
گذشته، حال و آينده در آن به کلی  ی های جاودانی تلقی کرده که وزن پديده

و فقط مانده  تغيير بدونھا  . لذا، حقوق سرزمينی در ھمه دورهيکسان است
وزير  اخم بگين نخسترود. ھمچنين، من می با نابودی کره زمين از بين

به سادگی و بدون  ، اين ميراث را١٩٧٠ ی هھای دھ اسرائيل در پايان سال
با  ما به سرزمين اسرائيل نه«ای  توانست چنين  خ_صه کند:  عقده ھيچ

ايم. و خدارا شکر که نيروی کافی برای  حق زور بلکه به زورحق برگشته
  »٥٢تضمين اين حق داريم
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رسد که  حقوق طبيعی، چرا که به نظر می ھشت بار تکرار می شود:» حقوق« ه یواژ -  
مين قبل از اين که است؛ حقوق تاريخی، زيرا سرز زمينش ماندهبخشی از خلق يھود در روی سر

 د سال پيش به اجبار تبعيد شود به آن تعلق داشت. نھصخلق يھود ھزارو

 
٥٢

،  در مجموعه به سرپرستی ژوزف نِداوا »حقوقی که زور را ايجاد کرده است«مناخم بگين،  – 
Joseph Nedava ،(به عبری)، تل آويو، انجمن جوايز  حقوق ما در نبرد برایBetar ،١٩٨۶ ،

  .٢٧صفحه 
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ای  اين موضع قاطع، حق تاريخی، مسئلهف ھا، بر خ_ در طول سال
تر  يستی کمی متفاوتصھيون، ونه کامº حل شده در نزد جناح چپ بغرنج

کرده که به ياری  شه و ھمچنان ھر نسلی خود را ملزماست. ھمي مانده باقی
کند،  سخنان ظاھر فريب اخ_قی و در اقدامی ناراحت کننده خود را ترغيب

 Samuelسان، برای مثال، از نگاه ساموئل اتينگر يننمايد. بد که آنرا توجيه
Ettingerم شايد اين حق کام_ اورشلي عبرانیدانشگاه  ی ه، مورخ برجست

باشد، اما رابطه، يا به عبارت ديگر، اين واقعيت که به مدت  وجود نداشته
د را فراموش نکرده و تبعيد را دوھزارسال، يھوديان احتماh وطن خو

اند  تا  به مکان  ی غيرطبيعی تلقی کرده، ھمواره کوشيدهمثابه وضعيت به
عتبار بخشيده ، آن خود بازگردند، به تجديد حياتی اين چنين، قوت و ا منشأ

شناخت،  ينگر کام_ تاريخ دين يھود را میاست. ھرچند ات را توجيه کرده
در آفرينش مذھبی و در «ولی  برای حل وفصل علمی مسئله  ترديد نکرد: 

ن مرکز مھم و قلب ملت شه ملی [يھوديان]، سرزمين اسرائيل ھمچنااندي
  . ٥٣است مانده يھودی باقی

ای را تدوين کرده که  مورخ برجسته ھمتای اتينگر فرضيه يھوشوآ آريِلی ،
 ھا هاين رابطو کند،  میرابطه  دوری که حقوق، ايجاآن، ھمان ط ی هبرپاي

ين که در اثر نتيجه ا. «يت کنندبتثمثابه حقوق  هب را خود که ندھم  درصدد
ھا [اع_ميه بالفور،  يستصھيونالمللی مطالبات  شناسائی ھمگانی بين

يھود بود، رابطه تاريخی دگرگون  ی هقيمومت]، که قصدش حل مسئل
 رونداخ_قی به ھربھائی، برای  یھکه مسئله به يافتن توجي ھنگامی». ٥٤شد

شناسائی ھمگانی «اقعيت که ن واي ،يستی مربوط  ميگشتصھيونستعماری ا
، ن استعمار بريتانيا و غربیترسميت شناخ به معنی به» المللی بين

                                                           
٥٣

– Samuel Ettinger, ‘Le particularisme historique et la relation à la terre 
d’Israël », L’Antisémisme aux temps modernes, op, cit., p.260 

٥٤
، تاريخ و سياست (به »از روابط تا حقوق تاريخی«، Yehoshua Arieliيھوشوآ آريلی  – 

hل را درک . داويد بن گوريون نقص اخ_قی اين استد۴٠١عبری)، تل آويو، آم اُوِود، صفحه 
ا برپايه حقوق در اينجا ھستيم. ما به دليل قدرت اع_ميه بالفور  يا مکرده بود، چرا که می نويسد: 

قيمومت بر سرزمين اسرائيل در اين جا نيستيم. ما خيلی خيلی وقت پيش در اين جا بوديم [...]،اين 
شورش [به عبری]، (سخنان اسرائيل در ک» قدرت قيم است که با زور قيمومت در اين جاست

، ١٩۴۶آمريکائی، بيت المقدس، آزانس يھودی، -شھادت در برابر کميسيون بررسی انگليسی
 ).۵تا  ۴صفحه 
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می سرزمين بود، ديگر اھالی بو ای در مورد م_حظه ھيچرعايت  بدون
  شد.  نمی درنظر گرفته

ھمچنين   عبرانیشلومو آوينری ، استاد علوم سياسی در دانشگاه 
دراين واقعيت « تاکيد کند تا بر روی حق: داده که بيشتر بر رابطه   ترجيح

نواحی سرزمين تاريخی اسرائيل، يک رابطه تاريخی داريم  ی هکه ما با ھم
و  سامريه –ه ترديدی نيست [...].  اين سرزمين نه فقط شامل يھودي ھيچ

خارج از محدوده قدرت ما را ھای واقع در  غزه است بلکه سرزمين
تر از رابطه  اھميت آمون کم کوه نبو و رباطيرد (رابطه ما به بر ميگنيزدر

ما با سيچم [نابلس] است؟) ، اما ھر جائی که ما با آن رابطه داريم نبايد 
شايد يک کولون مھاجر زيرک  ..»٥٥الزاما تحت قدرت سياسی ما در آيد

  »اين اجباری نيست، اما مطلوب است!«پاسخ بدھد:   » سامريه-يھوديه«
به استدhل  Saul Friedländerر دِ فريدلِن مورخ مشھور ديگر، سائول

کند  که حق يھوديان به اين  شود و تصريح می تری متوسل می ذھنی
ا اين خلق به شرطی خود را زير« ] است: sui generi[  ذاتیسرزمين، 

اش   بسته باشد [...].در طول پراکندگیداند که به اين سرزمين وا خلق می
نسبت به سرزمين نياکانش،  خود را ھزار سال ، خلق يھوددر اين دو

شده و پراکنده تلقی کرده و ھميشه در آرزوی بازگشت به آن  تبعيدی، رانده
من، پيوندی  ی هبود. اين يک نمونه تاريخی منحصر به فرد است. به عقيد

تا  دھد ، چرا که تنھا او چنين بنيادين به اين خلق حقی می چنين ژرف، اين
  قابلچيز ديگری  ھيچآن را با شده و  قائل حد افراط  برای آن ارزش

ديگری  ، حتی  اگر به طور موقت در نقطهاست ندانسته یجايگزين
  .»٥٦باشد ھا ھم به طول کشيده اين موقت، قرن یھو گا –برده  سر به

ارشناس شوآ با صدور يک ورای معضل موقتی يا دائمی، پژوھشگر  ک
ت، اگر مواظب گفتار خويش ای از اين دس نگارانه و اسطوره حکم تاريخ

کند، حتی اگر چنين قصدی  ھا را تقويت می ايدئولوژی کولون نباشد، 
در صف  ای که اين گفتار فرموله شده، خود را باشد. اينان در دوره تهنداش

پيوند عميق و «ش تحقق کردند که ھدف نخست کارزاری ملی تصور می
پس چرا اين حق شامل شان بود:  ھا با قلب سرزمين تاريخی آن»  اساسی

                                                           
٥٥

 Shlomo Avineri, « Sur droit et affinité » (1973), in Peuple et monde (en 
hebreu), Jérusalem, Keter, 1977, p. 66 
٥٦

 Saul Friedländer et Mahmoud Hussein, Arabes et Israéliens. Un premier 
dialogue, Paris, Le Seuil, 1974, p. 211. 
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شود و نه شھر  وشھرھای ساحلی خارج از يھوديه میتل آويو، يافا، حيفا 
  المقدس، حبرون (الخليل) و بيت لحم؟ بيتقديمی 

ھا در  قدان مھم دانشگاه تل آويو که مدت، حقوChaïm Gansخائيم گانس 
که  سرانجام موضعی گرفت که بيش از آننظر بود،  مورد حق تاريخی بی

ھای  سرزمين«اس شايستگی، که حق را به نظام توزيع ثروت بر اس با
يستی صھيونباشد، با روايت  ی داشتهکند خوانائ می محدود» دھنده تشکيل

 صھيونيسمبا توجه به اين منطق، اين يک فرصتی برای ». ٥٧ھماھنگ بود
آن، نه در قلب انگلستان  و نه در مرکز » دھنده قلمرو تشکيل« بود تا 
باشد  ،که  تحت کنترل استعماری قرار گرفته  ، بلکه در منطقه فرانسه

  است.  توان تشکيل شدهجمعيت آن  منحصرا از اھالی عرب نا
ھای  ويژه پس از پيروزی اجماعی که در جامعه اسرائيل ، بهبرخ_ف 

روشنفکران يادشده در  ی هحاصل شد و سپس تعميق يافت ، به ديد  ١٩۶٧
شھرت دارند و » اين سرزمين«يت رابطه با تماميت باh، يھوديان به  تقو

 ی هبر ھم یکنند، ولی نه حقوق تی نسبت به آن حقوق ملی احساس میح
شدن از يک عذاب وجدان،  اين تمايز شايد به خاطر ناشی». اين سرزمين«

باشد،  روی جمعيتی فاقد حق، اھميت داشتهطوhنی بر  ی هدرمقابل سلط
يک سياست موثر تبديل شود. دليل اول اين امر، اين اما، ھرگز قادر نبود به 

کنند  نتوانستند درکيستی متاخر صھيوناست که اکثريت روشنفکران  چپ 
در  شدن به زبان قضائی ندارد، ابط مذھبی الزاما نيازی به ترجمهکه اگررو

پرستانه چنين نيست. اين داوھا ھمواره  مورد روابط حامل داوھای ميھن
وخم ھای ژرف  ای وطن را دربر گرفته و در پيچر قلمروھمفھوم مالکيت ب

است؛ به عبارت ديگر، در مورد  شده ھای  آموزشی ملی ثبت روش
ده، ش که به عنوان سرزمين اسرائيل فرض فرھنگ سياسی اسرائيل، آن چه

است. انصراف از يک بخش از اين  در نھايت، ملک خلق يھود بوده
انه آگاھه مالک يک ملک خصوصی، سرزمين تخيلی، به اين معنی ست ک

مندی ازبخشی از ميراث خود ، چشم پوشی کند. چنين اوضاعی،  از بھره

                                                           
٥٧

(به » از ريچارد واگنر تا حق بازگشت«، در »حقوق تاريخی«، Chaïm Gans خائيم گانس - 
حق خلق اسرائيل بر «. ھمچنين به فصل ٢۵٢، صفحه ٢٠٠۶عبری)، تل آويو، آم اُوِود، 

، و مقاله ٢١۶تا  ٢٠۴، ھمان جا، صفحه ميھن و سرزمين موعودر شوايد، ، در اليِعزِ »سرزمينش
، ١٩۶٨، ٣۵، Iyyun (به عبری)،» ، حقوق تاريخیAvishaï Margalit آويشای مارگاليت

  .٢۵٨تا  ٢۵٢صفحه 
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شود  ساز، يا می ترديد مسئله اين، بدون ا وجودپذير است، ب يقين  امکان به
  گفت نادر است!

يستی برای توجيه خود از ھمان آغاز صھيونورای گفتمانی که  استعمار 
ھای  اخ_قی که  د، اين استعمار ھرگز به تفاوتل شکارش به آن متوس

شد، برای مدتی ھا با زمين کردن  يا جلوگيری از تصرفشايسته محدود
استعمارگرانه  رونداست. اقدامات ملی مثل ھر  طوhنی درنگ نکرده

قوا  شناخته ، ناشی از تناسبخود  ديگری، تنھا ترمزی که برای حدودِ 
شده، يا  وی  که از انصرافی حاصلخطوط قلمراست ، و نه از  بوده

  باشد. ت آمدهجويانه با اھالی محلی بدس ای مسالمت ازجستجوی مصالحه
موروثی در جھان » انصراف«پس مسئله ھمچنان به قوت خود باقی است: 

ھای زير را  دارد؟ اين معضل، پرسش گاھیيستی چه جايصھيون ی هانديش
با اطمينان به تعلق  يستیصھيونسازد: سرزمينی که تخيل  مطرح می

به چه چيزی شبيه است؟  از نگاه  ، ھميشگی آن به خلق يھود حکم کرده
ملی کدام سرزمين را می توان مقدس شمرد، و آيا اين سرزمين ھرگز 

  مرزھای مشخصی داشته است؟
  

 خاک» رستگاری«يستی و صھيونژئوپوليتيک 
  

از تلمود  را» سرزمين اسرائيل«مذھبی  ی هاستعمارگر که واژ صھيونيسم
راضی  ھمقانون حال به پذيرفتن مرزھای  به عاريت گرفت، در عين

کلمه مقدس  شمرده نيست. در پيش ديديم، سرزمينی که به معنی واقعی 
پيوسته بود ، داشته و ناعکا تا اشکلون امتدادشد، نواری باريک و از  می

غزه، بيسان باشد. تواند يک وطن ملی نمی ی هوجه برازند ھيچچيزی که به 
Scythopolisسرزمين اسرائيل ء، تسماه، قيصريه و اماکن ديگر جز ، 

شدند.  خوانده می» مھاجراِن بابل«سنت،  برکه بنا  نبودند مردمانی
ھای سرزمين موعود بسيار جذاب بود، و پيش بينی ايجاد  هبرعکس، محدود

نام و  داد، سرزمينی سزاوار اين يک سرزمين گسترده يھودی را اجازه می
  قرن بيستم. ی هبا وسعتی  مناسب با فضای عظيم استعمار اروپائی در آستان

و   عھد بست ابراھيمروز، خداوند با   در آن« در ِسفر پيدايش آمده است: 
 نسل  ، به نھر فرات  ، يعنی نھر عظيم  را از نھر مصر تا به  زمين  اين: « گفت

تاب مقدس، که ظاھرا از بابل گان ک).نخستين نويسند١٥،١٨» (، ام تو بخشيده 
در سرزمين موعود  بودند، بخشی از سرزمين مادری خود را نيز آمده
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شد، می گنجاندند. اما،  ھا) محدود میی که به مرزھای طبيعی (رودالھيات
رفته که  ر کتاب مقدس از مرزھای ديگری سخنھای ديگ در متن

کرده  تھيهرا  ند، آنآرزوی سرزمينی متفاوت داشتنويسندگان ديگری که 
بودند. در صحرا، خدا به موسی وعده مرزھای نه چندان چشمگيری را داد: 

الميت). و دريای مرده (بحر بش ، تا نقيالعر ز رود خروشان مصر، وادیا
ای به سمت جبل دروز و  و از آن شھر  در دايره *سمت امان بعد به

بارديگر، در   .٥٨یو سپس تا شمال صور در لبنان کنوندمشق  ی هحوز
 كف  كه  ھر جايی«خورد:  ، تعبيری سخاوتمندانه  به چشم میسفر يوشع 

  از صحرا و اين ، چنانکه به موسی گفتم. ام شما داده  شود به  شما گذارده  پای 
  بزرگ  و تا دريای  ِحتّيان  زمين  ، تمامی نھر فرات  يعنی  تا نھر بزرگ  لبنان

تخيلی داوود و  پادشاھی»  .بودود شما خواھد، حد آفتاب  مغرب سوی   به
ا تاييد کرده، و تا سرزمين موعود  ر ی هھمچنين نزديک به ھم ،سليمان

  . ٥٩)٦٠،١يابد. (مزامير،  النھرين نيز امتداد می بين
-pré  ملی-نخستين کتاب تاريخ پيشاگرائِتس  ھنگامی که ھاينريش

national امروزی اين واژه  را نوشت، در آن خلقی يھودی با مفھوم
آور  ای عجيب و شگفت د و محل آن را در کشور خاورميانهاختراع کر

 که برکنعان (امروزه فلسطين ناميده ميشود) باريکه زمينی بود «کرد:  تعيين
از نگاه اين .» ٦٠جنوب فنيقيه تکيه کرده و در کرانه مديترانه واقع شده است

ھائی نيز  يستصھيونده و برای پژوھشگر پيشقدم مرزھا مبھم و نا معين مان
hنی چنين ھای طو آيند، مدت ھا شادمانه گرد ھم می که ھمه ساله در کنگره

دانستند که  نيز نمی صھيونھا، عاشقان  خواھدبود.  نخستين کولون
يھودا  است.  باوجود اين، اليئِِزر بن زمين مقدس آنان تا کجا کشيده شدهسر

مقدس، منتشره در سال تاب سرزمين يکی از مخترعان عبری مدرن، در ک
کتاب «زھای مر ی هالمقدس، سرزمين جديدش را بر پاي در بيت ١٨٨٣

يعنی از رود العريش تا صيدا، از صيدا تا  بود، تصور کرده» مقدس موسی

                                                           
٥٨

 .١٢-٣، ٣۴نگاه کنيد به ، اعداد، اين محوطه ھا به راحتی قابل شناسائی نيست. برای مثال   - 
٥٩

مرزھای اسرائيل،  ،Moshé Brawerاين موضوع، نگاه کنيد به: موشه براور  در مورد – 
  .۵١تا  ۴١، صفحه ١٩٨٨(به عبری)، تل آويو، ياونه،  گذشته، حال، آينده

 
٦٠

 تاريخ اسرائيل، Zvi (Heinrich) Graetz, Histoire d’Israël زوی ھاينريش گرائتز – 
  .۵صفحه ، ١٩۵۵(به عبری)، جلد يک، تل آويو، اسرائيل، 

 



٢٦٦  

يعنی  ٥٥تا درجه  ٥٢، از درجه الشيخ در شرق جبل
ند ، اسرائيل بلکي١٨٩٧ر سال . د٦١مربعھزاروششصد کيلومتر وسه سی

کند: در شمال به عکا محدود است،  ای از سرزمين اسرائيل ترسيم می نقشه
در شرق تا صحرای سوريه امتداد دارد، و در جنوب تا رودخانه بزرگ 

را تاييد  اجرای آن اھل عمل، يستصھيون مصر. به ھر حال، نخستينِ 
را به دو منطقه متفاوت تقسيم رود اردن سرزمين اسرائيل «کند:   می
. در سال ٦٢کردھای معاصر آن را دنبال خواھند کولون ی ه، و ھم»ندک می

يست، مدل صھيونآموزش جغرافيای سازمان معلمان  ی ه، برنام١٩٠٧
ھای دھد که دارای ھمان مرز ای  درباره ميھن ارائه می تجربی آموزشی

است؛ رود پرخروش  تر شده ست. سرزمين درازتر و وسيعسخاوتمندانه ا
، قدم ديگری ١٩١٨در سال  .٦٣دی در ميان آن جاری استاردن با نيرومن

تر ترسيم  ائيل به صورت کمی علمیشد و مرزھای سرزمين اسر برداشته
زوی تصميم گرفتند تا مسير  يد. داويد بن گووريون و اسحاق بنگرد

کنند ، که  ترسيم» خردمندانه و سنجيده«شکلی مرزھای کشورشان را به 
  لسطين کوچک مطابقت ندارد.آشکاراست ،که با مرزھای ف

گذار دولت آتی و ھم قلم او ، مرزھائی که کتاب مقدس قول  از ديدگاه بنيان 
ل تحقق است. برعکس، قاببوده و متاسفانه غير بسيار گشاد آن را داده،

ھای تلمودی،  زيادی باريک بوده با حالت طبيعی کشور و  مرزھای فرمان
اين دو مولف، بھتر است  ی هبه عقيدبا نيازھای ملتی بزرگ سازگارنبود. 

ی فيزيکی، ا طور عينی برپايه د قلمروھای سرزمين اسرائيل را بهکه حدو
يات خطوط مرزی نگاشتی تثبيت کرد.  خصوص فرھنگی، اقتصادی و قوم

در غرب: مديترانه، در شمال: رودخانه ليطانی، «است: مطلوب از اين قرار
ب  از عرضی که به صورت اُري بين صور و صيدا [...]. در جنوب: خط

شود [...]. در شرق: دشت سوريه. نيازی  رفح تا خليج عقبه کشيده می
بتدريج که  نيست که دقيقا مرز شرقی سرزمين اسرائيل را تعيين کرد [...].

                                                           
٦١

  – Eliezer Ben Yehouda ،(به عبری)، بيت المقدس، يوئل موشه  کتاب سرزمين اسرائيل
 .٢و  ١، صفحه ١٨٨٣سليمان، 

 
٦٢

ميھن و جغرافيا در صد سال آموزش ، Yoram Bar Galبه نقل از يورام بار گال  – 
  .١٢۶، صفحه ١٩٩٣(به عبری)، تل آويو، آم اُوِود،  يستیصھيون

 
٦٣

 .٣۴جا، صفحه ھمان  – 
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کشور بازھم  کننده صحرا تضعيف شد [...]، مرزھای شرقی نفوذ ويران
زمين اسرائيل ھمچنان لمروسرکرد، وقبيشتر به سوی شرق راه باز خواھند

  .» ٦٤يافتگسترش خواھد
بنابراين، طبيعی است که سرزمين اسرائيل ، کرانه خاوری رود اردن تا 

 العريش (حتی اگر به عقيده نويسندگان، ی هعراق آتی و دمشق، و نيز ناحي
قرار دارد) را در برمی » ] ترکی هسلط[زيرفلسطين«اين ناحيه در خارج 

رود اردن مجموعه واحد طبيعی غيرقابل  ت که دو کرانهگيرد . مھم اينس
اند و نه  حداکثر، بلکه  آل دھند. اين مرزھا نه ايده تشکيل می ای را تجزيه

رای گردھم آئی به د که خلق يھودی که بندھ و امکان می اند گرايانه واقع
کم اين مطلبی است که اين دو نويسنده  ؛ دستشودجذب ، آمدجا خواھد آن

  می کنند.  تاييد
بن گوريون و بن زوی انق_بيون سوسياليستی بودند که در آن زمان نگران 

تر  يستی بسيار محتاطصھيونديپلماسی نبودند. برعکس، رھبران جنبش 
خواستند  که میبودند و نقطه نظر خود را در مورد مرزھای دولت يھودی 

، مرزھائی که  يقتکردند. اما، در حق کنند، با حداکثر احتياط بيان می تاسيس
ی  در حال شد، در چارچوب اجماع مل ترسيم» گرا چپ«از سوی اين دو 

شان  ھمان سالی که دو مولف مزبورکتاب گرفت. در گيری جای می شکل
ای خصوصی به ھمسرش از ايجاد  بودند، خائيم وايزمن در نامه  را نوشته

دھد که  ح میکند. و توضي ردن پشتيبانی میدولت يھود در دو کرانه رود ا
ع که مھار بھزار کيلومترمر٦٠ی به وسعت ا اين دولت، در پھنه

پذير سازد، تنھا  ضامن بقای اقتصادی  ھای رودخانه را امکان سرچشمه
  .٦٥جماعت يھودی است

                                                           
٦٤

در گذشته و حال، (به عبری)،  داويد بن گوريون و اسحاق بن زوی، سرزمين اسرائيل – 
. بن گوريون در خاطراتش که بعدھا نوشت، اظھار می ۴۶، صفحه ١٩٨٠المقدس، بن زوی،  بيت

به فرانسه داده شد، در ھمه اردن که با قراردادھای سايکس پيکو  یخط شمالی ماورا« دارد: 
ھا، بخش hينفک سرزمين اسرائيل بود [...]. تشديد کلونيزاسيون در سرزمين اسرائيل  راندو

اردن افزايش خواھد داد (خاطرات، جلد اول،  یمحصوhت رسيده از ماورا هن را بآاھالی بستگی 
  ).١۶۵تا  ١۶۴، صفحه ١٩٧٣تل آويو، ام اُِود، 

 
٦٥

مفھوم «، Elizer Pney-Gilه فوق ليسانس را داشته و در رسال ١٩١٨ژوئن  ١٧نامه تاريخ  – 
(به  »سياسی تا جنگ استق_ل صھيونيسممرز در سرزمين اسرائيل، از آغاز بيداری 

  ٧، صفحه ١٩٨٣يو، عبری)دانشگاه تل آو
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ه ب ١٩١٩ به آن اشاره شد و در سال يستی که در باhصھيوندر يادداشت 
زيادی با مرزھای  جامعه ملل تسليم شد ، مطالبات قلمروی تا حدود

شباھت داشت. قلمرو يھودی  پيشنھادی سال قبل بن گوريون و بن زوی
ھن شده شامل کرانه خاوری رود اردن بود ولی فقط تا مسير راه آ مطالبه

*امان –حجاز يعنی تا خط دمشق 
. ھنگامی که در کميته اجرائی ٦٦

شده راضی » تنگ«يستی به وايزمن ُخرده گرفتند که به مرزھای صھيون
يستی انتخاب شد، صھيوناست، او که يک سال بعد به رياست تشکي_ت 

گذارد،  نھادی فضای کافی در اختيار ما میمرزھای پيش«چنين پاسخ داد: 
ر اين مرزھا سرزمينی را که به روی ما گشوده ، پ ی هابتدا  در محدود
 زآھن حجا يھودی نيازداريم تا به راه سل مھاجرنشينینکنيم. ما به چند

  .»٦٧کرد خواھيمبرسيم. و ھنگامی که به آن رسيديم، از آن گذر 
، ساموئل ک_ين، پدر جغرافيای اسرائيل، کتاب ١٩٣٧ھنگامی که در سال 

» در ادبيات عبری و ھمگانی تاريخ پژوھش سرزمين اسرائيل«با اھميتش 
نوعی «نگار از يافتن  درآورد، می توانست به عنوان نقشهنگارش  را به

در کتاب مقدس » سرزمين می در تعيين مرزھای آندقت عل
شود، و برای او، نظير خوانندگانش، روشن بود که سرزمين  زده شگفت

 ی ه. تقريبا ھم٦٨بود "بخش غربی سرزمين اسرائيل«کنعان فقط 
                                                                                                                

  
 .بنويسند" ما در ايران رايج است که "امان انام پايتخت اردن را به عربی، "عمان" می نويسند، * 

٦٦
و پسران به سرزمين خود بازگشتند. تصميمات ، yitzhak Galnoor گالنوربه کتاب اسحاق  – 

، ١٩٩۴(به عبری)، بيت المقدس، ماگنس،  يسيتیصھيوندرباره دولت و سرزمين ھا در جنبش 
به سفارش کمپانی  ١٩٢١مراجعه کنيد. در يک راھنمای جھانگردی که در سال  ۵٩تا  ۵۶صفحه 

ته، راه آھن حجاز به عنوان مرز طبيعی کشور يھوديان قيد اکسپرس سرزمين اسرائيل انتشار ياف
  شده است. نگاه کنيد به:

Yeshayahu Press, Terre d’Israël et Syrie méridionale, Guide de voyages, 
Jérusalem-Berlin-Vienne, Hertz, 1921, p.19. 

 
٦٧

، در مجموعه »١٩١٨-١٩٢٢تاريخ سياسی، «، Yigal Elam نقل قول از مقاله ايگال اhِم – 
تاريخ استقرار يھوديان در سرزمين اسرائيل، از ، Moshé Lissak به سرپرستی موشه ايساک

  .١۶١، صفحه ١٩٩٣(به عبری)، جلد يک، بيت المقدس، بياليک،  alyiah زمان نخستين
 

٦٨
 عبرانی، تاريخ پژوھش درباره سرزمين اسرائيل در ادبيات Samuel Klein ساموئل ک_ين – 
 .A. I. ھمچنين نگاه کنيد به: ٣، صفحه ١٩٣٧عمومی (به عبری)، بيت المقدس، بياليک،  و

Brawer ،صفحه ١٩٢٧(به عبری)، تل آويو، دوير،  سرزمين. کتاب آشنائی با سرزمين اسرائيل ،
۴.  
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، ٢٠٠٠جغرافيادانان در دولت آتی اسرائيل ھمين کار را کردند. در سال 
ويو و کارشناس مرزھا ھنوز آ تلدانشگاه  ی هيک پژوھشگر برجست

استفاده کند، چرا » علمی« ی هتوانست بدون کوچکترين ناراحتی از واژ می
ای است، و نه  شناسی مربوط به جغرافيای حرفه حکه صحبت از اصط_

  .٦٩شناسی سياست زبان ه یبحثی مبھم دربار
ھرچند که برای خواننده اسرائيلی کنونی عجيب جلوه کند، از پايان قرن 

سرزمين «يستی، مفھوم صھيون، در سنت ١٩٦٧زدھم دست کم تا جنگ نو
، منطقگرفت.  ره ماورای اردن و جوhن را در برمیھموا» اسرائيل

اين نظر   گاھی« ابتدائی بود و بن گوريون به روشنی آن را فرموله کرده: 
ھا  که کرانه خاوری رود  يستصھيونشود،  از جمله از سوی  بيان می

ز سرزمين اسرائيل نيست، اين از عدم شناخت کامل تاريخ و اردن بخشی ا
ھا بر روی  استقرار عبرانی دانيم که شود. می ين  ناشی میطبيعت سرزم

اردن صورت  خاوری رود اردن پيش از فتح بخش باختری رود کرانه
  .٧٠بود گرفته

اسرائيل  ی هکتاب مقدس، دو قبيله و نيمی از يک قبيل ی هبه موجب اسطور
راندند.  جائی که داوود و سليمان نيز حکم بودند، رق مستقر شدهدر ش

، اين منطقه اھميت کمتری از کرانه »تاريخ يھود«ھمچنين، از نقطه نظر 
طوری  کنعان ندارد و ھمان-نباختری رود و ھمچنين ازدشت ساحلی فلسطي

اين بخش اخير نداشتند.  اسرائيل قديمی توجه خاصی به  دانيم، بنی که می
آن، م_حظات اقتصادی اھميت کنترل بر  منابع آب در دو سوی وه برع_

  رود اردن را نشان داده است.
خط جدائی  ی همنزل ت سرزمينی ملت، رودخانه بهدر آغاز پيدايش تخي_

که دو بخش  کرد جلوه می یھرا ی همنزل به مرزی نبود، بلکه بر عکس،
در اصط_ح شناسی گونه بود که  کرد. بدين يک سرزمين را متحد می

                                                                                                                

 
٦٩

 Gideon Biger, La Terre aux multiples frontières. Les cent premières 
années de délimitation des frontières de la terre d’Israël 1840-1947, Sdeh 
Boker, Université Ben Gourion, 2001, p. 15. 

٧٠
)، در مجموعه ھمسايگان ما و ١٩١٨، (»مرزھای کشور ما و خاک آن«داويد بن گوريون،   - 

عبرانی ، بنيامين آکزين، حقوقدان برجسته دانشگاه ١٩۶٧. پس از جنگ ۴١ما، صفحه 
ما با وجود حق مان بر کرانه خاوری سرزمين اسرائيل، «المقدس بازھم يادآوری می کرد که  تبي

 ).٢١، صفحه ١٩٧۵(در پراکندگی تبعيد [به عبری]، زمستان » از ان چشم پوشی کرديم
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يستی، چه علمی و چه صھيونادبيات  ی هشده و ھميشگی کلي پذيرفته
» سرزمين اسرائيل خاوری«و » سرزمين اسرائيل باختری«سياسی، به 
 شود. به عبارت ديگر، اسرائيل بزرگ دوبخش را در يک ارجاع می

کرد،  و از اين رو ھر عقب نشينی به  موجوديت واحد جغرافيائی متحد می
  شد. انصراف  دردناک ملی تلقی می ی همنزل

سرائيل ھای اصلی برای استعمار در بخش باختری سرزمين ا اگر چه ت_ش
بخش تر بود، به کار بسته شد، باوجود اين، در که حاصلخيزتر و نسبتا سبز

 Laurenceآمد. از لورانس اوليفانت  خاوری نيز چنين کوششی به عمل
Oliphant ،شد، سپسه در فصل گذشته از او يادمسيحی کيست صھيون 

يست ديگر، تا صھيونفعال مسيحی  Charles Warren  چارلز وارن
در  سازی مستعمرهای برای  وچيلد، بودند کسانی که تقدم ويژهادموند دو ر

ھائی که بارون خريده بود در  ود اردن قائل شدند. يک پنجم زمينر یماورا
تر و  را که زمين ارزانقرار داشتند، چ کرانه خاوری رودخانه

سازی بيگانگان   تراکم جمعيتی کمتر بود و مستعمرهتر  و  دسترس قابل
موسوم  گروھی، ١٨٨٨توجه کمتری را جلب می کرد. پيش از آن در سال 

در شرق درياچه طبريه احداث  به فرزندان يھوديه يک مجتمع مھاجرنشين
يک  مھاجرنشين  رت_ش جديدی برای استقرا ١٨٩١بود، و در سال  کرده

ھای رنگارنگ به خريد زمين  رشرق جبل دروز به عمل آمد. انجمنجديد  د
از جمله در جنوب جوhن و در منطقه واقع در شمال شرقی رود اردن 

با خروج ف_ت جوhن اززير سلطه بريتانيا  ١٩٢٠پرداختند؛ فقط  در سال 
 یحذف ماورا، با ١٩٢٢بود که اين ت_ش استعماری متوقف شد. در سال

اردن از مناطق تحت قيمومت بريتانيا در فلسطين ، دلسردی شديدی  در 
ھای واقع  . اين واقعيت که از آن پس، منطقهدشيستی ايجادصھيوناردوگاه 

رفت، نارضايتی  در شرق رودخانه بخشی از موطن ملی به شمار نمی
اشتھا برای کسب فضای سرزمين آورد، بدون اين که فراوان بوجود

دا لغو دند که آن تقسيم موقتی بوده و بعز رد: حدس میتر را از بين بب سيعو
گ برق نھارائيم ساخته شد که نيروگاه بزر ١٩٢٧شد.  در سال خواھد

، اميد ١٩٢٠ھای دھه  مھاجرنشين گرديد.  در جريان سال گاه منطقه تکيه
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ھنوز » کل سرزمين اسرائيل«در  يھودی ھای به ايجاد مھاجرنشين
  .٧١بود نرفته بادبر

 ی که در ، رويای ميھن بزرگ١٩٢٩ھای خشونت بار  در جريان درگيری
گ عرب کتاب مقدس آمده ، ضربه سنگينی خورد و با انفجار شورش بزر

 ی هتر به آن وارد آمد. به دنبال قيام گستردتکانی نيرومند ١٩٣٦در سال 
يسيون در سال ، دولت بريتانيا کميسيون پيل را تشکيل داد. اين کم»بوميان«

آن ھم به رغم ھمه گزارشی ارائه داد که در آن تقسيم فلسطين را،    ١٩٣٧
. پس از انصراف از ٧٢ھا ، توصيه می کرد يستصھيونھای  تراشی واسطه

يستی، از صھيون، برای جنبش ١٩٢٢در » سرزمين اسرائيل خاوری«
تحمل  غيرقابل» سرزمين اسرائيل باختری«از  دادن بخش بزرگی دست

شد.  ب_فاصله، چند شخصيت و روشنفکر مھم جماعت يھودی فلسطين 
طرح تقسيم پيشنھادی را رد کردند. مناخم اوسيشکين، وhديمير يابوتينسکی، 

 Yitzhak ، اسحاق تابِنکينBerl Katznelsonبِرل کاتزنِلسون 
Tabenkin وينسيتی و روحانيان ملی، ھمه با ھم عليه طرح يھ، چپ ص

تر، مثل داويد  حالی که برعکس، رھبران پراگماتيک متحد شدند، در
کردند. گروه اخير  ئيم وايزمن پذيرش آن را موعظه میگوريون و خا بن

ستی يصھيونبيستم  ی هحتی با يادآوری شرايط اسفناک يھوديان اروپا، کنگر
  .٧٣پيشنھاد بريتانيا را تصويب کنند ءرا متقاعد کردند که با نيمی از آرا

باره اوگاندا: برای  شبيه عق_نيت ھرتسل بود، ھنگام مجادله درھا  منطق آن
خطر   نيافتد،  بھتر است فع_  مستعمره سازی به روندوردھای اکه دست ينا
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جزوه جامعی درباره ت_ش ھای جامع مستعمره سازی در خاور رود اردن و  نيز روياھای  – 
ان ارتباط داشت، وجود دارد. مراجعه کنيد به کتاب زوی اي_ن، آرزوی کشورگشائی که با 

  .١٩٨۴(به عبری)، بيت المقدس.  ١٨٧١-١٩۴٧مستعمره سازی يھودی آن سوی رود اردن، 
 

٧٢
پيشنھاد ايجاد دو دولت عرب و يھودی، ھمچنين مبادله جمعيت بين دو دولت را دربر می  – 

 ١٢۵٠ھايشان را ترک کنند، ھمچنين   يت عرب خانهھزار نفر از جمع٢۵٠، گرفت: می بايست
  نفر از يھوديان. می توان گزارش کميسيون پيل را روی اينترنت مطالعه کرد:

http://domino.un.org/unispal.nsf/0/08e38e718201458b052565700072b358?o
penDocument. 
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امع شموئل دوتان طرح تقسيم به کتاب ج» مخالفان«و » ھواداران«در مورد مواضع  - 
Shmuel Dotan ،ت در مورد طرح تقسيم در دوران قيمومت (به عبری)، بيت المقدسhمجاد ،

  مراجعه کنيد. ١٩٧٩بن زوی، 
 



٢٧٢  

راستی  يستی بهصھيوندولت يھودی کوچکی را پذيرفت. در واقع، جنبش 
گزينش ديگری نداشت. در اين مرحله از اقدام ملی، فقط ھمکاری تنگاتنگ 

توانست شورش محلی را که  يک و نظامی با حکومت بريتانيا میلماتديپ
داشت،  شورشی که  ھم عليه استعمارگر خارجی بود  مدت سه سال ادامه هب

  و ھم عليه مستعمره سازان محلی در حال تحکيم، مھار و سرکوب کند.
گرفت که طرفداران طرح تقسيم از رويای  باوجوداين، نبايد چنين نتيجه

 بودند. وايزمن به پرسشی نظر کرده امی سرزمين اسرائيل صرفتملک تم
گيرند،  نواحی زير کنترل يھودی قرار نمی ھائی که در ورد سرزميندر م

ھا فرار نخواھندکرد. اما  اد که آن سرزمينبا طنز خاصی پاسخ د
کنگره به گوريون که رئيس اجرائی آژانس يھودی بود، ب_فاصله پس از  بن

سر موافقت يا مخالفت با  بحث بر:« داشت نيا اظھارمطبوعات بريتا
تواند  يستی نمیصھيون ھيچبودن سرزمين اسرائيل نيست.  زيهتج غيرقابل

سر اين بود پوشی کند. بحث بر سرزمين اسرائيل چشم ی هاز کوچکترين تک
  .» ٧٤رساندما را زودتر به ھدف مشترک خواھد که کدام يک از دو راه

، آن معضل درست به ١٩٤٧قسيم سازمان ملل در ده سال بعد، با طرح ت
ھمان شکل دوباره پديدار گشت: در معادhت کلی موجود،  فرصت کسب 
فرمانروائی برای يک اکثريت يھودی، جذابيت بيشتری داشت، تا تحقق 

ھای  ای بسيار دور. از اواخر سال ره يک پارچگی اين قلمرو در آيندهاسطو
ای را در  يستی خط محتاطانهصھيونزی ، رھبران جريان  مرک١٩٣٠دھه 

ھا  که از نقشه«د از آن پس بھتر است پيش گرفتند، چرا که معتقد بودن
سرزمين، ھادی سياست  ی هبنابراين، کماکان اسطور».  نشود حرفی زده

نگرفت. خصيصه ، جای سياست را ١٩٦٧يستی بود، اما تا سال صھيون
ی کمتری نداشت، نيز جلوی آن کنندگ کننده و تعيين ديگری که قدرت بسيج

که در چارچوب دولت مستقل خود زندگی » قومی«خلقی  يادرا گرفت: بن
سازی با توده وسيع بوميان را  سازی يا يگانه انکند و نخواھد خطر ھمس
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  به نقل از کريستوفر سايکس: – 
Christopher Sykes, Crossroads to Israel, Palestine from Balfour to Bevin, 

London, New English Library, 1967, p. 212.  
يست ھا قصد دارند طرح تقسيم را لغو کرده و کشور صھيونبن گوريون به صراحت بيان کرد که 

در سراسر سرزمين اسرائيل بگسترند. به پروتُکل » يھودی-پيمان عرب«را البته در چارچوب 
 نشست در افرائيم کراش نگاه کنيد:

Fabricationg Israeli History. The « New Historians », London, F. Cass, 
1997, p. 44. 
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در فلسطين، که  )aliyah(داشتن مھاجران بپذيرد. خصيصه در اقليت قرار
 عام يھوديان و سپس قتل از مھاجرت وسيع به غربدر مرحله اول ناشی 

، به ی را سرد کردهيستصھيونطلبانه رھبران اروپا بود،  موقتا اشتياق قلمرو
  بود که سياست متعادلی را به پيش برند. آنان آموخته

تاکتيکی  ی ه، در اساس نتيج»باريک«پذيرش مرزھائی  ی هبنابراين، اراد
» مدارانه قوم«ی  ھا انعطاف ، و نيز پيامد اصول سياست گرا و قابل عمل

اش را نشان داد. در حقيقت، اين  یبود؛  واين سياست با گذشت زمان کاراي
شعارھای  ی هترجمان سياسی پيچيد» عالی مرتبه«ترفندھای ديپلماسی 
 ده  آريک دونام معادل [ »بازھم يک بز ،بازھم يک دونام «استعمار بود: شعار 

 فعليت بخشيدن به  عملداد.  ، از آغاز، فتح زمين را سمت و سو می ]است
يستی از بدو تولد تا صھيونانجام شده در محل، چراغ راھنمای سياست 

  روزگار ماست.
در پناه ايده  ٧٥خود اين استعمار که بتدريج در پايان قرن نوزدھم شروع شد،

بود تکميل شد، اما  که تخيلی، پويا و بسيج کننده» ن رستگاری زمي«
ھای  تاطانه و سنجيده بود که در مرحلهار محدرواقع، اين کارزاری بسي

ای، مثل  شد. مانند ديگر اصط_حات اسطوره پيش برده ج بهتدري همتعدد ب
» عروج«طرف آن ه تواند فقط ب که يک يھودی می» سرزمين اسرائيل«

کردن آن از طريق  ھا و ارزشمند طور خريد زمين ھمينکند و نه مھاجرت، 
بود. در سنت » رستگاری«لبندی مذھبی کشاورزی ، پاسخی برای فرمو

يھودی، اين واژه بازگوی نجات و تجديد حيات، پاکی ، خلوص و بازخريد 
اند. اين مفھوم سه گانه  ت که از دشمنان باز پس گرفته شدهاشيا و افرادی اس

است. بدين ترتيب، مھاجران  ذھنی مھاجران جديد را تقويت کردهنيازھای 
نان خرده بورژواھائی آ  – ه روی  زمين کار کنندانی نبودند کصرفا کارگر

ل ی، ھرگز نمی خواستند به روستائی تبديتھيدستبودند  که با وجود فقر و 
ودند، پس از ب ھای صحرائی و باير آمده ، آن ھا برای خريد زمين -شوند 

جا رانده  صد سال پيش، به زور از آنھنُ شان ھزارو پدراِن پدران«آن که 
  ».شده بودند 
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نفر بود. تعداد کولون ھای  ٢٠٠٠، شمار کولون ھای يھودی ١٨٩٠در نيمه ھای سال ھای   - 
 Ran Aaronsohn, « Dimension et nature deمی رسيد:  ١۴٠٠معبد در ھمان زمان به 

la première vague de la nouvelle colonisation juive en terre d’Israël (1882-
1890) », in Yehoshua Ben Arieh, Yossi Artzei et Haïm Goren (dir.), 

Recherches géographiques et historiques, op. cit., p. 9-10. 
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ند، مخلوطی بودند از آمد ١٨٨٠مھاجرانی که در اوايل سالھای دھه 
گرا، و جوانانی که شديدا از جو پوپوليستی راديکال حاکم بر  يھوديان سنت

و تخيلی محيط  » رستگاری« ی ه. واژالھام گرفته بودند روسيه آن دوران
ھای  لشده و معمول بود. از اواخر سا آن، در بين اين دو گروه پذيرفته بر

" تاسيس شد. در صھيونان منجي، انجمن کوچکی موسوم به "١٨٨٠دھه 
 اساس«است که  آمدهھمچنين  ١٨٨٧در سال  صھيونعاشقان  ی هبرنام

ھا از دست بيگانگان  ھا و نجات آن رستگاری سرزمين  شامل خريد زمين
  ».٧٦است 

پی و به ويژه  در ح ھمواره در بين موج مھاجران پیاين اصط_
شده، که تاده بود. آزادی دھقانان استثمارگرايان جوان جا اف آرمان

جايش را به  صھيونيسمرمانتيسم پوپوليستی روسی بود،  در  ی همشخص
وع تماي_ت ، خاک موض»پيشگامان«بود. برای  نجات خود زمين داده

ای  و استعاره خ®ۀ . سرزمين را به مثاب٧٧بود عرفانی، حتی جنسی شده
ا اين که پيشقدمانی که اين ھمه در انتظارش بودند برای کردند، ت تصور می

زده بخش hينفک روند رستگاری  نجات آن برسند. بينش تخيلی کشوری غم
بود. زمين ھائی که درآيش بودند ، فضای زيست محيطی نامحدود و بکری 

ه با ورود در که با اشتياق در انتظار استعماری بود ک ندرا تداعی می کرد
ساخت. اين سرزمين متروکه، آميخته ای از ف_کت،  بارور میآن، آن را 

مستقر  صحرا و مرداب بود تا آن لحظه تاريخی که پيشقدمان در آن
ھای يھودی  بر روی اين قطعه زمين»   بيگانه ف_حان«.  اگر٧٨شدند می
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، »يستیصھيونرھائی در سخنوری « ، Shmuel Almog به نقل از مقاله شموئل آلموگ  - 
(به عبری)،  اری زمين در سرزمين اسرائيلرستگ،  Ruth Kark (به سرپرستی) روت کارک 

 .١۶، صفحه ١٩٩٠بيت المقدس، بن زوی، 
 

٧٧
زمين و مطالعه رستگاری سرزمين در «، Ruth Clarkمراجعه شود به مقاله روت ک_رک  – 

، و ٣۵-٢٢، صفحه ١٩٨٩، ٣١(به عبری)، کارکا، » فرھنگ گرائی سنتی و در سرزمين اسرائيل
، اشتياق پيشقدمان، (به عبری)، تل آويو، ام Boaz Neumannھمچنين کتاب بوآز نئومن 

  .٢٠٠٩اُِود،
 

٧٨
يائل  ی الهيت ھا نسبت به زمين در آيش وھمانندی آن با بيابان به مقصھيوندر مورد ديدگاه  – 

، »عبرانیبيابان به مثابه فضای اسطوره ای و يادمان در فرھنگ «، Yael Zerubavelزروباول 
تا  ٢٢٧، صفحه ٢٠٠۴، شازار، ٢٠٠۴(به عبری)، بيت المقدس،  يھوديت اسطوره دردر  کتاب 

   .Itmar Gruenwaldو ايتمار گروئِنوالد  Moshé Idel . به سرپرستی موشه ايِدل ٢٣٢
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ن قادر به ھايشان ، آنا ماندگی و محدوديت کار می کردند، به خاطر عقب
شدند و به ع_وه، آن ھا واقعا اين به سرزمين  را نمیحاصلخيز کردن صح

توانستند  میيست ھا صھيونای که   نداشتند، به ھر حال نه به اندازهع_قه 
  دوست بدارند.

تر بود  که خود را  يست مناسبصھيونبرای رھبران  و بيشتر انديشمندان 
د که نبدان» سرزمين اسرائيل«ان منجينه فاتحان سرزمينی بيگانه، بلکه 

 Aharon Davidاست. آھارون داويد گوردون  ھمواره متعلق به آنان بوده
Gordon ه حزب يستی نزديک بصھيون، يکی از انديشمندان اصلی جنبش

خ_قی (اتيک) را چنين تعيين قاعده ا ای اين در نامه ١٩١٢کارگر در سال 
(به کرد؟ سرزمين را  خواھيمما در سرزمين اسرائيل چه کار «است:  کرده

کند) آزاد کرده ، خلق را  ا باريک، در آرمان ما تغييری نمیمفھوم  وسيع ي
تفاوت نيستند بلکه دو روی يک کرد. اين دو نقش م خواھيمدوباره زنده 

داشت، و ستاخيز خلق، رستگاری سرزمين وجودنخواھداند. بدون ر سکه
ا با ھ است، خريد زمين ھم بدون رستگاری سرزمين نا ممکن رستاخيز خلق

پول ھنوز به معنی رستگاری آن به مفھوم ملی نيست، بايد دستان يھوديان 
  . »٧٩آن زمين را کشت کنند

 ی هدھند ر مجدد  بر ارزش فی نفسه رستگاری، اصرا١٩٠۵از سال ھای 
کار، بازتابی است از احساس نسل جديدی از مھاجران سوسياليست. به 

ساکنان شھرک مھاجرنشين طور ضمنی، اين  به معنی انتقاد به گرايش 
بلی نسبت به استخدام کارگران ھای ق ادموند دوروچيلد و برخی کولون

 ی هبعد، کلي گران فصلی) است. از اين بهيھودی (اغلب کارغير
و شايد يکی ھائی اتفاق نظر دارند؛ ھای مھاجرنشين با چنين انتقاد مستعمره

ھا،  با کار عرباين نکته نھفته است:  ھا در از کليدھای موفقيت آن
  رستگاری ممکن نيست.

ھای  ھای مختلفی از تسلط بر روی قلمروھای گوناگون ،از خصلتشکل 
، شمار ميرود. شماری از پژوھشگران هاستعمار در عصر مدرن ب روند

تعمره مس ی هاند: ادار به رده ھای گوناگونی تقسيم کرده استعمار اروپائی را
ھای بزرگی از آفريقا)،  بخش ھند،برای مثال با ارتش اشغالگر (

کند (مثال آمريکای  ھا و بوميان را مخلوط می ھائی که کولون مستعمره
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آھارون داويد گوردون، نامه ھا و نوشته ھا (به عبری)، بيت المقدس، کتابفروشی   -  

  .۵١، صفحه ١٩۵۴يستی، صھيون
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آمريکا، آفريقای  متحده ھا (جنوب اياhت ھای اقليت ستعمرهhتين)، م
 ی هجنوبی، الجزاير و کنيا) و استعمار قومی ناب (شمال اياhت متحد

 ھا ،الگوی نخستين ه اين مثالپوريتن، استراليا، زhندنو). مسلم است ک
ھا کامل نيستند و موقعيت ھای  ؛ در واقعيت، الگو(آرکتيپ) ھستند

  .٨٠ای  نيز وجود دارند دورگه
ای از الگوھای  به صورت آميزه ١٨٨٠ھای دھه  استقرار يھوديان در سال

ا در ھ ب آغاز شد. نخستين اعضای مستعمرهھا و استعمار قومی نا اقليت
خوردند، اما آنان به زودی مجبور شدند بيش  محلی جوش نمی آغاز با اھالی

سازی  وانبی،  به مستعمرهاز پيش به اھالی محل تکيه کنند. اين روند از ج
ھائی از استقرار اروپائيان در الجزاير که در آن دوره در اوج  در مرحله

بود، شباھت داشت؛  از ھمين رو، ادموند روچيلد توانست آن را در طرح 
ش به طور کامل بگنجاند. ھر چند که در آغاز، نفس موجوديت  سلطه ھاي

اما يافت،  بارون  نجاتيھوديان براين سرزمين به برکت کمک مالی 
آن مشروط  یھکمک ھای مالی اش را به کارائی  و باز د ی هروچيلد، ادام

اورزی  به نيروی کار ارزان ھائی از کش بود. بدين ترتيب، بخش کرده
وابسته بود،  و پيشقدمان مھاجر نمی توانستند با آن ھا رقابت  »ھا بومی«

کرده، به  شدند که فلسطين را ترک کنند. به اين دليل، شماری از آنان ناگزير
  کشورھای غربی بازگردند.

سرانجام ، ورود موج جديدی از مھاجران جوان راديکال که ازمحافل 
. به راه حل را ارائه کردبودند،  اخراج شده ١٩٠۵بی روسيه در سال انق_
ھم در» تسخير کار«ک را می بايست با اين جريان، رستگاری خا ی هعقيد

آميخت.  بدين گونه، مدلی  ناب از کولونی  شکل گرفت که از سوئی بر 
کرد و از سوی ديگر ترجمان نياز  مدار  تکيه می ملی قوم ی هاسطور

  سازی بود. مستعمره ی هاقتصادی اساسی توسع
يل درخشان، ژرف و ، پژوھشگر اسرائيلی مقيم امريکا، تحل شافير گرشون

. ع_وه بر ٨١ھای اين استعمار جديد ابتکاری ارائه داد دقيقی از مشخصه
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  ثال، نگاه کنيد به: برای م – 
David Kenneth Fieldhouse, the Colonial Empires. A Comparative Survey 

from the Eighteenth Century, London, Mac-millan Press, 1982.  
 

٨١
 Gershon Shafir, Land, Labour and the Origins of the Israeli-Palestinian 

Conflict, 1882-1914, Cambridge? Cambridge University Press, 1989. 
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اخ_ق جمعی که مھاجران از آتش فشان انق_بی روسيه آورده بودند، مدل 
کار  دوم قرن نوزدھم به ی هآلمانی ، که در پروس خاوری نيز در نيم

بود، نقش مھمی ايفا کرد. کوچ روستائی و مھاجرت روستائيان آلمانی  رفته
زبان به اياhت متحده آمريکا که جايشان را بتدريج دھقانان لھستانی می 

ه آنان  را مصمم گرفتند، ھشداری بود به مقامات رايش دوم به طوری ک
ھائی  در منطقه» تر آلمانی«سازی از سوی کشاورزان  ساخت به مستعمره

  شدند، سوبسيد اعطا کنند. تھديد می» لحاظ قومی«ه از ک
 آلمانی-، جامعه شناس يھودیFranz Oppenheimerفرانتس اُوپنھايمر 

از  ١٩١٠سال  ھائی گرفت. او که در سرشناس از اين تجربه تاريخی درس
که در » ديد سروران يھودینژاد ج« ی هبود، با مشاھد فلسطين بازديد کرده
ھا با سرسختی  دانستند چگونه با عرب می کردند و کشور سربلند می

. او با علم به اين که سازمان ٨٢بود مقتضی برخوردکنند، به وجد آمده
يستی از امکانات دولت آلمان برخوردار نيست، به دوستان صھيون
-ethnoکمونی - کرد تا به مدل قومی يستش توصيه میصھيون

communaliste  حل کلی برای  اهبازگشت به زمين، که آن  را ر
ديد، متوسل  ی افسار گسيخته در سراسر جھان میتضادھای سرمايه دار

  گردند.
زد، طرح ھمکاری ملی پيشگام يستی درجا می صھيوندر زمانی که جنبش 

استقرار  ی هشناس مزبور با استقبال بسيار زيادی مواجه شد. ايد جامعه
شت، وخيلی زود  ھای جمعی مھاجران موجب  برانگيختن کنجکاوی گ گروه

شد. به رغم چند ناکامی ابتدائی،  يستی پذيرفتهصھيوناز طرف نھادھای 
شد.  شد، ريخته زی که بعدھا جنبش کيبوتصی ناميدهسا رهمستعم  ی هشالود

آرمان  ی هکيبوتص ھا، به عنوان  انجام رستگاری خاک، فقط ثمر
ت_ش و  برای طلبانه وارداتی از روسيه، که نقش سوخت روانی مساوات

نياز  ی هکرد، نبود، بلکه ھمچنين محصول تاريخی ثمر فداکاری را ايفا می
  اقتصادی نيز بود: ی هدوگان

ار رقابتی کار ايجاد يک بخش توليدی بسته و حفاظت شده در مقابل باز – ١
استعمارکردن دسته جمعی زمين در جائی  – ٢ھا)؛   (دستمزد ارزان عرب
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 .٢٩يستی، صفحه صھيونرستگاری در سخنوری «، Shmuel Almog شموئل آلموگ – 
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ساز بود (به خاطر وجود  ادگی کام_ مشکلشينی از نوع خانوکه مھاجرن
  يک جمعيت محلی نسبتا متراکم و اغلب مخالف).

شد: در بدو امر، زمين کيبوتص ملک  اپنھايمر پياده نخستين طرح کلی
اموال  ءاست. اين زمين جز» ملت«خصوصی نبوده، بلکه در تملک 

ين رو، يستی بود؛ از اصھيونصندوق ملی يھودی، متعلق به سازمان جھانی 
فرزندان «يھودی فروخت و فقط می توان به توان اين ملک را به غير نمی

به بعد، دفتر  ١٩٠٨ز سال به اجاره واگذار کرد. ا»  اسرائيل
کميته اجرائی محدود سازمان  ی هسازی در فلسطين، نمايند مستعمره

ن يزمين ھا را خريد. در راس آن، آرتور روپ ی هيستی، عمدصھيون
Arthur Ruppin ھای بسيار  صيت با استعدادی بود که در زمينهشخ

يستی در افزايش صھيونرھبر فعاليت داشت؛ او بيشتر از ھر گوناگونی
  .٨٣نقشی تعيين کننده داشت» ملت«ام_ک و مستغ_ت 

در اقليت بود، پس از جنگ اول » آوانگاردی«جنبش کيبوتصی که ھميشه 
نفدراسيون عمومی کارگران با ايجاد ک ١٩٢٠جھانی و بطور دقيق از سال 

، سکوی پرتاب جامعه »)Histadrout(«عبرانی در سرزمين اسرائيل 
پوياترين بازيگر  گرديد. اين واقعيت که کيبوتصھا  جوان کولون

ھا ، حتی  ه آن موقعيت مسلطی داد که تا سالھا بود  ب زمين» رستگاری«
آن به عنوان  رد. نقش امنيتیپس از تاسيس دولت اسرائيل، آن را حفظ ک

، ١٩۶٧گاه  نظامی در مناطق مرزی، بر وجھه آن افزود. تا جنگ قرار
ھا  ، فرھنگی و نظامی از صفوف کيبوتصبھترين نخبگان سياسی

ز انجام ھا بودند. بعدھا، پس ا دند و با دقت مراقب حفظ منافع آنبو آمده
ل ز سابيش آن را به موزه تاريخ سپردند: او ماموريت تاريخی اش، کم

ھا نوع ديگری از ايدئولوژی را بکار بسته   ، واحدھای اين قرارگاه١٩۶٧
  و از کمک مالی دولت برخوردار شدند.

شده را به  شد زمين ھای خريداری ھمان طوری که ديديم، نه فقط نمی
بوتص با شکل زندگی يھودی منتقل کرد، بلکه حتی کيغير

پذيرفت. يک عرب  د نمیفرد بومی را در ميان خو ھيچاش،  طلبانه برابری
وجه نمی توانست عضو کيبوتص شود، و بعدھا، ھنگامی که زوج  ھيچبه 
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کيبوتص ھا را  ه ی، چگونه اختراع ايد Arthur Ruppinنگاه کنيد که آرتور روپين  – 
(به )، در سی سال  آبادانی در سرزمين اسرائيل ١٩٢۴» (گروه«ی الهتوضيح می دھد: مق

  .١٢٩تا  ١٢١، صفحه ١٩٣٧عبری)، بيت المقدس، شوِکن، 
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اسرائيلی (از جمله دختر يا پسری از کيبوتص) تشکيل شدند، - ھای فلسطينی
. ٨٤می شد یھاين امرعمومأ برای آنھا  به ترک اجباری مجتمع پيشگام منت

 ھاثرترين ابزارؤاز م يستی يکیصھيونبدين ترتيب، سوسياليسم اشتراکی 
بود و » ناب«ھای (کولون)  ای از مھاجرنشين برای تامين بقای جامعه

که ھمچنين از طريق  الگوی اش، بل به جھت عملکرد انحصاری فقط نه
  اش که به سوی کل جامعه پرتو می افکند.  اخ_قی

يستی صھيوناقدام به صرف نظرکردن از نيروی کار عرب در بازار کار 
ھای توليدی،  شد؛ کليه حوزه احدھای توليدی اشتراکی محدود نمیوفقط به 

کردند.  در  يھوديان استخدام می روستائی يا شھری، منحصرا از بين
، »عبرانیکار«يستی و با شعار صھيون ی هشاخه ھای توليدی جامع ی هکلي

 ی هبود.  در ھم ايدئولوژيکی سختی به راه افتاده کارزار سياسی و
ال گشته، به آنھا دستور يدی، فشار سختی بر کارفرمايان اعمھای تول بخش

ھائی که در  دام نکنند. در ھمان سالھا را استخ بود که تا عرب داده شده
ھای آنان  وديان از بازار کار و بستن مغازهآلمان، تبليغات برای طرد يھ

شدت می گرفت، در فلسطين تحت قيمومت [بريتانيا] نيز کارزاری ھمگانی 
بود. در ھر دو  ادی با اھالی محلی به راه افتادهی تحريم روابط اقتصبرا

مورد، اين کارزارھای تحريک آميز با موفقيت روبرو شد: مھاجران 
بسياری که از آلمان آمده بودند، در لحظه ای به فلسطين رسيدند که بر روی 

ی زمين مقدس توراتی دو نظام اقتصادی تقريبأ جداگانه، يکی عربی و ديگر
   .٨٥يھودی ايجاد شده بود

را کنفدراسيون عمومی کارگران » کار عبری«کارزار در مورد  ه یعمد
عبرانی  به پيش می برد. فقط يھوديان عضو آن بودند (در ھای اين سنديکا 

                                                           
٨٤

يست که طرفدار صھيون-، از جناح مارکسيستھاشومر ھاتزئير-ھاکيبوتص ھارتسیجنبش  – 
  دولتی دو مليتی با اکثريت يھودی بود، با پذيرش اعضای عرب نيز موافق نبود.
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ھای  قوم گرائی و جداسازی سالا سياست عمل آمده، فقط ب  همقايسه ای که در اين جا ب – 
سوسياليست ھا -گونه توازی بين اقدامات نابودسازی ناسيونال ھيچمرتبط است. اين توضيح  ١٩٣٠

يستی که نابودی کامل ديگری مورد نظرش نيست، صھيونو مستعمره سازی  ١٩۴٠در سال ھای 
اتخاذ شد، می توان  ١٩٢٠که در سال ھای » عبریکار«برقرار نمی کند. در مورد ايده و پراتيک 

اش ) نبرد  ميزدائمیآ (به رغم لحن تحسين  Anita Shapiraنيتا شاپيرا آبه تز دکترای مفيد 
 Ha Kibboutz(به عبری) مراجعه کنيد، تل آويو،  ١٩٣٩-١٩٢٩نوميدانه، کار عبری، 

Hameoukhad ،١٩٧٧.  
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اسرائيلی باز نشد!). اين نھاد فقط -به روی کارگران فلسطينی ١٩۶۶تا سال 
ری بود  که مجموعه با اھميتی از يک سنديکای حرفه ای نبود، بلکه ساختا

ھای خدمات بھداشتی و بانکی  ت، مديريت کارھای عمرانی، سازمانموسسا
، » کارگران ی هجامع«و غيره را ھماھنگ می کرد. اين کنفدراسيون با نام 

يستی را  تشکيل صھيون، نيروی ضربتی چپ  ١٩٧٠ھای دھه تا پايان سال
  عی دولت در دولت تبديل شد.می داد. اين نھاد درطول زمان به نو

اين چپ اسرائيلی که سياسی و سنديکائی بود، برخ_ف چپ اروپائی،  از 
آن را می توان در نياز به  منشأجدال  ميان سرمايه و کار زاده نشد، بلکه 

 ھيچی ملی ناب ديد. به ھمين جھت،  فتح يک سرزمين و بنای يک مستعمره
کارگری، ھرگز نه  ی هگسترد ه یدموکراتيک متکی بر پاي-جنبش سوسيال

يست و نه بعدھا در اسرائيل توسعه نيافت. چپ صھيوندر بين جماعت 
را بيان   دبسته به روی خو گروھیيستی ھمواره اصول اخ_قی صھيون

کرده است  و اين امر به آن امکان داده تا بدون منع  و سانسور خود را در 
ت، اين چپ، ھرگز حامل در حقيقچارچوب پيام کتاب مقدس جای دھد. 

رو، در حالی که سلطه  دار نبوده و از اين ھای جھانشمول ريشه سنت
می توان به سرعتی  ھمچنينتاريخی آن در اواخر قرن بيستم به پايان رسيد، 

که  با آن به ھمه  ارزش ھای برابری طلبانه اجتماعی پشت کرد، اشاره 
  نمود. 

ھای استعمارگر، در اين روندديگر يستی در قياس با صھيونويژگی استعمار 
است که در آغاز به دست جنبش ملی که از نظر سياسی و اقتصادی مستقل 

، ١٩١٨. تا سال ٨٦بود، از يک کشور متروپل امپرياليستی سامان يافت
در  گاھیھای داخلی و حتی  گرانه  زمين بدون کمک قدرت تصاحب حيله

يمومت بريتانيا نقش چتر ھا صورت می گرفت. فقط، ق حضور وعليرغم  آن
لبته يستی، اصھيونسياسی و نظامی را داشت که امکان داد تا مھاجر نشينان 

يستی ھمچنين از اين صھيونھا، توسعه يابد. استعمار  با برخی محدوديت
نظر ، که کسب منافع اقتصادی، محرک اصلی آن نبود، با استعمار ھای 
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سلطه ھای استعماری به يستی و ديگر صھيونبرای يک تحليل تطبيقی جالب بين اقدامات  – 
به مثابه استعمار. نگاه تطبيقی بر استعمار مختلط  صھيونيسم«، Ilan Pappéاي_ن پاپه  ی الهمق

، بين نظر و تجديد Yéchiam Weitz در مجموعه به سرپرستی يخيام ويتز» در آسيا و آفريقا
 ٣۴۵، صفحه ١٩٩٧(به عبری)، بيت المقدس، شازار،  يستیصھيونصد سال تاريخ نگاری نظر. 

  نگاه کنيد. ٣۶۵تا 
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د و با افزايش خريد زمين از ديگر تفاوت داشت. زمين در فلسطين گران بو
زمين  خود  ھا باhتر می رفت. شکل خريد يستی قيمتصھيونطرف جنبش 

  ھای ديگرتفاوت زيادی داشت. بود که با استعمارگری يک معضل
ھا حالت ملک خصوصی را نداشت، اما جمعی از  بخشی از زمين

ھای فروشی ،  کردند. زمين ائيان آن را به شکل مشترک کشت میروست
، »آقا«عنوانی محترمانه به معنی بخشی از ام_ک بزرگ افندی ھای ثروتمند [

که در امپراطوری عثمانی به صاحب منصبان داده ميشد و امروزه به » جناب«، »سرکار«
کردند. لذا،  جا زندگی می ] بود که دور از آنم- معنی آقا به کار می رود

ھا زراعت و  آنھا اخراج کسانی را که بر روی  خريداری آن زمين
کردند، الزامی می ساخت؛ امری که در عمل انجام شد.  سکونت می

  ، نسبت به اين عمل ھشدار داده بود). که آن را برم_ کرد اپشتاين(اسحاق 
در  ١٩۴٧و  ١٨٨٢ھای  خزنده، که در فاصله سال» ات ارضیاص_ح«

انتقال ھای ديگری بر روی کره زمين، به  فلسطين انجام شد، مانند منطقه
تر منجر شد؛ ولی  ھمچنين، اين کار لکيت از چند نفر  به تعدادی زيادما

ھا  يک جماعت از کولون موجب انتقال دارائی ملکی يک جمعيت  بومی به
 ی هواحد مستعمر ٢٩١، ١٩۴٧بدين صورت بود که تا سال  نيز گشت.

 کشاورزی يھودی ايجاد شد. با اين ھمه، بايد يادآوری کرد که تا سال
يستی فقط پنج درصد از زمين ھای خصوصی قابل صھيون، نھادھای ١٩٣٧

در امتداد  کشت را در سراسر فلسطيِن زير قيمومت (بريتانيا)    و عمدتا 
ھا خريداری کرده بودند. ھنگام اع_م طرح تقسيم  ناحيه ساحلی و در دره

درصد از  ١١درصد زمين ھای کشت شده و ٧، فقط ١٩۴٧فلسطين در سال 
  ل خاک کشوردر تملک آنان بود.ک

گوريون در  سازمان ملل متحد، داويد بن ی هنام تصويب قطع ی هدر آستان
ھای سرزمين  جھان عرب، عرب«اش نوشت:  ھای خصوصی يادداشت

دولت ھای عربی  ی هبا ياری يک يا چند حتی شايد ھممی توانند اسرائيل، 
ھای  ھای کولونی و مکان کت ما حمله کنند [...]. بايد شھربه جماع [...]،

آن را حفظ کرده ، کل کشور ، يا بخش بزرگی از آن  را فتح کنيم، و به اين 
  .»٨٧سياسی به تصويب رسد ی هفتح دوام بخشيم تا اين که  در يک مصالح

را  ١٩۶٧بن گوريون، سياستمدار پراگماتيک، بيشتر رويدادھای پس از 
و  ١٩۴٨ا، ولی جنگ ر١٩۴٨پس از بود تا حوادث   هکرد پيشگوئی

                                                           
٨٧

(به عبری)،  بن گوريون. زندگينامه، Michael Bar Zoharبه نقل از ميکائل بار زوھار  – 
 .۶۶٣، صفحه ١٩٧۵دوم، تل آويو، آم اُِود، 
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ويژه سياست سرزمينی بعدی، موجب اغتشاش  کامل در تصاحب زمين  به
  شد.

 
  مستعمره سازی در داخل، گسترش در خارج

  
نامه سازمان ملل  يستی با اشتياق از قطعصھيون ی ه، جامع١٩۴٧در سال 

ولت يھودی استقبال کرد. دو تقسيم فلسطين و ايجاد د ی همتحد دربار
ھاھزار پناھنده که با  کشتار بزرگ يھوديان اروپا، دهس ازنيم پو سال

، موقت پناھندگان  ھای د، ھمچنان در اردوگاهبو شان مخالفت شده مھاجرت
اين سطور در آن محل متولد و  ی هعمدتا در آلمان به سر می بردند (نويسند

بزرگ شده است). از نظر کشورھای اروپائی، ساده ترين راه حل، فرستادن 
 ی هکه در محل درجا می زد، لحظ صھيونيسمن به خاورميانه بود. برای آنا

 شدن  مرزھای آمريکا به ، سال بسته١٩٢۴بود. از سال  موعود فرا رسيده
رغم آزارھای سخت، فقط نيم ميليون  ، و به١٩۴٧روی يھوديان، تا سال 

مھاجر به فلسطين رسيده بودند، و جماعت يھودی در مجموع  در آن سال 
ھزار ھزار نفر رسيد، در حالی که جمعيت بوميان در ھمان  ششصدوسی به

  زمان به يک ميليون و دويست و پنجاه ھزار نفر می رسيد.
،ھم  ھا از تاييد تقسيم کشورشان و شناسائی دولت يھود ممانعت عرب

به گذشته، اين پرسش  گاھی، گرچه با نمنطقی بود و ھم قابل درک 
نظر آنان مناسب  گيری از نقطه آيا اين موضعواند مطرح گردد که  ت می

است ياخير. کمتر مردمی در جھان  می پذيرند که  بيگانگان حريص  بوده
ای از  مره بسازند، به مرور بخش فزايندهزمين ، بر روی کشورشان مستع

ھا  ند و حاضر نباشند حتی در کنار آنھای آن ھا را تصاحب کن زمين
ملت خود نيز باشند. ع_وه بر -ايجاد دولتمشترکا زندگی کنند و درصدد 

ھزار  وپنجاه ودويست يونآن، تقسيم مورد نظر سازمان ملل به يک ميل
درصد کشور را اختصاص داده بود، در مقابل  ۴۵تقريبا » بومی«

شد. اگر چه بخشی از  آن به جمعيت استعمارگر وعده دادهدرصد ۵۵
شناسی، و به طريق  اه جمعيتنی بود، به يقين ، از نگسرزمين يھودی بيابا

اولی از نگاه کسانی که  خود را متضرر می ديدند، نمی توان اين تقسيم را 
  عادhنه ارزيابی کرد.

داشت: در طين، امر نامعقول ديگری نيز وجوداھالی قديمی فلس ی هبه عقيد
بود که حدود  بينی شده تقسيم سازمان ملل متحد، پيش ی هطرح اولي
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يعنی يک سوم اھالی عرب، با زمين ھای خود بر روی  چھارصدھزار نفر،
، که به ١٩۴٨دولت يھود باقی بمانند. طنزسرنوشت اين که  بدون جنگ 

ابتکار رھبران عرب شروع شد، دولت اسرائيل، با اقليت با اھميتی در 
شد و  گذشت زمان بر تعدادشان افزوده میدرون خود ايجاد می شد که با 

ه و حتی به موجوديت او را نپذيرفت ی هطلبانانزوااحتمال قوی وضعيت  به
وار است که نھادھای دولت جديد کردند. تجسم اين نکته دش آن اعتراض می

تکار  اخراج وسيع آن اقليت را ھای  نظامی، اب توانستند بدون درگيری می
ھزار ين، احتمال کمی وجود داشت که چندصدعھده بگيرند، و ھمچن به

افتاد، راه فرار درپيش  ن نبردھای خونين اتفاق نمیکه  آ عرب در صورتی
  گرفتند. می

ويژه  يستی ت_ش کرده جھانيان، و بهصھيونھا، مبلغان  در طول سال
عرب ھا در اثر تبليغات  ی هکنند که ھمھواداران خود را متقاعد

اند. از زمانی که نوشته ھای سيمھا  رھبران خود فرار کرده ی همغرضان
نند منتشر شدند، ھمه می دا ٨٨، اي_ن پاپه  و ديگران  وريسف_پان ، بنی م

صيه است: رھبران اھالی محلی به آنھا تو که وقايع بدين صورت رخ نداده
بودند که کاشانه خود را رھا سازند و صد البته توصيه ھای  نکرده

 نبود که نکبه (فاجعه) را آفريد. بسياری در اثر ترس جان» رھبران«
فرار  ھا را مجبور به ھای مختلف آن ھای يھودی به راهگريختند و نيرو

موخره ھمين کتاب). بخشی ديگر را، بصورت انبوه،  کردند (نگاه کنيد به 
ای تا حد امکان دور  کاميون ھا سوار کردند تا به نقطهبه زور به باhی 

ھزار تا را کام® نابود کردند و ھفتصدمنتقل شوند. بيش از چھارصد روس
ھالی، يعنی بيشتر از مجموع جماعت يھودی در آن دوره، آوارگانی نفر از ا

  بی خانه و کاشانه شدند.
ھای اخير در مورد يافتن اين حقيقت که آيا اکثريت [فلسطينی  مجادhت سال

رفته اند يا در واقع اخراج شده اند، به يقين اھميت دارد. » به ميل خود«ھا] 

                                                           
٨٨

(به عبری)، تل آويو،  تولد اسرائيل، اسطوره و واقعيت،  Simha Flapan سيمھا ف_پان – 
تولد مسئله پناھندگان ، Benny Morris؛ بنی موريس ٨۶تا  ۶١صفحه ، ١٩٩٠ناشر نويسنده، 

، پاکسازی قومی در  Ilan Pappé؛ آي_ن پاپه١٩٩١(به عبری)، تل آويو، آم اُِود،  فلسطينی
؛ اوری بن ٢٠٠٨، Fayard، پاريس،Le Nettoyage ethnique de la Palestineفلسطين 

(به  ١٩۵۶تا  ١٩٣۶اد ميليتاريسم اسرائيلی، درروزنه ديد. ايج، Uri Ben Eliezer اليزر
. البته پژوھشگران فلسطينی از مدت ھا پيش توجه ٢٧٩تا  ٢٣٢، صفحه ١٩٩۵عبری)، تل آويو، 

  ھا را به اين رويدادھا جلب کرده بودند.
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ست. به ھمان صورت، بحث  درباره اين من، تعيين کننده ني ی هاما، به عقيد
درد تاريخ و  خودی و پراکنده، به همنظم بوده يا خودب» قومی«که پاکسازی 

صول اخ_قی وجه از نظر ا ھيچخورد، اما به  غات) میپروپاگاند (تبلي
ھا و باران توپ و  ھای آوارگان که از آتش گلوله معتبر نيست.  خانواده

برای  کردند که حقوق اساسی خويش  را می کردند، فکر خمپاره فرار می
بازگشت به خانه ھای شان پس از پايان نبردھا حفظ خواھند کرد. در حالی 

، اسرائيل ھمواره با بازگشت اين جماعت  ١٩۴٩که، ھمه ميدانند که از سال 
ا نداشتند، سرسختانه مخالفت شرکتی در نبردھ ھيچکه اکثريت شان 

وجود » علمی« ی ها امروز کوچکترين مجادل؛ در اين مورد، ت٨٩است کرده
  ندارد.

قانون «با شتابزدگی   ١٩۵٠به موازات اين مخالفت اکيد، اسرائيل در سال 
تصويب رساند که به موجب آن، ھر کسی که ثابت کند  را به» بازگشت

 ھيچ شھروندی با حقوق کامل باشد و به يھودی است، حتی اگر در کشورش
ذھبش ستم نديده باشد، می تواند به اسرائيل مھاجرت خاطر تبار يا م وجه به

اش  ت نمايد (و بعدھا  به کشور اوليهکند و ب_فاصله شھروندی کامل درياف
اش  »ميھن تاريخی«از حقوقی را که در کدام  ھيچبرگردد بدون اين که  
  داشت، از دست بدھد).

داری  در  رائيل جوان موفق شد اص_حات معنی، اس١٩۴٨در جنگ 
سازمان ملل بعمل آورد .  ١٩۴٧سال  ی هنام شده در قطع مرزھای تعيين

پس از نشد و برعکس،  تازه تسخيرشده ھرگز باز پس داده ھای سرزمين
يستی صھيونبس به کشور الحاق شد. درست است که نھادھای  قرارداد آتش

 بودند، ولی اين که مرزھای آن يم و ايجاد دولت يھود را پذيرفتهتقس ی هايد
بود، امری تصادفی نبود.  وجه در اع_ميه استق_ل درج نشده ھيچدولت به 

قيمومت ،  درصد از خاک فلسطين تحت ٧٨در پايان جنگ، اسرائيل بر 
. اما، ٩٠حاکميت داشت» سرزمين اسرائيل باختری«معنی ديگر بر   به

                                                           
٨٩

) ٨٨در مورد جلوگيری از بازگشت پناھندگان، نگاه کنيد به ھمان کتاب بنی موريس  (بند   - – 
در مورد قبول مرددانه اسرائيل  در زير فشار امريکا برای پذيرش صدھزار  .٢١٢تا  ١٨۴صفحه 

  مراجعه کنيد. ٣٨١تا  ٣۶٧از ھفتصد ھزار نفر، به ھمان کتاب، صفحه 
  

 
٩٠

کيلومتر مربع در  ۵٠٠٠طرح تقسيم کميسيون پيل برای دولت يھودی وسعتی به مساحت  –  
ھزار کيلومترمربع  ١۴ازمان ملل متحد، به اين دولت، ، با طرح س١٩۴٧نظر گرفته بود. در سال 

ھزار کيلومتر مربع می شد. ھنگام نوشتن ٢١، شامل ١٩۴٨اختصاص می يافت. خطوط آتش بس 
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، ھا، بود که عرب» ناپديد شدن«ھا، مرز ی همعجزه واقعی بيشتر از توسع
توانست  ريزی نکرده بود، اما می گر دولت جديد واقعا آن را برنامها حتی

  آرزويش را داشته باشدد   . 
به رغم فرار و اخراج ھفتصدھزار فلسطينی، صدھزار نفر از آنان به طور 

محل بمانند، در حالی که حدود معجزه آسائی توانستند در طول جنگ در 
ھايشان برگشتند، يا  به خانهبس  ھزار نفر با اجرای قرارداد آتش چھل

، از امروز به »مجاز«ھای  پس از آتش بس رخنه کنند. اين عربتوانستند 
تابعيت اسرائيلی داده  فردا، در کشور خود به اقليتی تبديل شدند، که به آنھا 

صراحت اين مطلب  م بهيسازمان ملل متحد در مورد تقس ی هشد: قطع نام
تحت  ١٩۶۶، اکثريت آنان تا اواخر سال کرد؛ با اين ھمه را الزامی می

نظام سخت مديريت نظامی بودند. به اين صورت که آن ھا را از جمعيت 
داشتند بر تعدادشان افزوده می شد، جدا نگه  انيھودی مھاجر که در جوار آن

ای مسکونی منزوی کردند که حتی بدون  و آنان را بزودی در ناحيه
ھا  تردد آن خارج شوند. حق مکانآن توانستند از  نظامی نمی ی هاجاز

رابر  با صفر شان ب بخت يافتن شغلی دور از محل سکونتمحدود بوده و 
انه ازدواج مدنی بين يھودی و قانونی که عامد ی هاضاف بود. اين اوضاع، به

يستی امکان داد تا با صھيونيھودی را غيرممکن کرده، به دولت غير
  .٩١اب را به اجرا در آوردن» قومی«موفقيت، سياست استعماری 

در جريان نبردھا، خودسرانه ھا ،  ، کيبوتصی١٩۴٨ھنگام جنگ 
از ھائی راتصرف می کردند، که از ھمسايگان متواری، ويا  مزرعه

بود ، و کشاورزان جديد  بودند، برجای مانده که فراری دادهھائی  آن
ان جنگ، محصول فراوانی از آن زمين ھا برداشت کردند. حتی پيش از پاي

، ١٩۴٩نقاط جديد استعماری در آن سوی طرح تقسيم، ايجاد شدند: در اوت 
 ی هسه می رسيد. باوجود اين، ملی کردن گستردوسی وتعداد آن ھا به صد

(پناھندگان ھنوز حاضر در  »غائبان حاضر«و نيز » غائبان«ای ھ زمين

                                                                                                                
ھزار کيلومتر مربع ، يعنی بزرگتر از قلمرو فلسطين تحت قيمومت،  ٢٨اين سطور، اسرائيل بر 

  ،حکومت می کند،. ١٩١٨ اما ھنوز کمتر از بينش بن گوريون و ھمراھانش در
 

٩١
نظامی بر آئين نامه ھای دفاع اضطراری که اسرائيل  از حکومت استعماری  مديريترژيم   - 

اسرائيليان -به ارث برده بود، تکيه می کرد. . در مورد اوضاع فلسطينی ١٩۴٨بريتانيا، پيش از 
 ,Sabri Geries, Les Arabes en Israël, Paris, Masperoدر آن عصر نگاه کنيد به: 

  نوشته شده است. ١٩۶۶که در آستانه الغای رژيم نظامی در  ,1969
 



٢٨٦  

يل که ديگر اجازه بازگشت به ھای تحت حاکميت اسرائ سرزمين
، با تصويب ١٩۵٠تر شروع شد. در سال ھايشان را نداشتند) کمی دير هخان

 شد، ار غصبھزار ھکت اموال غائبان، نزديک به بيست ی هقانونی دربار
ھا. به موازات  ھای خصوصی عرب يعنی نزديک به چھل درصد کل زمين

ھای متعلق به دولت در زمان قيمومت بريتانيا  زمين ی هآن، ھم
 ھای در پايان اين روند، دو سوم زمين اسرائيليان افتاد. درصد) به دست١٠(

بود و گرچه در پايان قرن بيستم، اينان  اسرائيلی غصب شده- اھالی فلسطينی
نيم و دادند، فقط سه ل شھروندان اسرائيلی را تشکيل میبيست درصد ک

  . ٩٢ھا بود آن متعلق به ١٩۶٧اسرائيل در مرزھای درصد خاک 
حاصلخيز «، و »داب ھاخشک کردن مر«، »اکرستگاری خ«شعارھای 

ای يافتند،  ، زندگی دوباره١٩۴٠ی پايانی دھه از سال ھا» ھا کردن بيابان
مقامات دولتی بود.  بخشی از عھده  بعد، اجرای آن به از اين به که البته

بھای ناچيز نمادين به آژانس يھودی و صندوق ملی يھودی،  ھا را به زمين
شان، آن ھا را از  مينی واگذار کردند که مقرراتسرز- دو سازمان فرا

است.  ھا در اختيار افراد غيريھودی ممنوع کرده دادن زمين قرار
شده نه ملک شھروندان  ھای غصب ه، بخش بزرگی از زمينگون بدين

عنوان دليل  شود. به ، بلکه ملک رسمی يھوديان جھان میدولت جديد
مجاز نيستند ھشتاد درصد يان گفت که امروزه، غير يھود توان می

  .٩٣ھای اسرائيل را بخرند زمين
به مثابه شعاری بر حق  و مورد اجماع » سازی زمين يھودی«پس از اين، 

شد. کمی بعد، مفھوم » رستگاری زمين«راست و چپ بتدريج جايگزين 
به زندگی در  در برابر اکثريت عرب که مصرانه» يھودی سازی جليله«

، رفت. دو برابر شدن جمعيت اسرائيلدند، شتاب گدا اين منطقه ادامه می
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زمين ھا، ب_فاصله پس از ايجاد دولت اسرائيل، به اثر » يھودی سازی«در مورد روند   - 
  باروخ  کيمرلينگ نگاه کنيد:

Bruch Kimmerling, Zionism and Territory. The Socio-Territorial 
Dimensions of Zionist Politics, Berkeley, University of California, 1938, p. 

134-146. 

 
٩٣

 نگاه کنيد: (به زبان عبری) Oren Yiftachelبه اثر اورن ييفتاشل  
« Ethnocatie, géographie et démographie. Commentaires sur la politique de 

judaïsation de la terre », Alpayim, 19, 2000, p. 78-105. 
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ھزار  ھا ت ، درطی سه سال امکان داد که دهپی موج بزرگ مھاجر در
ھا،  ھای خالی مستقر سازند. کيبوتص يد را بر روی زمينساکن جد

ر،  شھرھای کوچک ھای تعاونی) و در مقياسی کوچک ت موشاوھا (مزرعه
وانی گشتند. ا، صاحب زمين ھای فربه طور رايگان» ای توسعه«موسوم به 

. شمار قابل ٩٤کيبوتص تاسيس شد ١٠٨محل از جمله   ۴٣٢، ١٩۶۴تا سال 
تاسيس کردند تا از نفوذ » مناطق مرزی« ھا را در  حلای از اين م م_حظه

خوانده می شدند) که خواھان » نفوذی«پناھندگان عرب  (در آن زمان 
يری بخشی از دارائی از گ بازگشت به روستاھای خود برای بازپس

بودند، جلوگيری کنند. آوارگان بسياری  نيز بودند که از  رفته شان دست
کسانی که آن ھا را اخراج يا   وی انتقام بهمرز رد می شدند تا از ر

نفر  ٣٩۴، ١٩۵٢بودند، حمله کنند (در طول سال  شان را غصب کرده مال
). پناھندگان شدند يز کشتهھای جديد ن از اينان و تعداد زيادی از کولون

ی را بپذيرند که آنان را از توانستند وجود مرز فلسطينی به سختی می
ز اسرائيليان نيز، سازد؛ برای شماری ا ا میشان جدھا هھا و مزرع خانه

  ای واضح و آشکار  نبود. خط مرزی مسئله
رسيد که اسرائيل  ، به نظر می١٩۶٧تا  ١٩۴٨از سال  به مدت نوزده سال،

مرزھای قطعی پذيرفته باشد.  ی هرا به منزل ١٩۴٩طوط آتش بس سال خ
ظاھرا يستی برای برقراری حاکميت يھودی صھيونتمايل شديد جنبش 

، اکثريت کشورھای جھان دولت ١٩۵٠ھای دھه  برآورده شده بود. در سال
، با اين حال  ميت شناختند ولی نه ھمسايگان عرباسرائيل را به رس

ادامه داشت. اسرائيل  دغدغه به آن جا يھوديان بی ی همھاجرت گسترد
کشی يھودی در اروپا که اجازه  زمان، بازماندگان نسل موفق شد ھم

مھاجرت به امريکا را کسب نکرده بودند و نيز بخش بزرگی از يھوديان 
ھای عرب] با اسرائيل و اوجگيری  عرب  را، که درنتيجه کشمکش [دولت

hئيک و روامدار شود، که خيلی سريع به خارج  ناسيوناليسمی که نتوانست
  از کشور محل زندگی شان رانده شدند، جذب کند.
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در توزيع زمين، به نوشته » شرقی ھا«و » اشکنازھا«برای تبعيض درونی در ملت، ميان  -  
  اورن ييفتاشل با عنوان زير نگاه کنيد:

« Construction de la nation et répartition de l’espace dans l’ethnocratie 
israélienne. Colonisation, sols, et disparités communautaires », Iyunei 

Midhpat, XXI, 3 , 1998, p. 637-664. 
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جديد  ی هاقتصادی و فرھنگی جامع ھیانرژی عظيمی که در سازماند
و ضرورت تحقق مستعمره سازی ھفتادوھشت درصد از صرف می شد 

 ای را به طور موقت سياست الحاق طلبی ھای فلسطين قديمی ، زمين
. قلمرو خاک اجدادی را اقتضا ميکرد ی هکه تصرف ھم  متوقف ساخت

يست، که ھمچنان با صھيوناستثنای جوانان بِتار، جنبش جوانان راست  به
 ه یازھر دو کران«  ی هحرارت سرود وhديمير يابوتينسکی يعنی مطالب

، را سر می دادند، » رود اردن، اين سو مال ماست و سوی ديگر نيز
پرورش ملی گفتاری آشکارا تھاجمی ، که خواھان درھم شکستن آموزش و 

و گسترش مرزھای دولت اسرائيل باشد ، اختيار نکرد. در طول نوزده سال 
گرفت  ئيل، فرھنگ جديد اسرائيلی شکل مینخست موجوديت دولت اسرا

که در آن، ميھن پرستی به ويژه بر زبان، فرھنگ و فضاھائی که پيش از 
  آن مستقرشده بودند، متمرکز گشت.آن يھوديان در 

موسسات آموزشی  دولتی  ی هدر ھمان حال، آموزش کتاب مقدس در کلي
ان کودک ی هبه تخيل سرزمينی ملی ھمدادن  مرکزی رسميتمحور 

آموزی  ھا و مذھبيون ارتدکس). ھر دانش اسرائيلی بود (به استثنای عرب
فتح شده بود، ھر ھا  ه اورشليم، شھر داوود به دست عربمی دانست ک

-Maآرات ھامخپ_ه - دانست که ما حصيلکرده نظام آموزشی اسرائيل میت
arat Hamakhpelah حرم  (غار گورھا)، محلی که گور بزرگان قوم]

ھای  يک مسجد تبديل شده است.  در کتاببه    درآن واقع است، ] ابراھيم
اھميت  کمبراين بود که خطوط آتش بس را  درسی جغرافيا، گرايش غالب 

.  ٩٥دنميھن تاريخی تاکيد گذار» فيزيکی وسيع«، بر روی مرزھای جلوه داده
خانه  ای ھمچنان در سکوت، در صندوق طورهاس» سرزمين اسرائيل«

ماند، بدون اين که به تبليغات سياسی روزانه  يستی باقی میصھيونوجدان 
  تبديل شود.

زله مرزھای قطعی بس را به من واقع، ھمه مردم اسرائيل خطوط آتشدر 
رويای اسرائيل بزرگ  يستی ھميشهصھيونتلقی نمی کردند.  گرايش راست 

اتحاد (« Ahdout Avodaميداشت، و حزب احدوت آُودا  را زنده نگه
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 – Yoram Bar Gal, Patrie et géographie en cent ans d’éducation sioniste, 
op. cit., p. 133-136.  
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. ھمچنين، ٩٦بود» فتوحات سرزمينی ی هتشن«يستی صھيوناز چپ ») کار
 Adianaقب_ از سوی آدريانا ِکمپ  ھا وجه مشترکی بود که بين نسل
Kemp نسلی که در  . در ميان٩٧است ، جامعه شناس اسرائيلی بيان شده

دائمی در فلسطين تحت  اند، و در فضای استقرار محل چشم بدنيا گشوده
پويائی روانی  اند، يک پرورش يافته ١٩٣٠و  ١٩٢٠ھای  قيمومت سال

بود. جوانان  ھای سرزمينی بوجود آمده ھا و محدوديت برای عبور از مانع
لون بودند، حامل ھايشان موشه دايان و ايگال آ ھرهترين  چ برجستهکه 

 « ethno-spatial »» مکانی-قومی«رااسيوناليسمی بودند که می توان آن ن
، اين فرماندھان نظامی با عزمی راسخ و ١٩۴٨ناميد. در ھنگامه جنگ 

  روستاھای عرب ، به شھرت رسيدند. ی هبدون عذاب وجدان برای تخلي
که می  ،کرد اين نسل از جنگجويان را راضی نمیبس  ای آتشھ پيمان

دادند  ساھال) امکان می(ت» ارتش دفاع جوان اسرائيل«پنداشتند اگر به 
سادگی ، کرانه باختری رود اردن  توانست در سينا پيشروی کند، و به می

، رزمندگان ١٩۵٠ ھای دھه . از اين رو، در سال٩٨را نيزتصرف کند
شده و دست به عمليات بودند که از مرزھا رد قديمی عادت کرده

خطر  را به» باريک و مصنوعی«ماجراجويانه بزنند که خطوط سرحدی 
ھا به پترا (پايتخت باستانی نبطی ھا) که  دانند که شب اندخت. ھمه می می

زدند و قربانيان  بود، شبيخون می رای جوانان به شکل شمايل بنا شدهب
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ای که به ياد  رزمين اسرائيل می توان به مجموعهاين جناح با س ی هبرای شناخت رابط – 

 بر جنبش تدوين يافته مراجعه کرد:اسحاق تابِنکين، رھ
Arieh Polakov (dir ;), La Colonisation rt les frontières de l’Etat d’Israël, 

Efal, Yad Tabenkin, 1975,    و بويژه شھادت پرارزش ژنرال پيشين رھاوام (گاندی) زئو
  .٣١تا  ٢۵در ھمان مجموعه، صفحه 

 
٩٧- Adriana Kemp, Nationalisme spatial. Le discours sur territoires et 

frontières dabs le mouvement travailliste (en hébreu), mémoire de maîtrise, 
Université de Tel-Aviv, 1991. 

٩٨
در نامه ای به بن گوريون به خطوط Ygal Allon ، ايگال آلون ١٩۴٩مارس  ٢۴روز  –  

تری  توان خط مرزی مستحکمنمی «ھاد می کرد : آتش بس اعتراض کرده و مرزھای ديگری پيشن
 با نوستالژی ١٩٧٩او در مصاحبه ای در سال » . از رود اردن در کل طول کشور ترسيم کرد.

آمد، تا جود داشت، که احتماh پيش نخواھدبخش، اوضاعی و در اواخر جنگ آزادی«تاييد کرد: 
، Zeev Tzur(زئو تزور » وريمبدون واھمه سراسر سرزمين اسرائيل باختری را بدست بيا

، صفحه ١٩٨٢درباره مجادله در مورد تقسيم طبق طرح آلون (به عبری)، اِيفال، يادمان تابنکين، 
٧۴.(  
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. در واکنش ٩٩خواندند انان فرھنگی میی را روز بعد قھرماسرائيل
آريل شارون ايجاد شد؛ اين  یھبا فرماند ١٠١فلسطينی ھا، يکان » نفوذ« به

ستاھا و اردوگاه ھائی که يکان در عبور از مرزھا برای  ضربه زدن به رو
ست، ترديدی به خود راه »ھا نفوذی« ءبردند پايگاه مبدا گمان می

 ی هان جديد، مرزھا را بيشتر به منزلدادند. بسياری از اسرائيلي نمی
کردند تا ھمچون خطوط  مرزی مبھم و قابل انعطاف فرض می ھای ناحيه

  .١٠٠تحديد حدود معنی دار  و ثابت
که hيه بندی عجيب صور بود  ١٩۵۶با اين حال، اين جنگ سينا در سال  

، را که در زمان آرامش در زمينه سياسی بروزنکرده بود، خيال سرزمينی
کار ساخت. ملی کردن کانال سوئز از سوی جمال عبدالناصر، رھبر آش

مصر، بريتانيا، فرانسه و اسرائيل  را به ائت_فی نظامی سوق داد که ھدفش 
ھای  ژيم ناصر بود. اروپا مطابق واکنشاشغال مصر و سرنگونی ر

کرد و طبيعتا اسرائيل ، به بھانه جلوگيری از  استعماری قديمی  عمل می
ھا  آن کشور ، موقع را مناسب ديد تا به خاک به» ھا نفوذی« ی هرخن

  بپيوندد.
در شھر ِسور (حومه  ١٩۵۶بن گوريون نخست وزير اسرائيل در سال 

پاريس) در نشست مخفی تدارکاتی با حضور گی موله، رئيس حکومت 
فرانسه و ِسلوين لويد، وزير امورخارجه بريتانيا شرکت کرد. در طول 

 یھدای برای تجديد سازمان وريون طرح بلندپروازانهوھا، بن گگفتگ
اردن  پادشاھیاو، پيروزی نظامی تقسيم  ی هخاورميانه ارائه داد. به عقيد

کند: در مقابل قول استقرار پناھندگان فلسطينی،  را به دو کشور توجيه می
کرانه خاوری رود اردن به عراق که در آن زمان، طرفدار بريتانيا بود، 
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، در مجموعه به »به گذشته گاھیصخره سرخ، ن«، Nesia Shafran نزيه شافران – 
(به  ان ھاکمان شھادت، سرزمين اسرائيل آن زمير، مآھارون اAharon Amirسرپرستی 

  ١٨٩-١۶٩، صفحه ١٩٧٩عبری)، رامات گان، مسادا، 
http://www.202.org.il/pages/moreshet/petra/shfran.php  
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ھای ناسائی خطوط اتش بس به عنوان مرزدر مورد امتناع دولت جوان اسرائيل از ش – 
مرو سياسی سخن از مرز است، ايجاد قل، Adriana Kempقطعی، به اثر بااھميت آدريانا کمپ 

، و ھمچنين مقاله او ١٩٧٧(به عبری)، تز دکترا، دانشگاه تل آويو،  ١٩۵٧- ١٩۴٩، در اسرائيل
، در مجموعه به سرپرستی »فضا و وجدان ملی در اسرائيل) Janusمرز چون خدای دوسر («

تا  ۵٢، صفحه ٢٠٠٣يھودا ِشنھاو، فضا، سرزمين، خانه (به عبری)، ھاکيبوتص ھامه اوخاد، 
٨٣. 
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يز به اسرائيل ملحق و منطقه اردن نه و کرانه باختری رود ضميمه شد
خودمختار شناخته شود. به ھمين صورت، مرزھای شمالی اسرائيل نيز  نيمه

تيران و خليج عقبه زير  ی هتا رودخانه ليتانی  پيش رود و سرانجام، تنگ
  .  ١٠١کنترل اسرائيل در می آيد

را از مسئله مفھوم  ١٩١٨بنيان گذار دولت اسرائيل ھمان برداشت سال 
سرزمين نداشت، اين بار او صميمانه آماده بود از کرانه خاوری رود اردن 

شد:  ديدگاه او به جنوب سينا مربوط میکند. عنصر جديد  پوشی چشم
ھنگامی که او فقط يک جوان سوسياليست ملی گرا بود، سرزمين واقع در 

طی دانست. اما در  یش را بخشی از سرزمين اسرائيل نمجنوب وادی العري
ھای  برد، او  نه برحسب اتفاق، کتاب پروازی که وی را  به پاريس می

که بر اساس کارھای جغرافيادان بيزانسی، پروکوپه دو سزاره را تاريخی 
يھودی اشاره  پادشاھیتدوين شده بود، مطالعه کرد. او در کتاب ھايش به 

  يران قرار داشت.ت ه یدر جزير yotvatمی کند که با نام يوتوات 
ای به رھبر  ه جزيره سينا شادابی  و جان تازهپيروزی سريع نظامی در شب

ھفتاد ساله داد به طوری که آشکارا اشتھای تسخير سرزمين را، که پيری 
خطاب به گردانی از   آن را تضعيف نکرده بود، به نمايش گذاشت. او ابدا

اي_ت، به بندر «م داد: الشيخ را فتح کرده بود، چنين پيا ارتش که شرم
اصلی جنوب تبديل خواھد شد و يوتوات که به تيران مشھور است،  عبرانی

 ١٩۴٨مثل سال ». ١٠٢اسرائيل خواھدشد ی هدوباره بخشی از سومين سلسل
واقع در آن سوی طرح تقسيم را  شده که او الحاق سرزمين ھای فتح

ا خوشنودی فتح بمی شمرد ، نخست وزير » طبيعی«عنوان اقدامی ملی،  به
يھن می شمرد. ھربار که ھائی از م بخش راستين بخش سينا را عمل رھائی

 ی هکرد، چھر مللی رويا و زور را وارد صحنه میال اوضاع بين
عمل پراگماتيک  دوباره پديدار ، لرزان، در ميان » سرزمين اسرائيل«

  گشت. می

                                                           
١٠١

 Avi Shlaïm, Le Mur de fer. Israël et le monde arabe, Paris, Buchet-
Chastel, 2008, p. 206. 

١٠٢
و، آم اُِود، ي)، تل آویسال (به عبر ۴٠ل. ياسرائ، David Shaham    د شاھاميداو – - 

  ١٣، صفحه ١٩٩١
ای ياد کرده  در ھمان روز، بن گوريون  در يک سخنرانی در پارلمان از پروکوپيوس قيصريه

بود. [پروکوپيوس، مورخ و حقوقدان بيزانسی سده ششم پيش از مي_د، در خدمت سردار بليستر 
 می کرد.از او تصاويری از ھی(تحت امپراتوری ژوستينين) در امد و در جنگ ھا او را ھمرا

 ]قيصريه، فلسطين بجا مانده است م
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ا، نخستين واحد ، کمتر از دوماه پس از پايان نبردھ١٩۵۶دسامبر  ١۴در 
مستعمره اسرائيلی در شرم الشيخ که به استناد زبان عبری کتاب مقدس، نام 

، »ارتش دفاعی اسرائيل«، . پيش از آن١٠٣برپاشدبودند،  به آن داده» اوفير«
ر حالی که موشه بود، د ھای خاصی از سينا را آغاز کرده تخليه بخش

امکان ايجاد  ان بهتش وبانی عمليات نظامی ھمچناردايان، رئيس ستاد
ھائی در کرانه باختری دريای سرخ اطمينان داشت. نخست وزير  مستعمره

 ی هجا دربار گيری جديد بازديد کرد و در آنيھاز يک روستای ما
نی کرد: اميد به استقرار سازی يھودی سخنرا انداز مستعمره چشم

  شد. ای ديگری در امتداد ساحل زاده میھ مستعمره
شد. سربازان  نی در َرفَح، جنوب نوارغزه ساختهين کولوآن،  دوم پس از
، شده در اردوگاه نظامی  متروکی مستقر »)جوانان رزمنده پيشقدم(«نخال 

دف، ايجاد سريع  نقاط استقرار به کشت صد ھکتار زمين آن پرداختند. ھ
آن به قلمروی اسرائيلی  در پی  برای  جداکردن غزه از سينا و تبديل پی

زئير از جوانان جنبش ھاشومر ھات گروھیبود که  بينی شده بود. پيش
گيری يھھای شنی سفيد آن، روستای ما بر روی کرانه») گارد جوان(«

سازی بود و در اين  يان، آغازگر برپائی بساط مستعمرهبسازند. موشه دا
رخوردار بود. اش، ايگال آلون، ب ه از پشتيبانی کامل رقيب  تاريخیزمين

يستی با اطمينان خاطر اع_م کرد: صھيونبخش چپ  نويد اين رھبر جوان
اگر ما تصميم جدی برای دفاع از غزه بگيريم [...]، من مطمئنم که شھر «

ز ميراث دولت اسرائيل باقی سامسون، شھری اسرائيلی و بخشی ا
ماند. اين سياست مطابق حق تاريخی ما بر نوار غزه است و با منافع  خواھد

ھنمای ما، يعنی اصل يکپارچگی کشور، سازگار بقای ما و اصل را
  . »١٠٤است

بس سال  سوی خط آتش سازی در آن مستعمره ی هاين نخستين برنام
 ی هنامه سازمان ملل دربار کست سختی روبرو شد. قطعبا ش ١٩۴٩

شوروی به -سينا و فشارھای مضاعف آمريکا ی هجزير نشينی از شبه عقب

                                                           
١٠٣

، از مغز موشه ١٩۵۶ون از سال يزاسيلوناقدامات کو«رون راپاپورت ، يبه مقاله شوقاور م– 
، ٢٠١٠ه يژوئ ١٠، روزنامه ھآرتص، » ان تراوش کرديدا

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1178603.html  
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 .١٩۵۶دسامبر  ٢١(به عبری)، hمرھاو، » مجاز کردن باند«ايگال آلون،  – 
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سوم   ی هن او برای ايجاد سلسلگوريون و ھمکاران جوا آرزوھای بن
 ی هاسرائيل پايان داد. به ع_وه، اين عقب نشينی سريع و تحميلی شعل

رسيد درس گرفته  نظر می هطلبی را خاموش کرد؛ و اسرائيل که ب الحاق
پيدايش و  ی هباشد، بر غريزه استعمارگری خود، که تا آن زمان مشخص

تا سال  ١٩۵٧، از سال »یئط_ ی هدھ«اساس آن بود، لگام زد. در طول 
چند که مرزھا از آرامش مطلق برخوردار نبود، اسرائيل به ، ھر١٩۶٧

داد، در حالی رژيم نظامی که بر شھروندان عربش تحميل کرده بود، پايان 
ن کشور در خاورميانه  به سازی در مورد حضور آ که  فضای نسبی عادی

در آن زمان، ھمچنين » ای باشگاه ھسته«د. ورود اسرائيل به آم وجود می
توانست احساسی از امنيت و اعتماد به نفس در ميان نخبگان سياسی و 

  نظامی آن بدمد.
ھای اسرائيل واعراب، تنھا جنگی است  در بين جنگ، ١٩۶٧جنگ ژوئن «

کدام از طرفين خواھان آن نبود. اين جنگ، حاصل وخامت بحرانی   ھيچکه 
اين تعريف ». ١٠٥ج بود و ھم دشمنانشبود که ھم از کنترل اسرائيل خار

و   ، پژوھشگرAvi Shlaïmتاريخی دقيق و فشرده را آوی ش_ئيم 
راب فرمول بندی کرده است. فقط ھای اسرائيل و اع کارشناس کشمکش

که امروز غالب است  گاھیرغم ديد ان اين کلمات را به آن افزود: بهتو می
ھای  در حالی که ژنرال اھان جنگ نبود،گويا به استناد آن ناصر خوو 

 مستقيم به آغاز آن دامن زدند،  به دشواری می توان اين جمعاسرائيلی غير
رده، مسئوليت اصلی بندی را ناديده گرفت که رھبر مصر در مقياسی گست

طور  ، مصر به١٩۵۶يت که در پايان جنگ دارد. اين واقع آن را به عھده
ينا و حضور نيروی دن سش شد و غيرنظامی» مجازات«رعادhنه غي

المللی بر روی خاک مصر را بر او تحميل کردند، کافی نيست  ميانجی بين
شده بوسيله  ھماھنگ یھت نيز ميانآميزو تھديد ی هشور جنگ افروزان

ھای مصری را از نظر تاريخی توجيه کرد. رھبر مصر در دام  رسانه
برداری  ھرهبه بھترين نحوی از آن ب افتاد و ارتش اسرائيل  خود ی هتل

  .١٠٦کرد

                                                           
١٠٥

  اسرائيل و جھان عرب ی.کتاب آوی ش_ئيم، ديوار آھن ٢٧٢و   ٢٧١صفحات   - 
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، که بعدھا به رياست بخش اط_عات رسيد، چند روز پيش Eli Zeiraسرھنگ الی ِزيرا  –  
(واحد عمده نيروھای ويژه Sayeret Matkal از جنگ به زير دستانش، افسران سايرت ماتکال 

شرکت دو يا سه ارتش عرب در آن  يک ھفته ديگر جنگ سر می گيرد،«ارتش) اظھار داشت: 
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آورد ولی در  دست های ب کننده ئيل در نوزده سالگی پيروزی مبھوتاسرا
بود و نه برنامه ريزی  ز پيش تدارک ديدهدامی بزرگتر افتاد. اين کشور نه ا
ائيل که در سال قلمروھای سرزمين اسر« کرده بود که بی درنگ به تسخير 

ھميشه چنين امکانی را برای اقدام کند (حتی اگر» بود از دست داده ١٩۴٨
حصول  تصادف خود حفظ کرده بود)، اما نمی توان اين واقعيت را فقط م

  ھا باhخره بر اسرائيل کام_ سايه افکند.  دانست که اين سرزمين
و  شعف ناشی از پيروزی بسياری از اسرائيلی ھا را دچار سرگيجه کرد،

چيز  بعد ، ھمه اين بهنيز اين احساس عميق را بوجودآورد که گويا از 
کومت نظامی که مرتبط با خطوط امکان پذير است. احساس زندگی زير ح

ه آبا اِبان، وزير خارجه اصط_حی منتسب ب ی هبس بود و يا  برپاي آتش
يش را به رويای فضاھا، بازگشت ، جا»مرزھای آشويتز«، اسرائيل

ر امپراتوری مناظر  باستانی، به ستايش روح کتاب مقدس، به  تصاوي به
ھای  د و سليمان است، واگذار کرد. بخشداوو پادشاھیيھودی که يادآور 

قبت اسرائيل اين احساس را داشتند که عا ی های  با اھميتی از جامع حاشيه
يستی از زمان پيدايش صھيوناند که طرح  سرزمين وطنی را باز پس گرفته

حکومت اسرائيل به  ،١٩۶٧آن، تخيل ملی وی را تغذيه کرده بود.  از سال 
خط «، که به را بس ی اسرائيل دستور داد تا خطوط آتشنگار مرکز نقشه

کند. دانش آموزان ھای دولت حذف  از روی نقشهمعروف بود، » سبز
  قديمی آشنا نمی شدند.» موقتی«بعد، ديگر با مرزھای  مدارس از آن به

که ھنوز  المقدس ودر حالی صله پس از فتح بخش خاوری شھر بيتب_فا
ما به مقدس ترين «ع_م کرد: بود، موشه دايان ا جنگ به پايان نرسيده

ز آن جدا نشويم. مان بازگشته ايم، ما برگشته ايم که ديگرھرگز ا ھای مکان
مان، در اين لحظه و با قدرت ھر چه بيشتر در اين  به ھمسايگان عرب

اين شور جای حيرت نيست که در ».   ١٠٧لحظه، دست صلح دراز می کنيم.
، مجلس اسرائيل انضمام ١٩۶٧ژوئن  ٢٨آور، در روز  رخوت ھيجانو 

                                                                                                                
قدمی بيشتر به  صھيونيسممی کنند ولی ما در يک ھفته ھمه را نابود می کنيم [...] و کار زار 

؟ سرزمين کجاست،  Ran Edelistسوی  تحقق خود برخواھد داشت. (به نقل از کتاب ران ادليست
  .٢۶- ٢۵، صفحه ٢٠١١(به عبری)، بيت المقدس، کتاب ھای نوامبر، 
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پخش  ١٩۶٧ژوئن  ٧، در روز »)صدای اسرائيل(«و کول اسرائيل سخنان دايان از رادي – 
، اسرائيل بزرگ، ايمان و سياست (به عبری)، حيفا، Arieh Naorشد و در کتاب آريه نائور 

  نقل شده است. ٣۴، صفحه ٢٠٠١انتشارات دانشگاه حيفا و زامورا بِيتان، 
 



٢٩٥  

حال اع_م کرد  ھمانالمقدس شرقی و اطراف آن را تصويب کرد و در  بيت
دشمنانش در مقابل استرداد  ی هصلح و مذاکرات مستقيم با ھم ی هکه آماد

که  صور اين نکته دشوار استھای سينا و جوhن است. امروز، ت سرزمين
باشند در آن زمان گمان کنند که  ھای اسرائيلی معقول توانسته شخصيت

رھبران عرب، پس از حقارت شکست، آماده باشند که به گفتگوی صميمانه  
با اسرائيل در مورد صلح بپردازند، و آن ھم در مقابل الحاق حقوقی فوری 

يل عربی و مسلمان از سوی دولت يھوديان. اما، منطق اسرائ» القدس«
در  چنين بود، و از شواھد پيداست که ١٩۶٧يستی در تابستان صھيون

اين منطق ھنوز برای بسياری شود،  لحظاتی که اين سطور نوشته می
  .١٠٨ست ھمچنان به قوت خود باقی

منتشرشد.  ١٩۶٧در سپتامبر » ئيل بزرگمانيفست برای اسرا«
ب ته به حزکنندگان آن عمدتا شخصيت ھائی بودند که از جنبش وابسامضا

يستی نيز صھيونھا اعضای جناح راست  کارگر می آمدند ولی در ميان آن
نسل رسما اع_م  آنترين روشنفکران  ده می شد. تعدادی از ميان برجستهدي

. ما سرزمين اسرائيل اکنون در دستان خلق يھود است [...]«کردند: 
متی در اسرائيل حکو ھيچمان مديونيم [...]. و  وفادارانه به تماميت سرزمين

شاعران برای اسرائيل بزرگ » .١٠٩حق ندارد اين تماميت را انکار کند
 Haïm ، حييم گوریNathan Altermanمتحد شدند: ناتان آلترمن 

Gouriندhياکوو اور ، Yaacov Orland رگ ِب و اوری زوی گرين Uri 
Zvi Greenberg تعدادی از نويسندگان بزرگ چون ساموئل ژوزف .

، يھودا  Haïm Hazaz، حييم ھزاز Samuel Joseph Agnonآگنون
 hبور Yehouda Burla و موشه شامير Moshé Shamir  با فرماندھان

، رئيس Issar Harelھای امنيتی مانند ايسار ھارل ظامی و روسای دستگاهن
صدا  ھمAbraham Yoffe سابق سازمان امنيت يا ژنرال آبراھام يوف 
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ام شرم الشيخ، اين روحيه ، سرود ميھنی تکان دھنده ای به ن١٩۶٧کمی پس از جنگ  – 
تو، شرم الشيخ، ما به تو برگشته ايم برای «متناقض  و خيالی را بيان می کرد. در آن آمده است: 

(ترانه از آموس اتينگر، » بار دوم، تو در قلب ھای مائی، بر روی امواج آرزوی صلح را ببر
  اھنگ از رافی گابای)
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ھارونوت، معاريو، ھآرتص و داور در ھمان روز اين مانيفست در روزنامه ھای يديعوت آ – 
سند «، Dan Miron) با تيراژ باh منتشر شد. به تحليل جالب دان ميرون ١٩۶٧سپتامبر ٢٢(

  مراجعه کنيد. ۴۵تا  ٣٧، صفحه ١٩٨٧، اوت ١۶، (به عبری)، پوليتيکا، »اسرائيل
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ھرگز نبايد از آن سرزمين ھا  وادار کنند کهشدند تا سياستمداران را 
 طور، پرفسورھای پرافتخاری چون دوو سادان نشينی کنند. ھمين عقب

Dov Sadan  آرون فيش ھارل ، Aaron Fisch Harel (ھارولد)، با
 Yitzhak  رزمندگان قديمی گتوی ورشو مثل اسحاق زوکرمن 

Zuckerman  و زيويا لوِبتکين Zivia Lubetkinشدند تا  متفق
سرائيل تشويق کنند. بسياری سازی را بر روی سراسر سرزمين ا مستعمره

دادند تا از امضای  ودند ولی ترجيح میبا اين ديدگاه ھم نظر بديگر 
ز کنند. يھارزيابی می کردند، پر بديھیھائی که غيرضروری و امری  بيانيه

را که   رھنگی، اين سنت طوhنیاکثريت  نخبگان سياسی، اقتصادی و ف
  پذيرفته بودند.» از نقشه حرفی زدنبايد «عام  م®اساس آن  در بر

سينا، غزه،  ی هجزير يروزی، اسرائيل شبهھمان گونه که ميدانيم با اين پ
المقدس را تصرف کرد.  باختری از جمله بيت ھای جوhن و کرانه بلندی

می و با دخالت موثر جي ١٩٧٣در پايان يک دھه، پس از جنگ مرگبار 
کرد. » خ_ص«کارتر، رئيس جمھوری آمريکا، اسرائيل خود را از سينا 

را از جوhن، کرانه باختری و خارجی که بتواند اسرائيل  منجیيک  ھنوز
است. به ع_وه،  نھادھای يھودی  المقدس عربی خ_ص کند، پيدا نشده بيت

، با اسرئيل کوچک و ١٩۶٧که تا جنگ برق آسای صھيونيسمھوادار 
، بعد از آن تاريخ، به حاميان دوآتشه ف، روابطی نه چندان گرم  داشتندضعي
. در نتيجه، با پشتيبانی ١١٠شرط اسرائيل بزرگ و قوی بدل گشتندقيدو و بی

که به ميراث آن » رائيل]يھوديان دياسپورا [خارج از اس«مالی و سياسی 
ا ج ، ولی واقعا حاضر به سکونت در آنھای خود می باليدندسوی دريا

در جھت  فرورفتن در بات_ق  نبودند، دولت اسرائيل به صورتی مستمر
ھای در حال گسترش، و رژيمی  اشغال و سرکوب قدم گذاشت. کولونی

کنند نامش را  جرأتنظامی که نوعی آپارتايد اِعمال می کند ، بدون اين که 
ببرند، و در نتيجه رمزگشائی منطق تاريخی آن دشوار است، بخش hينفک 

  ار و پود زندگی روزانه اسرائيل شده است.ت
مند  بھره ١٩۴٨ھای ط_ئی سال  ، اسرائيل از ھمان فرصت١٩۶٧ر سالد

نشد. در اوضاع و احوال ب_فاصله پس از جنگ جھانی، نقل و انتقال 
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اد.بلکه بايد آن را به افول اين روند پرمعنی را نمی توان فقط  با پرستش قدرت توضيح د  -  
ملی سنتی ربط داد که وفاداری بی ابھام را به يک مام ميھن اقتضا ميکرد و ھمزمان ، يک  ه یايد

  فوق ھويت اتحاديه ای فراملی در جھان غرب را تحکيم ميکرد.
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ممکن بود، درحاليکه در جھان پسااستعماری  جمعيتی کامل،  ھنوز
د. اگر بخش بزرگی پذير بو کاناين امر بسيار کمترام ١٩۶٠ھه ھای د سال

ھای جوhن در طول جنگ يا پس از نبردھا فرار کرده يا  از اھالی بلندی
سطينی محصور در لطرون، نزديک اخراج شدند و اگر سه روستای فل

المقدس و نيز اردوگاه پناھندگان نزديک اريحا ويران شدند، اما اکثريت  بيت
چندين صدای  صحت دارد کهند. اھالی کرانه باختری و غزه در محل ماند

، ولی اسرائيل ١١١پراکنده خواستار انتقال اھالی به آن سوی مرز شدند
وجه  ھيچدانست که قدرت انجام چنين کاری را ندارد. بدين ترتيب، به  می

اتفاقی نبود که اولين کولونی يک ماه پس از پايان نبردھا در جوhن، پس از 
ودو مجتمع  مسکونی به  تا کنون، سی اخته شد؛ از آن زمانآن س» تخليه«
اسرائيل  ١٩٨١ھا اضافه شده است. جمعيت بسيار اندک  محل، در سال  آن

را به الحاق رسمی جوhن برانگيخت، بدون اين که به امکان جستجوی 
باشد. اين اقدام مبتنی بر پيش فرض  داشته یھقرارداد صلح با سوريه توج

را بپذيرد،  ١٩۴٨ير شد فتوحات زير بود: ھمان طوری که جھان ناگز
را نيز  ١٩۶٧ھای اشغالی در  عادت خواھد کرد که تسخير سرزمين کم کم

  بپذيرد.
سينا ساخته شد:  ی هبسيار زود، نخستين کولونی در نخال نيز در شبه جزير

شد. خاوری العريش ايجاد کولونی نائوت سينای در شمال ١٩۶٧در دسامبر 
شگام   افزوده شد که پس از به اين اقدام پي بدنبال آن، بيست شھرک ديگر

 ی هنشينی نظامی، ھم لح با مصر ، در چارچوب اجرای عقبھای ص پيمان
اولين مستعمره غزه،  ی هتخليه شدند. برعکس در باريک ١٩٨٢ھا  در  آن

آبادی ديگر تکميل شد و بعد  ١٧شد که بزودی با  ساخته ١٩٧٠در سال 
  تخليه کنند. ٢٠٠۵سال  مجبور شدند ھمه آن ھا را در

اوضاع ب_فاصله بر اساس ، »وطن تاريخی«اين، در قلب باوجود
ھا و با باراحساسی متفاوتی جريان يافت. در طول دھه نخست  استراتژی

يستی قديمی ھنوز در قدرت بود. در باh صھيونپس از جنگ، جناح چپ 
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، نويسنده، برنده جايزه ادبيات اسرائيل و Haïm Hazaz به گفتار عمومی حييم ھزاز – 
مسئله يھوديه و افرائيم مطرح است، «رده اول محيط روشنفکری اسرائيلی مراجعه کنيد: شخصيت 

د و به کشورھای عربی مجاور بروند [...] (حييم نرا واگذار کن انبا جمعيتی بسيار که بايد جايش
، کتاب Aharon Ben Amiدر مجموعه به سرپرستی آھارون بن آمی » سخنان حقيقی«ھزاز، 

  .٢٠، صفحه ١٩٧٧به عبری) تل آويو، فريدمن، اسرائيل بزرگ (
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واھان يستی خصھيونديديم که ھمواره، اين جناح کمتر از جناح راست 
ھمه،  و بر خ_ف راست  طلبی سرزمينی نبوده است. با اين توسعه
، ١٩٣٧کننده در سال  اطع تعيينيستی، پراگماتيسمی که در مقصھيون
به رغم ھمه چيز، باقی  ١٩۶٧، آن را متوقف کرده بود، در ١٩۵٧، ١٩۴٧

ھا را به ترديد و پرسش از خود  آن گاھیبود وھمين پراگماتيسم   مانده
  داشت.وامي

آن ھا پيش از ھر چيز از اين  می ترسيدند که دو ابر قدرت بارديگر و 
مشترکا به اقدامات ديپلماتيک مشترک دست زده، اسرائيل را وادار کنند که 

 ١٩۵۶، ديگر سال ١٩۶٧شده را تخليه کند. اما، سال مناطق تسخير ی هھم
مال ن کشور اعالمللی جدی بر ا فشار بين ھيچنبود و از بخت بد اسرائيل، 

تر، کرانه باختری در زمان تصرف وپاگير نشد. به ع_وه، به صورتی دست
ھزار  جمعيت فلسطينی بود که بالقوه  ۶٧٠آن از سوی اسرائيل، دارای 

توان رشد جمعيتی کام_ باhئی داشت. ايجاد يک شھرک مھاجرنشين 
بش (کولونيزاسيون)  يھودی در آن محل، اصل کولونی ناب  را که جن

ھايش در فلسطين تبليغ کرده بود، به زير سوال  يستی از نخستين قدمصھيون
می برد. اعطای  شھروندی به اھالی مناطق تازه اشغال شده، با ديد دولت 

ولد باhی نداشت، بويژه به خاطر آھنگ زادووجه خوانائی  ھيچبه  عبرانی
ی به عنوان بودند. حفظ کرانه باختر ضميمه شده ١٩۴٨اھالی عرب  که در 

مره ولی زير نظارت اسرائيل، خودمختار، بدون ايجاد مستع ی همنطق
کردند،  ای امنيتی و اط_عاتی پيشنھاد میھ سازمان گونه که مسئوhن ھمان

 ماھيتاحتما¹ با منافع دولتی اسرائيل ھمسوئی بيشتری داشت. اما سرانجام 
 برنده شد. صھيونيسمديرينه 

ئين ) در کرانه باختری رود اردن با توسل به آنخستين کولونی (مستعمره
شد.  ی تاسيسشده و ترميم اھانت مل مردگان، اسطوره سرزمين تاراج

ای که در  ھای مستعمره ، بر روی ويرانه١٩۶٧در سپتامبر  اتزيونکفر
شد (ھمين طور در  بود، تاسيس ، تخليه و ويران شده١٩۴٨يان جنگ جر

که  گروھی). با الھام از ھمان منطق، غزه ی هدارمون در باريکمورد کفر
 ھتلی را در حبرون (الخليل) تصرف کرده بود ، اع_م کرد که درصدد

به سختی آسيب  ١٩٢٩اند که در سال  بازسازی آن کولونی يھودی قديمی
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. اما، در حالی که در ١١٢ندشده بود اش مجبور به تخليه ١٩٣۶ديده  و در 
بنا  ١٩۴٩بس سال اور خط آتسمج ی همورد اول، کولونی را در ناحي

کردند و به ھمين دليل از پشتيبانی  استوار حکومتی برخوردارگشت، در 
سازی در قلب جمعيت فلسطينی انجام شد ، که اين امر  د دوم، مستعمرهمور

  فلسطين به شمار می رود.-چرخشی با اھميت در تاريخ کشمکش اسرائيل
ھم در تاريخ طوhنی فتح و م ی هبه گذشته، شاھد بروز سه لحظ گاھیبا ن

سازی ھستيم: لحظاتی که ظاھرا حتی برای آينده اسرائيل و  کولونی
اند.  اولی، انضمام يک جانبه  کننده بوده نش در منطقه تعيينھمسايگا

اش بود بدون اين که خواسته اھالی اصلی در  المقدس شرقی و حومه بيت
روندی کامل داده شود. شھر، نظر گرفته شده باشد، وبدون اين که به آنان شھ

را دست کم برخ_ف » وحدت«ھرگز متحد نشد ، تصميم گرفتند که مفھوم 
ھا،  گروه ھای انسانی، بلکه برای سنگ معنای  معمول کلمه،   نه برای

ھا و گورھا قائل شوند. اين الحاق ويژه که در زمان خود  خاکستر، ساختمان
نفسه  آونری نيز روبرو شد، فی مثل اوریبا پشتيبانی صلح طلبان صادقی 

پيروزی مطلق اسطوره بر منطق تاريخی ، و پيروزی سرزمين مقدس بر 
  اصل دموکراتيک را متجلی می سازد.  

[محل  ديگر دقيقا به حبرون (الخليل)، شھر گوربزرگان قوم ی هدو لحظ
مربوط است و اين امر تصادفی نيست. ھنگامی که پيشقدمان  ]ابراھيمحرم 
به تصرف درآوردند، در روز   ١٩۶٨اسرائيلی اين شھر را در سال جديد 

رو دستور تخليه فوری  آن را  عيد پساه، لوی اشکول نخست وزير ميانه
ش نفس تازه می کرد و فشار قديمی که پشت سر ی هداد. اما، اسطور

توانستند   -وقاحت زيادبا  - افزون عمومی که موشه دايان و ايگال آلون  روز
ای  يل کنند، نخست وزير را به مصالحهای سياسی برای خود تبد ايهبه سرم

ای يھودی چسبيده به شھر عربی بود، يعنی  سوق داد که پيامدش ايجاد محله
دی ولی به و اسرائيل به کن ندبود شکستهرا ريات اربا. از آن لحظه، سد کي

  ».شد لبريز می«صورتی دائمی 
بر  ١٩٩۴به سال  روندکل اين کننده در تکوين  تعيين ی هسومين لحظ

 Baruchگردد، درست پس از کشتاری که باروخ ُگلدشتاين  می
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 Michael Feigeدر مورد اھميت کولونی سازی در حبرون (الخليل) به کتاب ميکائل فژ   - 
، و ساختار »صلح اکنون«، »بلوک ايمان«(به عبری ) نگاه کنيد: دو نقشه برای کرانه باختری. 

  .١٢۵تا  ١٠١، صفحه ٢٠٠٢فضا در اسرائيل، بيت المقدس، ماگنِس، 
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Goldesteinونه  آمريکائی به راه انداخت و بيست-ی، پزشک اسرائيل
نمازگزار مسلمان را به قتل رساند. اين موضوع فرصتی به اسحاق رابين 

ی، کيه به موج احساسات عمومداد تا با تمی نخست وزير وقت، 
ند. چنين تصميمی ھای حبرون و حتی کريات آربا را تخليه ک کولون

ھدف آن ترک کل يا بخش ھای  ھای ملموسی را  که توانست گرايش می
توانست در ميان  شده کرانه باختری بود، تاييدکند، امری  که می اشغال

فلسطينيان، اردوگاه آشتی طلبان را به طور چشمگيری تقويت کند. اما، بار 
گر، اسطوره سرزمين نياکان و ھراس از اعتراضات عمومی، يک دي

شخصيت سياسی  متمايل به ميانه روی را به تسليم واداشت (رابين، برنده 
ايت کرده بود که در ای حم»امنيتی«ل صلح، از مستعمره سازی جايزه نوب

اش با آھنگی تقريبا منظم ادامه يافت). رابين در حالی به  طول زمامداری
نکرده بود حتی يک شھرک  مھاجرنششين (کولونی) را  جرأتسيد که قتل ر

  .١١٣تخليه کند
حاکميت را از دست داد،  ١٩٧٧حزب کارگر، که برای اولين بار در سال 

به قدرت رسيد و در  ١٩٩٩و سپس در سال  ١٩٩٢دوباره در سال ھای 
 اردن  مثل گاوی رفتار می کرد که منتظر یسازی در ماورا قبال مستعمره

نکرد ، حتی  نه فقط کسی را که می دوشيد تنبيهدوشيدن شيرش است. او 
ھای غيرقانونی دست يازيده بود،   بلکه شيرش را  ھم به روش گاھیاگر 
و می داد. در طرح حکومت با آشتی و عشق به ا گاھیبا رنج،  گاھیھم 

ھای طرح ايگال آلون)  (از واژه» مثبت«ھای  رو، کولونی چپ ميانه
بود امنيتی باشد و به طور اساسی در ناحيه ھای کم جمعيت فلسطينی  ناگزير

شان  ھای يھودی که ھدف _ف محلهمثل دره رود اردن بنا شوند، برخ
  المقدس عربی، برای ھميشه بود.احاطه و محاصره بيت

سازی ، اقليتی فعال ، پر از  شھرک ھيجاندر آن روزھا  بود که شور و 
رائی پويا، را فرا گرفت  و حاکميت مردد را گ وجوش  ناشی از کنش جنب
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در پيمان ھای اسلو، در برابر قول نمايندگی فلسطين برای خاتمه دادن به خشونت، اسرائيل   - 
 ۶تعھد نکرد که کولونی سازی را ُکند کند. اسحاق رابين در يک سخنرانی در مجلس در روز 

زير المقدس متحد (شامل کولونی معال آدوميم)   اصول خود را اع_م کرد: بيت ١٩٩۵اکتبر 
حاکميت اسرائيل خواھد ماند؛ موجوديت فلسطينی که ايجاد خواھد شد، به مثابه دولت نخواھد بود؛ 

گشت و مرزھای امنيتی اسرائيل از دره رود اردن خواھد  خواھيمبازن ١٩۶٧به خطوط [مرزی] 
  گذشت. برای مطالعه اين سخنرانی: 

http://knesset.gov.il/rabin/heb/Rab_RabinSpeech6.html.  
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-  جريان کوچک ملینيز با خود ھمراه کرد. در ابتدای اين فصل ديديم که 
سته بود، ايمان راسخ به يستی پيوصھيونبش به جن ١٨٩٧مذھبی که در سال 

ه به او ايمان داشت، به نمايش ، و ضعف بنده يھودی را کقدرت خدا
ازتصرف زمين تقدس آن را تحکيم ای  مرحله گذاشت. با وجود اين، ھر می
کرد و تشعشع  آن رادر ميان ملی گرايان معتقد افزايش می داد. اھميت  می

سرزمين جای مرکزيت خدا را گرفت، انتظارانفعالی برای فرارسيدن 
: د که ھدف آن ، تدارک آمدن او بودمنجی، جايش را به کنش گری زمينی دا

آمده ، ولی فقط به جناح اقليت  غليانبه  ١٩۶٧ھا پيش از  اين ه یھم
 ی هبود. پيروزی نظامی، کلي ی ناسوناليسم مذھبی محدود ماندهافراط
ھای حزب ملی مذھبی  راکه در قدرت مشارکت داشت ، مجذوب  شاخه

  . ١١٤ساخته بود
، شاھد ١٩۶٨و بيش از آن، حبرون در سال  ١٩۶٧تزيون در سال اِ رفَ کَ 

سازی را  يد بود که به تدريج آھنگ مستعمرهجد پيدايش  آوانگاردی از نوع
تحميل کرد. شاگردان ممتاز مدارس مذھبی و دانشجويان يِشيُوت ملی  

Yeshivot  که تا آن زمان در حاشيه فرھنگ اسرائيل مانده بودند، ناگھان به
ھا را عمدتا از ميان  شدند. از آغاز قرن بيستم، کولون قھرمانان جديد تبديل

ی سوسياليست و hئيک برگزيده بودند، اما پس از اين، پويا ھا يستصھيون
و کيپائی تريکو بر سر که با ترين فاتحان زمين  شال نماز با خود داشتند، 

طلبان  صلح«بود. آنان نفرت خود را از  شده ھای ملی زينت نشان
ورد سرزمين ترديد از خود در م الھی ی هکه نسبت به وعد» اومانيست
شان  که نياکان مومنکردند، به ھمان صورتی  ، پنھان نمیدادند نشان می

داد، مردود  مرکز آئين قرار می، که سرزمين را در راناسيوناليسم مدرن 
به نام بلوک  ، جنبش پيشگامی١٩٧۴ترتيب، در سال  دانستند. بدين می

سازی و گسترش چشمگير  مستعمره ی هوجود آمد که به توسع هب ايمان
  راوان کرد.جمعيتی آن ياری ف

اسرائيل اقليتی کوچک بود، يعنی  ی هدر حالی که اين جنبش در جامع
چرای مالکيت  خلق اسرائيل بر سرزمينش و چون بی جنبشی که  بر تاييد
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در درون اين گرايش، به مجموعه زير به سرپرستی » ميھن يھودی«در مورد تحول مفھوم  – 
نگاه کنيد: سرزمينی ميراثی، مقاله ای درباره سرزمين اسرائيل.  Yehuda Shavivيھودا شاويو 

ن، وظيفه ما نسبت به آن (به عبری)، بيت المقدس، کانون جھانی آحق ما بر آن، رابطه ما با 
 ١٩۶٧، ھیزرامي
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ھای ناسيوناليستی آن جريان سياسی موفق نشد عليه گفتار ھيچکند،  تاکيد می
يسم يھودی، دور ايدئولوژيکی ناسيونال ی هبه گذشت گاھیموضع بگيرد. با ن

ھای اين اقليت شود؛  يستی تسليم خواستهصھيوناز انتظار نبود که اردوگاه 
نظر سياسی، ديپلماتيک و اقتصادی، به  ن ھمه، اين وضعيت از نقطهبا اي

طور مطلق با منطق دولت پايدار مستقلی که در ھر موردی بايد امتيازھا و 
. اما، در برابر گفتمان ١١٥نقاط منفی را سبک و سنگين کند، منافات دارد

ن حافظ ميراث ملی خود را نشان پرستانه پيروزمند که به عنوا ميھن
 روترين افراد برای مخالفت دائمی با آن  خود را دھد، حتی ميانه می
  شده می يابند. س_ح خلع

باعث تسريع چشمگير  ١٩٧٧يستی در سال صھيونبه قدرت رسيدن راست 
مقام نخست وزيری،  م بگين  پس از تصدیسازی شد. مناخ آھنگ مستعمره
شيد، ولی پو لح با مصر از شبه جزيره سينا چشمداد صدر مقابل قرار

سازی در کرانه  قدرت خود را برای پيشبرد مستعمرهموازات آن ھمه  به
پنجاه ، بيش از صدو١٩۶٧رد. پس از کفراتزيون در سال بُ باختری به کار

به صورت  –ديگر تسلط کال شامل شھر، روستا و اش –مجتمع 
شده، در آن  ھای خزنده از طريق قراردادن در مقابل عمل انجام مستعمره

ھا به حدود  ز، جمعيت اسرائيلی ساکن اين شھرک. امرو١١٦منطقه ايجاد شد
ھا به خاطر ايدئولوژی  آن ی هرسد. مسلم است که ھم نفر می نيم ميليون

جا  الگران بيگانه به آنسرزمين اسرائيل از دست اشغ» ساختنآزاد«برای 
سب، نيز وجود دارند که با بھائی منا» اقتصادی«ھای  اند؛ کولون نيامده
اند.  آورده اندازی کوھستانی به دست ای کوچک با چشم ای با باغچه خانه

بايد اين واقعيت را ھم افزود که به برکت سوبسيدھای سخاوتمندانه دولتی، 
ھای  جتماعی در اين مجموعهبھداشتی و اسطح ساختارھای آموزشی، 

که  در  اسرائيل کوچک بھتر است. در حالی پيشقدم بمراتب از امکانات
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به غير از سياست مربوط به آب در کرانه باختری، بھره برداری از منابع آبی سود  – 
  سرشاری نصيب کولونی ھا و دولت اسرائيل  می کند.

 
١١٦

ن به اثر جامع آھنگ رشد انان و رفتار حکومت ھا نسبت به آدر مورد جھان کولون ھا،   -  
  :آکيوا الدار و ايديت زرتال نگاه کنيد

Akiva Eldar & Idith Zertal, Lords of the Land. The War over Israel’s 
settlements in the Occupied Territories, 1967- 2007, New York, Nation 

books, 2009.  
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پاشد،  برعکس  رفاه  به سرعت از ھم می ی هھای قديمی، جامع سرزمين
دارند ھای جديد، در حال شکوفائی است. حتی کسانی وجود  در  سرزمين

مجبور »! کردهنا خدای«  که اند که در صورتی که در اين نقاط خانه خريده
 ای که دريافت د، با احتساب  خسارت قابل م_حظهشوند آنرا تخليه کنن

  بود.نفع شان خواھد خواھندکرد ، باز ھم به
شان در زير  ساختند که زندگی ھا را کارگرانی می بخش بزرگی از کولونی

 کردند ، روزھا در اين مجموعه ھا کار میگذشت.  آن ھا اشغال نظامی می
ختند، و غروب به روستاھايشان سا حصارھای امنيتی را می گاھیو حتی 
، نيروی کار ١٩٨٧گشتند. پيش از آغاز انتفاضه اول در اواخر سال  بازمی

فلسطينی به مراکز شھری، کيبوتص ھا و موشاوھای واقع در منطقه زير 
  حاکميت اسرائيل نيز وارد می شد.

صورت  ادی صرف، می خواست بهمنافع اقتص اسرائيل، از روی غفلت يا
ھای فاقد حق شھروندی  ای  درآيد که در آن رعيت کولونی کشتکاران نمونه
کردند که  و مطيع در خدمت اربابانی کار  میو حق حاکميت، آرام 

می باشند.  شھروندانی واh بوده، دارای حساسيتی  حمايتگرانه  وپدرساhر
اشغال «يان بود که بر استقرار موشه دا اين دقيقا، رويای شکفته پدرمآب

دوام آورد تا کرد که به ھر ترتيب به مدت بيست سال  ، رياست می»عاق_نه
کام_ از ھم فروپاشيد.  شايد، اين سياست اشغال  ١٩٨٧که در سال  اين
اشد و از اين طريق ب تاخير انداخته ، قيام فلسطينيان را يک دھه به»مم_ي«

باشد، ھمچنين شايد  مومی جھان ھم شدهکردن افکار ع موفق  به خواب
د باشد؛ اما، احتمال دار امکان پذير کرده ھمسازی خزنده را  مستعمره تداوم

ای نيز ياری  نظير بسيار گسترده که اين روند به سرگيری شورش بی
  باشد. رسانده

مراه شد، تناسب ای، که با اقدامات تروريستی دردناکی ھم ھ انتفاضه توده
» دموکراتيک-قومی«ھم زد و به اين مناسبت، اصل دولت را برسلطه  آرام 

ھای خود در  فلسطينی را به محله» اجمانمھ«مجددا نيرو گرفت: اسرائيل 
زيستی اقتصادی پايان داد و به  نه باختری و غزه فرستاد و به  ھمکرا

نيروی کار ارزان قيمت وارداتی از شرق آسيا روکرد. در ھمان زمان، 
از اتحاد شوروِی در حال فروپاشی، يک نيروی کار اضافی موج مھاجرت 
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واقعا » بازو«. در مورد اخير، اين که اين ١١٧در اختيار اسرائيل گذاشت
ھائی که  انسان ؛ به صرف اين که دغدغه خاطر اسرائيل نبوديھودی باشد 

پوست باشد، اين کشور را راضی می کرد » سفيد« می کنند،مھاجرت 
  تدکس به کنار).ملی گرايان ار خشم(

ھا  ، سطح زندگی فلسطينی١٩٨٧تا سال  ١٩۶٧دھه از سال در طول دو
، ٢٠٠۵، زاد و ولد جمعيت زياد شد. در سال به ھمان نسبترشد کرده و  

ميليون با  ۴ونيم ميليون (و بيشتر از عيت در کرانه باختری نزديک به دوجم
ن نيست. کودکانی غزه) رسيد، و تازه اين حرف آخر آنا ی هاحتساب باريک

اند، در سال  چشم به جھان گشوده ١٩۶٠ھای دھه  که در اواخر سال
ھای   در  راس قيام بودند و صف ١٩٩٠ھه ھای د و آغاز سال ١٩٨٠

کردند. اين جوانان رژيم ديگری را  ای را پر می مقاومت مسلحانه توده
ھائی در  ساندر پايان قرن بيستم، کمتر ان نديده بودند، ولی زود آموختند که

زمين در شرايطی چنين غيرعادی، نظير وضعيت آنان زندگی  ی هروی کر
-nonشھروند (رطور رسمی افرادی غي د. به اين معنی که  بهکنن می

citoyenھم در جھانی که  حاکميت مستقل و ميھن بوده، و آن )، محروم از
ابل تحمل قغيرء به اتفاق آرااز ديد ھمگان چنين وضعيتی تقريباغيرممکن و 

  می شود.ارزيابی 
که   ھائی مولو دستپاچه شدند. يکی از فر ھا غافلگير اکثريت اسرائيلی

اغلب در گفتمان  سروران اسرائيلی، برای توجيه خود ، شنيده ميشد، چنين 
بھتر ھای ديگر منطقه  ھمه عربزندگی آن ھا از زندگی ، حال به ھر«بود: 
يم آپارتايد با رژ یھاز ھمرايستی، که صھيونروشنفکران چپ ». است

داده و برای بيان  ھم ادامهبودند، به ارتباطات با مستتر ھمواره ناراحت
از واژگان  »شده ھای ضبط سرزمين« ی هشان ، دربار اعتراضات

 رسيدن به خصلت ھا از آسيب ويژه آن کردند.  به آميزاستفاده می طفره
بودن  يال، به ايده موقتیبرای راحتی خ دولت نگران بودند. آنان» يھودی«

کنون نيز بيش از دوران موجوديت چسبيدند، گرچه اين اوضاع تا شرائط می
است. بدين ترتيب، يک  طول کشيده ١٩۶٧پيش از سال » کوچک«اسرائيل 

دواند که از  بت به وضعيت سلطه  استعماری ريشهتفاوتی اخ_قی نس بی
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ی ضميمه شده ، جامعه و فاصله در گزارش ھا، Yuval Portugali يووال پورتو.گالی  - 
، ١٩٩۶،  Hakibboutz Hameoukhad(به عبری)، تل آويو  کشمکش اسرائيل و فلسطين

 .٢٠۶تا  ٢٠۴صفحه  
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استعماردر قبال غربی در بسياری لحاظ، يادآور رفتار اکثريت روشنفکران 
  .١١٨دوران پيش از جنگ  دوم جھانی است

واقعيت فضا را چندان دگرگون  ٢٠٠٠و  ١٩٨٧ھای  دو انتفاضه سال
شد که گرچه به ايجاد  یھنکرد. انتفاضه اول، به قراردادھای اسلو منت

و به برکت کمک ھای اروپائی و  انجاميد» تشکي_ت خودگردان فلسطينی«
 روند وجه ھيچ، اما، به شدکاھش ھزينه اشغال  موجبامريکائی 

ھای اسلو در سال  ن امضای پيمانسازی را ُکند نکرد. از زما مستعمره
ت. برابر و حتی تقريبا سه برابر شده اسھا دو نشين شھرک جمعيت، ١٩٩٣

غزه  ی هھا در باريک شدن مستعمره برعکس، انتفاضه دوم به برچيده
» پوستان رزرو سرخ«دانند که با ايجاد يک  انجاميد. با اين حال، ھمه می

، ١١٩کوچکترين ارتباط با جھان خارجکردن  آميز و با ممنوع خصومت
بردن امکان ھرگونه  ل آريل شارون نخست وزير، از ميانھدف ابتکار عم

نشينی يک  ن فلسطينی بود. در حقيقت، دو عقبکلی با رھبرا ی همصالح
 – ٢٠٠۵و از غزه در سال  ٢٠٠٠ از لبنان در سال –اسرائيل  ی هجانب

که اسرائيل  نيت است که ا اينعامدانه بدون مذاکره انجام پذيرفت، ب
ھمين  . بهکند می حفظھمچنان را فضاھای ديگر (جوhن و کرانه باختری) 

قصدھای انتحاری برھم  ءشکل، ديوار امنيتی که اسرائيل برای کاھش سو
نشده، بلکه بخش  ساخته ١٩۶٧ر امتداد خط مرزی سال کرده، دسوار
حالی که گيرد؛ در  ھا را نيز دربر می ای از مستعمره (کولونی) عمده

ھای واقع در آن سوی ديوار را نيز ھمچنان مستحکم کرده  و  کولونی
  مراکز جديد استعماری نيز بنا شده است.

اسحاق رابين ، تا ١٩٧٠دھه  پايانی ھای از مناخم بگين، نخست وزير سال
رھبران اوايل قرن  ، و تا١٩٩٠ھای دھه  اراک در سالو اھود ب

ھا خودمختاری  يرفته اند که به فلسطينیيکم، ھمه در زير فشار پذو بيست
ای واگذارکنند، که بوسيله قلمروھای دريائی، ھوائی  شده تکه محدود و تکه
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کامل ترين روايت از سيستم کنترل نظامی و قضائی خلق فلسطين و درباره اراده فرھنگ  – 
 Adi Ophirو آدی اوفير Ariella Azoulayسياسی اسرائيل برای زندگی با او، اثر آري_ آزولی 

(به عبری)، تل » رژيم نيست. اشغال و دموکراسی بين دريا و شط رژيمی که«است با عنوان 
  .٢٠٠٩آويو، رسلينگ، 
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استفاده ميکنم، زيرا اکثريت غالب جمعيت آن » رزرو «من درباره کرانه غزه از واژه    -  
در کرانه سازی  ن به عنوان يکی از پدران مستعمرهھستند. آريل شارو ١٩۴٨اخ_ف  پناھندگان 

 شمار می رود.باختری به 
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ھا  ھمگی آماده بودند  است. آن اسرائيل احاطه شده ی هو زمينی تحت سلط
را » دولت يھود«نتوستان مطيع که فرامين باايجاد دو يا سه  اکثرتاحد

ھمواره ، ھا سالطول اين توجيه آن در . در ١٢٠بپذيرند، به تصويب رسانند
؛ در ھمه حال، اساس ھويت وجدان ندا مسئله  امنيت متوسل شده به دستاويز

اين، است. باوجود شده ائيلی بر گفتمان جنگ دفاعی ساختهاسر-يھودی
تاريخی ژرفی در پشت اين گفتار پنھان است: تا کنون، نخبگان واقعيت 

شناسائی سياسی در اسرائيل، از ھر دو جناح راست و چپ، ھمواره برای 
شان،  داشتن حاکميت ملی کامل بر سرنوشت حق مشروع فلسطينی ھا  به

شناسند، دچار  می» سرزمين اسرائيل«نام  درقلمروئی فضائی که آنان به
طوری که از نامش  ھا، اين سرزمين، ھمان د. برای آنان مشکل بوده

  تعلق داشته است.» خلق يھودی جھانی«پيداست، ميراثی است که ھميشه به 
  

***  
  

 زمينه کشوری،است، در  شده ر امر، اشغال که وارد پنجمين دھهدر ظاھ
ھا در  کولون ی هفزايند ی هتشکيل دولتی دو مليتی را تدارک می بيند. رخن

ی به نظر روندواحی مسکونی فلسطينی بسيار پرجمعيت مانند  ميان ن
ی  جدائی سياسی در  آينده را غيرممکن ميرسد که ھرگونه  ت_شی برا

شی از آن و سازد. از سوی ديگر، سلطه ستمگرانه و انتقاد بين المللی نا می
که حاصل آن است، از نظر  ای را بار و نوميدانه به ويژه مقاومت خشونت

(سفر اعداد، » دارد ای جداگانه خلقی که خانه«راسرائيل وجدان ذھنی د
به علت  اين قوم اسرائيلی تخيلی سازد. وقفه بارور می ) را بی٩، ٢٣

به ھويت فرھنگی ملی خود  یاطمينان بیو نيز کرده توھمی که ايجاد
تحقيرآميزوآغشته  ی های)، ھميشه يک رابط ويژه در فضای خاورميانه (به
ھمسايگانش داشته وتا امروز از زندگی در برابری و ادغام با ترس با  به
،  که در ميان و يا در کنار وی  حضور دارد ،  امتناع کرده »ديگری«

  است. 
وضعيتی افراطی بکشاند چنان اين تضاد اساسی ممکن است اسرائيل را به 

که ھمسايگانی را که زير قدرت او زندگی می کنند، باخشونت به گوشه ای 
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المقدس و  تواقع بين بي منطقهاسرائيل کوشش می کند که با خانه سازی ھای گسترده در  – 

  اريحا، تا حد اکثر  ممکن کرانه باختری را به دوقسمت تقسيم کند.
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زند: يعنی کسانی که جدا از آنان، ھم چون شھروندان درجه دوم  پس
ھای فاقد شھروندی   ی کنند و کسانی که به عنوان رعيتاسرائيلی زندگی م

تواند تصور  اند. ھر کدام از ما می يک رژيم آپارتايد ويژه احاطه شدهدر 
غيريھوديان  ی های ھم ر روزی يک قيام مدنی گسترده تودهکند  که اگ

 سرزمينی-، اين سياست خطرناک قومیدريگرا فرا» سرائيل بزرگا«
  .افتد ی میدر چه مسير نتيجه، بی

نويدبخش بزرگ، مبتنی بر بازگشت اسرائيل به مرزھای سال  ی همصالح
المقدس به عنوان پايتخت  يجاد دولت فلسطين ھمسايه (با بيت، ا١٩۶٧

دموکراتيک متعلق مشترک)، تاسيس کنفدراسيونی از دو جمھوری مستقل و 
شھروندانی که در اين دو کشور زندگی می کنند، مانند رويائی  ی هبه ھم

  ١٢١زمان محو ميگردد یھاست که دور می شود و در سيا
اسرائيل از  ی هھای بزرگی از جامع پس از دو انتفاضه طاقت فرسا، بخش

اين  خيلی مانده است تاھنوز اند، اما   سطوره شناسی سرزمين به ستوه آمدها
ی ايدئولوژيک، که تحت تاثير  دھنده و اين دلزدگھای ھشدار نشانه
انتخاباتی  قطعی  ی هدارد، به صورت نتيجطلبی و فردگرائی نيز قرار لذت

ای در افکار  کننده عطف تعيين ی هنقط ھيچدار بازتاب يابد. ھنوز  و معنی
ھا و  نشينی گسترده کولون نشده که گرايشی موافق با عقب عمومی حاصل

ھرچند که حساسيت  دھد.المقدس را نويد ای صادقانه در مورد بيت مصالحه
ان ھر رودرروئی حادتر باختن سربازانش در جري اسرائيل به جان

جنبش صلح طلب وسيع و بانفوذی ظھور نکرده و  ھيچشود، اما ھنوز  می
تغيير  ھيچيستی کام_ غالب باقی مانده است. صھيون جماعتی-اخ_ق  درون

خورد؛ برعکس،  ھای سياسی در اسرائيل به چشم نمیجھتی در تعادل نيرو
hئيک ھستيم. ھای قومی مذھبی و نژادپرست  شاھد تحکيم جريان

درصد از است که ھفتاد داده ھای افکار عمومی  اخير نشان نظرسنجی
  .١٢٢يھوديان اسرائيلی صميمانه فکر ميکنند که به قوم برگزيده تعلق دارند
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اسرائيليانی که بين دريا و رود اردن زندگی -، شمار فلسطينيان و فلسطينی٢٠١١در سال  –
ميليون و نھصد ھزار نفر  ۵و در اين فضا  ميليون و ششصدھزار نفر بود، ۵ می کردند، بالغ بر

اسرائيلی  زيست ميکنند. تعادل جمعيتی بين دو بخش در زمان کمی حاصل خواھد شد. به -يھودی
شبح جمعيتی بيش از ھر زمانی زنده است، حتی اگر، جناح «، Ravid Barakمقاله راويد باراک 

  .٢٠١٢ھآرتص، سوم ژانويه » کند راست می خواھدآن را دفن
  

١٢٢
 ٢٧ھآرتص، » % يھوديان کشور به خدا معتقدند٨٠«، Nir Harsonبه مقاله نير ھاسون  – 

  .٢٠١٢ژانويه 
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اسرائيل، چه در منطقه و چه در جھان،  ی هلماتيک فزايندانزوای ديپ
زد: تداوم احساس سا ی  را آن چنان که بايد متاثر نمینخبگان سياسی و نظام

محاصره، حضورايشان را در قدرت مشروط ميسازد. تا زندگی در دژی در
يست (يھودی  صھيونمريکا، زير فشار hبی ھوادارآزمانی که اياhت متحده 

،  به پشتيبانی ١٢٣صنعتی-انجيلی "اوانجليست") و مجتمع نظامیان مسيحيو 
را به کنونی  ادامه داده و اين احساس   statut quoاز" وضعيت موجود "

حق  و نيرويش نامحدود است، ھرگونه  اسرائيل بدھد که سياستش بر
نھايت پيچيده و دشوار، باقی خواھد  پيشرفتی به سوی سازشی چشمگير، بی

  ماند.
متکی بر  گاھیچنين شرايط تاريخی، پيوند دادن منافع منطقی ، با ندر 

) برميگردد و ھمه اخ_ق جھانشمول، به عرصه آرمان گرائی (اتوپی
يکم،  قدرت اتوپياھا  بسيار و دانند که در اين آغاز قرن بيبست می

  است. يافته کاھش
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بخش مھمی از کمک ھای سخاوتمندانه امريکا به اسرائيل، در دست توليدکنندگان امريکائی  – 
 John J ستی به کتاب زير مراجعه کنيد:يصھيوناسلحه و مھمات است. در مورد ائت_ف ھوادار 

Mearsheimer & Stephen M. Walt, Le Lobby pro-israélien et la politique 
étrangère américaine, Paris, La Découverte, 2007  
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۵  

  پايان سخن
  و قورباغهانگيز عقرب  داستان غم

  
  

تواند زندگانی  فقط ھمکاری مستقيم با اعراب می
معتبر و امنی را تامين کند[...] اين که يھوديان به 
حد کافی ھوشمند نباشند که اين نکته را درک کنند، 

بينم  کند که می کمتر از اين واقعيت مرا متاثر می
کافی نيز برای تمايل به اين  خواھی آنان حس عدالت

  .کار ندارند
  ١٩٣٠ژوئن  ١٩آلبرت انيشتن، نامه 

  
روزی عقربی خواست از رودخانه عبور کند. او 

کرد که وی را  اھشبرای اين کار از قورباغه خو
خانه ببرد. آن سوی رود سوار بر پشتش ، به

تو ھر که تکان «افتاد:  قورباغه کوچک به شگفت
جانور پاسخ داد: اما تو  –ميخوره، نيشش می زنی! 

 ،زد ، چرا که در غير اين صورت اھمورا نيش نخ
قورباغه اين استدRل ». خودم ھم غرق خواھم شد

 سليم را پذيرفت. در ميان آب، عقرب قورباغه
 چرا«کنان گفت  شناگر  را نيش زد. قورباغه شکوه
عقرب ». ميريم اين کار را کردی؟ حاR ھر دو می

کشيد و گفت:  یھشدن در ته آب، آ پيش از غرق
  ».ستاين اطبيعت من  اقتضای«

  .نويسنده ناشناس درزمانی نامعلوم
  

دانند: اغلب،  اغه و نتيجه اخ_قی آن را ھمه میداستان عقرب و قورب
کند. در  سليم بلکه خصلت و طبيعت ھدايت میچگونگی اعمال ما را نه عقل 

شود  ، به  اريخی دقيقا به خصلت کم اشاره میھای تروندھا و  مورد جنبش
ھا حامل يا روندھا و  ن ھم کمتر. با اين ھمه، اين جنبشاز آ اھيتمطبيعت و 
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اند که ھميشه با منطق سازگار نيستند و خود  حرکت ھائی بی ھمراه اسطوره
شود. انگليسی ھا  اوضاع و احوال دگرگون می به اقتضایمنطق  نيز 

عقل »: ١نيست عارفعقل سليم ھميشه مت« د: که می گويدارند  المثلی ضرب
باشد! به نظر می  دنيا به تساوی بين ھمه تقسيم شدهم چيزی نيست که در سلي

يستی در مرحله ای قرار دارد که صھيونرسد که در اوضاع کنونی، اقدامات 
 خصوصيات آن درستی اين کلمات قصار را تاييد می کند. 

شده  خلق يھودی سرگردان که دوھزار سال پيش از ميھن خود تبعيد ی هافسان
از منطقی واقعی زوی بازگشت به آنجا  در نخستين فرصت است، و در آر

 بود: کتابريخی استوارتاھای  برخوردار بود، ھرچند که کام_ بر افسانه
را نيز  ايلياد و اُديسهمقدس اثری ميھن پرستانه نيست، ھمان طوری که 

يکتاپرستانه شمرد. روستائيان ساکن کنعان ميھن  الھياتتوان کتاب  نمی
نداشتند، به اين دليل ساده که چنين وطنی در دوران باستان در  سياسی

  خاورميانه وجود خارجی نداشت.
پذيرفتند، ھرگز از محل  پرستش خدای واحد را می بتدريجاھالی بومی که 

شان دگرگون شد. قوم  ھای اعتقادی شان رانده نشدند ولی شکل سکونت
بلکه مذھب جديد پويائی  نشد، ای در گوشه و کنار جھان پراکنده برگزيده

  آورد. رش يافت که پيروان بسياری به دستگست
ان، نسبت  به مکان مقدسی که کسانی که به يھوديت ميگرويدند و فرزندان آن

پر شور  و  تمايلی قوی ابراز  شود، حسرتقراربود در آنجا رستگاری پديدار
ودند و ب ھرگز به طور جدی درصدد مھاجرت برنيامدهداشتند؛ آن ھا  می

وجه تداوم يھوديت نبود  ھيچبه  صھيونيسمرا ھم انتخاب نکردند.  یھچنين را
کند. با اين  ن جھت، يھوديت کام_ آن را رد میبلکه نافی آن است و به اي

اسطوره را دربر گرفته و به  یھھمه، نوعی منطق تاريخی به بھترين وج
  تحقِق بخشی از آن کمک کرد.

دوم قرن نوزدھم در  به يھودستيزی در نيمه ھای آغشته ملی گرائیظھور
 و، سرايت کرداروپای مرکزی و خاوری،  بر بخش کوچکی از ستمديدگان  

ن جا که آ. اين پيشگام کوچک ، از ھا گرفت محوری را  از آن-اصول قوم
د می کرد ، حس کرده بود، به  پيشاپيش خطری که يھوديان را تھدي

ی آنان اقدام نمود. اين پيشگام در ھمان دادن نمايش يک ملت مدرن برا شکل
ھا را  آنکرد، مکان نياکان  کز مقدسی را برای آن شناسائی  میحال که مر

گشته و رشد کرده بود، مجسم کرد. دادن بُعد پديدار» قومی« ی هکه در آن قبيل
                                                           
١
 - Common sense is not always common. 
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 صھيونيسمھای برجسته  به ُصَور مذھبی، يکی از موفقيت  ملی سرزمينیِ 
ری کام_ ابداعی نبود. در واقع، ارزيابی نقش مسيحيت و به است  که البته ام

پرستانه   ميھنالگوواره   وفائی آرمانويژه پوريتانيسم (پاک دينان) در  شک
تاريخی در » وعده ديدار«ر است، اما حضور آن درپشت صحنه جديد دشوا

، به شکل ملتی مشھود است که دارای طرحی »اسرائيل بنی«بينش 
  استعماری است.

مناطق بيابانی در شرايط سياسی اواخر  درآوردناستعمار به ی هترويج ايد
بيستم از منطق خاصی پيروی می کرد.  عصر  ی هقرن نوزدھم و آغاز سد

ساخت،  اوج خود بود، اين طرح را عملی میامپرياليسم که در آن ھنگام در 
تشکيل چرا که اھالی کشورھای مورد نظر را بوميان گمنام بدون ھويت ملی 

زمانی که شفتزبری آن يعنی در  تر از  پيشميدادند. اگر طرح و جنبش 
سازی  مستعمره روند، شايد بود هکرد مطرح شد اش را فرموله می ايده

يان، ھمان طوری که در ديگر کرد و اخراج بوم پيچيدگی کمتری پيدا می
شد.  و با دردسر کمتری انجام می» تر آسان«داد،  ھای مستعمره  رخ منطقه

قرن نوزدھم نه ميخواستند  اما، مشکل اين بود که يھوديان مومن  ميانه
حرمتی شوند.  ه سرزمين مقدس مرتکب بیکنند و نه نسبت ب مھاجرت

بودند  کردند ، بيش از آن hئيک شده ھوديان ديگری که در غرب زندگی میي
ھا را  آنای ملی و يا مذھبی من درآوردی بيافتند که می توانست   که در تله
اھميت فرھنگی و اقتصادی بود.  ای بکشاند که از نگاه آنان فاقد به منطقه

ع_وه، تظاھرات موحش يھودستيزی در اروپای مرکزی و خاوری ھنوز  به
بسياردير   yiddishlandلند  ييديشزياد در سرآغازش بود و جمعيت 

کرد ، به ا طرداسبی را که چندی بعد آنھا رمنھای نا بيدارشد تا بتواند مکان
  موقع ترک کند.

خيالی و  ethnosشد، ايجاد قومی  بسته نمیبه رويشان اگر مرزھای غرب 
ن به سوی فلسطين، احتماh رخ گيری بخشی از  نوادگان يھوديا نشانه
ھا را سرانجام   شده کن ھای ديگر، اقليتی از ريشه شدن راه داد. اما بسته نمی

سرزمين  ی همنزل وجه بهھيچدر ابتدا به  وادار کرد به سرزمينی بروند که
ای را  عيت محلیجا، آنان ناگزير شدند جم کردند. در آن موعود تلقی نمی

ھای ملی اقدام  با تعلل و تاخير به پوشيدن لباس که تازه  و» جا کنند هجا ب«
ھای استعماری  شکل گرفتن ملت است]. بروز کشمکش کرد [اشاره به می

زنند،  بردند که در آينده آن را دور می سانی که گمان میناپذير بود، و کگريز
دچار توھم بودند؛ باوجود اين، جنگ جھانی دوم با نابودی يھوديان اروپا 
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ھای غربی امکان داد تا تاسيس دولتی از  موقعيتی ايجاد کرد که به قدرت
آنان تحميل کنند. بدين ترتيب  مھاجران را بر روی زمين اھالی محلی ، به

يان آزارديده، در توان گفت که دولت اسرائيل به عنوان محل پناه يھود می
طور دقيق، در زمان پايان عصر استعمار در حال احتضار،  لحظه آخر يا به

  تاسيس شد.
توانست بدون توسل به اسطوره  عمليات فتح حاکميت احتماh نمی

 ی هلحظ استعماری با موفقيت به سرانجام رسد، اما در-قومی ی هکنند بسيج
بود،  کرده یھگذاری  ملت اسرائيل را ھمرا مشخصی ، منطقی که بنيان

) « golem »شد. در آن ھنگام بود که تکبر و گستاخی گولم (ناپديد
ای از حد گذشت، وعليه آفريدگار و خلقت او طغيان کرد.  اسطوره-سرزمينی

ثبت مفھوم ميھنی که از ھمان آغاز ماجرا زھر در ُدم حضور داشت: 
تر از سرزمينی است که زندگی روزانه  اش، بسيار فراخ مرزھای تخيلی

ھای ملت يک ميھن،  وجب شد که در وجداناھالی در آن جريان دارد،  م
بيان ديگر، آرزوی داشتن فضاھای نامحدود،  طلبانه و به تمايل عظمت

ين از پذيرفتن حقانيت تصاحب ھای فلسط ع_وه، امتناع عرب شود. به زاده
ھا نسبت به اين  آميز آن بوسيله بيگانگان، و مخالفت خشونتشان  زمين
است.  کردن اين  توسعه[طلبی] شده دنبالبرای  ھمواره دستاويزی، روند

ای   يه کشورھای عربی با صدور قطعنامه، اتحاد٢٠٠٢ھنگامی که در سال 
خاورميانه را برای شناسائی رسمی اسرائيل اع_م  ی هآمادگی مجموعه جامع

از آن کشور دعوت کرد که به اين منطقه ملحق شود، اسرائيل گستاخانه  و
، »سرزمين اسرائيل«شی از پو دانست که چشم  میپاسخ نداد، چرا که کام_

شدن به اسرائيلی بوط به کتاب مقدس اجدادی و محدودھای مر از مکان
  ، بھائی است که بايد برای صلح پرداخت.»کوچک«

ی که در اين طوhنی ترين کشمکش ملی در دوران به مناسبت ھر واقعه مھم
ھای جديدی کرده است ، و  زميناقدام به بلعيدن  صھيونيسماده، رخ دمعاصر

دھد، برای  می دانيم ھرگاه که گفتار ملی به اين زمين ھا خصلتی  مقدس می
که جنگ  گاه نرھا شدن ازآن ، ت_ش ھای فوق العاده ای  hزم خواھد شد. آ

ھا مقاومت کند ، در  اسرائيل نتوانست در مقابل وسوسه د ورخ دا ١٩۶٧
ای افتاد که با امکانات خود قادر به خروج از آن نيست. در حالی که حتی  تله

ی از يک ساختمان فرھنگی است، ميھن مدرن و مرزھايش ھنوز بخش
شده،  ه بخش hينفک ناسيون (ملت) اع_مھائی ک نشينی از سرزمين عقب

کن است. حتی اگربتوانيم خود را و ھمه جھان را متقاعد کنيم که  ممتقريبا غير
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برای يھوديان ستمديده  بوده و نه  گاھیيافتن پناھ صھيونيسمجوھر اصلی 
سرزمينی که اين - ، آن اسطوره قومی»سرزمين نياکان«اقدام به تسخير خيالی 

نه ، و نيروی محرکه آن بود ذھنی  زمينهاقدامات را به جنبش واداشت و 
  کار است. عقب نشينی  کند و نه مايل به اينتواند  می

ر ملی، آشکار است که عاقبت اساطي ی هاين اسطوره نيز مانند ھم
طرح  توانست  از خواھيممرد؛ و اگر تقديرگرائی مطلق را رد کنيم، نخواھد

، آيا مرگ اسطوره، در احتضار خويش زنيم:اين پرسش خطير سرباز
يا در پشت  بردخواھد و ھمسايگانش را نيز باخود ائيلیمجموعه جامعه اسر

  گذاشت؟سرش حياتی باقی خواھد
، عقرب است؟ يا اين که آثار   او يستی، و فقطصھيونخ_صه، آيا اسطوره 

ئی زگرايشات انزواگرانه  و پارانوياکه ايجاد کرده ، ذاتا ارا ملی و فرھنگی 
تاريخی باشد ، که است موضوعی است  و بدين جھت، محکوم  به ارث برده

 دارد؟ اطمينان ، به ضرر خود گام بر می با
  

*** 
  

بلکه طی سال  ،برعکس، سرنوشت دردناک قورباغه فقط مشکل آينده نيست
و  شده  چه درحال، ثبت در گذشته و چه ، طوhنی دردناک و ماندگاری ھای

زير  ی هده و مرا به افزودن موخرزرا ُمھر خود لحن نگارش اين کتاب بر
 انگيخته است.بر
  
  





٣١٥  

  
  
 

  سخن آخر
  روستائی برای يادبود

  
بدون نبرد [...] ترک ما با روستاھائی که دوستان 

ايم که اين  چه بايد بکنيم [...]؟ آيا آماده اند، کرده
وانند به آنجا شان بت روستاھا را حفظ کنيم تا ساکنان

ای از وجود يک  ھر نشانه خواھيم برگردند، يا که می
  ر اين محل از بين ببريم؟روستا را د

  گولدا مايرسون، مرکز ماپای 
  ١٩۴٨مه  ١١
  

ھا شديم. درخشش زمرد در  کاميون ما نيز، سوار
عو سگان در زير ماه ھای زيتون ما، و عو باغ شب

ناقوس کليسا، ھمراھان شب بيداری ما  فرازگذرا، بر 
بودند، ولی ما نمی ترسيديم. چرا که کودکی ما، ما را 

ی بسنده ا کرد. و ما به خواندن ترانه مین یھھمرا
يم[...] مان برمی گرد کرديم. ما بزودی به خانه

بارشان را خالی کرده  ی هھا اضاف ھنگامی که کاميون
  باشند.

  محمود درويش
 ١٩٩۵، »روستائی بی شيطنت«
 

محل  ، اکنون از»[گسترده] نياکان سرزمين«ز سفری پُر دام و تله در پس ا
ھای توليد حافظه و  اش می تواند شيوه م که يادآوریکوچکی ياد ميکن

کتاب، خواستم  بر فراموشی در اسرائيل را روشن کند.  پيش از بستن اين 
  ای مکث کنم که چون زخمی  در درونم نھفته است. روی  فضای ويژه

ام نيز در مجاورت  کنم و خانه دانشگاه تل اويو تاريخ تدريس می من در
ھا و  نيز محل سکونت من بر روی ويرانه ار ودانشگاه است. محل ک

زندگی آن  ١٩۴٨شده که در سی مارس  ای عربی ساخته ھای دھکده زمين
به خاموشی گرائيد. در آن روز بھاری، آخرين اھالی وحشت زده با حمل آن 
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چه در توان داشتند، بر روی جاده غبارآلود به سوی شمال قدم بر می داشتند؛  
را احاطه کرده  ھا يد محاصره کنندگانی که روستای آند آنان به آھستگی از
ودند، کودکان ب زنان نوزادان را به آغوش گرفتهشدند.  بودند، ناپديد می

، رفتند کشان می بودند، دنبال مادران کشان رفتن کوچکی که در سن راه
کردند و  بودند و به بيماران کمک می جوانان زير بغل پيران را گرفته

ر اثر ھراس، اسباب و اثاثيه، ھا د ھا سوار بودند. آن پشت اhغ معلوhن بر
شده ، و حتی ُخل دھکده را که  ھای پاره ھا و بسته ھا، چمدان ظرف

، جاست دانست که چرا ھنوز در آن اموشش کرده بودند و البته وی نمیفر
  .١پشت سر خود رھا کرده بودند

بودند ، با  دوختهمع طچشم ھا به آن  که  مدت گران، پس ازآن محاصره
صدای زياد در چند ساعت روستا را تصاحب کردند. به اين ترتيب بود سرو

فحات تاريخ شده ، از ص س ، به پرتگاه  فراموشی سپرده الشيخ مونِّ  اھالی که
  شدند.محو» سرزمين اسرائيل«

رند؛ فقط دو يا سه خرابه نداھای مرکبات آن ديگر وجود اھالی روستا و باغ
شده و ھنوز چند نه فروريزی، چند گور تخريب و رھاای در آستا در گوشه

ه شده در محل مزاحمتی آن که برای پارکينگ ساخت یخرما، ب درخت
کنم،  که من در آن تدريس می گاھیکنند. دانش ، مقاومت میکنند ايجاد

ھای اخير قرارگرفته و  ين کاخ دانش اسرائيل مجاور خرابهعنوان بزرگتر به
است. بخشی از کتابی که  شده ساخته شده ھای روستای ويران نبر روی زمي

ھای اين موسسه  خوانيد، در يکی از ک_س طرھای آن را میاکنون آخرين س
ھای داستانی که من  . الھام اخ_قی بخشی از استراتژیاست شده نوشته

گفت ميان ويرانی و ش قرابتخود را در اين  ی هام، ريش انتخاب کرده
ای ربوده شده و زمان  تحمل بين گذشته دراين  اصطکاک غيرقابلآبادانی، و 

  ، در می يابد.می کندحالی که می تازد و منقلب 
طريق  به عنوان يک مورخ، يعنی ماموری تحصيلکرده  در امرحافظه که از

توانستم اين روايت را به پايان  کنم، نمی امرار معاش می» ديروز«نقل 
ام  ين محل که آھنگی به زندگی روزانها ی هبرسانم بدون اين که با گذشت

                                                           
١

قيمومت بريتانيا در فلسطين  (سازمان مخفی يھودی که در زمانHagana در گزارشی از ھاگانا  –
عرب پيری، ظاھرا عقب مانده، در خانه ای که مخفی شده بودرا يافتند [...]. «ايجاد شد)، امده است: 

(نقل قول از تز دکترای حييم » می کندوضعيت اثاثه برجای مانده حکايت از ترک ناگھانی ده 
مرکب جامعه و فرھنگ شھری در  تل اويو. تغييرات، تداوم، و اشکال،  Haïm Firebergفيربرگ

  ).۶٢، صفحه ٢٠٠٣[به عبری]، دانشگاه تل آويو،  )١٩٣۶-١٩۴٨دوران جنگ (
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ھا نھايت کوشش را بکار برده  ين، دست انساندھد، رودررو نشوم. به يق می
ه در باختر قابل را  از بين ببرد، اما، زمين، آسمان و افق دريا، ک تا بقايای آن

ئی ھا ای نه چندان دور، چشم در گذشتهھائی اند که  رويت است،  ھمان
  ديدند. افانه میديگر، موشک

  
  فراموشی خاک

  
الشيخ ُمّونِس چه زمانی  ی هبنای دھکد داند که نخستين سنگ کسی نمی

 ھای روستائی ھميشه کمتر از تاريخ مراکز است؛ تاريخ جماعت شده ريخته
ھمه،  است. با اين شده قدرت، معبدھای مالی و مراکز دادوستد شناخته

ه مھندسی و طراح که ھمراه ارتش ر ژاکوتن، رئيس گرويِ پي ی هروی نقشبر
ه روشنی در اين بود، ب ١٧٩٩منطقه در سال  زمان فتح اينبناپارت در 

چند که  بر روی  نقشه فرانسوی است. ھر شده نقطه، مکانی مشخص
نامی برای اين روستا قيد نشده، طراح ، در جای اين محل واژه  ھيچ، نخستين

بر اين محل » پشت تپه«وی از عربی دھر را نوشته است؛ او به احتمال ق
کرانه شمالی نھرالعوجا واقع  . روستا در پشت تپه بزرگی، در٢ناظر بوده

اھالی و وسعت  اند. از تعداد امروز به آن نام يارکون را داده بود که شده
آيد که بزرگترين مجتمع واقع در شمال شھر يافا بود. از  ناحيه، چنين بر می

که پايتخت دشت ساحلی فلسطين از يافا، قرار معلوم، اين محل، پس 
  است، طوhنی ترين تاريخ پيوسته را در منطقه دارد. بوده

ھای شيخ مّونِس  در  ، در  ابتدای زمين١٩۴٠دھه  پايانی ھای در سال
به نام تل قصيل کشف شد (در   نزديکی رودخانه، ويرانه ھای مجتمع باشکوه

ل محل کنونی جاری بود). از ھمان عھد باستان، رودخانه کمی باhتر در شما
وستائيان عرب وحشت زده ناگزير ، شش ماه پس از اين که ر١٩۴٨اکتبر 

در ھشتصد متری جنوب ھايشان شدند، بر روی تپه  آھکی واقع  ترک خانه به
  ھای باستان شناسی شروع شد. خانه ھای رھاشده، حفاری

دا شد که نوشته در سطح زمين، به طور اتفاقی دو ظرف سفالی شکسته پي
ھای عبری بر آن نقش بسته بود که ظاھرا به قرن ھفتم پيش از مي_د مسيح 

                                                           
٢
نگاه کنيد. Yehoshua Ben Arieh به کتاب يھوشوآ بن آريه Jacotin ژاکوتن  ه یدر مورد نقش - 

تا  ٢١، صفحه ١٩٧٠سرزمين اسرائيل در قرن نوزدھم. بازيابی ان ھا (به عبری)، اورشليم، کارتا، 
٢٣.  
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متعلق بود؛ باستان شناسان فکر کردند که اينجا يک محوطه يھودی باستانی  
  »٣است "دوره شاه سليمان"مربوط به 

سرزمين «ماننِد بسياری از حفاری ھای باستان شناسی بعدی در  اکتشافات به
، اما يھودی نبود. آشکار شد که در قرن ارزشمند بودبسيار » يلاسرائ

ھا موسوم به  (در اسناد فرعون philistinsدوازدھم پيش از مي_د، فلستن ھا 
کنار رودخانه ايجاد کرده  گاھیبندر») کسانی که از ژرفای سبز آمدند«

د و بودند. اين مکان بر روی زمينی به وسعت تقريبا شانزده دونام (حدود ص
 شصت آر) پيرامون بارانداز ساخته شده بود. در مرکز اين تپه معبدی قرار

ھای ھمگانی و خصوصی ديگری نيز پيدا  داشت؛ در کنار اين بنا، ساختمان
شدند. در قرن يازدھم پيش از مي_د، سالن عبادت بزرگتر شد و برای آن 

ی ظروف ھا، تعداد زياد سنگی ساختند. در نزديکی ساختمان ديوار ھای
ھای اين  چهسفالی از وسائل غذاخوری گرفته  تا لوازم عبادت پيدا شد. کو

بيش از اين که نماد ساختار روستائی خود  ،مکان که بشکل موازی است
دھم  ريزی شھری است. در اواخر قرن باشد، حاکی ازنوعی برنامه جوش

کشيدند و  پيش از مي_د، فرعون ھا محل را به تصرف درآوردند؛ آنرا به آتش
  فعاليتش  به طرز چشمگيری  کاھش يافت ولی به طور کامل قطع نشد.

پيروزی اسکندر  ی هھای قرون پنجم و ششم پيش از مي_د تا لحظ ويرانه
ين منطقه دارد. مقدونی حکايت از آبادانی تا حدودی با ثبات و مداوم در ا

در مرکز  رونقھای بازرگانی گسترده ، و نيز بازاری پر ھمچنين از فعاليت
است.  ما رسيدهدست ه ھائی ب ل، در دوران يونانی و رومی نشانهاين مح

ای سامری شبيه است، در  بيزانس حفظ شده که به کنيسه ی هبنائی از دور
ای  نقره ی هحالی که پيروزی کوتاه پارسيان ساسانی در اوايل قرن ھفتم سک

فتح اعراب (در  ی هورجا گذاشته است. در آغاز د بسيار نادری از خود به
شد که  بر روی  ختهای سا اميه و فاطميه) سردابه اواخر سلسله بنی

                                                           
٣
شھر اسرائيلی باستانی «به خوانندگانش اع_م کرد:  ١٩۴٨دسامبر  ٢۴در  Davarر روزنامه داو – 

شعرھائی را که ناتان آلترمن ، حماسه  ،در کنار خبر ،انه يارکون کشف شده است. روزنامهدر کر
اينجا معجزه، کف موزائيک و «به مناسبت اين کشف سروده بود ، منتشر کرد:  »کارگر«سرای جنبش 

مده باشد... نه! معجزه اين است که اين آاطاقی  نيست  که  پيش از اين از دولت اسرائيل بر روی تپه 
بان نبرد يھودی را کف با اين خانه  حاصل  حفاری ھای مجازاز سوی  دولت اسرائيل  است [...]. آبا اِ 

نه ميھن نيز از ورای زمان با ھد. اما، خوشبختامده توضيح می دآبا تقبل ھزينه آن به ملل گرد ھم 
»  ميھن با سنگ ھايش«زمانی که روشن شد که ». ھايش از ھمان موضوع صحبت می کند سنگ

  خوشحالی ديری نپائيد. ،وجه يھودی نبود ھيچ هب
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مھمانسرا برای پذيرائی از مسافران  ی هھائی قرار داشت وبه منزل ستون
ھای اين ناحيه  روستائيان به خاطر حاصلخيزی زمينگذری بکار می رفت. 

اندند، اما احتماh به دليل به احتمال زياد در  سراسر دوره اس_می در آنجا م
ھای بسيار بارانی، مرکز  شدن رودخانه از بسترش در زمستان خارج

مجاور  کمی بلند تر   ی هشرقی انتقال يافت. بر روی تپ آنان به شمال ی همحل
 ھا، اھالی اس_م آوردند و نام يل روستائی ساخته شد. در طول سالاز تل قص

  جا به خاک سپرده شد، به محل دادند. يکی از مقدسان محلی را که در آن
س در روايت سفر ياکوب برِگرن، کشيش عالِم سفارت سوئد نِّ وَ نام الشيخ مُ  

، او  در ١٨٢١است. در سال  که از فلسطين ديدار می کرد، آمدهدر استانبول 
ديکی اين روستا گذشته راه سفر از بيت المقدس تا عکا از طريق رامله از نز

ای است که به رغم م_يمت  سد که اين محل در دامنه تپهنوي است. او می
  .٤ھوا، در زمستان، در پائين آن تپه زمين گسترده پر گل وhيی قراردارد

 شمار اھالی آن زمان در دست نيست؛ به احتمال قوی تعداد آنان کمتر از
اکتشاف صندوق  سرشماری ی هنبوده است. اين رقم نتيج پانزدهسيصدو
. پيش از ٥است ١٨٧٩) در سال Palestine Exploration Fund( فلسطين

آخرين ثلث قرن نوزدھم و حتی پيش از قرن بيستم، انق_ب جمعيتی 
نخستين  ی هچشمگيری در نواحی مختلف خاورميانه صورت نگرفت. بر پاي

نفر جمعيت داشت؛ سپس  ۶۶۴، اين روستا ١٩٢٢سرشماری بريتانيا در سال 
در آستانه  ١٩۴٨و  ١٩۴۵ ،١٩٣١ھای سال ھای  در سرشماری

رد و کودک زن و م ٢١۶٠و  ١٩٣٠، ١١۴۵، به ترتيب »شدن کن ريشه«
 ی ه. شتاب گيری رشد جمعيتی مشخص٦کردند در اين روستا زندگی می

نخستين مراحل مدرنيزاسيون روند کشت کشاورزی است: بذرافشانی، کود ، 
يش جمعيت در فلسطين، آبياری با بھبود ھمزمان شرايط بھداشتی. روند افزا

                                                           
٤
 Jacob Berggern, Resor i Europa och osterlanderne (V.VIII), Stockholm, S. 

Rumstedt, 1828, p.61. 
٥
 ١٨٨٠اشاره کرده ام. مشخصات دھکده را بر روی نقشه بريتانيائی که در  ٣فصل  آخرمن در  - 

 rm1949-http://nla.gov.au/nla.mapترسيم شده ببينيد: 
٦
 Walid Khalidi (dir.), All that remains. The Palestinian Village Occupied and 

Depopulated by Israel in 1948, Washington Institute for Palestine Studies, 
1992, p.259-   260.  در مورد رشد جمعيتی در طول ساحل به کتاب زير مراجعه کنيد 

Baruch Kimmerling & Joel S. Migdal, Palestinians. The Making of a People, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1994, p. 44-51.  
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آن چه يک قرن ھائی موازی با  پديده له به خاطر قيمومت بريتانيا ، بهاز جم
بود، شباھت دارد: افزايش توليد مواد غذائی موجب  پيش در غرب ثبت شده

ولد نظير  و ن شد، در حالی که عوامل مھار زادکاھش مرگ و مير کودکا
سکوھای پرتاب تحرک  ويژه، وسعه آموزش، بھبود وضعيت زن و بهت

شود حدس زد که در   میبودند. کام_ تماعی نسل بعدی، ھنوز  ظاھر نشدهاج
آن، موجب تشويق  ف_حان  سال آخرعمر اين روستا، آبادانی جريان سی

ا گشت. اگر ج کوھستانی کمتر حاصلخيز برای مھاجرت به آن ھای منطقه
شده و بخشی hينفک  یباشد، کام_ جذب اھالی محل چنين مھاجرتی رخ داده

  اند. از آن شده
ھای آن که ابتدا از خاک  بخشی از خانه شد وتر س ھمچنان بزرگنِّ وَ الشيخ مُ 

ھای سنگی و حتی سيمانی  بودند، جايشان را به ساختمان س ساخته شدهرُ 
ھای  رآوازه و کشاورز درکولونیدند. موشه سِم_نسکی، نويسنده پُ دا

بسياری در مورد زندگی اعراب فلسطين را  يستی که انتشار صفحاتصھيون
کند:  با ستايش ياد می ١٩٢٠ھای دھه  سالنِّس وَ به او مديونيم، از الشيخ مُ 

کنند.  د نفر از خيش اروپائی استفاده میروستائيان به استثنای چن ی هھم«
ھای   و يک دستگاه بزرگ خرمن کوب. باغ چھار ماشين دروگر وجود دارد

آرايش مدرن برخوردارند و مثل کشاورزان يھودی از ھای  ميوه از روش
اين دھکده از نخستين روستاھائی بود که ». ٧استفاده می کنند مصنوعیکود 

برای فروش مرکبات يک تعاونی ايجاد کرد. سعيد بيدس، از اعضای روستا، 
عھده داشت (او ھمچنين يکی از  کشتکاران فلسطين را به ی هرياست کميت

تاسيس  ١٩٣٢. يک دبستان پسرانه منطقه ای در سال ٨يز بود)مخالفان مفتی ن
  ای از ھمان نوع نيزايجاد شد. ال بعد، دبستان دخترانهشده بود و يازده س

شد که روستائيان با استقرار  اقتصاد شکوفا و رفاه روستا موجب به احتمال،
ر ھا رفتاری معتدل و روامدارانه داشته باشند. د يستصھيوندر حال گسترش 

                                                           
٧
 Moshé Smelansky, Jewish Colonization and the Fellah, Tel Aviv, Mischar 

w’Tasia, 1930. 
٨
عبری)،  و اقتصادی يافا پيش از نکبه (به ، زندگی فرھنگیDan Yaavاز   - 

Azour,Tcherikover, 2007, يکی از دوازده تبعيدی بود  ١٩۴٩. سعيد بيدس در سال ۶٣، صفحه
که به نام شورای يافا و اطراف ان، از دولت اياhت متحده تقاضا کردند که از حق  پناھنگان برای حفظ 

  اموال و زمين شان حمايت کند.
Journal of Palestine Studies, XVIII, 3, 1989, p.96-109. 
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آن زمان، تل آويو آھنگ  رشد حيرت آوری در جنوب دھکده داشت و 
، گاھیرازيگان جديد برقرار شده بود. ھَ ای با ھمسا ط دوستانهمعموh رواب

سوميل در جنوب رودخانه ، که کودکان روستا با دوچرخه به محل موسوم به 
 رفتند. يھوديان عادت  ھای يھوديان بود، می ھا در مجاورت خانه خانه
سبزی و ميوه بخرند. با اين حال، ھنگامی  موفقبودند  که از دھقانان  کرده

ھا عوارض  دد برآمد که بر روی بخشی از زمينکه شھرداری تل آويو درص
س ناخشنودی خود را ابراز داشتند، ولی شکايت نِّ وَ المُ  ببندد، کشاورزان شيخ

عتراضی ملی. حتی ا اآنان بيشتر شبيه اعتراض شديد ماليات دھندگان  بود ت
زار دونام از داران ثروتمند  دھکده پذيرفتند که بيش از سه ھ برخی از زمين

د. پس از اين معامله، ھای واقع در شمال محل را به يھوديان بفروشن زمين
در مالکيت شان بود که بر روی  ونيم  دونام زمين حاصلخيزھزار ھنوز يازده

ھای گندم و مراتع  موز، مزرعه ربار ميوه، کشتزارھایھای پ ھا باغ آن
  قرار داشت.

ه بخش بزرگی از محصول کشاورزی پس از عبور از پل رودخانه موسوم ب
اول جھانی، عثمانی ھا  شد. در جريان جنگ الَحَضر به بندر يافا منتقل می

در ھمان ھا  آن را منفجر کردند؛  بريتانيائی نشينی با ديناميت ھنگام عقب
، ١٩٢۵اخته بودند که بعدھا در سال س گاھیھا گذر بشکه محل، با استفاده از

ای آن ساختند. پيشقدمان اولين پل بتونی فلسطين  را به ج» کار ی هجوخ«
آويو به ھرتزليه، شھرک مھاجرنشين جديد واقع در  ھدف آنان اتصال تل

اين  روستای  شمال بود که يک سال پيش از آن ساخته شده بود. بدين ترتيب،
پايدارتری برای صدور محصوhتش برخوردار شده   اده سنگفرشعرب از ج

  شد. 
 ١٩٣٠از روحيه اين روستا در دوران شورش بزرگ عرب در سال ھای 

ای از جوش و خروش  ما را  _عی در دست نيست. نبود ھر نشانهاط
محتاطانه به اين فکر وا می دارد که اعتراض شديد ضداستعماری که سراسر 

ملی ھنوز در آن منطقه  آگاھید، در آن جا بازتابی نداشت و کشور را تکان دا
. در طول جنگ دوم جھانی، بسياری از ٩بود وانه نزدهطور واقعی ج به

بيدس، عضو  ابراھيمسربازان بريتانيائی در حوالی دھکده اردو زده بودند و 

                                                           
٩
ده به نام عبد القادر بيدس، منشی اتحاديه حدس زده می شود که با اين حال، يکی از اعضای دھک – 

کشاورزی عربی مرکزی يافا، عضو حزب عربی فلسطينی بود. من اين اط_عات را از تدريس اسعد 
  کسب کردم. ٢٠١٢، سال » الشيخ مونّس، تاريخ يک مکان«زوابی باعنوان 

 



٣٢٢  

ای که از  نّس با شراکت رزمندگان آزادشدهوَ يک حانواده ثروتمند الشيخ المُ 
آمدند، در کنار پل کافه بزرگی باز کرد. اين کافه با جلب  آويو می تل

ھای  ت زيادی کسب کرد؛ در آن جا نمايشمشتريان عرب و يھودی موفقي
باغ «ار آب به آhچيق ھای آن در کن ی هاجرا در می آمد و ساي ای به کاباره

ل ھم زودی، اھالی اطراف نام کافه را به پُ  هبود. ب مشھور شده» ھاوائی
. ظاھرا شيرينی زندگی جزيره استوائی اقيانوس آرام در دسترس ١٠دادند

  رسيد. بنظر می
استکان چای يا قھوه از چه  دانيم که مشتريان عرب و يھودی کافه دور نمی

 خواھيمھرگز آن را ن زياد، ھائی صحبت می کردند و به احتمال موضوع
دليل کشمکش ملی ی نه به دانست.  اما، اولين ضربه به تفاھم دوستانه محل

از  گروھی، ١٩۴٧ای جنائی وارد شد. شب دھم اوت سال  بلکه درپی  حادثه
جوانان قبيله بدوی ابوکشک واقع در ھرتزيليه ناگھان اسلحه بدست برای 

نّس را به ھمراه چند مھمان وَ غارت يورش بردند  و صاحب کافه الشيخ مُ 
ھای  درآمدی بر تکان ت بار پيشکشتند. اين تھاجم خشون رسيده از تل آويو

  سياسی بود که چند ماه بعد، دھکده را به لرزه درآورد.
ل ب_فاصله پس از تصويب طرح تقسيم فلسطين در مجمع عمومی سازمان مل

ھا افزوده شد. از پيامدھای اين تصميم،  بر تنش ١٩۴٧نوامبر  ٢٩متحد در 
حلی، در درون قرار گرفتن الشيخ مونّس، ھمچون ديگر روستاھای سا

تل آويو  ی همرزھای دولت يھودی آينده بود. نگرانی فراوانی فلسطينيان ناحي
چه نوع زندگی در دولت جديد ھا از  را فراگرفت. پرسش اين بود که عرب

ن افزوده می شد، برخوردار ھا که روز به روز بر تعدادشا کولون
که روابط منصفانه توان از حکومتی بيگانه انتظار داشت  خواھندشد؟ آيا می

خاطر، از  احتماh، اکثريت روستائيان آسودهبا اھالی محل برقرار کند؟ 
خبر  بی» سرزمين نياکان«مالکيت در مورد  صھيونيسممطالبات تاريخی 

زد که گرايش ھمسايگان نامطلوب، به گسترش  بودند، گرچه می توان حدس
  قلمروخود، کام_ محسوس بود.

                                                           
١٠

(به عبری) نگاه  مکان ه یلحظ بريتانيائی ھا به اين پل، العلمين نام داده بودند. ھمچنين به نوشته – 
  کنيد:

Yehouda Ziv, Le Moment du lieu, Récits derrière les noms de lieux, Jerusalem, 
Tsivonim, 2005 ; p.143-144. 
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ای  آويو و يافا (که منطقه که خط حائل بين تل زمان، در حالیدر ھمان 
ھای  می ماند)، بی درنگ با آتش درگيریدر ناحيه يھودی باقی  محصور

ھا تن قربانی شدند، در شمال  شعله ور شد و از ھر دو سو ده خشونت بار
  شھر يھودی نشين آرامشی مستقر بود که از طوفان خبر می داد.

مجاور در جنوب  ی هر بر اھالی سه دھکدنخستين حرکت ھاگانا اِعمال فشا
رودخانه العوجا (يارکون) و در نزديکی محله ھای مسکونی شمال تل آويو 

از اواخر دسامبر، اھالی ھايشان وادار کنند.  ا به ترک خانهبود  تا آنان ر
شوند.  در طول  کرده و به جماسين پناھنده بودند سوميل را ترک شده مجبور

طور  ندگانش و نيز روستائيان جريشه بهجماسين و پناھ ماه ژانويه، اھالی
اطر س مستقر شدند. در اين محل، به خنِّ وَ ھای وسيع الشيخ مُ  موقتی در زمين

ھای مجاور، جو بيش از اندازه سنگين می شد و پژواک  سيل آوارگان دھکده
افزود.  در نزديکی محل بر ھراس عمومی می نبردھای سخت يافا و س_مه

دھکده و چند نفر از » ديپلمات«ابو خيل،  ابراھيم، ١٩۴٨ژانويه  ٢٨روز 
معتمدان روستاھای اطراف تصميم گرفتند برای مذاکره با ھاگانا در مورد 

شاپيرا تعيين  آبراھام ی هتيکوا  بروند. محل م_قات را خان-اوضاع به پِتَخ
ماد اھالی يستی و مورد اعتصھيونای استعمار  ھای افسانه کردند؛ او از چھره
  بومی فلسطين  بود.

مخالف دھکده  آشکارانگار ھاگانا با اين که  يوسف اوليتزکی، عضو و وقايع
است. او  يز نمايندگان فلسطينی گزارش دادهبزرگ بود، از روحيه مسالمت آم

بت تمايل خود برای روابط دوستانه صح«می نويسد که سخنگوی دھکده از 
را به طلب  ھای بيگانه و ھر عنصر آشوب کرده و اع_م کرد که ورود عرب

ن برنيايند از ھاگانا کمک کرد و اگر از پس آروستاھای خود ممنوع خواھند
  »١١خواستخواھند

پس از اين ديدار، ابو خيل رابطه نزديکی با نيروی مرکزی يھودی حفظ 
تفاھمات حاصل  ءکرده و برای از بين بردن و خنثی کردن اصطکاک و سو

کرد. در طول ماه فوريه، چند تير به  ه افزايش مداخله میھای روب از تنش

                                                           
١١

 Yosef Olitzky, Des événements à la guèrre, Morceaux d’histoire de la 
Hagans à propos de Tel-Aviv (en hebreu) , Tel-Aviv, Service Culturel de 

l’Armée de défense d’Israël, 1950, p.62 . 
Yehouda Slutsky, De la lutte à la guerre 2. Livre d’histoire de la Hagana (en 

hébreu), t.III, Tel-Aviv, Aam Oved, 1972, p.1375.   )به زبان عبری) کتاب تاريخ ھاگانا  
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ھا، چند تيراندازی  نيز در پاسخ شليک گاھیسوی دھکده شليک شد و 
پراکنده ، از طرف دھکده صورت می گرفت. اين حوادث که قربانی نداد، به  

که طرفين ت_ش می ميانجيگری و توضيحات روشنگرانه کشيد، در حالی 
. درست است که جوانان روستا آميز را آرام کنند کردند جو خصومت
ساختند، اما دھکده بر روی ھمه نيروھای جنگجوی  سنگرھای دفاعی می

  روھای طرفدار مصالحه بر اوضاع مسلط بودند. سته بود؛ ميانهخارجی ب
نان از کردن رھبران ھاگانا کافی نبود. آ، اين آرامش برای متقاعدبه ھر حال

ای عربی،  با چنين اھميتی،   به رغم آرامشی که  دھکده اين نگران بودند که
بوده و درست در کنار  اکم است، به  بندر تل آويو نزديکدر آن جا  ح

ويژه که دقيقا در ھمان  . بهواقع استنيروگاه برق و فرودگاه در ساحل دريا 
بود که ھدفش به صراحت  را تنظيم کرده Dalethزمان ھاگانا طرح دالت 

بود. بدين گونه، اين  يستی صھيونوستگی سرزمينی  تحت حاکميت ايجاد پي
موجوديت  ميشد که حضور جمعيت زياد فلسطينی، تھديدی برای ايده تقويت

گرفتن اين واقعيت که بيش از ملتی پايدار خواھدبود (و در نظر-دولت
چھارصدھزار نفر يعنی چھل درصد از شھروندانی که در محدوده دولت 

اجد اھميت است). ھر چند که ند، عرب بودند، ويھودی می ماند
 ھائی مثل اسرائيل روکاچ ، شھردار ليبرال تل آويو و گاد ماخنِس  شخصيت

جلوگيری  ميانه رو توليدکنندگان مرکبات از ھمه قدرت خود برای ی هنمايند
آميز آنان که با سياست  کردند، اما ابتکار صلح از وخامت اوضاع استفاده

خی شھادت ھا، ھر . به استناد بر١٢ئی نداشت با شکست مواجه شدھاگانا خوانا
نشده، گويا سازمان ھاگانا با پخش پول  بين ھمدستان عرب چند کام_ تاييد

شد تا ند که بزودی به دھکده حمله خواھدخود، از طريق آنان شايعه می پراک
  . ١٣روستائيان را وادار به فرار کنند

ھای  که تحريکات و شايعه پراکنینيست  آور بنابراين، اص_ شگفت
مدعی شد.  تر میبيشچند برابر و  به روز زننده عليه الشيخ مونّس روز گول

ر زيادی در دھکده نفوذ کرده و مقادي» باندھا«دند که رزمندگان خارجی ، بو
اند. حتی  از حضور افسران مسلح نازی روايت  اسلحه به آنجا وارد کرده
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 Arnon Golan, Changement spatial, L’issue de la guerre (en hébreu), Sdeh 
Boker, Université Ben Gourion, 2001, p.83. 
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 Hillel Cohen, L’Armée des ombres. Les colloborateurs palestiniens au 
service du sionisme, 1917-1948 (enhebreu), Jerusalem, Ivrie, 2004, p.253. 
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ی موثر ھاگانا و نيز پروازھای اکتشافی بر . سرويس اط_عات١٤کردند می
 فراز دھکده بارھا پوچی اين ادعاھا را ثابت کرده بود ولی کاری نميشد از

ھای روستا در  گان که به زمين- ی ، شھردار راماتبرد. آبراھام کرينيتز پيش
رفت.  بود، از محرکان اصلی به شمار می نزديکی شھرش چشم طمع دوخته

، که در نبردھای سخت »)رزمندگان آزادی اسرائيل«(Lehi  یھسازمان ل
جنوب  تل آويو شرکت نسبتا کمتری داشت، در شمال شھر به کارزار 

دادن اھالی بود. يعقوب بنائی، يکی از  افکنی پيوست که ھدفش فراری سھرا
  [از ھاگانا] در خاطراتش می نويسد:» سازمان منشعب«فرماندھان اين 

تکفا قرار دارد. اين موقعيت  غان و بتح رماتآويو،  اين دھکده بين تل
دھد، با اين حال ، اين روستا در  شی معقول و مسالمت آميز به آن میگراي

تماس دائمی با مراکز تراکم عرب ھاست. شموئل ھالوی [کارمند شھرداری 
تدارک ھستيم.  تل آويو] توصيه می کند که روستا را اشغال کنيم. ما در حال

نمائی انجام داديم. شصت نفر در آن شرکت داشتند. ما  رت يک گشت برای قد
» گروه استرن«ھا بفھمند که از  وستا رد شديم و کاری کرديم که آناز جلو ر

Stern  بعدی چنين بود: از مختار  ی هھا به وحشت افتادند. مرحل ھستيم. آن
در روی پل مصراره ، در دروازه [شھرداری روستا] دعوت کرديم که 

و به م_قات ما بيايد. دو مختار در اين م_قات  حضور يافتند: يکی از آوي تل
شھرداری الشيخ مونّس وديگری از روستای جليل [امروز، گليلوت]. آن ھا با 

ھا اب_غ  دار ما آمدند. شموئل ھالوی به آنلباس رسمی و سوار بر خر به دي
ده را موجود در  ی هاسلح ی  هساعت مھلت دارند که کلي ٢۴کرد که 

ھا وانمود کردند که جز  تعيين کننده بياورند.  آن ی هآوری و به نقط جمع
تپانچه شخصی [که در مراسم ازدواج استفاده می کنند] س_ح ديگری ندارند. 
اين دو رويداد، گشت نزديک روستا و ديدار، کافی بود تا آنان را بترساند. 

فشار بر روستاھای عرب  روستائيان شروع به ترک محل کردند. ما به اِعمال
  .١٥ادامه داديم

بعدی عمليات واقعی ترور بود. اليشا اِيوازوف (آبراھام ُکِھن) يکی » فشار«
بود  ھنگامی که با کاميونی پر از مواد منفجره ، که قرار یھاز جنگجويان لِ 

ھای شھر منفجر کند، به سوی نابلس حرکت  آن را در مقابل قرارگاه عرب

                                                           
١٤

 Nechemia Ben Tor, Livre d’histoire des combattants de la liberté d’Israël 
(Lehi) (en hebreu), t. IV, Jerusalem, Yaïr, 2012, p. 414. 
١٥
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جويانه، چھارنفر از  مارس، در عملی ت_فی ١٢تاد. روز فمی کرد، به دام ا
مواد غذائی  ی تھيهاھالی الشيخ مونّس را به ھمراه نوجوان صغيری که برای 

ارتباطی با دستگيری  ھيچو بنزين به جليل می رفتند ربودند. اين پنج گروگان 
ر تھديد کردند که اگ ھیگيران ل وف در نابلس نداشتند، اما گروگانايواز

شت. در دھکده شايع شد که شان آزاد نشود، گروگان ھا را خواھند کُ  دوست
h گرفت. سرانجام، به اند و در نتيجه ھول و ھراس با ھا را کشته گروگان

کننده، پيشگيرنده و ميانجيگری ھاگانا، ھر پنج تن ھای متقاعد دنبال ت_ش
از دستگيری  ا درست پسآزاد شدند (در اين ميان معلوم شد که ايوازوف ر

دنبالش  بهتاثيری  را که عام_نش  ھا وحشت آفرينیاند). اما، اين  اعدام کرده
باز ھم شمار «، بر جای گذاشته بود. بنائی با خشنودی ادامه می دھد: بودند

خروجی  بيشتری از روستائيان دھکده را ترک می کنند. ما برای آن ھا راه
شان بر روی شترھا به سوی قلقليه و  یھا با بارھا را باز گذاشتيم. بيشتر آن
  »١٦طولکرم فرار می کردند

برای فرار  » راه خروج«برای تامين کنترل  ھیقھرمانان افراطی سازمان ل
افراد ميانه رو ھاگانا اھالی دھکده الشيخ مونّس به سوی شمال، تنھا نبودند؛ 

ان غير ھا و ھمچنين پيم رغم ترديدھا و دغدغه ھا پيوستند. به نيز به آن
ا تصميم گرفت  برای بستن تل آويو ھاگان ی همنطق ی هرسمی قبلی، فرماند

بپيوندد. بجاست » سازمان مخالف منشعب«ھای ورود به دھکده، به  ھمه راه
يادآوری شود که ھنوز قيمومت بريتانيا به قوت خود باقی بود و سربازان 

ر اين سربازان اعليحضرت  در اين منطقه حضور داشتند. باوجود اين، حضو
مارس دھکده را  ٢٠از تيپ الکساندرونی در روز  ٣٣مانع نشد که گردان 

 ھيچمحاصره و چند خانه  را در حاشيه آن به تصرف درآورند. از اين پس 
کنندگان امکان نداشت و ھر محموله  محاصره ی همروری بدون اجازعبورو

گرفت. قرار می  شد مورد بازرسی جدی غذائی يا تدارکاتی که وارد ده می
بود و برداشت  شان غيرممکن شده ھای دسترسی روستائيان به مزرعه

محصوhت رسيده کشاورزی نيز ميسر نبود. به ھر روستائی که ده را ترک 
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  »می کرد.
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دادند. در اثر خفقان اقتصادی و قحطی بنزين  بازگشت نمی ی هکرد، اجاز می
حتی آب روبرو شدند. برای راه انداختن موتور برق، با کمبود مواد غذائی و 

ابو خيل که تا آخرين  ابراھيمچند روستائی باقی مانده به نوبه خود  ھمراه 
بود، مجبور  کرده اش اعتماد يھودی» دوستان«انه به لحظه، ساده لوح

  ترک دھکده شدند. به
» ُخل روستا«ب_فاصله پس از عزيمت آخرين نفر از اھالی ده، به استثنای  

اط_عی از سرنوشتش در دست  ھيچبه ميان آمد ، و  که باhتراز وی سخن
رآوردند. ھای اصلی را به اشغال د با شتاب ساختمان یھنيست، ميليشيای ل

مرکزی خود را در آن جا مستقر کرده ، آن را به احترام آبراھام  ستادھا  آن
اسم مستعار » َيئير«ناميدند. » رامات يئير«استرن، فرمانده متوفی شان 

. از ھمين محل بود که چند روز بعد به رزمندگان سازمان ١٧بودعبری وی 
المقدس شرکت  ديکی بيتدستور دادند تا در اشغال روستای ِدير ياسين در نز

آوريل با قتل عام بيش از  ٩در کنند و ھمان گونه که می دانيم، اين نبرد کوتاه 
پايان بيست تن ازاھالی ده و تحقير بازماندگان آنان درمعرض عام، صدو

استرن ۀ و بعد پيروان و ورث ماه مه پا برجا بود ٢٩تا » يئير رامات«يافت. 
ھا به پايگاه ارتش جديد  غام شدند و مقر آناد» ارتش دفاع اسرائيل«در 

شھرک  اسرائيل تبديل شد.  بسيار سريع، اقداماتی در جھت تبديل محل به
ری از آوارگان فراآمد، چرا که می ترسيدند  مھاجران جديد يھودی به عمل

  ھايشان برگردند. ده، بکوشند دوباره به خانه
کرده و  را ترکالشيخ مونّس، محل  وحشت زده در طول اين زمان، اھالی

ھا به قلقليه و  . بخشی از آنبودند راه تبعيد اجباری را درپيش گرفته
طولکرم، دوشھری که پس ازجنگ به کنترل اردن در آمد، رسيدند، در حالی 

مانند طيره و جلجوليه ، که بخشی از قلمرو » مثلث«رخی در روستاھای که ب
گان آوارھای  ديگر در اردوگاه گروھیشدند.  می راکندهاسرائيل شده بود ، پ

گونه  ھيچھا را بدون  غزه مستقرشدند. در اسرائيل، ابتدا آن ی هدر باريک
ھا تحميل  رآنوآمد را ب ر چادرھا جا دادند و محدوديت رفتمنبع مالی در زي

ای نيز کرانه باختری رود اردن و دولت اسرائيل را ترک کرده ،  کردند. عده
در خاورميانه سرگردان شدند؛ تعداد کمی نيز موفق شدند به آمريکا و کانادا 

جا  های را که از اھالی الشيخ مونّس ب . اسرائيلی ھا اموال قابل م_حظهبروند
نده بودند،  اھالی آن جا  که در اسرائيل ما ای از مانده بود، غصب کردند. عده
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ھايشان سلب شد.  ھا بر دارائی ، حق مالکيت  آنشده اع_م» غائبان حاضر«
  يک از اھالی دھکده، کوچکترين خسارتی دريافت نکرد. ھيچ
شان از دور، مخفيانه برگشته  ھای ھا بعد، شايد برای تماشای خانه سال

ندگانی شد که شھروند نصيب پناھ» زيارت«، اين ١٩۶٧باشند. پيش از 
انه باختری رود اردن سکونت ھائی که در کر بودند ؛ آن اسرائيل شده

بودند، پس از جنگ شش روزه بود که توانستند با چشمانی گريان به  گزيده
  روی تپه آھکی قديمی عزيزشان برگردند.

  
  سرزمين فراموشی

  
اھالی ديرياسين، عين سرنوشت اھالی الشيخ مونّس به دھشتناکی سرنوشت 
شان برای حمايت از  الزيتون، بلدالشيخ و ديگر روستاھائی نبود که ازجان

شان، مايه  بر ايجاد دولت يھودی بر روی زمينمقاومت مسلحانه در برا
ترديدی ،   ھيچس، بدون گذاشتند. باوجود اين، تقديراھالی الشيخ مونِّ 

  تر از سرنوشت  مردم عين حوض بود. دردناک
آرام واقع در شمال دشت ساحلی، مثل اھالی الشيخ مونّس  عين حوضکنان سا

شوند، ولی با اين ھمه، يستی درگير نصھيونتصميم گرفتند با نيروھای نطامی 
آور، به بخشی از آنان اجازه  شدند. به صورتی شگفت شان رانده از کاشانه

نتيجه بتوانند  شان اقامت گزينند، و در دھکده مجاور ی هدادند تا بر روی تپ
ھا را  آن» قديمی«د را نظاره کنند. محل در طول باقی عمر، از دور ده خو

حوض  کردند، در حالی که عين اسرائيلی يھودی تبديل ھنرمندان ی هبه دھکد
که ازسوی مقامات دولتی به رسميت شناخته نشد.  از جمله نقاطی بود» جديد«

رسميت  به آن رادو سال، و از پنجاهبه آنان لبخند زد و پس  اما، باhخره بخت
. ١٨حتی به شبکه برق اسرائيل وصل شدند ٢٠٠۶سپس  در سال ختند و شنا

دگی برعکس، اھالی الشيخ مونّس نتوانستند به صورت يک جماعت به زن
  ھا در سراسر جھان پراکنده شدند. ادامه دھند: بخش بزرگی از آن
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يادآوری کرديم   ۴ست. در فصل داستان رويدادھای الشيخ مونّس استثنائی ني 
از پايان نبردھا، ع_وه بر  پس گاھیو حتی  ١٩۴٨جنگ سال  ی هکه در دور

ه شده و ھم کوبيدچند شھر، بيش از چھارصد روستا درھای عربی در  محله
 نکبهھزار نفر در جريان .  تقريبا ھفتصد١٩شدندمحو» سرزمين اسرائيل«از 

شد، بدون اين که  ھايشان غصب زمينھا و  شده و خانه کن (فاجعه) ريشه
کوچکترين  عوض يا خسارتی دريافت کنند. بسياری از اين مردم و نوادگان 

پناھندگان در خاورميانه ھای  نوز به صورتی پراکنده در اردوگاهھا ھ آن
کنند. پس در چنين شرايطی، دقيقا، چرا به ويژه داستان چنين   زندگی می

  روستائی را روايت می کنيم؟
وجه  ھيچبيان کردم که  در مورد اين محل، به » سخن آخر«در آغاز اين 

توانم  خود را از احساس ستمی خ_ص کنم ، که فکر ميکنم به يقين  بايد  نمی
باشند. من  سھيممورخانی که در دانشگاه تل آويو کار می کنند، در آن  ی هھم
ای به  در مورد گذشتهاسناد  ی هکوشم با احتياط ، با استفاده از باقيماند می

شده، مسير خاطرات را ترسيم کنم؛  و تدريس تاريخ شغل  فراموشی سپرده
ح قابل قبولی ی سطامن است. دانشجويان من انتظار دارند که درس من دار

دليل، در آغاز ھر ک_سی، طرفی باشد. به ھمين  از صداقت علمی و بی
 ی هکنم که ھر حافظ کنم که آنان را نسبت به اين مسئله حساس کوشش می

که در اغلب موارد حامل جمعی به صورتی محصول ساختار فرھنگی  است 
نين مراقبم ھای فکری زمان حاضر است. من ھمچ انھا و جري دل نگرانی

ست که زمان حال از کنم که درست ا ھا ، تاکيد که در مورد تاريخ ملت
زادانه، گذشته را ای آ يرد، ولی اين حاضر نيز تا اندازهگ گذشته نشئت می

  ھای سوراخشده ھمواره پر از  بازسازی ی شکل می دھد؛ و اين گذشته
  است.    سپرده شده  فراموشی  است که به دست وسيعی

من در بين ملتی و بر روی سرزمينی زندگی می کنم که ھر دو به صورتی 
دوين ت منشأکار دارد، و ورُ ساختاری است که با حافظه سَ  ی هبيان کنند آشکار

يش است. حافظه بازبينی و ای واقع در چھارھزار سال پ آن حوزه
برھان مھم ترين يستی و صھيونجنبش  ممد حياتشده يھودی،  بازسازی

گرديد. در اين جا، يکی از مبانی  ذھنيت سياسی  استعماری اتحقانيت اقدام
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، در کنارجاده و در حاشيه وجدان (به عبری)، بيت Noga Kadmanکادمن  نوگا درخشاناثر  – 
، چشم انداز گسترده ای ازچگونگی جعل فراموشی در ٢٠٠٨المقدس، انتشارات سيفری نوامبر،  

  اسرائيل ،و از منظره انسانی که  قب_ در فلسطين موجود بوده ، به دست می دھد.
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ه ازاند فلسطينی به» زمان کوتاه«آن، وزن  ی هدارد که بر پاياسرائيلی قرار
يا ھفتاد ساله : تبعيد شصت کند مین یيھودی سنگين» طوhنیزمان « وزن 

ھزار ساله چه معنائی دارد؟ آيا می توان نوستالژی کشاورز در برابر تبعيد دو
ساده و نوادگان او را با اميدھا و آرزوھای يھوديان جاودانه به بازگشت ، 

طالبه می کنند، در مقايسه مقايسه کرد؟  مالکيتی که پناھندگان بدون کاشانه م
  چه معنائی دارد، حتی اگر واقعا خدا وجود  ندارد؟    الھیبا وعده 

برای من، داستان کوتاه الشيخ مونِّس با شگفتی کودک از ديدار پادشاه برھنه 
برای ارتباط دارد.  ھای نو امپراتور لباسآندرسون موسوم به  ی هدر قص

ضروری است که توجه خواننده را  آور ، توجيه اين پافشاری صرفا رنج
 ه کامل ترين بيان آن در قلب زمينسياست معطوف به حافظه جلب کنم ک به

  ھای قديمی دھکده يافت ميگردد.
گنده  ھای کله ھای مسکونی اسرائيلی ھا، که به محله اکنون در اين زمين

ھای عالی يادمان را  تمرکزی عجيب و استثنائی ازآژانس ،٢٠تبديل شده
اسرائيلی کانون  ی هارض اسرائيل، موزه پالماخ، موز ی هديد: موز وانت می

 ی هخلق يھود. وظيف ی هموز–Diasporaدياسپورا  ی هرابين و البته، خان
يستی و صھيونيھودی،  ی هاين چھار معبد يادبود، حفظ و برجسته کردن گذشت

  اسرائيلی است.
 ١٩۵٨موزه در سال  ھا ست: اين ترين آن سرزمين اسرائيل قديمی ی هموز

يل که ده سال پيش از آن ھای تل قص ر انتھای جنوبی دھکده ، دورحفارید
تاريخ کشور و « ی هشد. ھدف موزه معرفی ھم ساخته بود، شروع شده
راھنما، اکتشافات باستان شناسی  ی هاست که، به روايت جزو» فرھنگ آن
اين محل،  به آن افزوده ميگردد. در» دوران کتاب مقدس«متعلق به 

ھای  که جزئيات فعاليت»  کشور بارون« دائمی وجود دارد به نام گاھینمايش
تحکيم کولونيزاسيون يھودی درسرزمين « روچيلد را برای  ادموند دو
نگاری  و فولکلور را که به  ن قومساختمابه نمايش می گذارد. » اسرائيل 
» جھانی ھای گوناگون ھای زندگی يھودی در جماعت شيوه« يادآوری

اختصاص دارد،  به صورتی  بسيارنمادين در يکی از بناھای الشيخ مونّس 
ساختمان  منشأقديمی  قرار داده اند، البته بدون اين که کوچکترين ارجاعی به 

    ساکنان پيشين آن شده باشد.            » ھای زندگی به شيوه«يا 
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ير، اسحاق رابين و شيمون پرز به انتخاب خود در زمين ھای سه نخست وزير اسرائيل، گولدا ما  - 

  پيشين الشيخ مونّس سکونت کردند.
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صاب ژنرال ذخيره بود ولی با انت» کشور ی هموز«نام اين محل در ابتدا 
 ١٩٨١آن در  سال   هئت مديريھبه رياست  Rehavam Zeeviرھوام ِزئِوی 

زدگی و  ھيجانتغيير نام يافت. موسسه از » موزه سرزمين اسرائيل«به 
ھای  برای ميھن در حال گسترشش سودبرد، و سوژه یعشق واhی زئو

بازنشسته در  ھا را برآورده کردند.  با اين که ژنرال نمايشگاه آن خواست
عرب » انتقال«حزب سياسی ميھن را تاسيس کرد که خواستش  ١٩٨٨سال 

مديريت موزه را به  ١٩٩١سال ھای اسرائيل بود، ولی او ھمچنان تا 
داشت و  سپس به  مقام وزارت در حکومت اسرائيل رسيد. در ھنگام  عھده

ی تاريخ که دکترا Dov Tamariنوشتن اين سطور، ژنرال پيشين ُدو تاماری 
  ھم دارد، مدير موزه است.

، مثل دژی آھنين کمی »)ضربتی يکان«(به معنی Palmakh موزه پالماخ 
سردر آن  به خط بزرگ آھکی قرار دارد. بر  ھای تپه دورتر بر بلندی

است:  مشھور ناتان آلترمن استخراج شده اند که از شعر شعاری نوشته
از » يھودی«شف تل قصيل با ک ١٩۴٨اين شاعر در سال ». درستی راه«

گذاران  يکی از بنيان ١٩۶٧نجيد و در سال خوشحالی در پوستش نمی گ
ای که  اين محل را  يل بزرگ بود. اکنون، رياست کميتهجنبش برای اسرائ

 Yeshayahou Gavishبعھده ژنرال پيشين يِشاياھو گاويش  کند میاداره 
، برای انتقال  ٢٠٠٠سال  رباشد. موزه د است که وابسته به وزارت دفاع می

اگانا به آيندگان تاسيس شد. ھای ضربتی ھ ھای نظامی گروه موفقيت
الشيخ » جبھه«در  ١٩۴٨گونه که می دانيم، ھاگانا در جنگ پيروزمند  ھمان

مونّس نقش مرکزی داشت و اين امر تصادفی نبود. تقريبا، ھمه فرماندھان 
اين گروه بيرون آمده اند.  وف عالی ارتش اسرائيل به مدت بيست سال از صف

  بين المللی، اسحاق رابين بود. ی هترين آنان در عرصمشھور
برای زنده  ١٩٩٧پالماخ در سال ه مرکز رابين ، واقع در پشت موز

ه نخست وزير مقتول ايجاد شد. در مرکز موسسه، موز ی هنگھداشتن خاطر
ژه، نماياندن موسسانش، ھدف آن، به ويه د که به گفتراسرائيل قرار دا

، »success storyيک نمونه موفق  ی هيستی به منزلصھيونتصوير طرح «
باشد. يکی از پايه گذاران موزه، و مسئول محتوای آن پرفسور آنيتا  می

دانشگاه تل اويو را  صھيونيسمشاپيرا است که مديريت مرکز پژوھش درباره 
 ی هاست و چھرنيز به عھده دارد. رئيس شورای عمومی که مبتکر مرکز 

ھای  ، رئيس پيشين سرويسYaakov Perriآن ياکوو پری  ی برجسته
 ی هخان ی هئت مديريھسال بعد، به رياست ه چندامنيت عمومی بود ک
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و دياسپورا در دانشگاه تل آويو، که بسيار نزديک موزه است، برگزيده شد: ا
  شد. ھای پيشينش  دور نمی با اين مسئوليت، از قطب فعاليت

در قلب محوطه دانشگاه  ١٩٧٨ال موزه خلق يھود در س -دياسپورا ی هخان
 ئت مديره آن را بهيھ، رياست ٢٠٠٩ياکوو پری از سال  آويو ساخته شد. تل

المللی آن به لئونيد  حالی که رياست کميته مديريت بين در ،عھده دارد
 است. واگذار شده Leonid Borisovitch Nevzlinبوريسوويچ نِوزلين    
اند که اين بازرگان موفق روسی مرتکب قتل و نيز  مقامات روسيه مظنون

به  ٢٠٠٣در سال  دhر شده است. او ندميلياردتقلب مالياتی به ارزش چ
شد و دوستش آريل شارون از او برای نجات معبد يادمان  اسرائيل پناھنده

ز روسيه ھايش که ا ياری طلبيد: او به برکت اندوخته يھودی از بحران مالی،
  .٢١آورده بود، اين ماموريت را بخوبی انجام داد

تاريخ خلق  ی همعرفی و عرض«است:  ھدف رسمی موزه چنين بيان شده
ايجاد احساس تعلق در «، »يھود که از چھارھزار سال پيش ادامه دارد

واداشتن «، و ھمچنين »بازديدکنندگان يھودی و تقويت ھويت يھودی
ه درک و شناخت خلق يھود و برای پشتيبانی از بازديدکنندگان غيريھودی ب

اسی در اين موزه، ھمچنين کانون تبارشن». اسرائيل به عنوان دولت يھودی
است. اين  ميليون يھودی در آن ثبت شده يھودی وجود دارد که نََسب سه

ھای  شجره نامه خانواده« ن می دھد که مرکز نه فقط  به  بازديدکنندگان امکا
را جستجو کنند، ھمچنين از راه   دلخواه خانوادگی و نام» ی يھودی را بررس

بانک ژنتيک اين مرکز ، ھا کمک می کند.  به آن DNAآزمايش 
ھزار نمونه گرد آورده و ھمچنان دست ياری آنان دراز است زيرا که سيصد

  ».تبارشناسی ژنتيک از اھميت بسزائی برای خلق يھود برخوردارست«
ئت مديره موزه، در کنار بازرگانان مھم و يھلمللی و ا در کانون مديريت بين

 عبرانیآويو و دانشگاه  لنظاميان قديمی، مورخان ارجمند دانشگاه ت
بينيم؛ ھنگام نگارش اين کتاب، می توان از اسرائيل  المقدس را می بيت
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و مناسبات او  با رھبران » خانه دياسپورا ه ینجات دھند«شخصيت ميلياردر روسی  ه یدربار – 
 Maya Zinschtein, « On سياسی و اقتصادی اسرائيل  به مقاله مايا سينشتاين مراجعه کنيد::

t’aimme ! Le professeur Rabinovitch remercie l’oligarque en fête, Leonid 
Nevzlin »  

Haaretz, 25 september 2009 
)http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1117010.html(  

 Yukos figure « guilty of murdres » », BBC News, 1 august 2008 »ھمچنين  به: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7537444.stm 
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 ، ايتامار رابينوويچ  Jeremy Cohen نھِ ، جرمی کُ Israel Bartal  بارتال
   Itamar Rabinovich   رعنان راين وRaanan Rein  نام برد. مانند

ای از  شد، چنين مجموعهھائی که در باh به آن  اشاره  ديگر موزه
ھای برجسته اجتماعی  ، از مشخصات ھر نھاد فرھنگی با اھميت  شخصيت

  در اسرائيل است.
نّس قديمی را تصرف و غرق وَ ھای الشيخ مُ  يھودی، زمين ی هسيلی از حافظ

موج نيرومندی از بستر يک رودخانه باh آمد، بر  ی هرد. اين سيل به مثابک
رفت. اين  ت تمام تا قلب دھکده محو شده پيشتپه باhرفت و با قدر ه یسين

برد.  قات، نوشته و تصوير را با خود میسيل ھزاران نکته، ضمائم و ملح
ھوديان گذاری ھنگفتی صورت گرفت تا سرگذشت، رنج و موفقيت ي سرمايه

را ابدی کند. ھر روز، صدھا نفر از کودکان مدارس، سربازان ارتش، 
آشنائی با آن، از محل بازديد  ھا برای توريستشھروندان عادی و ھمچنين 

کنند. آنان با احساسی ژرف از  رضايت، با اعتقاد به اين که وجدان  می
را جا  ست، آنيافته و تثبيت شده ا بعد استحکام شان از اين به ملی ی هگذشت

  .ترک می کنند
کدام از محافظان بزرگ و  ھيچآيا ضروری است يادآوری شود که 

معبد يادمان که نامشان در باh  آمد، ھرگز کوچکترين ارجاعی به  ی هبرجست
ند؟ با حرکت از اين تاريخ محلی که اين بناھا در آنجا  ساخته شده، نکرده ا

يستی و صھيونيھودی،  ی های عربی ، جائی در گذشت اصل که دھکده
اسرائيلی ندارد، دليلی ھم نداشت که  کوچکترين نشانه و يا  يادی از آن در 

  پيچاپيچ اين  محله حريص و وسيع موزه ھا  به چشم آيد.
نابودی  پا به پایآھکی،  ی هھای تپ تل آويو بر روی بلندی گاھیمجتمع دانش

 ١٩۶۴سمی مجتمع سال تدريجی الشيخ مونّس، ساخته شد.  زمان تاسيس ر
گذاشته  گاھیساختمان دانش» سنگ بنای«اولين  ١٩۵۵است، اما از سال 

روستا سايه افکنده است.  بود که نمای عظيم آن بر بناھای حقير شده
برای سکونت يھوديان  ١٩۴٨ھای دھکده از ھمان سال  ساختمان

ين بعد، ب ھای گرفت. در سال درآمد مورد استفاده قرار دونب ی هشد کن ريشه
ھای مستمند، جنگ فرسايشی  کوچکی در  دانشگاه و اھالی جديد از hيه

ميليون ِشِکل  ١٠٨، در مقايل  پرداخت ٢٠٠۴گرفت. سرانجام در سال 
وانست به  ، کاخ دانش تنگاهغرامت، اکثريت ساکنان، محل را تخليه کردند؛ آ

به سوی جنوب ھا مرتبا  خانه قيهب  منظمشکستن  قدرتش افزوده، با درھم
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پرداخت خسارت به صاحبان اصلی . آشکار است که ٢٢گسترش يابد
  يھودی زمين ھرگز در دستور روز نبوده است. غير

 تاريخ در دانشگاه تل آويو، شصت مورخ در سه گروه مختلف به تدريس
اشتغال دارند؛ اکنون، به ھمين تعداد ھم استادان بازنشسته وجود دارد. در 

رائيل، گروه حفظ يادمان ديگری تا اين حد پرجمعيت و اس گاھیجھان دانش
تاريخ  ی هھا جلد اثر در زمين ار وجود ندارد. اين پژوھشگران دهپُرک
اند. شھرت علمی  ه ، يھودی و اسرائيلی منتشر کردهالمللی، خاورميان بين
ھای  برخی از آنان پيوسته در دانشگاه ھا رسيده و ھا به دوردست آن

کدام از آن ھا برای ھيچاند. باوجود اين،  ان علمی بودهمعتبرخارجی مھم
علمی در مورد تاريخ زمينی که زير  ی الهنوشتن يک کتاب  يا حتی يک مق

عتبار آنان در آنجا متراکم گشته، ا ی هآسفالت و بتونی قرار دارد که سرماي
ھا حتی يک پژوھش دانشجوئی  کدام از آنھيچاند.  احساس تکليف نکرده

ھای بی صدائی که ب فوق ليسانس يا دکترا در مورد تراژدی روستابرای کس
اند. چون ھميشه،  شده ، سرپرستی نکردهکن وناپديد  در اين محل ريشه

، تا در زمان که صحبت از تاريخ ملی است، بخش تاريک آن پس زده شدهھر
فرض است که   سپرده شود. ھای بعدی به خاک بھترين حالت، بوسيله نسل

علمی باشند، کسی از آن ھا توقع ندارد   ه یی يادمان دارای روحيھا بارون
  .٢٣که برداشتی اخ_قی نيز داشته باشند

به ياد می («از فعاhن اسرائيلی موسوم به ُزورخوت  گروھی، ٢٠٠٣در سال
ای به  نکبه است، در نامه ی ه، که ھدف شان جاودانه  کردن خاطر»)آورند

س وقت دانشگاه تل آويو، از او خواستند که  پرفسور ايتمار رابينوويچ، رئي
. بيست ٢٤را ذکر کند» شدهحوبه سادگی اين گذشته م«در مورد الشيخ مونّس، 

استاد دانشگاه و نيز ده ھا دانشجو  و نوادگان اھالی دھکده از اين درخواست 
ھای اط_عاتی ارتش و  د.  رابينوويچ، سرھنگ سابق سرويسپشتيبانی کردن
سرائيل در واشينگتن، ھمچنين مورخ کارشناس خاورميانه است سفير پيشين ا
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ھنرھای زيبای درمدرسه  Nourrit Moscovitzپايان تحصيل نوريت مسکوويتز رساله – 
  ، به وجود دھکده ارجاع می کند.دانشگاه
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يھودی را در آمريکا  کتاب ی هھای علمی اش جايز که به خاطر پژوھش
ھای وی در مقام مامور  عالی رتبه يادمان  است. به رغم عنوان دريافت کرده

موزه خلق يھود، درخواست  - دياسپورا ی هخان  هئت مديريھو نيز عضو 
نزديک، از جانب  ی هو دانشجويان جھت جاودانه کردن گذشت انگاھيدانش

اديده گرفته است. در وی بدون پاسخ مانده است؛ او ظاھرا عامدانه  نامه را ن
ھای پی در پی روزنامه نگاران، سخنگوی دانشگاه چنين  برابر پرسسش

در اين روزھا، طرح تاريخ دانشگاه در حال تدوين است، و در «پاسخ داد: 
درخواست شما در نظر گرفته  سر،س اشاره خواھد شد. آخرالشيخ مونِّ  آن به

، طرح مزبور ھنوز تحقق نيافته ٢٠١٢تا امروز در سال .». ٢٥شدخواھد
است: دانشگاه تل آويو و سرزمينی که بر روی آن بنا شده، ھنوز تاريخ 

  نوشته ندارد.
گذشته واپس بقايای اين  يک نشانی يادآورباوجود اين، حقيقت اين است که 

رانده و نامطلوب وجود دارد: در کناره جنوبی دانشگاه، ساختمان عربی 
ای به نام خانه سبز وجود دارد، که به طور رسمی محل ديدار  زی شدهنوسا

ھای باhئی  که  اوجود اين، کارکنان به خاطر قيمتکارمندان دانشگاه است. ب
اين جھت ، ساختمان  به جا می روند. به  در آنجا معمول است، کمتر به آن

فضائی تبديل شده که در آن مراسم و رويدادھای انتفاعی برگزارمی شود، با 
ھا  نان متشخص به مناسبت تشکيل کنگرهرستورانی که برای پذيرائی از مھما

ھای مالی مورد استفاده قرار  ھای ساhنه برای جمع آوری کمک يا جشن
  ت:گيرد. بر روی تابلوئی نوشته شده اس می
ز روستای الشيخ مونّس اين خانه نمونه معماری منحصربه فردی است که ا«

است. دھکده الشيخ مونّس در کنار محل باستانی فيليستن مربوط به  باقی مانده
قرن دوازدھم پيش از مي_د (تل قصيل) قرار دارد. در نيمه اول قرن نوزدھم، 

اده، خانه ھای وسيع روستا توسعه و گسترش يافت؛ در کنار بناھای سنگی س
از سنگ تراشيده ظاھر شدند. در پايان جنگ اول جھانی، بريتانيائی ھا به 

رسيدند. بريتانيا در  ،حاشيه روستا که زير کنترل حکومت ترک قرار داشت
، دھکده را تسخير کرد. در دوران ١٩١٩دسامبر  ٢غافلگيرانه در  یا هحمل

جمله تل آويو، يافا و ھمچنين روستای انتقالی قيمومت بريتانيا، ھمه ناحيه از 
ھای عظيم  نگ و نيز تاقسبز به خاطر ر ه یالشيخ مونّس توسعه يافت. خان

کرد. در آن دوره،  یآراست، از دور جلب نظر م که نمای آن را می
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پائين به تجارت و کسب و کار  ی هباhی آن مسکونی بود و طبق ی هدوطبق
  اختصاص داشت.

ھای آن  دھکده دگرگون شد: بخشی از زمين ع، اوضا١٩٢۴از سال 
ھا شروع شد. در مارس  مينفروش رسيد و مذاکراتی برای خريد بقيه ز به

آئی بزرگ  در ده برپا شد. گردھم» امات يئيرر«با نام   یھ، اردوگاه ل١٩۴٨
جا برگزار می شد و در طول آن دستور روز در مورد  در آن یھسربازان ل

خوانده می شد. پس از ايجاد  ارتش دفاع اسرائيل به یھپيوستن نيروھای ل
) پرسنل نيروی ھوائی و  افراد ماخال (داوطلبان آمده از ١٩۴٨دولت (ژوئن 

، مھاجران و در کنار ١٩۴٩سال  خارج) در شيخ مونّس سکونت کردند. از
دادند؛  اسکانھای روستا  ھا، پناھندگان قربانی جنگ را درخانه آن

ن بازگشته از نبردھای جنگ استق_ل نيز که راه حلی ھمينطور، به جنگجويا
، محوطه ١٩۶۴برای سکونت نيافته بودند، در آن جا مسکن دادند. در سال 

دانشگاه، خانه سبز به باشگاه  ی هآويو افتتاح شد. با توسع-دانشگاه در رامات
  .»٢٦کارکنان تبديل شد

نقل ھمه آن را  نويسنده متنی که  تقريبا و نام مورخ پژوھشگر اسرائيلی
فادارانه ، نمی دانيم، اما اين نوشته، وجدان اسرائيل از گذشته را وديمکر

. دھکده ندبود  گرفتهنخريده بودند و اص_ به زور دھد: زمين را  بازتاب می
قربانيان يھودی بود، به پناھگاه  که به طرز معجزه آسائی تخليه شدهعربی 

فروخته شد،  ١٩٢٠ھای دھه  در سالای که بخشی از آن  تبديل شد.  دھکده
تبديل شد تا  یھبه پايگاه ل ١٩۴٠به طور اتفاقی در اواخر سال ھای دھه 

ثری از ب_ئی که در انجام به صورت دانشگاه معتبری درآيد. کوچکترين اسر
سر ساکنان آن آمد و نه محاصره و خفقان اقتصادی، نه مردم بر ١٩۴٨مارس 

ست. فراتر از توجيھات کدام خبری در متن نيھيچ ربائی و تداوم تھديد ھا، از
توجه  ج بوميان يکی از  مشخصه ھای قابلتفاوتی نسبت به رن فراوان، بی

کردن موجوديت ديگری، شرط درستی راه  يستی است. پنھانصھيوناستعمار 
  تاريخی است.

 ابراھيم ی هآخرين طعنه در داستان خانه سبز ، اين است که اين بنا خان
از آشنايان ھاگانا بود و او آخرين نفری بود که دھکده  را ترک کرد،  خيلابو

نگينی برای ساختمان بود. سرمايه گذاری س که به دوستانش اعتماد کردهزيرا 
بود: و اين به احتمال قوی دليل اطمينان  ريخت به عمل آمده اين بنای خوش

کرد. واھندکه مدت زيادی در آن زندگی خساکنان آن بر اين واقعيت بود 
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طرز  او به ای خوانائی داشت. ديپلماسی آشتی جويانه ابوخيل با چنين روحيه
انش دانست که خود وی، نياکان و فرزند ای اشتباه کرده بود؛ او نمی ناشيانه

اند،  و در نتيجه فقط می توانستند به طور  به دنياآمده» سرزمين اسرائيل«در 
  موقتی بر روی آن زندگی کنند.

***  
  

ھای  توده خيل انه ناپديد شويم و بهآگاھچه آسان بود که شيفته شويم، « 
، شريرانهتوده ای که از نادانی  –بزرگ عمومی دروغگويان بپيونديم 

.» ٢٧شرمانه تشکيل شده است سودجويانه و منافع خودخواھانه بیتفاوتی  بی
زا يھ-باتھير، نويسنده بزرگ اسرائيلی درS. Izharيزھار اس  ه یاين نوشت

 hirbat-Hizaمستقيم به اوضاع تراژيک پناھندگان در سال طور که به
است، ولی درست  ھا ھمراه من بوده کند، در طول سال ارجاع می ١٩۴٨

دانم چگونه می توانم در اين رابطه غروری خاص داشته باشم. به يقين،  نمی
 ويوخطاب به رئيس دانشگاه تل آ ٢٠٠٣من يکی از امضا کنندگان نامه سال 

ای که در  هبودم که بيان واقعی تاريخ دھکد بودم، اما تا کنون  احساس نکرده
زمين ھای قديمی محل کار من قرار داشت، ضرورت دارد. من با مسائل 

اين ديگری مشغول بودم، موضوعاتی دور در زمان و مکان؛ اما در تدارک 
ديده بگيرم يک را نامحلی تا اين اندازه نزد توانم کتاب، اين بار فھميدم که نمی

  کنم.زخم التيام نيافته را از سر باز و اين
در سفرھای پی در پی فرھنگی و پژوھش ھا، مطالبی ياد گرفتم که يکی از 

 ويژه برايم اھميت بسيار دارد: به ياد آوردن و شناخت قربانيانی که ما هآنھا ب
ا ھ که ارزشرا ای  ھا و زندگی مسبب آن ھستيم، سازش ميان انسان

سازد تا اين که پی در پی  و مدام تکرار  بيشتر ميسر میراھنمايش ھستند، 
سخاوتمند و  ی هھستيم. حافظ نوادگان قربانيان ديگری در گذشتهکنيم که ما 

ھر تمدن روشن  ی هکنند آغشته به اندکی تزوير، شرط تعيينشجاع، حتی 
ريابيم که ، در hزم است تا اين نکته را دقدر زمان بينی ست. به ع_وه، چ

عدالتی صورت گرفته نباشد ، و نيز  که ستمگر حاضر به پذيرش بی صورتی
  از جبران خسارت امتناع کند، قربانی ھرگز وی را نخواھد بخشيد ؟
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فرد محمود  منحصر به ی هکردن خان ، شاھد ويران٢٠٠٣در اواخر سال 
ائيل بودم. سرزمين اسر ی هآھکی و روبروی موز ی هبيدس واقع در دامنه تپ

محمود که از شھر لُد  ی هکمی از ماگدولين صباخی بيدس، نو ی همن با فاصل
زرھا  آخرين تکه ھای ديوار آمده بود، ايستاده بودم. ھنگامی که بولد

» تل آويوی«شده  را جمع کردند تا در آن جا  ناحيه شيک  مسکونی  ويران
افتاد. من که ھرگز در بسازند، او تحت تاثير اندوه لرزيد و سپس به گريه 

اتی را که او ھيجانتوانستم  بودم، مشکل می سر نبرده چنين شرايطی به 
احساس ميکرد ، درک کنم. پدر من که درگذشته است، شايد می توانست او 

، او در سفری به لُدز در لھستان، چندی در ١٩۴۵را بھتر بفھمد: در سال 
ھا بعد، در بازگشت از  سالبود.  شده مادرش ايستاده ويرانه مقابل خان

ھا که اکنون ويران  پيشين آن ی هزادگاھش برای من تعريف کرد که در محل
ی در مورد حضور جماعت يھودی ھای يادمان است، پ_ک ومحو شده

او نسبت به  باری ھمه، اين کار حسرت است. با اين جا نصب شده درآن
  اد.ای را که با يک ضربه نابودشده بود، کاھش ند گذشته

من از بيست و شش سال پيش در دانشگاه تل آويو کار می کنم و دلبسته کارم 
ھستم. دوست دارم تدريس کنم و به برکت آن، از جمله، توانستم اين کتاب را 
بنويسم. آشکار است که من فکر نمی کنم و توصيه نيز نمی کنم که  بايد 

ساخت. به ع_وه،  را ويران کرد و به جای آن روستا و باغ ميوه گاھیدانش
گمان نمی کنم که دراين صورت نيز، زمين ھا را به نوادگان پناھندگان  
فلسطينی پس دھند ، تا به طور جمعی به محل زندگی پدران و مادران 
واجدادشان برگردند. با اين ھمه، ھمان طوری که دولت اسرائيل بايد آن سيه 

لسطينيان موجب شده اين دولت برای ديگری، يعنی ف تاسيسروزی را که 
، بھای مورد انتظارصلحی  رونداست، به رسميت بشناسد، و در چارچوب 

آن را نيز بپردازد، درست اين است که دانشگاه من ھم بر روی ستون در 
ورودی، پ_ک يادمانی  را خطاب به مردمان اخراج شده از الشيخ مونّس، 

  اند، نصب کند. دهپس ران و به هکرد شدفن نابود و روستای آرامی که  
به سرنوشت  باشد یھکه گواھمچنين، می بايست بنای يادبود ديگری 

يادمان ھا، بين  ی هآويو، در محل- يافای قديمی در رامات ی هپناھندگان ناحي
گذشته و حال «و نيز »  تاريخ طوhنی سرزمين اسرائيل«چھار موزه که 
  را جاودانه می کند، بر پا گردد. » خلق ابدی يھود

سبز وجود دارد؟ سود  ی هآيا برای اين منظور، محلی مناسب تر از خان
برد، کام_ ضرر مالی ناشی از بستن وی که دانشگاه از اين حرکت خواھدمعن
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شکن  . بدين ترتيب، دانشگاه من نقش يخھا را جبران خواھد کرد سالن جشن
  فراموشی، اين سيمان ذھنی تداوم کشمکش  را ايفا خواھد کرد.

يست صھيونکنندگان سخاوتمند ن به کلی اشتباه باشد؟ شايد اھدامۀ محاسب شايد
ه، با ھای واقع در محل  ھای دانشگاه ، و نيز موزه سراسر جھان که ساختمان

طينی را در قلب است، وجود يادمان فلس حمايت مالی آنان ساخته شده
و مبارزه با  نکبه،شان نپسندند. آيا، يادآوری »سرزمين اسرائيل«
ھا بر سرزمين  آن ، صدمه ای بر احساس مالکيت آن» گرايان  نفی«

ھا کاھش يافته و از  زد؟ آيا، با اين عمل، کمک ھای آنشان خواھد  نياکان
  دولت يھودی شان آزرده خاطر خواھند شد؟

ھا، در  معطوف به حافظه، حاصل رودرروئی  ھر گونه تغييری درسياست 
گزينش فرھنگ جامعه، دست آخر،  ھای مسلطی  است که با ميدان قدرت

ھويت جمعی آن را تعريف می کنند. خصوصيات  حافظه و ھويت، ھمواره 
دارد. آيا اسرائيليان ھا در آن جای  ست که آنتابعی از شکل وجدان ملی ا

 شان در خاورميانه، حاکميت خود را از نو يھودی قادرند که به خاطر آينده
ويژه  هشان را با اين محل، تاريخ آن و ب تعريف کرده ، در نتيجه، مناسبات

  اند، اص_ح کنند؟ کن شده کسانی که از آن ريشه
قناعت مورخ از پاسخ به اين پرسش سخت، ناتوان است؛  او بايد به اين اميد 

  چند ناچيز، در شروع اين دگرگونی داشته باشد.کند که اين کتاب، سھمی، ھر
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  واژه نامه

  
کتاب در بخش ھائی از آن به متون مذھبی و   ه یبا توجه به استناد نويسند

ايم که در گزينش واژه ھای فارسی ،  از جمله به کتاب مقدس، کوشش کرده
ھای معمول در ادبيات دينی را  لغت ،اين ويژگی با درنظر گرفتن 

يک منبع قناعت  ايم به مورد لغات ويژه و مبھم کوشش کردهگزينيم. در بر
  نکنيم.

ھا توضيحات بيشتری  شايسته است که در مورد برخی واژهبا اين حال، 
به ھمان ترتيبی که در متن را م تا فھم مطالب را ساده تر کند. واژه ھا يھبد
  مده است، آورده ايم.آ

بارھا در متن  Colon  و کولون Colonisationواژه ھای کولونيزاسيون 
اين  .)٣٢٨تا  ٣٢بار از صفحه  ۵۶و واژه کولون  ٣٢٨، ٢٩۴، ٢٩٠حه ھای (صف است کتاب آمده

د. گرچه روند ان ه معنی معمول آن ھا به کار نرفتهھا ھميشه ب واژه
 ی هيھوديان به فلسطين، درچارچوب سلط  ی هيافت مھاجرت سازمان

واژه کولونيزاسيون  به معنی استعماری صورت گرفته ولی امروز 
يھودی نشين  نيز بکار می رود که به يقين بار سازی ھای  شھرک

در ترجمه اين  استعماری دارد. به ساکنان چنين مجتمع ھا کولون می گويند.
  ن استفاده شده است.آواژه ھا، با توجه به متن، از معنی ھای مختلف 

  در زير به خ_صه معنی برخی واژه ھا را می آوريم:
  

،  به سرزمين ھای کرانه باختری رود در اسرائيل، با استناد به کتاب مقدس
سامريه نام  می گويند. Juda & Samarie، سامريهاردن، يھوديه و 

  ست.ھھای شمالی کرانه باختری رود اردن نيز  کوه
روايت، اورشليم، قدس و يا  المقدس را با توجه به زمان  نام بيت

  المقدس آورده ايم. بيت
ريان قيام مکابی ھا در ج در ای که سلسه Hasemonéenھا  حشمونی

پيش از مي_د حکومت  ۶٣تا  ١۶۴يھوديه به قدرت رسيدند و از سال 
کردند. در کتاب ھائی که فقط در سنت مسيحی حفظ شده اند، اين سلسله را 
مکابی يا مکابيان نيز ناميده اند. بنا بر نوشته ھای ف_ويوس ژوزف، 

نای بود ولی نام او در ماتياھو بانی شورش نکابی ھا از نواده ھای حشمو
  کتاب ھای مکابی ھا نيامده است.
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مکابی ھا خاندان يھودی بودند که در برابر سياست يونانی سلوکيان در قرن 
  دوم پيش از مي_د مقاومت کردند.

شورش مکابی ھا، شورشی عليه سلسله يونانی سلوکيان بود که در آن سنت 
با فرھنگ يونانی با يھوديان گرايان مخالف با تحول سنت يھودی در ارتباط 

پيش از  ١۴٠تا  ١٧۵ختلط درگير شدند (بين ميونانی دارای فرھنگ 
مي_د). ماجرای اين شورش در دو کتاب نخس مکابی ھا شرح داده شده 

 است.
Archetype  کھن الگو، نمونه ازلی  ......  

Anhistorique غيرتاريخی، بدون پيوند با تاريخ ...........  
Anachronisme خطای تاريخی .........  

ھفتادگانی [سبعينيه]، يکی از نسحه ھای تورات که در قرن سوم پيش از 
  مي_د در مصر به زبان يونانی ترجمه شد.

در آفريقای جنوبی دوران آپارتايد، به سرزمينی :  Bantoustan بانتوستان
کانون « محدود و بسته که به سياھان (بانتوھا) اختصاص يافته بود و عنوان

به آن داده بودند، گفته می شد. بانتو به معنی خلق است  homeland» ملی
  که پسوند فارسی ستان را به ان افزودند.

برقرار شد و در اجرای آن دو  ١٩۵۴اين شکل از تبعيض نژادی از سال 
به وجود آوردند. سرزمين ھای خودمختار به تعداد » کانون ملی«شکل از 

ايجاد شدند ولی  ١٩٧۶ل که در سا ۴به تعداد » قلمست«، و دولت ھای ۶
قای يبا سقوط دولت آپارتايد در آفر المللی به رسميت نشناخت. جامعه بين

ھنگامی جنوبی اين شيوه برچيده شد. اما، واژه وارد فرھنگ سياسی شد و 
ديدار  ھای اشغالی فلسطين قای جنوبی سرزمينآزاديخواھان آفري که 

، شده موجبشھائی که اسرائيل  که آپارتايد و بانتوستان م کردند، اع_کردند
  ) ٣٠٣(صفحه  شايد وخيم تر از آفريقای جنوبی باشد.

واژه دموکراسی  ی ه) در يونانی دو معنی دارد  و ريشDemos"خلق" (
دولت) يونانی که - مدنی در سيته (شھر ه یاست. به مجموعه اعضای جامع

  دارای مجلس ھم بود، گفته می شد.
ھای يونان، دموس شامل زمين داران، ھنرمندان و  ر بيشتر سيتهد

  بازرگانان می شد.
خواه و دموکرات  ھوریم: اعضای گروه سياسی ج Levelleresلولرھا 

در انگلستان دوران جنگ داخلی و مشترک المنافع. دشمنان اين گروه برای 
داران اين گروه ن ھا دادند تا نشان دھند که ھواآنان نام  فوق را به آتحقير 
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رده «و از بين بردن » کردن وضعيت اجتماعی مردمھمتراز«خواستار 
  ھستند.   »بندی اجتماعی
، لِِولِر ھا از ھواداران راديکال پارلمان در لندن و ١۶۴۵-۴۶در سال ھای 

حومه بودند و ھنگام جنگ داخلی خواھان انتقال حاکميت به مجلس عوام و 
  ھا از قدرت شدند.رد لکو.تاھی دست پادشاه و 

ر برابری، نابرابری طرفدا«اين واژه انگليسی در فرھنگ معاصر ھزاره، 
طراز بردار، امتياز برانداز، «و در فرھنگ حييم » طلب ستيز، مساوات

  طرفدار برابری معنی شده است.
ھموارکنندگان، «، در فرھنگ معاصر Niveleurمعادل فرانسوی اين واژه 

طراز کننده، خواھان «و در فرھنگ نفيسی « نندگانتراز کنندگان، تعديل ک
  کتاب) ٧۵(صفحه معنی شده است.» برقراری مطلق مشاغل

  
سيکار در ادبيات روم باستانی، به قاتل مزدور گفته می شد.  ه یواژ

در ادبيات يھودی به افرادی می گفتند که وظيفه  Sicairesسيکاری ھا 
ن ھا يھوديان افراطی بودند که آد. داشتند رومی ھا را از يھوديه اخراج کنن

  از يھوديت سنتی انشعاب کرده بودند.
  زلوت ھا گروه ھائی بودند که مسلحانه با روميان می جنگيدند.

Eschatoloqique مبحث معاد، مبحث آخرت و اخرالزمان.... 
Paganismeبت پرستی شرک و کافری............  

  توسفوت  از تفسيرھای تلمود است.
ارکوخبا ، ميھن پرستی يھودی بود که شورشی را رھبری کرد که شمعون ب

  نام او را گرفت.
ی يکی از ايالت ھای زير ئ، نام آرامYehoud Medinataيھود مديناتا 

امنشی در پادشاھی يھوديه بود.پس از فتح بابل به خھاتوری رسلطهء امپ
جازه پيش از مي_د، ھخامنشيان به يھوديان ا ۵٣٨دست کوروش در سال  

دادند که به به سرزمين يھوديه مھاجرت کنند.ھخامنشيان دو قرن بر اين 
منطقه حکومت کردند. اين يھوديان ھسته اصلی جمعيت يھودی يھوديه در 

  دوران معبد دوم بودند.
آرامئی)، جمع تنا به فاض_نی گفته می شد که ديدگاه –تنائيم (واژه ای يھودی

  ت.شان در ميشنا توضيح داده شده اس
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ھا  اکثر يھوديان در تضاد بودند. آن قرائيم (جمع قرائی) از فرقه ھائی که با
ھای خدا مستقيما به موسی رسيده و نيازی به قانون  معتقد بودند که فرمان

  نظير تلمود نيست. شفاھی
Milenarisme معتقدان به ھزاره و مھدويت .....  

  و روح القدس)تثليث.......... خدای واحد در سه فرد (پدر، پسر 
ابتدائی است که فلسفه پروتوناسيوناليسم ...... به معنی ناسيوناليسم اوليه يا 

پرستی نسبت به حکومت يا محل زندگی بلکه به فرقه، قبيله   آن نه ميھن
  نياکان است.

يھوديان مخفی در امپراتوری عثمانی از  گروھیساباتئی ھا  (دونمه)، 
س_م آوردند ولی درواقع يھودی ماندند و بودند که به صورتی اسرارآميز ا

  از کاباh پيروی می کردند.
Judeophobe  آن طوری که رايج است، يھودھراسی ترجمه شده، اما ....

  معنی درست آن نفرت و بيزاری از يھوديان است.
Messianisme  ھای  و مسيحا باوری ترجمه شده که معنی..... مسيحيائی

انتظار است.  مھدويت ھم ترجمه شده  ه یيشديگر آن موعودگرائی و اند
آن واژه عبری ماشيح است و مشيحا، به منجی  ه یاست. در يھوديت ريش

می گويند که روزی ظھور خواھد کرد. نبايد اين واژه را با لقب عيسی 
  يعنی مسيح به اشتباه گرفت.

ھم گفته  شفاھی، عبارت است از تلمود و ميشنا که تورات شفاھیقانون 
شود. ميشنا يا مشنه [به معنی تکرار و تلقين]، کتاب خاخام يھوداھناسی  می

جا، آن را به  وری مکتوبات متفرق ھ_حائی در يکاست که با گردآ
  درآورده است.» شفاھیتورات «صورت 

  
روسی به معنی تھاجم ھمراه با قتل و  ه ی..... از ريش Pogrom پوگروم 

يگر از اھالی. به کشتار يھوديان چپاول بخشی از جمعيت از سوی بخشی د
در روسيه تزاری گفته می شد. اين واژه در اروپا رايج شده و يھودکشی و 

  آزار جمعی يھوديان معنی می دھد.
Goy   واژه توراتی به معنی قوم يا ملت است. به صورت جمع، به ....

  غيريھوديان گفته می شود.
Golemای ناقص است که  .....  گولم واژه ای عبری به معنی نطفه

اعضايش کامل نشده است. در افسانه ھای يھودی، موجودی ساختگی است 
شت و نه قادر به زدن دا که غالبا از ِگل ُرس ساخته ميشد. نه قدرت حرف
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دفاع از خالق خود. در ادبيات تلمودی اروپای شرقی محبوبيت زيادی پيدا 
ند. معروف است که شعور کرد. گويا فرانکشتاين را نيز از ان الھام گرفته ا

  گولم در وضع ابتدائی اوليه باقی مانده است.
کاباh .... يا قباh، تفسير  رمزداری از کتاب ھای مذھبی عبری می دھد. 

  نامی است که بر تصوف يھودی اط_ق می شود. 
کندگی قومی در پھنه جھان دياسپورا.......واژه ای است يونانی که به پرا

اين کتاب منظور يھوديانی اند که در خارج از اسرائيل شود. در  گفته می
  زندگی می کنند.

شناس  ، نامی است که باستانThe Fertile Crescentھ_ل حاصلخيز  
بيستم به کار برد و  ی هدانشگاه شيکاگو، جيمز ھنری بريستِد در اوايل سد

ل به منطقه ای از خاورميانه گفته می شود که شکل يک ھ_ل را دارد. ھ_
حاصلخيز شامل سرزمين ھای کنونی لبنان، قبرس، کويت، فلسطين، 

 اسرائيل، اردن، بخش ھائی از ايران و مصر و ترکيه می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  فھرست کتاب ھای شلومو ساند

  
  ٢٠٠٩، انتشارت رنان، سال »خلق يھود«

، انتشارات صھيونيسم، از کتاب مقدس تا چگونه خلق يھود اختراع شد
  ٢٠٠٨يار، فا

  ٢٠٠۶، انتشارات فايار، کلمات و زمين. روشنفکران در اسرائيل
( به سرپرستی  شلومو ساند و ژ. ژوليار، انتشارات  قرن بيستم در صحنه

  ١٩٨۵لو سوی، 
، انتشارات h ١٩٠٠توھم سياست، ژرژ سورل و بحث روشنفکری 

  دکوورت.
بودن دست  چگونه از يھودی«، کتاب جديدی با عنوان ٢٠١٣در مارس 

  از سوی انتشارات ف_ماريون در پاريس منتشر شده است. ،»کشيدم
ھمان طوری که در مقدمه اشاره شد، اغلب اين کتاب ھا  به زبان ھای 

  ديگر ترجمه شده اند.
  
  
  
  



 

  



 

  
  

 


