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 يخ اسطوره ايتارك ي يشالوده شكن

 هودي برساختن قوم يچگونگ
 *نوشته شلومو سند

 هودي برساختن قوم يچگونگسنده كتاب يو، نويخ نگار، استاد دانشگاه تل آويتار* 
 ير مكريدا اميبرگردان و

 

 

 

 ين مـ  ي نـو  ين پرسش كهـن پاسـخ     ي به ا  يليخ نگار اسرائ  يك تار يك قوم اند؟    يان  يهوديا  يآ
ن بلكـه  يان از فلسطيرون رانده شدن عبرانيجه بيان نه در نت  يهوديج،  يده را ي خالف عق  به. دهد

انـه در  ي، جنـوب اروپـا و خـاور م       ي شـمال  يقايدن مردمان در آفر   يهود گرو ين  ييبه سبب به آ   
سـت را ، كـه      يونيشـه ص  ي اند يادهـا ي از بن  يكـ ين نظـر    يا.  گوناگون پراكنده شده اند    يهايجا

 وارثــان – نكــرده ي خــدا– داوود انــد و نــه يمانــدگان پادشــاهان بازيــهودي اســت يمــدع
 . افكنديا سواران قوم خزر، به لرزه ميان بربر يجنگجو

در ) ١( كه تورات يهود از هنگامي دارند كه قوم طلقنان مين امر اطميها به ايليتك تك اسرائ
 آن قوم يصارم و انحي مستقشان خود نوادگانيو نازل شد وجود دارد و انا بر اي سيصحرا
 »ن موعوديسرزم«ن قوم پس از خروج از مصر در يهمگان خود را متقاعد نموده اند كه ا. هستند

ان دو ي افكنده شده و سپس ميمان پيمستقر شده كه در آن قلمرو شكوهمند داوود و سل
 خبر ين امر بيچ كس از اين منوال هيبه هم. دهيم گرديل تقسيو اسرائ) ٢ (هيهودين يسرزم

ن ي نخستيرانيبار نخست پس از و: ن خود شدهير به ترك سرزميهود دو بار ناگزيت كه قوم سين
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 پس ٧٠گاه در سال شياينن ي دوميرانيالد و بار دوم پس از ويش از ميگاه در سده ششم پشياين
  .الدياز م

از  ،هودي قوم راه: ديبا دوهزار سال به درازا كشي آغاز شد كه تقرياز آن پس دوران سرگردان
ن يد؛ اما ايه انجاميا، آلمان، لهستان و اعماق روسيمن، مراكش، اسپانيبه  ، دشواريي سفرهاپس

ن شد يچن.  از هم دور افتاده خود را حفظ كنديان گروههاي مي خونيقوم توانست همواره وابستگ
هن ي به مآن بازگشت يط مناسب برايان سده نوزدهم شراي در پا.تباه نشد  اشيگانگيكه 
 يعي به صورت طبيهوديونها يلي نداده بود، ميها روي نازياگر نسل كش.  اش فراهم شديستانبا

ست سده بود كه ي، چرا كه ب گرفته بودندي جا) ٣ ()لين اسرائيسرزم(سرائليدوباره در ارتص ا
 .  پروراندنديال را در سر مين خياآنان 

و برخاسته بود  كه در آغاز از ايقومهمان  دست نخورده بود، در انتظار آن كه ينين سرزميفلسط
 يت بين اقلي نه از آن ا،از آن آن قوم بودن ي سرزمنياچرا كه . بارش بنشاندد و دوباره به يايب

 ي كه قوم سرگردان براييجنگهان يبنابرا.  بودجا سر در آوردهنيااز خ كه به تصادف يبهره از تار
 .  نامشروعيت سرسختانه مردم محل مخالف ون خود كرد به حق بوديسرزمبازپس گرفتن 

 است كه از ير كار افراد با استعدادين تفسيا رد؟ي گيهود از كجا سرچشمه ميخ ير تارين تفسيا
 قطعه يان برمبنانده شيزال ي تخيروين گذشته پرداخته اند و يمه دوم سده نوزدهم به بازسازين
هود يقوم اكان ي ن ازي اوستهيره پيزنج ،يحي و چه مسيهودي، چه يني ديادگارهاي پراكنده يها

 فراوان يافتهايهود نگاشته شده اند رهين يخ ديه تار كه درباري آثار فراوان در البته.برساخته است
 يافتهايچ گاه دريه يخ نگارين تاري اي درونيبحثها و اختالف آرااما .  شوديافت مي يو گوناگون
ده يستم را به چالش نكشيزدهم و آغاز سده بان سده نويساخته و پرداخته در پا) ٤(يجوهر گرا

 . اند

ن يا شد يكشف مباشند ر سرراست گذشته يخالف تصوكه ممكن بود  ييزهايچ هم كه يهنگام
 محكم كه يي بود كه چون آرواره هايحكم مصلحت مل. افتي ي نميچ انعكاسيبا هيتقرات يكشف

. ت غالبيا انحراف از رواي ي خوانامكان هر نوع مخالف شد در برابر ي ميسد بسته شده باشند
ار كرده اند ي بسياريمه فلج ين حالت نيان به بروز ايهوديدانش درباره گذشته د يژه توليمراجع و
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ص داده ي تخص»تيهوديخ ي تار« از دانشگاه هستند كه انحصارا به ييادپارتمانهن مراجع ي ا–
 كامال مجزا ) شودي خوانده م»يمومخ عيتار« ل يكه در اسرائ (خيشده اند و از دپارتمان تار

خ نگاران ين تاري ذهن ا» شود؟ي محسوب ميهودي يچه كس«  كه ين بحث حقوقي ايحت. هستند
ر يش ناگزيدو هزار سال پ كه ياز نظر آنان همه اسالف آن قوم: را به خود مشغول نساخته است

 .  شوندي محسوب ميهوديد ين خود گرديزماز ترك سر

خ يتار« ان ي در م١٩٨٠ يان سالهاي كه در پاي گذشته در بحث»مجوز دار«پژوهشگران ن يا
ز ي، كه شمارشان نين مباحثه عموميگران ايشتر بازيب. ز شركت نكردندي درگرفت ن»نينگاران نو

جامعه شناسان، : ا از خارج از دانشگاه برخاسته بودنديگر ي دي دانشگاهيمحدود بود، از رشته ها
 و باستان يپژوهشگران ادب، ياسي دانان، متخصصان علوم سياسان، جغرافخاورشناسان، زبان شن

ان آنان يدر م. پرداختندسم يونيان و صيهودي درباره گذشته يني نويشه هايان انديبه ب شناسان
 يدپارتمانها« در عوض از .  خارج از كشور بودنديالن دانشگاههاي هم فارغ التحصيچند تن

 ترسان و محافظه كارانه، ييگفته ها برنخاست مگر ييچ صداي هانين مي در ا»تيهوديخ يتار
 . ش پا افتاده و نخ نمايپ يشه هاير انده گيتوجل و ي ثقيزبان درده يچيپ

ن ياد به ايهنوز خام مانده است و به احتمال ز يملخ ي شصت سال تارپس ازن كه يخالصه ا
 جه پژوهشهاي كه در نتييدادهايرون، ي با وجود ا.جاد نخواهد شديادر آن  يها هم تحوليزود
در ند كه زي انگيبر م يخ نگار باوجدانيهر تار ذهن در را ييپرسشها ست آشكار شده اقتشانيحق

 . ز دارندين نيادي بني رسند، اما جنبه اينگاه اول تعجب آور به نظر م

مدرن،  يهوديخ نگاران ين تاري دانست؟ نخستيخي تاريرا كتاب) ٥(كتاب مقدس توان يا ميآ
ن يمه نخست سده نوزدهم چنيدر ن) ٧(ا لئوپولد تسونتسي) ٦ (وستيزاك ماركوس يمانند ا
 ي مذهبيگروهها ي براي شناسنيد يمبناكتاب ق ي عهد عت،د آنانياز د:  نداشتنديبرداشت

دا شدند ي پيخ نگارانيمه دوم سده نوزدهم تاريدر ن. بود شگاهياين ني نخستيراني پس از ويهودي
) ٨(تسيش گراينريد از هايان در درجه نخست باين مي، در ا از كتاب مقدس»يمل« يافتيبا در

ا يرون شدن از مصر ي ب و كنعانيم به سويمت ابراهيعز يداستانهاخ نگاران ين تاريا: نام برد
 از .ل كردنددب يل مليك گذشته اصي يتهايمان را به روايه داوود و سلپارچكين يسرزمداستان 
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 باز »ق مندرج در كتاب مقدسيحقا« از تكرار ست يونيصخ نگاران ي كنون، تارآن هنگام تا
 يبه خورد شاگردان داده م ي آموزش و پرورش كشورهر روز در نظام قي حقاني ا وستاده اندينا

 . شوند

اكتشافات . ن را تكان داديادي بنين افسانه هايد و اين لرزي زم١٩٨٠اما ناگهان در دهه 
به .  كنندي ميالد را نفيش از ميزده پيبزرگ در سده س) ٩(كوچك ين امكان ي نويباستانشناس

ت ي هدا»ن موعوديسرزم« ي سوان را از مصر خارج و بهيه عبران توانستي نمين منوال، موسيهم
به . ان بوديار مصريدر اخت... نين سرزمين امر آن است كه در آن دوران ايل محكم ايد؛ دلينما

ع كشور ي سرري شود، نه از تسخيافت مي ياثرن فراعنه يردگان در سرزمعالوه، نه از شورش ب
 . گانهي بيكنعان به دست عنصر

ات دهه گذشته يكشف. ستي ني برجايادگاريا يز نشانه يمان ني شكوهمند داوود و سلياز پادشاه
 و ،ل، كه توانمندتر بوده استياسرائ:  است كوچك در آن دوراني دو پادشاهنشانگر وجود

تنها : د نشدنديالد ناچار به تبعي از مشيز در سده ششم پي دوم نيساكنان پادشاه.  هيودهي
ن يين برخورد تعيجه ايدر نت. ندشو بابل ساكن و روشنفكرانشان مجبور شدند ياسينخبگان س
 .  زاده شديهودي يكتاپرستي، يراني ايهانييآكننده با 

داد يرو« ن ي است كه درباره ايه شگفتي؟ ما داده استيقتا روي حقيالدي م٧٠ سال ديا تبعيآ
ن كار ي، كمتر شوديمحسوب م) ١٠(» هودي قوم يپراكندگ« يان كه مبنايهوديخ ي تار»نياديبن

 از اقوام يكيان هرگز يروم: ش پا افتاده استيار پين امر بسيل ايدل.  انجام نشده استيقيتحق
 واداشته شدند، يبه بردگ كه يراني اسينابه استث. د نكردنديتبعترانه را ي مديايدر  خاورسمت

  . خود ادامه دادندينهاي در زميز به زندگيشگاه دوم نياي نيراني پس از ويه حتيهوديساكنان 

ت بزرگشان به ي كه اكثريدند، در حاليت گرويحي به مسيالدي از آنان در سده چهارم ميبخش
شمندان يشتر انديب. وستنديپن اسالم ي به ديالدي اعراب در سده هفتم ميروزيهنگام پ

ل ي اسرائيس جمهوري، كه بعدها رئ)١١(يتسهاك بن زويا: همه باخبر بودندن ياست از يونيص
، زمان شورش بزرگ ١٩٢٩ انگذار كشور، تا ساليبن)١٢(ونيد بن گورين داويشد و همچن
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دهقانان   شوند كهياد آور مين بار يهر دو چند. ن مطالب را نوشته انديان، خود همينيفلسط
 . )١٣(نداه يهودي ين باستانينوادگان ساكنان سرزمن يفلسط

 كه از دوران يان پرشماريهوديد نشده است، ين تبعي از فلسطيپس اگر پس از غلبه روم كس
 ي مليخ نگاريترانه ساكن شده اند از كجا آمده اند؟ پشت پرده تاري مدياكرانه هباستان در 

ر سده دوم د) ١٤(مياز هنگام شورش خانواده ماكاب. ز نهفته استي شگفت انگيخيت تاريك واقعي
ان يهود رتبه اول را در مين ي ديالديدر سده دوم م) ١٥(شورش باركوخباالد تا يش از ميپ
) ١٧(انيدومي، ا)١٦(انيخاندان حكومتگر هاسمون.  پرداختند داشتيمخود غ ي كه به تبليينهايد

ن يدن به ديرا به زور وادار به گرو) ١٩(لهيساكن منطقه گال) ١٨(انيتوريو اه يهوديساكن جنوب 
  يستيهلن-يهودي ي پادشاه.كرده بودند  ملحق»ليمردم اسرائ«  آنان را به  و نمودههودي

 ياي دريكناره ها انه و دريهود در سراسر خاور مين ي گسترش دي شد برايان كانونيهاسمون
 يهودي ي كردستان پادشاهين كنونيزم در سر،الديدر سده نخست پس از م. ترانهيمد
 ي ميهودي« ه يهوديد كه پس از  هم نخواهد بوي اي پادشاهنيد آمد كه آخريپد) ٢٠(ابنيآد

 . ن خواهند كرديز از آن پس چنيگر نين نمونه ديچند: »شود

 نهادند ين خود ميغ ديان در تبليهودي كه ي شور تنها گواه) ٢١(وس ژوزفي فالوينوشته ها
 ياري، بس) ٢٥(تيتا تاس) ٢٤(وونال، از ژ) ٢٣(گرفته تا سنك) ٢٢(ز هوراس ا. ستين
جذب  تالش درن يهر دو ا) ٢٦(شناو تلموديم.  ابراز نموده اندم خود را از آنين بيسندگان التينو
نده ي فشار فزامواجهه با، در يران سنت تلمودي پ گر چه شمارندي را مجاز مهودين يگران به ديد
 . محتاطانه دارند و زيآمدي ترديه برخوردين رويد اييدر تأت يحيسم

 يغيت تبلي دهد، اما فعاليان نميهود پاين يه گسترش دز سده چهارم بح در آغاين مسي ديروزيپ
ن گونه است كه در سده پنجم، يبد.  رانديت ميحي مسي حوزه فرهنگيه هايان را به حاشيهودي

 يد مير پدي به نام حميهودي توانمند ي پادشاهكي وجود دارد، منيكنون كشور كه ا ييدر جا
خواهند ز حفظ ي ني اسالم و تا دوران كنونيروزين خود را پس از پيد كه بازماندگان آن ديآ

هود در سده هفتم خبر ين يده به ديع نگاران عرب از وجود قبائل بربر گروين، وقايهمچن. دنمو
دند، چهره يقا رسين سده به شمال آفري همانيدر برابر فشار هجوم اعراب كه در پا:  دهنديم
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را باز  هجوم نيا كوشد ي مكه شود يدار ميپد ) ٢٧(نايا الكاهيهي ديهودي ي شهبانويافسانه ا
ا شركت خواهند داشت و در آنجا يبريره ايهود در فتح شبه جزين يده به دي گرويبربرها. دارد
خواهند  است يعرب-ييايص فرهنگ اسپانان و مسلمانان را كه خايهوديژه ي ويستي همزيه هايپا

 . گذاشت

 ي مي خزر روياياه و دري سيايان دري ميه اهود در منطقين ين گروه گروه به ددين گرويمهمتر
 ني چندين كنونيهود از قفقاز تا اوكراين يگسترش د.  قوم خزر در سده هشتميدر پادشاه: دهد
 خاور اروپا يشان به سوياريمغول شمار بس آورد كه در اثر هجوم يد مي  پديهودي مختلف گروه

 كه از مناطق اسالو جنوب و يانيهودي ين گروهها به همراهيدر آنجا، ا.  شونديرانده م
 .  كنندي ميزي ريرا پ) ٢٨(شيديي آلمان آمده اند فرهنگ بزرگ ي كنونينهايسرزم

د يخته با ترديآم شي كم و بانيهودي اصل و نسب چندگانه يتهاين روايا ،١٩٦٠حدودا تا دهه 
ه يج به حاشيتها به تدرين رواين زمان به بعد، اياز ا:  شونديافت ميست يوني صيخ نگاريدر تار
فاتحان شهر  . بندنديل رخت بر مي در اسرائيعموم از حافظه ي كه بكليي شوند، تا جايرانده م

 يباشند، نه خدا او ي اسطوره ايم پادشاهي بازماندگان مستقيستي باي م١٩٦٧داوود در سال 
ان يهودي رسد كه ين به نظر ميب چنين ترتيبد. خزرقوم ا سواران ينكرده وارثان جنگاوران بربر 

تخت خود باز يم پايعاقبت به اورشل يد و سرگردانياند كه پس از دو هزار سال تبع »يقوم« خود 
 . گشته است

ست يآنان دانش ز: ه اندنگرفتكار خ را به يكپارچه فقط آموزش تاري و يت خطين روايان ايمدع
 ي پژوهشهايك سرين سو، ي به ا١٩٧٠ از دهه .به خدمت خود فرا خوانده اندز ي را نيشناس

ان سراسر جهان را به اثبات يهوديك ي ژنتيشاوندي خوي كوشند از هر راه ممكنيم »يعلم«
 محبوب ك حوزه مشروع وي »تهايجمعشه يو رپژوهش درباره اصل « گر ياكنون د. برسانند

 يجست و جون ي در اYنه ين كه كروموزوم نري رود، ضمن اي به شمار مي مولكوليت شناسسيز
خ به خود ي تاريهوديالهه  ، ويكل در كنار ي افتخاريگاهي جا»دهيقوم برگز«  يگانگيوانه وار يد

 . اختصاص داده است
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ن جا ي دهد، و كار از هميل ميل را تشكي دولت اسرائيتياست هوي سيمبنا يخيافت تارين دريا
 دهد كه در آن يهود به دست مين ي جوهر گرا از ديفيافت تعرين دري در واقع، ا! لنگديم

  در آن كهشود يگر ميكديك انسانها از ي تفكي نوعيسبب برقرار و ت داردي مركزيعنصر قوم
 ،چه مهاجر روس عرب باشند، انيهودير ين غي ا چه–د ني نمايان جدا ميهودير يان را از غيهودي

 . يچه كارگر خارج

 كه وجودش ي ايل همچنان از تصور خود به صورت جمهوريس، اسرائيشصت سال پس از تأس
 يهودين شهروندان يك چهارم ايدر حدود .  زندياز آن همه شهروندانش است سر باز م

ل يئعوض، اسرادر . ستينش از آن آنان نين كشور، بنا بر روح قواني شوند و ايمحسوب نم
نه  گريان دنيا شناساند، اگر چه يان سراسر جهان ميهوديهمچنان خود را به عنوان كشور 

 حقوق خود كه در ي باشند برخوردار از تماميب، بلكه شهروندانيت آزار و تعق تحيپناهندگان
 يك قوم ساالري توان گفت كه يم.  كنندي مي زندگشان محل اقامتي كامل در كشورهايبرابر

 كه ي با توسل به اسطوره ملت ابدن كشوري كه ااست يديض شديتبع ه گري توجرز حد و ميب
 از شهروندان خود ي بر بخش دوباره متشكل شده،» اكان خودين نيسرزم«  جمع شدن در يبرا

  . دارديروا م

 خ نگار از خالل منشوري آن كه نگاه تاريان، بيهودي ين براي نويخي تارن، نوشتنيبنا بر ا
  به شكنندين منشور مي كه در گذر از اي نوري پرتو ها.ستي ني، كار ساده اگذرد بستيونيص
كل ش ي اي مذهبيگروههاشه يان هميهوديقت يدر حق. نديآ ي مدر يانه تندي قوم گرايهارنگ

ل شده ياطق گوناگون جهان تشكدر منت يهودين به ير ديي تغي در پشتر موارديدر بداده اند كه 
ست سده ي بيطكسان كه دريگانه و ي ي با اصل و نسب»قوم« ك يندگان ي نمان گروههايپس ا: اند

 .ستندي رفته باشد نيي به جايي از جايسرگردان

 صرف يته زمانيند مدرني در فراي و به طور كليخ نگارينوع تار توسعه هر  درم كهي دانيم
ونها انسان را يليمستم ي از سده بين كار در طول سده نوزدهم و بخشيا.  شوديبرساختن ملت م

. اها شدين رؤي از ايستم صحنه آغاز به باد رفتن برخيان سده بيپا. به خود مشغول داشته بود
 بزرگ يتهاي رواي و شالوده شكنيل، كالبد شكافيبه تحل از پژوهشگران ينده ايشمار فزااكنون 
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 دوران گذشته يهايع نگاري اصل و نسب مشترك كه در وقايژه اسطوره هاي پردازند، بوي ميمل
 خواهند ي جايگري ديتي هوياهايروز، فردا به رؤي ديتي هوي كابوسها. داشتنديمقام شامخ

 .  داردايپو يتيزهويخ ني، تارري گوناگون و متغيتهايت مركب از هويچون هر شخص. سپرد

 

 

 
ز هود، مركب اين ين ديادي متن بن– دهد ي آموزش دادن مي معنااراي يشه عبري ر– تورات -١

نش، سفر خروج، سفر يسفر آفر: ا همان اسفار پنج گانه استيپنج فصل نخست كتاب مقدس 
 .هيان، سفر اعداد و سفر تثنيالو
 
٢-  Judée 
 
٣- Eretz Israël 
 
٤- Essentialiste 
 
٥- La Bible 
 
٦- Isaak Markus Jost 
 
٧- Léopold Zunz 
 
٨- Heinrich Graetz 
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٩- Exode 
 
١٠- Diaspora 

 
١١- Yitzhak Ben Zvi 

 
١٢- David Ben Gourion 

 
تسهاك يون و ايد بن گوري نوشته داوسرائل در گذشته و اكنونيارتص اد به كتاب ي نگاه كن-١٣

. يم، نشر بن زوي در اورشلي به زبان عبر١٩٨٠ش و چاپ يديي به زبان ١٩١٨، چاپ يبن زو
 در ورشو، نشر ١٩٢٩، چاپ يبر، به زبان عت ما در كشوريجمعد به كتاب ين نگاه كنيهمچن
 . هودي يه جوانان و صندوق ملي اتحادييته اجرايكم
 

١٤- Makabim 

١٥- Bar Kokhba 

١٦- Hasmonéens 

١٧-Iduméens 

١٨- Ituréens 

١٩-Galilée 

٢٠-Adiabène 

٢١- Flavius Josèphe 

٢٢-Horace 
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٢٣- Sénèque 

٢٤-Juvénal 

٢٥-Tacite 

 
 دانند؛ نگاشتن آن در سده دوم يهود مين ي ديات آموزشيبن كتاب اديشنا را نخستي م-٢٦
هود ين ي ديان علماي ميه بحثهاي از كليقي است تلفيتلمود اثر. ده استيان رسي به پايالديم

ن سده ين، كه بيتلمود فلسط: دو كتاب تلمود وجود دارد. انيهوديخ ين، عرفها و تاريدرباره قوان
 . ل شده استيان سده پنجم تكميود بابل، كه در پا سوم و پنجم نگاشته شده، و تلميها
 
٢٧-  Dihya-el-Kahina 

 
ان يهوديز هست و زبان ي ني عبريي واژه هاي كه حاويآلمان- است اسالويش زبانيديي -٢٨

 شرق اروپاست
 
 

 

 


