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اختراع های مسئله ساز صهيونيستی
معرفی و نقد كتاب   اختراع قوم يهود

عليرضا سلطانشاهی 

»پساصهيونيســم«1 به عنوان يك واژه جديد در ادبيات سياسی حول موضوع فلسطين 
و صهيونيسم، بيشتر در دهه 1990 ميالدی، مطرح شــد. از يك منظر اين واژه بيانگر يك 
نقد درون گفتمانی نســبت به ايدئولوژی و عملكرد صهيونيسم بود و از منظر ديگر خروش 
در قبال جنبشی كه از همان ابتدا مســير خطا پيمود و هم اكنون پس از يك تجربه دردناك 
و خسارت بار از جنگ و خون ريزی، هيچ راهی جز اعتراف به اين اشتباه و جبران خسارات 

ندارد. 
در كنار واژه »پساصهيونيسم« به عنوان ترجمه دم دستی از واژه غربی پست صهيونيسم، 
واژ گان مشــابه ديگری به اين واژه نيز وجود دارند كه به نوعی مدعی تجديدنظرطلبی در 
مفهوم و ايدئولوژی صهيونيسم هستند. واژ گانی همچون »منتقدان صهيونيسم« و »مخالفان 

صهيونيسم« كه هر يك تعريف جداگانه و خاصی در دوره خود داشته اند. 

1. Post- Zionism
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موشه منوهين،1 المر برگر،2 آلفرد ليلينتال،3 اسرائيل شاهاك،4 ايالن پاپه،5 بنی موريس،6 
گيلعاد اتسمون7 و... همگی در شمار افرادی هســتند كه به نحوی پروژه صهيونيسم و حتی 
انديشه انحرافی يهوديت را از زوايای مختلف به نقد می كشند؛ و برای اثبات مدعای خود آثار 

مفصلی در خارج و داخل رژيم صهيونيستی منتشر كرده اند.
الزمه قضاوت در اين متون، فهم و درك پيام و عمق نگاه آنهاست و نمی توان بدون توجه 
به اين مهم، همه را به يك ديده در مسير مبارزه با صهيونيسم و يهوديت منحرف از شريعت 
حضرت موسی )عليه السالم( تأييد كرد يا همه را به يك چوب راند. جريانی همچون »نتوری 
كارتا«8 به عنوان يكی از مهمترين تشكل های ضد صهيونيستی در ميان يهوديان نيز كه با 
هدف محو رژيم صهيونيستی همچون جمهوری اسالمی، شكل گرفته است، در امريكا و ساير 
نقاط جهان و حتی رژيم صهيونيستی فعاليت های گسترده و متنوعی دارد ولی تاكنون حتی 
يك بار از سوی صهيونيست ها كه تمام فعاليت ها عليه خود را در دنيا رصد كرده و با آن به 
مقابله برمی خيزند، مورد هجمه، محدوديت يا تهديد قرار نگرفته است. اصالت و سالمت 
چنين حركتی حداقل از نحوه برخورد صهيونيست ها با آن محل ترديد است. كتاب اختراع 
قوم يهود اثر شلومو ســاند9 بهانه ای خواهد بود كه ضمن معرفی ديدگاه و محتوای مندرج 
در اين اثر، مروری اجمالی بر تعاريف و شــمول جريان های منتقد، مخالف يا آسيب شناس 

صهيونيسم داشته باشيم. 

معرفی کتاب 
اختراع قوم يهود10

نام نويسنده: شلومو زند ]ساند[
نام مترجم: احد عليقليان

نشر: نشر نو با همكاری نشر آسيم

1. Moshe Menuhin
2. Elmer Berger
3. Alfred Lilienthal
4. Israel Shahak
5. Ilan Pappe
6. Benny Morris
7. Gilad Atzmon
8. Neturei Karta
9. Shlomo Sand
10. The Invention of Jewish People 
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سال نشر: 1397
تعداد صفحات: 532 در قطع رقعی

اين كتاب در پنج بخش به همراه يك پيش گفتار نسخه انگليسی و مقدمه تدوين شده است. 
عناوين هر يك از بخش ها عبارت اند از:

ملت سازی: حاكميت و برابری
تاريخ- افسانه: در آغاز خداوند قوم را آفريد

اختراع تبعيد: دعوت به دين و تغيير دين
اقاليم سكوت: در جستجوی زمان گمشده

تمايز: سياست هويت در اسرائيل
اصل كتاب به زبان عبری در سال 2009 نوشته شده است كه به زعم نويسنده زبان تخيل، 

رؤياها و زبان  نوشته های نويسنده است؛ اگرچه زبان اصلی نويسنده »ييديش«1 است. 
اين كتاب به مدت 19 هفته جزء اولين كتاب های پرفروش در رژيم صهيونيستی بوده و 

تاكنون به بيست زبان دنيا منتشر شده است. 
نويسنده كتاب، به غير از اين اثر كتاب های ذيل را به رشته تحرير درآورده است:

- اختراع سرزمين اسرائيل- آوريل 2012 به زبان عبری و در سال 2013 ترجمه به زبان 
انگليسی 

- چطور از يهودی بودنم عقب نشــينی كردم )كه در ايران با نام چرا من يهودی نيستم 
منتشر شد( سال 2013 

- پايان روشنفكری فرانســوی 2016 به زبان 
عبری و در سال 2018 ترجمه به انگليسی 

- روشنفكران، حقايق و قدرت، )قضيه دريفوس( 
1984

- مورخين، زمان و تصور، 2004
- كلمات و سرزمين، 2011

و چند اثر ديگر. 
نويســنده اين كتاب متولد 1946 در اتريش و 
72 ساله است. زندگی شلومو ساند بسيار متفاوت 
از ساير اساتيد و تحصيل كرده های دانشگاهی است 

Yiddish .1 زبان رايج ميان يهوديان اروپای شــرقی كه از تلفيق زبان عبری بــا زبان های اين منطقه به وجود 
آمده است. 
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و اگر وی نسبت به انتشار اين سرگذشت اقدام 
كند، حتمًا همچون آثارش مخاطبين بســياری 

خواهد يافت.
شلومو ساند در دو ســالگی همراه با خانواده 
از مونيخ به فلســطين اشغالی مهاجرت كرده و 
در شهر يافا مستقر می شوند. در شانزده سالگی 
مدرسه را ترك كرده و شبانه به ادامه تحصيل 
می پردازد و در سن بيست و پنج ســالگی در عين فعاليت و اشتغال به كارهای عمدتاً سطح 

پايين موفق به اخذ ديپلم می شود. 
از سال 1988 كه وارد عرصه دانشگاه برای تحصيل و بعد از آن تدريس می شود، مدارج 

علمی را يكی پس از ديگری طی نموده و در دانشگاه تل آويو موقعيت مطلوبی می يابد.
ديدگاه شلومو ســاند را با توجه به خاســتگاه خانوادگی او كه متمايل به اردوگاه چپ و 
انديشه های ضد امپرياليستی بوده و اينكه با فرهنگی ييديشی و سطح پايين است، بايد ارزيابی 
نمود. آثار او به نوعی در جامعه علمی رژيم صهيونيســتی ساختارشكنانه است و منجر به 
جابه جايی برخی بنيان های فكری پايه گذار رژيم صهيونيستی شده است كه در ادامه با توجه 

به مطالب كتاب به آن پرداخته می شود.

نکته ای از ترجمه
احد عليقليان با بيش از ده عنوان ترجمه از آثار برجسته ادبی مطرح در غرب به سطحی 
از مهارت رسيده است كه می توان ترجمه او را از كتاب اختراع قوم يهود، ترجمه ای مطلوب 
ارزيابی كرد؛ اما به دليل عدم ورود به حوزه مباحث يهود و صهيونيسم و نداشتن سابقه ترجمه 
در اين عرصه و همچنين وجود عبارات و اصطالحات متعدد و نيازمند به توضيح و تحشيه 
كه در متن به آن برمی خوريم از پاورقی توضيحی مترجم اثری نيست كه اين نقصان باعث 

ضعف كار ترجمه گرديده است. 
ترجمه حاضر تقريباً غير تخصصی اســت و بعضاً مخاطب را با مشكالتی در فهم مطالب 

مواجه می كند. از جمله: 
1. معلوم نيست كه چرا ارجاع و استناد مباحث در اعتقادات يهودی به كتاب مقدس است. 
در حالی كه كتاب مقدس دربرگيرنده دو بخش عهد عتيق و جديد است كه اصاًل يهوديان 
عهد جديد يا همان انجيــل را قبول ندارند؛ و با توجه به اين اصــل، احتماالً مترجم محترم 

موشه منوهين، المر برگر، آلفرد 
ليلينتال، اسرائيل شاهاک، ايالن 
پاپه، بنی موريس، گيلعاد اتسمون 
و... همگی در شمار افرادی هستند 
كه به نحوی پروژه صهيونيسم و 
حتی انديشه انحرافی يهوديت را از 

زوايای مختلف به نقد می كشند
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دربرگردان عهد عتيق يا تورات و به عبری تنخ، دچار يك اشتباه شده است. 
2. در برگردان بسياری از اسامی شهرها و اماكن و اشخاص همچون شچم كه بايد نابلس 

ذكر شود، كوتاهی شده. )ص 424(
3. در ذكر برخی آمار و ارقام به ويژه جمعيت، اشتباهات بسيار فاحش در متن وجود دارد. 

)ص 439(
4. مقدمه مترجم كه در فهم و دريافت شكل و محتوای كتاب بسيار مؤثر است متأسفانه 

وجود ندارد.
5. اگرچه ناشر از استقبالی كه از كتاب شــده و ظرف مدت كوتاهی به چاپ دوم رسيده 
است، راضی می باشد ولی اين استقبال را نبايد به حساب سرمايه گذاری محتوايی اين اثر!!! 
از جمله ترجمه تخصصی! پاورقی های ضروری! مقدمه ناشــر! يا مترجم! و... گذاشت؛ بلكه 
احتماالً عوامل ديگری مؤثر بوده است كه در آتيه دليل اين ميزان از استقبال غير طبيعی را 

روشن خواهد كرد. 

معرفی و نقد
كليات 

ساند بر آن اســت تا در پنج بخش اصلی از كتاب خود برخی مفاهيم پايه ای در انديشه 
يهود و صهيونيسم را به چالش بكشد؛ مفاهيمی كه به صورت باورمندانه ای همچون تابوهای 
اسطوره ساز، موجبات تكوين و تدوين ملت و دين يهود را در حال حاضر به مخاطب يهودی 
و غير يهودی عرضه می كند و تشكيك و ترديد در آن بسيار سخت و غير محتمل، همچون 

كاری است كه امثال ساند با نيت و هدفمندی خاص به آن نزديك شده اند.
تاريخ يهود، ملت يهود، مليت يهودی، دين يهــود، تعريف يهودی، اصالت يهودی، نژاد 
يهودی، صهيونيسم و چرايی تحقق آن، دموكراسی در سرزمين اسرائيل با تعريف خاص آن، 
غير يهوديان و جايگاه آنها و... از جمله كليدواژه های پر تكرار ســاند در سراسر كتاب برای 

ايجاد اين بحث چالشی است. 
او قبل از ورود به بحث اصلی با ذكر يك داستان از سرنوشت شش نفر به  نام های شولك، 
برناردو، محمود، محمود، ژيزل و الريسا به بيان مناســبات نژادی- ملی آنها در نسبت با 
حضور و زندگی در اسرائيل می پردازد. در پايان به اين نكته هم اشاره می كند كه اين داستان 
واقعيتی از سرگذشت خود با پدرش شولك و پدر همسرش برناردو و دو دوستش محمود 
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كه از قضا يكی از آنها محمود درويش1 شــاعر 
معروف فلسطينی است و ژيزل و الريسا به عنوان 

شاگردان او در فرانسه و اسرائيل است. 
داستان او عماًل نشان می دهد كه تاريخ و مليت 
و مذهب يهودی با دموكراســی اسرائيلی اساسًا 
نسبتی ندارد و حتی نمی توان بر اساس آنها، پايه 
يك زندگی سالم انسانی را در عصر حاضر بنا نهاد 
و به همين داليل اشتياق برای زندگی در اسرائيل 
برای يهودی و غير يهودی مسائل فكری خاص خود 
را دارد و مهاجرت معكوس هم با اين اوضاع قابل فهم است. ساند در نتيجه گيری از اين داستان 
واقعی، ناكارآمدی نظام صهيونيستی در اسرائيل وفق آنچه در حوزه دموكراسی مدعی است را 
نشان می دهد و اينكه محوريت نژاد يهودی در تعامل با غيريهوديان معضل غير قابل انكاری 
است كه اگر سران صهيونيست در مورد آن چاره ای نيانديشند، عماًل اوضاع عليه آنها رقم 

خواهد خورد و در تجربه ميدانی، آنها را به مسير ديگری رهنمون خواهد ساخت. 

فصل اول: ملت سازی 
ساند با ارايه يك بحث عمومی در اين فصل به دنبال آن است كه پيش نياز طرح مباحث 
مربوط به ملت سازی در انديشــه يهود را در آنچه از لحاظ تئوريك مطرح و مقبول است، 
تبيين نمايد. اين بحث از مردم آغاز می شود و در كنار آن نژاد، و به قوم می رسد؛ با ويژگی های 
خاص و تعاريف عام از آن. وقتی بحث تاريخ و زبان و فرهنگ هم به آن اضافه می شــود، 
ملت هويدا می گردد و برابری در سرنوشت سياسی موجب پيدايی ناسيوناليسم و ملی گرايی 
می شود. ساند در اين فصل با اين مفاهيم از منظر انديشمندان مطرح در اين حوزه، عميقًا به 
آنچه يهود از ملت خود ارايه می كند ترديد وارد می سازد؛ ترديدهايی كه در زبان از جمله 
عبری و ييديش و تفاوت های آن، تاريخ پرفراز و نشيب يهود و درستی و نادرستی های آن و 
فرهنگ يهودی وجود دارد و به زحمت بتوان در انطباق آن با اين اصول نظری از قوم و ملت 
به حد مشتركی از ملت دست يافت و ناسيوناليسم يهود و صهيونيسم را بر آن استوار كرد. 

1. شاعر و نويسنده معروف فلسطينی، متولد 13 مارس 1941 در البيروه فلسطين و متوفا در موستون امريكا در 
سال 2008. محمود درويش به عنوان يك عرب اسرائيلی عضو يكی از احزاب اسرائيلی بود. ضمن آن كه بعداً به 
سازمان آزاديبخش فلسطين پيوست و در سال 1987 به عضويت كميته اجرايی ساف انتخاب شد و پس از قرارداد 

اسلو از آن استعفا كرد. 

ساند بر آن است تا در پنج بخش 
اصلی از كتاب خود برخی مفاهيم 
پايه ای در انديشه يهود و صهيونيسم 
را به چالش بكشد؛ مفاهيمی كه 
به صورت باورمندانه ای همچون 
تابوهای اسطوره ساز، موجبات 
تكوين و تدوين ملت و دين يهود را 
در حال حاضر به مخاطب يهودی و 

غير يهودی عرضه می كند
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فصل دوم: تاريخ؛ افسانه
محوری ترين بنياد يهود بر تاريخ استوار اســت؛ و تورات كه به اشتباه در اين اثر، كتاب 

مقدس ذكر می شود، مهمترين منبع در بازشناسی اين تاريخ. 
نزديك به يك چهارم از كتاب ساند حول موضوع و بحث تاريخ می چرخد و اهميتی كه 
صهيونيسم برای پايه ريزی اســطوره خود به آن نياز دارد. نويسندگان بسيار زيادی اعم از 
يهودی و غير يهودی با استفاده از اين منبع به بررسی مناسبات يهوديان با اغيار يا »گوئيم«،1 
محدوده باستان شناسی و سرزمين متعلق به يهود، حكومت حضرت سليمان عليه السالم و 
حضرت داود عليه السالم و محدوده و زمان آن و داستان تصرف اريحا توسط يوشع بن النون 

پرداخته اند و ساند به تفصيل از آنها ياد می كند.
در واقع تورات به عنوان مهمترين دستاويز سران يهود و صهيونيسم همچون بن گوريون، 
به عنوان مهمترين توصيه كننده رفتار يهود با غير يهود در عصر حاضر است و به همين دليل 
اســت كه فردی همچون بن گوريون جهت تعمق در آن، جلسات دو هفتگی با كارشناسان 
اين حوزه برپا می نمايد )ص172( و امثال موشه  دايان مجموعه ای از نسخ تورات را شخصًا 
جمع آوری می كنند. )ص180( آنها كتاب تورات را نه فقط به عنوان يك كتاب بلكه كتابخانه 
بزرگی می دانند كه در طی سه قرن از اواخر قرن شش تا اوايل قرن دوم پيش از ميالد نوشته 
شده اســت. )ص200( كتابی كه در الهی نبودن آن اتفاق وجود دارد و بر نوشته نشدن آن 
توسط حضرت موسی عليه السالم به ويژه در اسفار خمسه تصريحات غير قابل انكار وجود 
دارد. يعنی يك كتاب به ظاهر آســمانی كه همگی به انسانی بودن آن اتفاق  نظر دارند و در 

اصالت محتوای آن شك!! 
ساند با اين تعريف از تورات به دنبال ايجاد ترديد غيرمستقيم اين مطلب است كه مراجعه 

به اين اثر تا چه حد می تواند درست باشد! 

فصل سوم: اختراع تبعيد 
شلومو ساند يك جمله كليدی در اين بخش 100صفحه ای از خود به جای گذاشته است 

كه با فهم دقيق آن بخش مهمی از اسطوره سازی صهيونيسم با مشكل مواجه می شود: 
»يهوديان به زور از سرزمين شان رانده نشدند و داوطلبانه به آن بازنگشتند.« )ص211(

يعنی پراكندگی گســترده يهوديان در جهان از ژاپن تا اياالت متحده كه بر اثر حوادث و 

1. »گوئيم«goyim  يا جنتيل gentiles به غير يهوديان در انديشــه يهودی می گويند كه رتبه و جايگاه انسانی 
ندارند. 
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داستان های ساختگی عليه قوم يهود ايجاد شده به 
هيچ عنوان تبعيدگونه و باالجبار نبوده است. 

به عبارت دقيق تر، اسطوره حمله بابل به فلسطين 
و تبعيد يهوديان به بابل، اســطوره حمله آشــور، 
اسطوره انكيزيســيون در ســال 1492، اسطوره 
پوگروم ها در سال 1881 و اســطوره هولوكاست 
همگی داســتان هايی اســت كه مهاجرت يهود از 
نقطه ای به نقطه ديگر از اين كره خاكی را توجيه می كند و البته آنچه برای يهود مهم نبوده 
است كه از جايی به جای ديگر برود، تقدس سرزمين است. و اگر در ابتدای قرن بيستم شاهد 
رجعت اين قوم به اين منطقه و سرزمين آبا و اجدادی هستيم، ثروت منابع زيرزمينی و نفت 
و موقعيت استراتژيك منطقه است كه به قول سر هنری كمپل بنرمن1 آقايی استعمار در دنيا 
را تضمين می كند، نه تالش برای پايان اين تبعيد ساختگی و بازگشت به ارض موعود. چه 
اگر اين حقيقت می داشت نبايد بعد از هفتاد سال از تأسيس رژيم صهيونيستی تنها به زحمت 
نزديك به نيمی از يهوديان به اين سرزمين مهاجرت كنند؛ بلكه بايد تمام يهوديان موقعيت 

و جايگاه خود را رها كرده و به سرزمين اصلی بيايند.
توجهی كه ساند در اين بخش مهم از كتاب خود به مخاطب می دهد، بسيار سرنوشت ساز 
است و باطل الســحر ادعای وجود نژاد خالص يهودی؛ چراكه معتقد است در پی پراكندگی 
يهود در سراسر جهان، عده ای از غير يهوديان به يهوديت گرايش يافتند و يهودی شدند و 
عده ای از يهوديان هم با غير يهوديان آميزش پيدا كردند؛ و اين يعنی نابودی نژاد يهود كه بر 
اساس آن صهيونيسم شكل گرفت. در واقع آن گونه كه شرح مفصل از آن در كتاب آمده، 
ادعای وجود نژاد خالص يهودی2 حتی آنها كه به فلسطين اشغالی به عنوان يهودی مهاجرت 
كرده اند، كاماًل بی اساس است. با توجه به اين يافته ساند، موضوع برگزيدگی قوم3 يهود نيز 
به طريق اولی منتفی است و هيچ جايگاهی در نظريه پردازی نژادی- نه در مورد يهود و نه در 

مورد سايرين- ندارد. 

Sir Henry Campbell Bannerman .1 )1905-1908( نخست وزير انلگيس 
2. سيامك مره صدق در همايش »شب هارون يشايائی« در سخنرانی خود ذكر می كند كه من يك پزشك هستم 
و آشــنا به مباحث ژنتيك و از لحاظ علمی معتقدم كه پس از اين همه گذشــت از تاريخ قوم يهود، به هيچ عنوان 

نمی توان اثبات كرد كه نژاد يهودی بدون تغيير تاكنون وجود داشته باشد. 
3. Chosen People

محوريت نژاد يهودی در تعامل با 
غيريهوديان معضل غير قابل انكاری 
است كه اگر سران صهيونيست در 
مورد آن چاره ای نيانديشند، عمالً 
اوضاع عليه آنها رقم خواهد خورد 
و در تجربه ميدانی، آنها را به مسير 

ديگری رهنمون خواهد ساخت
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فصل چهارم: اقاليم سکوت 
جريانی در يهوديت وجود دارد كه با توجه به نظريه 
اسباط گمشده يهود، بر آن است تا با اندك نشانه ای 
از سابقه حضور يهوديان در هر نقطه از جهان، سابقه 
تاريخی درست كرده و حقی را بر همين اساس مطالبه 
كند. پيشگام عملی چنين انديشه ای را بايد در كتاب 

سفرنامه بنيامين تودواليی يهودی به وضوح مشاهده كرد كه به عنوان مثال با سفر به ايران از 
سابقه و تعداد انبوه يهوديان در جای جای ايران سخن به ميان می آورد.1 

ساند نيز در اين اثر می كوشد كه گزارشی از ســابقه و حضور يهوديان- چه آن دسته كه 
اصالتاً يهودی اند و چه به يهوديت گرايش يافته اند- در چند نقطه مهم از منطقه ارايه كند. 

او از ميان اعراب شــروع می كند و با ذكر از حميری ها در عربستان )ص304-303( به 
سابقه مفصل از تاريخ آنها می پردازد. البته بر اساس اعتقاد ساند اين عده به يهوديت گرايش 
پيدا كرده اند و در واقع دين و آئين يهودی داشته اند. ساند معتقد است كه از ربع آخر قرن 
چهارم ميالدی تا ربع اول قرن ششم يعنی بين 120 تا 150 سال، پادشاهی قدرتمند يهودی 
بر حمير حكومت می كرد. )ص305( و همين عده از يهوديان تا يمن و حتی حبشه )اتيوپی( 
نيز گسترده شده، حكومت تشكيل می دهند. همچون زونواس كه حتی در اسرائيل نيز مورد 

توجه و اهميت است. )ص308(
پس از آن فنيقی ها و گرايش آنها به يهوديت نيز يك سابقه تاريخی در خاورميانه ايجاد 
می كند كه در پيوند با بربرها در شــمال آفريقا، منطقه وسيعی از ساكنين يهودی را به خود 
اختصاص می دهند؛ و شخصيت های اسطوره ای همچون »ملكه دحيه الكاهنه« و قلمرو وسيع 
تحت حاكميت او زبانزد مورخين است. )ص319-318( و بی دليل نيست كه شاهد همكاری 
گسترده از حكمرانان شمال آفريقا به ويژه مغرب با صهيونيست ها از ابتدای تأسيس رژيم 

صهيونيستی هستيم؛ كه يوسی آلفر نويسنده كتاب پيرامونی هم اشاره ای به آن دارد.2 
يهوديان اسپانيا )ص327( به عنوان ضلع ديگری از اين گستره سرزمينی در اروپا، ادعای 
ساند را كامل می كنند كه در تاريخ واقعه انكيزيســيون در عهد فرديناند و ايزابل در سال 

1492 شهرت زيادی دارد. 
خزرها آخرين بخش از اين حاكميت تاريخی يهود در آسيای ميانه هستند )ص331-332( 

1. سفرنامه رابی بنيامين تودواليی، ترجمه مهوش ناطق، تهران، كارنگ، 1380. 
2. يوسی آلفر، پيرامونی، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، تهران، بنياد تاريخ تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی. 

)در دست انتشار( 

پراكندگی گسترده يهوديان در 
جهان از ژاپن تا اياالت متحده 
كه بر اثر حوادث و داستان های 
ساختگی عليه قوم يهود ايجاد 
شده به هيچ عنوان تبعيدگونه و 

باالجبار نبوده است
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كه آنها نيز با گرايش به يهوديت، بنای حكومتی گسترده را می گذارند )ص345( كه بعدها 
با تشــكيل دولت يهودی با بيش از يك ميليون نفر جمعيت، بزرگ ترين قوميت موجود در 

اسرائيل هستند. 
با مروری گذرا بر اين تعريف ساند، تمام منطقه در دوره های مختلف تاريخی، حاكميت 
يهودی را تجربه كرده است و اين تاريخ ســازی از حضور و نفوس يهودی در ممالك، تأمل 

الزمی را بايدست.

فصل پنجم: تمايز سياست، هويت در اسرائيل
پس از هفتاد سال از تجربه استقرار ولو نيم بند از اسرائيل با ابتناء بر جنبش ملی يهود يا 
صهيونيسم، بحران هويت  گريبان ملت، دولت و نخبگان حاضر در اين ملك اشغالی را گرفته 
است. ساند می گويد بايد فكری كرد. او ادامه می دهد كه اگر بپذيريم كه اين يهودی ساكن 
در فلسطين يهودی خالص نيست، پس چرا بايد به نژاد يهودی تأكيد كنيم. اگرچه عده ای 
بر »زيست مشــترك« يهودی در كنار نژاد تأكيد می كنند )ص400( ولی باز هم اين ابهام 
برطرف نمی شود كه اگر نژاد را حل كنند، تاريخ، زبان و اعتقاد يهوديت را چه بايد كرد؟ و 
چطور بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه با وجود علم بر نبود نژاد خالص يهودی، تصويب قانون 

ملی يهود برای سرزمين يهوديان ديگر از چه سنخی است. 
ساند با تعريف جامع اوليه از ملت در ابتدای اين اثر، بنيان انديشه ملی يهود را فرو ريخت 

و تمسك به آن برای ايجاد هويت ملی را غير ممكن دانست. 
ساند در ادامه بحث خود پيرامون ماهيت دموكراتيك دولت يهودی اين سؤال را مطرح 
می كند كه اگر اين دولت الئيك است مبنای يهودی بودن ساكنين آن چيست؟ و اگر مذهبی 
است، نژاد معيار است يا اعتقاد؟ و به فرض قبول هر يك از آنها، در مقابل، غير يهوديان چه 

جايگاهی دارند؟ )ص445(  
چطور می شود كه بر اساس قوانين، هر يهودی در هر نقطه از جهان شهروند بالقوه اسرائيل 
است ولی ساكنين فلسطينی تعلقی به جايی كه در آن متولد و بزرگ شده اند، ندارند؟ او اين 
ســؤال را مطرح می كند كه دموكراتيك بودن دولت يهود با توجه به وضع غير يهوديان به 

چه معناست؟ 
در فصل پايانی، ساند با برشمردن وضعيت و كارنامه رفتار دولت يهود با اغيار، دموكراسی 
ادعايی يهود را به بــاد انتقاد می گيرد و حتی آن را با ضعيف ترين كشــورهای مدعی قابل 
قياس نمی داند. و مثال بوسنی هرزگوين )ص445( به عنوان يك معيار در تشكيل دولت آن 
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ديار را قابل قبول تر از اسرائيل می داند كه با جمعيت به ظاهر يهودی بر بنيان های به ظاهر 
دموكراتيك و اصول به ظاهر يهودی، بنا شده است. 

نتيجه 
1. ساند اگرچه در اين كتاب پايه های اسطوره ای صهيونيسم را به لرزه درمی آورد ولی با 
اين كار خود به عنوان يك آسيب شناس تاريخی و نظری از سابقه و انديشه صهيونيسم، دين 

خود به يهوديتی كه به آن تعلق دارد را برای بقای بيشتر ادا می كند. 
او يك منتقد متعهد به صهيونيسم است و به هيچ عنوان در اين آسيب شناسی صادقانه، از 

تعهد خود نسبت به آرمان های يهودی و صهيونيستی عدول نمی كند. 
2. پذيرش راه حل دو دولت او حاكی از اعتقادش به صهيونيســم با يك پااليش فكری و 

عملی است و در عين حال ناديده گرفتن حق مردم فلسطين برای زندگی در اين سرزمين.
3. در عين انتقادات شــديد او بر بنيان های فكــری و اعتقادی يهود و صهيونيســم، او 
هولوكاست را زير ســؤال نمی برد و بر واقعی بودن آن تأكيد دارد و اين موضع به يك نحو 
اعتقاد به صهيونيسم با زمينه ســازی از طريق مظلوم نمايی و توجيه اشغالگری در فلسطين 

است. 
4. با توجه به انتقادهای شديد ساند به صهيونيســم و تاريخ يهود، او كماكان در جامعه 
صهيونيستی مقبوليت دارد و طرد نشده و بسيار متفاوت از شرايطی به سر می برد كه ايالن 
پاپه به عنوان منتقد جنايت و پاكسازی قومی صهيونيست ها در سال 1948 عليه فلسطينی ها، 

دارد.1 
در واقع شلومو ســاند از منظر صهيونيستی شايســته تقدير اســت كه توانسته با اين 
آسيب شناسی، دوام و بقای اين رژيم را ولو چند صباحی افزون تر، تضمين نمايد. در حالی كه 

اين هشدار را هم می دهد كه اگر اين آسيب ها برطرف نشود، سقوط اسرائيل حتمی است. 
والسالم 

1. ايالن پاپه، پاكسازی قومی در فلسطين، ترجمه آزاده كشوردوست، تهران، گروه مطالعات انديشه ورزان آريا. 


