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دانشآموخته دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
نوری سادات شاهنگيان
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دانشيار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
جریان صهيونيزم دارای گرایشهای مختلف و محصول شرایط و احوال متفاوت یهودیان اروپای
شرقی و غربی در سده  73ميالدی است .صهيونيزم فرهنگی یا روحانی از جمله این گرایشها
است .فهم ماهيت و موضوع صهيونيزم فرهنگی و نيز روش و اهداف آن در گرو بررسی اندیشههای
بنيانگذار آن  -آشر گينزبرگ مشهور به احدهاعام -متفکر یهودی در اروپای شرقی است .مقاله
حاضر با مروری بر بيوگرافی احدهاعام ،شاخصترین اندیشههای او را برای تأسيس صهيونيزم
فرهنگی ،مورد بررسی قرار داده است .مهمترین برنامههای او برای نيل به این هدف ،احياء روحانی
و فرهنگی قوميت یهود با استفاده از راهکارهایی چون تأسيس مرکز فرهنگی ،ایجاد نظام آموزشی با
تکيه بر زبان و ادبيات عبری و بهرهگيری از تالش نخبگان در راستای تحقق این هدف بود .شناخت
دیدگاههای احدهاعام که از جمله منتقدان صهيونيزم سياسی بهشمار میرود ،با توجه به تأثير این
جریان در روند وقایع عصر حاضر ،حائز اهميت است .در واقع شناخت صهيونيسم فرهنگی موجب
شناخت بهتری در مورد جریان صهيونيسم میشود و اینکه صهيونيسم تنها شامل تفکرات سياسی
نيست بلکه برنامهها واندیشههای دیگری را نيز دربردارد.
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مقدمه
صهيونيزم جریانی ملیگرایانه بود که در قرن نوزدهم ميالدی ،در دورهای که احساسات
ناسيوناليستی در سراسر جهان رو به افزایش بود ،در ميان یهودیان اروپا پدید آمد .بانی این
جریان بازگشت به ارض موعود را تنها راه حل شرایط زیستی دشوار و موقعيتهای متزلزل
سياسی یهودیان پراکنده در سرزمينهای دیگر میدید .در اندیشه صهيونيستی هویت یهود
بيش از آنکه فرهنگی یا دینی باشد ،هویتی ملی بود و لذا دیدگاه ادغام یهودیان را در سایر
ملل یا فرهنگها بر نمی تابيد .در حالی که جریان نوپای صهيونيزم بر زیستن قوم یهود  -به
عنوان شخصيتی سياسی -در موطن خود تأکيد میکرد؛ یهودیان ممالک شرق و غرب اروپا
درباره این تأکيد دیدگاههای مختلفی داشتند .یهودیان غرب اروپا که در فضای روشنگری
می زیستند ،به لحاظ رواج اندیشه آزادی و برابری در آن جوامع ،چندان مدافع تحقق
آرمانهای ملیگرایانه در سرزمين دیگر نبودند .اما در ميان یهودیان اروپای شرقی ميل به
بازگشت به فلسطين بيشتر دیده میشد؛ چراکه پایههای اعتماد ایشان بر مللی که یهودیان در
ميان آنها میزیستند ،چندان مستحکم نبود 7.از دیگر سو طلوع اندیشههای ناسيوناليستی در
ميان اقليت مردم روسيه ،اتریش و مجارستان ،مثالی برای یهودیان بود تا ایجاد نوعی هویت
یهودی را در دنيای مدرن بپذیرند .از این رو ،برخی یهودیان اروپای شرقی از صهيونيزم به
مثابه رسانهای سکوالر برای بيان و اظهار احساسات یهودی خود استقبال کردند .آنها در
عين داشتن تمایالت اجتماعی در جستوجوی جریانی بودند که بر زبان و ادبيات عبری و
ترویج فرهنگی بيش از جنبههای دینی تمدن یهودی تأکيد نماید.
در عين حال شمار زیادی از یهودیان اروپای شرقی نيز مذهبی و خواهان جایگاه
محوری دین در جریان صهيونيزم بودند .آنگاه که جهتگيری جریان صهيونيستی سازمان
یافته نشان داد که این نهضت بر معضالت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی تأکيد میکند،
صهيونيستهای دینی یا مذهبی از بيم آنکه این جریان ویژگیهای یهودی خود را از دست
دهد ،دست از حمایت آن برداشتند .پس از همان اوایل پيدایی جریان طيف گستردهای از
گرایشات و جناحهای مختلف پدید آمد .این گرایشات مشتمل بر صهيونيزم انقالبی،

1. Karesh, Sara, Encyclopedia of Judaism, New York, Facts on File, An Imprint
of Infobase Publishing, 2006, pp.571-572.
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اجتماعی ،سياسی ،دینی ،مسيحایی و فرهنگی بود.
صهيونيزم مسيحایی و سياسی چنين اظهار میکرد که وجود ميهن یهودی باید یهود را
قادر سازد تا مانند دیگر مردم دنيا شود .بانی اصلی آن  -تئودور هرتزل -همچنين معتقد بود
که این هدف بهواسطه ملیگرایی ،آزادیخواهی و جامعهگرایی فراچنگ میآید .این عقيده
قدرت خود را با ایجاد فضای یهود ستيزی از دست داد.
صهيونيزم دینی بر شریعت یهود تأکيد میکرد و معتقد بود که هسته هر دولت یا
کشور مستقل یهودی باید هالخا باشد .در موطن پيشنهادی این فرقه ربیها حاکم بر حيات
یهودیان و تعيينکننده همۀ آیينها ،رسوم و شرایع بودند.
صهيونيزم اجتماعی بر موطن جدیدی تأکيد میکرد که سازمان آن بيشتر بر محور
اصول اجتماعی باشد تا اصول مکان خود را به نحو مثبتی در جهان تغيير دهد.
صهيونيسم فرهنگی (معنوی) در پی هویت بخشی و تعميق خودآگاهی یهودیان چه
در فلسطين و چه در خارج آن بود و برنامههایی را برای احياء وضعيت نامناسب یهودیان
ارائه میداد .آشر گينزبرگ مشهور به احدهاعام ،متفکر یهودی در اروپای شرقی از جمله
مدافعان این قسم از تفکر صهيونيستی بود.

7

مقاله حاضر با مروری بر زندگی آشر گينزبرگ ،فعاليتهای فرهنگی او ،رابطهاش با
دین یهود و نيز اهم آثار وی ،به بيان ماهيت ،موضوع ،روش و هدف صهيونيزم فرهنگی
پرداخته است .در این راستا مهمترین اندیشهها و برنامههای احدهاعام برای تأسيس
صهيونيزم فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است .در زمينه موضوع محوری مقاله اثری به
زبان فارسی موجود نيست .آثار فارسی بهطور عمده به گرایش سياسی صهيونيزم پرداختهاند
و میتوان گفت دیگر گرایشات صهيونيستی تقریباً از نظر نویسندگان فارسی زبان مغفول
مانده است .در ميان منابع انگليسی نيز تا آنجا که نگارنده امکان دسترسی داشته است ،آثار
زیادی که بهطور خاص به جریان صهيونيم فرهنگی و شخص احدهاعام پرداخته باشد،
یافت نشد .عمدۀ منابع بطور کلی جریان صهيونيزم و ملیگرایی را در یهود مورد بررسی
قرار دادهاند .از جمله پژوهشهای انجام شده در زمينۀ صهيونيسم فرهنگی و به خصوص

نظریات احدهاعام میتوان به کتابی از لئون سيمون با عنوان بيوگرافی احدهاعام
1. Ibid, p.571.
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آشر گينزبرگ اشاره کرد که ناشری یهودی در آمریکا در سال  2002آن را به چاپ رسانده
است .در این کتاب به زندگی خانوادگی احدهاعام ،سفرهای وی و نقد او بر اسکان
یهودیان در فلسطين پرداخته شده است .اثر دیگر مقاالتی برگزیده از خود اوست که توسط
همين نویسنده ترجمه شده و در سال  7372در آمریکا توسط همان ناشر به چاپ رسيده
است .این اثر از حيث در اختيار قرار دادن بیواسطه دیدگاههای او حائز اهميت است.
مجموعه مقاالتی نيز دربارۀ وی توسط کورنبرگ در آلبانی و در سال  7399به چاپ رسيده
است که در شمار دیگر منابع این تحقيق قابل ذکر است.
 .1آشر گینزبرگ (احدهاعام)
احدهاعام عبارتی عبری و به معنای یکی از عموم مردم ،نامی است که آشر گينزبرگ
نویسنده روسی بدان معروف شد 7.او که به عبری مینوشت خودش را نه نویسنده بلکه
فقط یکی از آحاد مردم میدانست که عقيدهاش را درباره موضوعاتی بيان میکرد.

2

 .1 .1بیوگرافی
9

4

احدهاعام در  79آگوست سال  7981دراسکویرا در ایالت کيو متولد شد .این منطقه جزء
امپراتوری روسيه و واقع در اوکراین کنونی است که از پایگاههای امن حسيدیزم بوده و
کمتر از جریان روشنگری اثر پذیرفته بود .احدهاعام فرزند ارشد خانواده ای حسيدی و در
عين حال کمتر دچار افراط بود 72 .سال اوليه زندگی او در زادگاهش سپری شد ،جاییکه
آن را ناحيه تاریک میناميد 8.در این دهکده بود که پدر او به یک پيرو تام فرقه حسيدیزم

 .7مسيری ،دایرة المعارف یهود ،یهودیت وصهيونيسم ،تهران ،نشر دبيرخانه کنفرانس بينالمللی حمایت از
انتفاضه فلسطين ،ج7999، 1ش ،ص.991
2. Shimoni, Gideon, The Zionist Ideology, University Press of New England,
1995, p.105.
3. Skvyra
4. Kiev
5. Pasachoff, Naomi, Links in the Chain, Shapersof the Jewish tradition, Oxford
University Press, 1997, p.166.
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مبدل شد و در پی آن نيز احدهاعام منتقد کامل حسيدیزم و یهودیت سنتی گشت.

7

در سه سالگی به هدر 2فرستاده شد تا خواندن تورات و شروح آن را یاد بگيرد .او در
سنين پایين رسماً متون و اندیشه یهودی را مطالعه کرد و تبدیل به یک محقق تلمودی

9

حرفهای و دانشآموز ادبيات حسيدیسم شد 4.در  9سالگی با وجود منع والدین خواندن
روسی را یاد گرفت .پدرش از سن  77سالگی برای او معلّم خصوصی گرفت و بعدها این
مطالعات را بیمساعدت دیگران ادامه داد .در سن  72سالگی به دليل جداشدن از حسيدیزم
خود به مطالعه کتاب مقدس و ادبيات عبری قرون وسطی اقدام کرد .عطش آگاهی بيشتر او
را شخصاً به مطالعۀ ادبيات هسکاال نيز کشانيد .تا سن  78سالگی به فراگيری تلمود
پرداخت و در  71یا  71سالگی برای تحقيقات ربنی شهرتی بدست آورد 8.همچنين به
فلسفه یهودی قرون وسطایی خصوصاً فلسفه ابن ميمون عالقمند بود .بررغم تنفرش از
عقاید و خرافات حسيدیزم ،تقوا و ميهنپرستی شدید حسيدی ،ایمان معنوی به قوم یهود و
اتصال مدام به موطن کهن را حفظ کرد.

1

در سال  7991قانون روسی جدید مبنی بر منع یهودیان بر اجاره زمين آنها را مجبور
به نقل مکان کردن به ادسا 1یعنی مرکز تفکر صهيونيستی کرد و در آنجا بود که او قادر به
پيگيری ایدههای فلسفی شد 9.وی با تشویق و کمک همسر خود توانست نظرات و مسائلی
را که ذهن او را درگير کرده بود ،مورد مالحظه قرار داد .ادسا غربیترین و سکوالرترین
شهر روسيه بود .او در این شهر با متفکران روشنگر یهودی و صهيونيستهای اوليه دیدار و
با جنبش ملی یهودی و ادبيات عبری آنان کامالً آشنا شد .این جنبش «عشاق صهيون» 3نام

1. Almong, Shnuel & Reinharo, Jehuda & Shapira, Anita, Zionism & Religion,
Brandeis University Press of New England, 1998, pp.62-63.
 :Heder .2مدرسه ابتدایی یهودی به منظور فراگيری تورات و دیگر کتابها.
 .9متون محوری یهودیت ربنی
4. Karesh, p.6.
5. Simon, Leon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, verda books, Skokie,
Illinois USA, Jewish publication of America, 2002, p.10.
6. Ibid, pp.10-19.
7. Odessa
8. Karesh, p.7.
9. Hovevei Zion or Hibbat Zion
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داشت و احدهاعام یکی از اعضای کميته مرکزی این جنبش گردید.

7

او در سن  20سالگی ضمن آموختن و کاوش در اندیشه سکوالر اروپایی ،به مطالعه
آثار معاصر در حوزه تاریخ ،فلسفه اخالق ،روانشناسی و جامعهشناسی پرداخت 2.با روی
آوردن به کتابهای ممنوعه روشنگری عبری مدرن به پوزیتيویسم روسيه عالقهمند شد و
ایمان دینی را از دست داد 9.تسلط به زبانهای روسی ،آلمانی ،فرانسه و انگليسی وی را به
مطالعه اشعار و آثار ادبی و تمرکز بر موضوعات انسانی کشانيد که از متافيزیک برایش
مطلوبتر بود .در سن  28سالگی توانست به دانشگاه برود ،اما به علت روحيه ضعيف و
عدم اعتماد به نفس به خانه بازگشت.

4

او در جستوجوی تحصيل دانشگاهی به برسلو( 8بزرگترین شهر در لهستان غربی)
و به برلين ،وینا( 1ليتوانی فعلی) و پزینگ( 1شهری در آلمان) رفت ،اما در این شهرها نيز به
نتيجه مطلوب نرسيد .او با روش های مدرن به بررسی گذشته یهود پرداخت .مطالعاتش را
در چندین پایتخت اروپایی دنبال کرد ،اما توفيقی در پی نداشت.

9

در سن  99سالگی او اولين مقالهاش را به نام «این راه نيست» 3منتشر کرد .در سال
 7937و  7932دوبار از فلسطين دیدن کرد .در فاصله سالهای  7302-7931ویراستار
ماهنامۀ هاشيلواح 70بود و از همين طریق امرار معاش میکرد .بعدها او از این سمت استعفا
داد و به عنوان کارمند شرکت چای ویزوتسکی 77به اروپا مسافرت کرد و در سال  7301در
لندن اقامت گزید .او در آنجا بهمدت  74سال اقامت کرد و در سال  7327لندن را به قصد
1. Ibid, pp.32-33.
2. Shimoni, p.104.
3. Hertzberg, Arthur, The Zionist Idea, a Historical Analysis & Reader, Jewish
publication society, 1930, p.249.
4. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.26-29.
5. Breaslau
6. Vilna
7. Pezing
8. Cohen, Mitchell, Zion & State, Nation, Class & the Shaping of Modern Israel,
Columbia university press, 2003, p.6.
9. This is not the way.
 :Hashiloa .70نام چشمهای در فلسطين که آب آن به آرامی حرکت میکند .مهمترین روزنامه اروپای
شرقی برای تفکر صهيونيستی و ادبيات عبری میباشد.
11. Wissotzky Tea
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تل آویو 7ترک گفت 2.احدهاعام به دليل بيماری در تل آویو اقامت گزید .آنگونه که تصور
میشد بيماریش بهتر نشد .به نظر میرسيد بيماریش بيشتر روانی باشد تا یک بيماری
جسمی خاص .سرانجام او درساعات اوليه دوم ژانویه سال  7321در تل آویو درگذشت و
در جاییکه که اکنون گورستان قدیمی تل آویو نام دارد به خاک سپرده شد.

9

 .2 .1تأثرات فکری و رابطه با یهودیت
تأثير اندیشههای پوزیتيویستی متفکران روسی چون پيسارو 4بر آشر گينزبرگ قابل مالحظه
بود او پوزیتيویسمی را که توسط متفکران روسی مطرح شده بود ،مطالعه کرد و آن را با
ایدههای اخالقی اخالقگرایان انگليسی ادغام نمود 8.اعتماد او به تفکر پوزیتيویستی به
منظور اخذ علم و دانش از علوم تجربی به جای براهين مجرد متافيزیکی بود .وی عالوه بر
پوزیتيویسم مجذوب تفکر آگوست کنت( 1پدر علم جامعهشناسی) گردید و تحت تأثير
فالسفه تجربی بریتانيا و اخالقگرایانی مثل جان الک 1،دیوید هيوم 9،جان استوارت ميل

3

قرار گرفت 70.بهویژه او مجذوب ایدههای مردمی هربرت اسپنسر 77شد .در این ایدهها
آموزههای داروین درباره جریان تکامل به عنوان اصل ساختاری همه حقایق به کار میرفت.
چنين مفاهيمی ،فهم احدهاعام را از بقای یهودی در گذشته و چشماندازهایش درآینده به
دنبال داشت .این ایدهها موجب شکل گرفتن تفکراتی در احدهاعام گردید؛ مثل ارادۀ
جمعی برای زیستن و عقاید دین یهود به عنوان دستورالعملی برای این اراده و نه علت آن.
همچنين این ایدهها موجب شد تا او ملت را بخش فرهنگی و حياتی گستردهتر از دین

1. Tel Aviv
2. Hertzberg, p.250; Karesh, p.7.
3. Hertzberg, p.251.
 :(1868-1840) Dmitry Pisarev .4نویسنده رادیکال روسی و منتقد اجتماعی و محرک انقالب
دموکراتيک در روسيه در دهه  7910بود .او همچنين حامی علوم طبيعی روسی بود.
5. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.30-35.
6. Auguste Comte
7. John Locke
8. David Hume
9. John Stuart Mill
10. Shimoni, p.270.
11. Herbert Spencer
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تلقی کند و دین را تابع فرهنگ بداند و لذا فهم او از یهود نه بر اساس متعالی سنت که بر
مبانی سکوالر استوار شد .گفته میشود که شيوه احدهاعام در آشتی ميان ارزشهای
یهودیت و فرهنگ سکوالر شيوهای متأثر از ابن ميمون بوده است که او را قهرمان برتری
عقل بر وحی میدانست.

7

دغدغۀ اصلی احدهاعام حفظ ساختار زندگی یهودی در جامعه مدرن بود ،گرچه در
جامعهای که او برای یهود درنظر داشت هيچ عنصر دینی به چشم نمیخورد .این جامعه
بيشتر جنبه ملی داشت تا دینی که در آن فرد نه با مدلهای سنتی دینی ،بلکه با هویت ملی
و فرهنگی زندگی میکرد .احدهاعام چون دیگر صهيونيستهای سکوالر بود در عين رد
دین یهود سنتی ،از دین برای ایجاد ایدهآلهای بشردوستانه که تأکيد بر صلح و آرامش
داشتند ،بهره میجست 2.او یهودیت سنتی و ارتدکس را چيزی اساساَ کهنه میدانست و در
عين حال یک فرهنگ یهودی مدرن سکوالر را که بر پایه ميراث تاریخی سنت یهودی بنا
شده باشد را ضروری میدانست.

9

 .3. 1فعالیتهای فرهنگی
احدهاعام عالوه بر سردبيری و ویراستاری ماهنامۀ هاشيلواح اقدام به تأسيس مرکز چاپ و
نشریهای به نام اهياساف 4کرد .او با نوشتههایش ،نشرعبری را از تنگنایی که در زمان جنبش
روشنگری گرفتار آن شده بود ،رهانيد 8.او برای تأثير در احياء ملی ،پروژه دایرة المعارف
عبری را آغاز کرد .این دایرة المعارف به عنوان منبع تلمودی قدیمی است که نقطه نظرات
عبری و سازگاری آن با ایدهها و روشهای جستوجوی دوباره تاریخی را بيان میکند.

1

1. Simon, p.17; Hertzberg, p.52.
2. Eisen, Robert, the Peace & Violence of Judaism from the Bible to modern
Zionism, oxford University Press, 1960, pp.199-200.
3. Abramson, Glenda, Encyclopedia of Modern Jewish Culture, Routledge Taylor
and Frantis Groupe, USA, 2005, vol.I, p.10.
4. Achiasaf
 .8مسيری ،دایرة المعارف یهود" ،یهودیت و صهيونيسم" ،ترجمه مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهشهای
تاریخی خاورميانه ،تهران ،نشر دبيرخانه کنفرانس بينالمللی حمایت از انتفاضه فلسطين7999 ،ش ،ج ،1صص
 991و .947
6. Ginzberg, Asher, Selected Essays, Leon Simon (trans.), Philadelphia: the
Jewish publication society of America, 1912, p.36.
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احدهاعام در سال  7993رهبرانجمنی بنام انجمن «فرزندان موسی» 7شد .این انجمن
در واقع انشعابی از گروه عشاق صهيون بود که بر ارزشهای معنوی تأکيد زیادی داشت.

2

احدهاعام بيان کرد که این گروه باید با رفتارفضيلت مندانه تکيه گاه و الهام بخش یهودیان
در همه جا باشد 9.احدهاعام اولين مدرسه عبری دخترانه را در یافاو نيز مدارس عبری
بسيار دیگر را تأسيس کرد .در اواخر عمر و سکونت در تل آویو دانشگاه عبری را تأسيس
کرد و آن را مرکز اشاعه فرهنگ یهودی و آزادی دین یهود از رکود فکری دانست .اوحتی
قبل از صهيونيسم سياسی هرتسل به اصالح ایده فلسطين آن طورکه توسط پينسکر ،رهبر
جنبش عشاق صهيون تدوین شده بود ،پرداخت 4.با مقاله «این راه نيست» احدهاعام به
صف اول صهيونيسم روسيه کشيده شد و رهبر کسانی گردید که در جستوجوی مبنای
معنوی عميقتر و از نظر عملی منسجمتر برای ملیگرایی یهودی بودند .از سال -7931
 7993او نظریهپرداز برجسته جنبش روسيه شد .بعد از مرگ هرتسل او مرجعی ایدهآل شد
و این مرجعيت بر دستاورد ادبیاش در احياء شعر عبری مدرن و انسجام آن متکی بود 8.او
در جنبش صهيونيستی هم بخاطر دفاعش از فرهنگ در مقابل سياست و نيز پافشاری بر
لزوم مفاد اخالقی برای صهيونيسم با تمرکز محوری بر احياء زندگی یهودی شهرت یافت.

1

 .4 .1تأثیرپذیران
مارتين بوبر :)7318-7919( 1از مبلغان پرشور صهيونيسم فرهنگی با رویکرد دینی و
عرفانی .اوشاگرد اصلی احدهاعام و مفسر مقالههای عبری او در اروپای غربی بود.

9

1. (Bnei Moshe Sor) sons of Moses
 .2فرسایی ،محسن ،براندازی صهيونيستی در امپراتوری عثمانی ،تهران ،نشرهالل7999 ،ش ،ص.49
3. Almong & Reinharo & Shapira, p.60.
4. Dubnow, M., Simon, History of the Jews in Russia & Poland, vol.III: From the
Accession of Nicholas II Until the Present Day, I. Friedaender (trans.), Varda
Books, Skokie, illinoise, USA, 2001, p.49.
5. Kornberg, Jacques, At the Crossroads: Essays on Ahad Ha`am, state university
of New York press, Albany, p.xv.
6. Abramson, vol.I, p.10.
7. Martin Buber
8. Kornberg, p.xv.
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حييم وایزمن :)7382-7914( 7از رهبران حزب دموکرات بود که احدهاعام را به
عنوان نمادی فرهنگی در جنگشان با هرتسل بهکار گرفتند و عقاید او را جدای از سازمان
صهيونيستی پذیرفتند .احدهاعام را معلم روحی و عقالنی وایزمن دانستهاند.

2

مناخيم (مناحم) مندل اوسشکين ( :)7347-7919رئيس کميته ادسا که بر سر مسأله
اوگاندا و دیگر مسائل ،از سرسختترین مخالفان هرتسل و عميقاً متأثر از تعاليم احدهاعام
بود.

9

هوگو برگمن :)7318-7999( 4رهبر صهيونيستی روسی ،رئيس دارایی ملی یهودی و
پایهگذار حلقه پاراگوئه که شاخهای خاص از صهيونيسم فرهنگی بود .او هم از فرضيات
اساسی احدهاعام بهره برد و هم مانند او خود را پيامبر نسل یهودیان میدانست.

8

مردخای کاپالن 1:او بهطور زیادی متأثر از احدهاعام بود و صهيونيسم را به عنوان
جنبشی کلی و یکپارچه تصور میکرد که موفقيتش در فلسطين اعضای تمدن یهودی در
آمریکا را تقویت خواهد کرد .او به عنوان متفکری یهودی عميقاً درگير صهيونيسم فرهنگی
شد.

1
9

هانس کوهن :او این بينش را که صهيونيسم جنبشی برای احياء فرهنگی و معنوی
یهودیت است ،پذیرفت؛ بينشی که احدهاعام و مارتين بوبر مبلغ آن بودند 3.از دیگر
شاگردان احدهاعام کاپيتان ژابوتينسکی 70و روتنبرگ 7یکی از استوانههای فعال صهيونيسم

1. Chaim Weizman
2. Shimoni, pp.282-3.
3. Cohen, p.70.
)4. Samuel Hugo Bergman (1833-1975
5. Spector, Scott, Prague Territories; National Conflict and Cultural Innovation
in Franz kafka`s Fin de sie`cle, University of California press, 1959, pp.135, 140,
154.
)6. Mordecai kaplan (1881-1983
7. Pianko, Noam, Zionism & the Roads not Taken, Rawidowicz, Kaplan, Kohn,
Bloomington Indian University Press, 2010, pp.203-205.
 :)7317-7937( Hans Kohn .3فيلسوف و مورخ آمریکایی یهودی که در پاراگوئه زاده شد .در سازمان
صهيونيستی کار کرد و نوشت .او چندین کتاب در زمينه ملیگرایی ،تفکر آلمانی و یهودیت نوشت .همچنين
بيوگرافی را درباره مارتين بوبر منتشر کرد .او رهبر برجسته گروه بریت شلوم بود.
9. Pianko, pp.135-136.
10. Vladimir Ze`ev Jabotinsky
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و شاگرد احدهاعام بودند.
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2

 .5. 1آثار
دستاورد ادبی احدهاعام در  4جلد کتاب با نام بر سر دو راهی و  1جلد نامهها گرد آمده
است که او در پایان عمر موفق به ویرایش آنها شد 9.به رغم شهرت احدهاعام به عنوان
چهرهای متفکر ،اوهيچ اثر تحقيقی مهمی ننوشت.
نامهها
احدهاعام تعداد زیادی از نامههایی را که برای نواحی و موقعيتهای مختلف در طول کار
فعاالنهاش نوشته بود به پيشنهاد یکی از دوستان قدیمش ،بهطور گزینشی گرداوری و منتشر
کرد .حدود  7100نامه را که از  7931در ماهنامۀ هاشيلواح منتشر شده بود ،در خالل
سالهای  7329و  7328در چهار مجلد گردآوری کرد .اکثر نامهها به عبری نوشته شده بود.
در پيشگفتار جلد اول این اثر ،احدهاعام نامههای این مجموعه را دارای ارزش خاص
دانسته است .گيرندۀ نامهها بيشتر رهبران جنبش عشاق صهيون و نویسندگان عبری و بسيار
مشهور دوران احدهاعام بودند .این نامهها دارای موضوعات متنوع است .از فلسفه
ابنميمون گرفته تا خرید زمين در فلسطين برای اقامت یهودیان.

4

خاطرات
این اثر حاوی اطالعاتی از دوران اوليه زندگی احدهاعام است و نگارش آن چند سال بعد
از اقامت احدهاعام در ادسا در سال  7991شروع شد .او در این اثر هدف نوشتن خود را
اینگونه بيان میکند« :به اقتضای نياز خود ،گاهی اوقات باید از دنيا روی گردانده و با خود
 :)7342-7913( Pinhas Rutenberg .7مهندس ،تاجر و فعال سياسی روسی بود و در دو انقالب روسيه
در سال  7308و  7371نقش داشت.
 .9نویهض ،عجاج ،پروتکلهای دانشوران صهيون برنامه عمل صهيونيسم جهانی ،ترجمه حميدرضا شيخی،
مشهد ،بنياد پزوهشهای اسالمی.
3. Pasachoff, p.167.
4. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.271-273.
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تنها میشدم و به این دليل خود شروع به تکرار خاطرات کردم» .به دالیل نامعلوم این
نوشتن در بيشتر دوران زندگیاش ادامه نيافت .بعد از مدتی که چشمه خاطرات او خشکيد
دوستانش از او خواستند پاسخ سؤاالت مشخصی را که آنها ترتيب دادهاند ،بدهد .به این
دليل عدم ارتباط و انسجام ميان بخشهای کتاب مشهود است .همچنين ميان بخشهای
پسين و پيشين این اثر اختالف تاریخی دیده میشود.

7

بر سر دو راهی (مقاالت)
این اثر در اوایل دهه  7930نوشته شده است .عنوان آن بيانگر اعتقاد نویسنده است مبنی بر
اینکه که قوم یهود به نقطه عطفی در تاریخ خود رسيدهاند و زمان آن فرارسيده که تصميم
بگيرند آیا آنها میخواهند به مبارزه برای موجودیت خود ادامه دهند یا دست از مبارزه
بردارند؟ اکثر مقاالت موجود در این اثر حول محور وقایع جاری یا مباحثات گرد آمده
است .با بررسی مقاالت اصلی این اثر میتوان به خطوط فکری اصلی احدهاعام درباره
مسائل زندگی یهودی و یهودیت و فلسفه کل زندگی که الیۀ زیرین آن است دست یافت.

2

 .2صهیونیسم فرهنگی
 .1 .2ماهیت و موضوع
این شاخه از صهيونيسم که به آن صهيونيسم قومی سکوالر یا صهيونيسم معنوی نيز گفته
میشود جریانی صهيونيستی است که به یهودیان از منظر هویت ،خودآگاهی و معنای وجود
مینگرد .این اعتقاد که دین یهود فقط یکی از ابعاد قوميت یهودی است ،عنوان سکوالر را
توجيه میکند .در واقع ملت یهود دارای هویت مقدس و وحدتی چون اعضای یک جسم
است و اساس این وحدت و انسجام عمل تاریخی یا روح ملت است 9.از دید صهيونيسم
فرهنگی منشأ وحدت ملت یهود ،نه مذهب و دین یهود که روح ملی این قوم است؛ روحی
که از اعصار گذشته در همه مصائب و مشکالت تازمان حاضر باقی مانده است.
این شاخه از صهيونيسم بر مسأله فرهنگ ملی یهودی تمرکز داشته و فلسطين را به
1. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, p.6.
2. Ibid, pp.95-96, 180.
 .9مسيری ،ج  ،1صص.920-973
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عنوان مرکزی برای احياء زندگی یهودی میشناسد .از این مرکز ،فرهنگ ملی یهودی به اکثر
یهودیان ساکن در کشورهای بيگانه ،تابيده و منعکس میگردد در نظر صهيونيستهای
فرهنگی قلب احياء ملی یهودی ،احياء فرهنگی است 7.این صهيونيسم بيش از هر چيز
خواهان یک زندگی عينی و هماهنگ است که با ویژگی واقعی روح عبری مرتبط باشد.
«آنچه ضروری است ،حفظ استمرار تجلی روح یهودی است .با فشار شرایط بيرونی ،روح
از تجلیاش باز میماند .در عصر مدرن و تحت شرایط جدید ،اتحاد فيزیکی قوم یهودی
بهطور جدی با تجزیه و انحالل تهدید میشود .این تأثيرات منفی ،یهودیان را از اعضای
مرتبط یک پيکر به تعدادی اعضای بی ارتباط و مجزا بدل میسازد و قدرت حياتشان را
تضعيف میکند .پس در این وضعيت آن چيزی که بيشتر از همه نياز است ،تأسيس نيرویی
مقابلهکننده است که بتواند قدرت و مقاومت قوم یهودی را ارتقا دهد به حدی که آنها قادر
به منتفی ساختن این فروپاشی و انحالل باشند .این نيروی مقابلهکننده قادر به احياء اتحاد
معنوی این قطعات پراکنده است ،اما تکامل معنوی نيازمند زندگی هماهنگ است  ...تا
بتواند ویژگیهای اصلی قوم یهود را متجلی کند».

2

 .2 .2روش وهدف
در دورانی که زندگی یهودی دستخوش تغييرات بسيارشده بود ،مسأله بقای یهودیت و
یهودیان دغدغه اصلی آشر گينزبرگ گردید .او برای حل این مسائل ،صهيونيسم معنوی یا
فرهنگی را پيشنهاد کرد .این سازمان قادر بود الهامبخش یهودیان و راهنمای ادغام شده در
ميان افراد کشورهای دیگر و خصوصاَ نسل جدید یهودیان باشد 9.او در پی تأسيس نوعی
جامعه خودمختار یهودی در فلسطين بود که به تدریج و براساس عشق و ایمان نخبگان
فکری یهود بنا شود؛ نخبگانی که ملهم از فرهنگ تاریخی قوم خود هستند .هدف او از
احياء یا مدرن شدن فرهنگ سنتی یهودی توانمند ساختن این فرهنگ برای هم زیستی با
عصر جدید بود .از نظر احدهاعام مسأله ملی واقعی جامعه یهودی ،تضمين احياء روح و

1. Pianko, p.16; Cohen, p.62.
2. Simon, Studies in Jewish Nationalism, pp.82-84
3. Idem, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, p.xi.
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فرهنگ ملی در جهان مدرن است 7.به همين دليل آشر گينزبرگ پيشنهاد تأسيس مرکزی را
برای ملت یهودی مطرح کرد تا هویت یهودی بتواند خود را از طریق آن با مبانی امروزی
مطرح و اثبات کند .شعار صهيونيسم فرهنگی آن بود که ميهن صهيونيستی باید مبدل به
مرکز احياء قوميت یهودی گردد .این صهيونيسم اگرچه نوعی انقالب تلقی میشد ،اما هرگز
از خاطرات مثبت فرهنگ دینی جدا نشد .گرچه روش آن سکوالر بود ،اما ایجاد یک
فرهنگ ملی جدید معتبر برپایه یهودی را آرزو میکرد 2.این نوع صهيونيسم به رویکردهای
سياسی یا اقتصادی توجهی نداشته و درگير تبيين خودآگاهی و معنای وجود بود .رسالت
صهيونيسم فرهنگی درمان مشکالت معنوی یهودیان و خلق خودآگاهی یهودی و پاکسازی
اندیشه صهيونيستی از مفاهيم ادغام در ملل دیگر و همانندی با اقوام دیگر و نيز تعميق
مفهوم ملت یهود با اصرار بر هویت یهودی بود.
 .3اندیشههای آشر گینزبرگ
 .1 .3احیاء معنوی
یکی از دالیل مطرح شدن ایده احياء معنوی از سوی احدهاعام ،رهاسازی ملت از نوکرمآبی
و بردگی روحی آنها بود .از این رو ،برای این کارفرایند تغيير آرام و طوالنی نياز بود تا
استحکامات درونی ارتقا یابد و تقویت شود 9.جریان احياء و بازسازی اگرچه جریانی آرام
و تدریجی بود ،اما احدهاعام مطمئن بود که تأثيری حتمی بر قلب و ذهن یهودیان پراکنده
در ممالک دیگر میگذاشت 4.او درباره ضعفهای اقتصادی و فرهنگی اولين ساکنان یهودی
در این کشور نوشت و بحث کرد که اگر فرهنگ یک ملت زنده باشد ،آن ملت احياء
میشود 8.وی در پاسخ به این سؤال که آیا در ابتدا یهودیت باید در نظر گرفته شود یا
یهودیان؟ بيان میکند« :ما باید ابتدا شأن خاصی به یهودیت بدهيم .پس از آن آشفتگی
یهودیان متوقف گشته و چرخش آنها از مسائل مادی در پی خواهد بود؛ زیرا زمانیکه دین
1. Hertzberg, p.35.
2. Eliade, Mircea, The Encyclopedia of Religion, New York, Macmillan
publishing company, vol.15, p.574.
3. Kornberg, pp.xxii, 44.
4. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.296-297.
5. Abramson, vol.I, p.10.
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یهود به موطن اصلیاش باز میگردد ،احساس و عالقه اصلی و واقعی نسبت به اورشليم در
همه یهودیان حتی کسانیکه در امنترین وضعيتاند ،اعاده میشود 7.احدهاعام بيان میکند
که در قرن  79یهودیان بی خانمان مورد تنفر و آزار و مروج کاالهای مادی و معنوی جهان
بودند .ابتدا درگتوهای تنگ جا داشتند و بعد به جهان بزرگتر با فرهنگ بيگانه برده شدند.
این تراژدی سستی و ناتوانی آشکار روح عبری را در جهان امروز نشان میدهد .این روح
عبری در طول همه این قرون به خستگی و کِسلی تمایل پيدا کرده است .راه حل این بحران
در احياء روح قرار دارد 2.در ایده احياء معنوی ،صفت معنوی معنای گستردهتری از واژه
انگليسی  Spiritualدارد .کاربرد روح توسط او هر چيز غير فيزیکی چون غریزه،
احساسات ،آرزوها در زندگی بشر را شامل میشود .فاکتورهایی را که از نظر ما معموالً به
حوزه روانی تعلق دارند ،از نظر او درجه معنویت آنها کمتر از افکار و ایدهها و فعاليتهای
عقلی و الهامات اخالقی نيست 9.او نظریه روح قومی یا ویژگی ملی را بسط داد و آن را
نيروی محرک اصلی و مستقل در تاریخ یهودی و منبع کلی قدرت خالقه یهودی دانست.
دین ،زبان ،افسانههای قومی و اجدادی و اخالق همه محصول این روح قومی هستند .از
نظر او این روح بعد از قرنها بی وطنی ،تبعيد و حصار ،سخت و متحجر شده بود در نتيجه
خالقترین اذهان که بهواسطه غربگرایی جان گرفتهاند ،جماعت یهود را ترک کردند.
زمانیکه یک فاجعه فرهنگی رخ میدهد ،اولين وظيفه ملیگرایی یهودی ،احياء روح ملی آن
قدرت خالقه و متحد کردن دوباره یهودیان براساس یک نسخه مليتی مدرن با ریشه یهودی
است .فرهنگ یهودی در پراکندگی ،فرهنگ اقليتی تحت سلطه روانی و سياسی اکثریت
بيگانه خواهد بود .کسانیکه در فلسطين هستند با فرهنگ و سياست یهودی احيا شده
میتوانند در ارتباطی مستقيم با واقعيتهای زندگی ،روح ملی یهودیان را به شکل حياتی
سابقاش برگردانند و آن را دوباره در آن مسير اصلی بشریت وارد کنند .افراد بهواسطۀ
احساسی فطری و غریزی به روح ملی متصل میشوند؛ چيزی فراتر از استدالل که از لحظه
خلقت در فرد نهاده شده است 4.او میگوید« :راز ایستادگی قوم ما این است که در همان

1. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.105-106.
2. Ginzberg, Asher, pp.28-30.
3. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.287, 292.
4. Kornberg, pp.xvi, xvii, xix, xx.

781

آشر گينزبرگ :بانی صهيونيسم فرهنگی  /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،72شمارۀ ،24پایيز و زمستان 7931

دوران اوليه ،پيامبران به مردم میآموختند که تنها به قدرت روح حرمت نهاده و قدرت
مادی را پرستش نکنند .بنابراین برخالف دیگر ملتهای روزگار باستان ،قوم یهود هيچگاه
این عزت نفسشان را حتی رو در روی دشمنان قدرتمند از دست ندادند .تا زمانیکه ما بر
این اصل ایمان داشتيم ،اساس هستی و وجود ما پایهای امن بود .از این رو ،ما نباید این
عزت نفس را از دست دهيم ،زیرا ما از نظر معنوی پایينتر از هيچ ملتی نيستيم» .به نظر او
ایدۀ تجدید و احياء ضروری بود .این ایده میتوانست خرابی و انهدامی را که بهواسطۀ آزار
و شکنجه و تحقير ایجاد شده بود ،مرمت کند .این گفته از اوست که« :ما باید به ایده
تجدید حيات ملی ،قدرت و جانی تازه بخشيم و از هر معنای ممکن برای تقویت پایهها و
عميق کردن ریشههای آن استفاده کنيم تا اینکه این ایده ،نيرویی پویا و مستقل و عنصری
اصيل در آگاهی یهود تبدیل گردد .تنها به این روش ،روح یهودی میتواند بی آنکه بهایی
برای آزادی و نجات بپردازد و هویت خود را قربانی کند ،از موانع رهيده و ارتباطی دوباره
با جریان حيات بشری برقرار سازد».

7

 .2 .3بهکارگیری نخبگان
از نظر احدهاعام عمل احياء ملی از یهودیان منضبط و متحدی که دارای انگيزههای اخالقی
باشند ،ساخته بود؛ کسانی که به نوعی پيامبرگونه برای اصالح جهان عينی و واقعی تالش
کنند .چنين افرادی در مقام پایهگذاران این ایدۀ ملی باید بتوانند با تمرکز بر روی حيات
معنوی خویش ،همه زندگی خود را وقف آن کرده و نهایت توان خود را در خدمت آن
بکار گيرند .این نخبگان با کار و تالش بی وقفه موجب میشوند آرمان احياء ملی به نحوی
با ثباتتر در قلب مردم ریشه دواند و باعث شود تا وجدانی که منجمد و افسرده گشته
است ،بی اندازه صبور گردد .این افراد نسبت به دینی که به مردم دارند حساس بوده و
اميدوارند تا با آموزش تدریجی آزادی و عدالت حاصل آید .از نظر آشر گينزبرگ توده مردم
برای ارتقای ميزان آرزو و اشتياقشان به هدف واال نيازمند نخبگانند .این تنها نيازهای مادی
تودۀ مردم نيست که آنها را محتاج حکومت میکند بلکه آرمانهای مهم دیگری نيزدارند
که به واسطه افراد برگزیده و نخبه به مرحله عمل میرسد .این اقليت نه به طریق حکومتی،
1. Hertzberg, p.255.
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بلکه به روش فرهنگی و الگو بودن در پی تحقق آرمان قوم هستند .اینها با ایجاد حس
همدردی موجب توجه قوم به وضعيت ملی و سرزمين اجدادی شان میشوند.
صهيونيستهای حقيقی همين اقليت بودند که در پی رستگاری یهودیان با ایجاد شرایط
اخالقی و فرهنگی کار و تالش میکنند.

7

 .3 .3ایجاد نظام آموزشی
احدهاعام به ایجاد نظام آموزشی که در خالل آن تغذیه فرهنگ قومی برهمه افراد ملت
ممکن شود و تأثير آن در زندگی و افکار فردی و اجتماعی آنان مشهود شود ،معتقد بود .او
میگفت« :پایهگذاری مدرسه یادگيری یا هنر در فلسطين از مستملکات و سکونتگاههای
زراعی ما را به هدف نزدیکتر میکند .چنين مستملکاتی چيزی بيش از آجر وخشت نيست
و به خودی خود نمیتواند به مثابه نيرویی محوری قادر به شکلدهی زندگی جدیدی برای
همه مردم باشند ،اما یک مؤسسه آموزشی بزرگ در فلسطين میتواند کل مردم را دوباره
جوان و شاداب سازد .او میاندیشيد که چون اکثر یهودیان هنوز به نوعی سنتگرا بوده و
شمار روشنفکران اندک است ،از این رو ،این آموزش آنها را به نحوی تحت تأثير مدرنيته
قرار میدهد .پس در حيطۀ آموزش تالش بسيار کرد .به عقيدۀ احدهاعام آموزش و
یادگيری زبان عبری و مطالعه یهودیت کليد بقای یهودیان در پراکندگی بود .رشد مدارس
یهودی در طول زمان میتوانست ميوهای را به بار میآورد که آن ،نگرش جدید یهودیان
نسبت به ميراثشان بود .وی بر این عقيده بود که آنها با مطالعات خود در مییابند که
قلمروی یهودیت فراتر از مراسم و تعاليم دینی است 2.راه حل فوری مسائل حال و آینده
یهود از نظر او ،رجوع به ميراث معنویشان یعنی زبان و ادبيات عبری بود .زبان عبری برای
او هم وسيله بود هم پيام .او معتقد بود که روح ملت در زبانش تعبيه شده است و بيان کرد:
«زمانیکه زبان بميرد ،روح ملت نيز میميرد و هرگز احياء نمیشود و برعکس زمانیکه
عبری بميرد ملت یهود نيز نمیتواند احياء شود و دچار مرگ میشود» 9.به عقيده او زبان
محفظه وسيعی از فرهنگ و معانی است و واژگان آن تاریخ معنوی و قوه ذهنی ملی را
1. Kornberg, pp.xxi, xxii, xxiv, 94.
2. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.xxvi, xvii, xvi.
3. Kornberg, pp.12-14, 20.
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منعکس میکند .زبان پلی به درک روح ملی است ،زیرا افکار و روح مردم آنها را ترغيب
به انتخاب واژگان برای بيان مقاصدشان میکند .زبان هم با حرکت ملت در زمان و هم با
پيشرفت روح ملت درهم تنيده شده است .احدهاعام بيان میکند که در فقدان سرزمين
معين و زندگی مشترک ،تنها مایه پيوند قوم یهود زبان است« .ما کمتر آثار و بقایایی داریم،
تنها زبانمان نشان از زندگی می دهد .پس هرکس که تمایل به دوباره زنده ساختن فرهنگ
یهودی دارد ،باید به زبان توجه کند .زبان روح را منعکس کرده و همچنين باعث پيشرفت و
ترقی آن میشود .از طریق زبان ،فرهنگ ملت میتواند احياء شود و هویتش منسجم گردد.
این احياء فرایند اجرایی صرف نيست» .ادبيات عرصه زبان حقيقی است پس اگر «خواهان
احياء زبان باشی باید در احياء ادبيات بکوشی و ادبيات نيز با تزریق تفکرات تازه زنده
میگردد» 7.خواست احدهاعام صرفاً مطالعه زبان و ادبيات عبری و نوعی پيگيری
باستانشناسانه ،آنگونه که در درون و بيرون گتوها دنبال میشد ،نبود .غرض او مطالعهای
بود که منجر به احياء روح عبری میشد .او به منظور اتصال گذشته و حال ،خواهان انجام
برنامههای فرهنگی به منظورآگاهی افراد بود.

2

 .4 .3تأسیس مرکز فرهنگی
احدهاعام به تأسيس مرکز فرهنگی یهودی در فلسطين برای هدایت فکری یهودیان سراسر
دنيا بدون وجود حاکميتی ملی در آن معتقد بود 9.این مرکز معنوی بر زندگی درونی
فرهنگی و معنوی یهودیان پراکنده در سرزمينهای دیگر تأثير داشت .بهعالوه مطالعه ،تفکر،
فعاليتها ،تمایالت ادبی ،زیباییشناختی ،ایدههای اخالقی ،دینی ،الهامات و رفتارشان را نيز
تحت تأثير قرار میداد .تنها تأثير روحی میتوانست درک آنها را از اتحاد باال برده و
ظرفيت و مصالحی برای زندگی یک یهودی فراهم آورد .از نظر او تأثير مرکز ،وجدان ملی
یهودی را تقویت میکرد و استقالل ذهنی و عزت نفس را احياء مینمود .عالوه بر آن

1. Chowers, Eyal, The Political Philosophy of Zionism, trading Jewish Words for
a Hebraic Land, Cambridge University Press,2012, pp.176-177.
2. Ginzberg, p.35-36.
 .9هرتسل ،تئودور ،دولت یهود ،ترجمه ناصر پورحسن ،تهران ،مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور7934 ،ش،
ص.93
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برخالف جایگزینهایی که امروزه برای پرکردن خألها استفاده میشود ،به یهودیان مفهوم و
محتوایی ملی و اصيل میداد .او این تأثيرات را جدا از تأثير روانی نمیدانست .به نظر او
تقویت وجدان یهودی همراه با احياء یهودیت بود و اینکه همه این پيشرفتها بدون
محرکهای عاطفی قوی امکانپذیر نيست .او معتقد بود :باید در کنيسه ابتدا مطالعه و
یادگيری یهودیت باشد و بعد نماز .او انتظار داشت که این مرکز معنوی ملی و دلبستگی
یهودیان در پراکندگی به آن ،کنيسه را از عملکرد صرفاَ دینی رها ساخته و آن را با الگوی
جدید زندگی یهودی متناسب سازد .به عقيده او کشش مرکز ملی ،ذرات پراکنده جامعه
یهودی را به هویت و نهاد منفرد و یگانه با ویژگی مشخص و خودکفا تبدیل میکند.

7

مرکزی معنوی که کل یهودیان با قدر و احترام و عالقه به آن توجه خواهند کرد،
مرکز تورات و یادگيری زبان و ادبيات ،کار فيزیکی و اخالص یهودی و ریزنگارهای واقعی
از قوم یهود آنگونه که باید باشد ،است .فرایند ساخت این مرکز خود بخشی از تجدد ادبی
و فرهنگی ملی است و بيشتر از همه نياز است که صهيونيسم در کنار آنچه در فلسطين
انجام میگيرد ،درگير کار فرهنگی و آموزشی گسترده در مناطق یهودینشين دیگر شود.

2

احدهاعام هيچ توضيحی در باره سازوکارهای ایجاد مرکز معنوی نداد و هيچ برنامۀ سياسی
را مطرح نکرد و از این رو موضوع ابهام آميز باقی ماند.
نتیجه
صهيونيسم فرهنگی از جمله گرایشها در جریان صهيونيزم بود که یهودیان را از منظر
هویت نگریست .دغدغه اصلی بانی این شاخه از صهيونيزم –آشر گينزبرگ– فرسودگی
جامعه سنتی یهود در دوران مدرن و مجهز نبودن یهودیان در مواجهه با فرهنگهای بيگانه
بود .هدف اصلی او مدرن شدن فرهنگ سنتی یهود برای همزیستی با عصر جدید بود .وی
دین یهود را تنها یکی از جنبههای حيات یهودیان دانست و معتقد بود که وحدت ملی
آنها ،نه منبعث از دین و مذهب؛ بلکه ناشی از روح ملی ایشان است .از این رو اولين
وظيفه ملیگرایی یهودی را احياء روح ملی دانست که از نظر او در گرو احيای فرهنگی

1. Simon, Ahad Ha`am Asher Ginzberg: a Biography, pp.293-296.
2. Shimoni, pp.110-111.
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بود ،جنبه ای که در صهيونيزم سياسی مغفول مانده بود .او معتقد بود که فلسطين میتواند
مرکزی معنوی و ملی برای احيای قوميت یهود و انعکاس ميراث فرهنگی ایشان باشد .این
مرکز میتوانست افراد را قادر سازد تا خود را از بردگی درونی پاک ساخته و به یک نهاد
ملی و روح واحد متصل کنند .همچنين باور داشت که یهودیان بی آنکه مجبور به مهاجرت
یا اسکان در این کشور باشند ،از این طریق میتوانند هویت خود را با مبانی مدرن اثبات
کنند .وی تأثير معنوی این مرکز بر یهودیان سراسر جهان را بهواسطۀ حضور و تالش
نخبگان امکانپذیر دانست .نخبگان مورد نظر او یهودیانی متحد و برخوردار از انظباط بودند
که آرمانها و اندیشههای اخالقی ایشان را بر میانگيخت تا به نحوی پيامبرگونه برای
اصالح جهان عينی و واقعی تالش کنند .آشر گينزبرگ معتقد بود که با ابزارهای فرهنگی
مانند ایجاد نظام آموزشی ،با تکيه بر زبان و ادبيات عبری و تأسيس مرکز فرهنگی میتوان
روح عبری را احياء نموده و به یهودیان آگاهی بخشيد.
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