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همدقم
ازيشناس جامعهو استيس علمدركه كنشگرانيذهنيفضادر»ما/منيستيك«ةمقولبه پاسخ

وياسيسيهادهيپد فهمدريشناخت ابعادنيترمهمازيكيد،شويمادي»تيهو«به آن

را فردياجتماعويفردتيموقع،يستيك طرحبه پاسخازتجمنيخودفهمرايز؛استياجتماع

،ياسيسيرفتارها،كردهفيتعر مختلفيها»دگر«باها تقابلوهاتتفاوازيچارچوب در

نديفرادر.دكنيمنييتعرايوياسيسوياجتماعطيمح قبالدر فرديهاانگارهو مواضع

زيمتما گرانيدازراشيخو خود،ازيخاصريتفسو درك دادندستبهبا فرد،يبايتيهو

فيتعررا خودتيهو ها،»دگر«و زهايتمابه ارجاعبا افراد،يعبارتبهو شناسديمباز،كرده

،يفردتيهو تداومويبرساختگدرياساس وجوهازيكييزگذاريتما،رونيااز.ندكنيم

. استيگفتمانيهاندايم استمراروليتشكجه،يدرنتويمل،يگروه،يجمع

 بوده تالشدر هموارهل،ياسرائياسيس ساختار مقومويگفتمانيدانيم مثابةبهسميونيصه

 برساخته خود نظر موردياصل خطوطةيپابررا دانيمنيا حامالنو كنشگرانتيهوتا است

وسميونيصه همچونياسيسيساختارهاويگفتمانيهاندايم هرگاهكهيحالدر؛كند

،ادشدهييهاندايميساختيفضابا كنشگرانتيهوييهمسو شوند، منطبقهمبال،ياسرائ

 كنشگران عملكردو رفتارتيهداو كنترل،صورتنيادررايز؛بداييم دوچندانيتياهم

يگفتمان دانيم ندگانينماكهياسيسيساختارهادر مسلط طبقات،رونيااز.دشويمليتسه

 دانيم نظر مورد اصولبا منطبقرا كنشگرانتيهوكهيصورتدر ند،يآيم شماربه ادشدهي

يكي امرنيا؛داشت خواهند خوديهژمون شبرديپدريشتريبييتوانا كنند، مندساختيگفتمان

 اعم،مسلطةطبق. است شده توجهآنبهلياسرائتيتثبوسيتأسةدوردركه استياصول از

انيمزيتما سم،يونيصه دانيم پردازانهينظرو سندگانينو،يهبمذ رهبران استمداران،يس از

يبراليتمابريمبتنستيونيصه-هوديتيهو جاديا منظوربهييسوازراان»گريد«وانيهودي

 دانيمدر دان،يم اهدافيبرا مبارزهو جنگ،گريديسوازوانيهودييمل دولتليتشك

يزهايتما«عنوان زها،يتمانيابهانتويمنيابرابن؛كردندفيبازتعرسميونيصهيگفتمان

. داد» سازتيهو

و بودندگريديهاتملازيجزئ،لياسرائسيتأسازشيپ،انيهودي نكهيابه توجه با

انيمدر سازتيهويزهايتما جاديا بود، گرفته شكل چارچوبنيهمدرزين آنهايخودفهم

نهينهادنكهيا ضمن؛كرددايپگريديگفتمانيهاندايمو ساختارهابا متفاوتينديفرا،آنها

نديفرانياازيگريد جزءزين بودانيهودي ذهندر آنهاديبازتول مستلزمكههازيتمانيا شدن

 منطبقلياسرائدرانيهودي فردبهمنحصرتيوضعباراآنديبا مسلطةطبقكه رفتيم شماربه
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يزهايتما«كه شود داده پاسخ پرسشنيابهتا استآنبر تالش رو،شيپةمقالدر. كرديم

»است؟ شدهديبازتولو برساخته چگونهلياسرائ داخلانيهودييذهن ساختاردر سازتيهو

ن،ينماديهاهيسرما راهاز سم،يونيصه دانيمدر مسلطةطبق،پژوهشنياجينتا براساس

و ساختهبر دانيم حفظ راهبرد ظورمنبهانيهودييذهنيفضادررا سازتيهويزهايتما

. كنديمديبازتول

يرظنبوچراچ
 كنشگرانيذهنيفضايبررسبه،سازتيهويزهايتماديبازتولو برساختيچگونگ فهميبرا

ازديبازين روديم كاربهكهياهينظر. استازينسميونيصه دانيميساختيفضانيهمچنو

ييگراتيذهنوييگراتينيع انتخابرايز؛كنديرويپنديرافكيدريعملويذهنةجنبقيتلف

و برساختةمقول اگرچه،نيهمچن. دهدينم بازتابرا موجود مناسباتو مفهوم كنه،صرف

ياجتماعيكنشو عملآنةجينت،استيشدنفيتعر ذهن،و نظر عالمدرت،يهوديبازتول

لياسرائياسيس ساختار تداومو حفظ راهبرددر گرانهتيحماياسيسيرفتارها راهازكه است

و جاديا،ياجتماعيهاجنبشنيتربزرگدرجينتاو اهدافازيكي. كرد استنادآنبه توانيم

،رونيااز.)Landy, 2011: 33( است ندهيآياسيسيرفتارهانييتعيبرمبنايتيهواي موضع خلق

،ياجتماع عملينظريالگوةطيحدر،خوددر موجوديهاتيظرفليدلبهويبوردريپ مباحث

 پژوهشنياينظر خطوط مثابةبه ها،دهيپديمعانوميمفاهيغناوتينيعوتيذهنقيتلف

. است شده استفاده

نيا.)Lemert, 1990: 301( دهديمليتشكراويبوردةينظردر مفهومنيتريكانون توسيهاب

. است شده ترجمه...و خصلت منش، واره،عادت،ملكه همچونيواژگانبهيفارسدر مفهوم

 منبع مثابةبهكه دانديمييجاهجاب قابلوايپايهايخوو خلقازينظامرا واره عادتويبورد

نياازويبورد.)Bidet and Bailey, 1979: 203(كنديم عمل مندساختيرفتارهاةآورندوجودبه

 استفاده،ابدييم تجسم افراد دروندرياجتماعيارهاساخت چگونه نكهياحيتوضيبرا مفهوم

 ,Bourdieu and Passeron( كنديمفيتعر هنجارها انتقالدرايپاينظامةمثاببهراآن كرده،
؛استگريبازهريگروهويفرد فرهنگواتيفيك ملكات، وارهعادتنيبنابرا.)53 :1990

و دهديم نشانرا خود،يخوو خلق قالبدرو شوديم جمعيودر زمان گذراب آنچهيعني

،راوتساوهدازبيقن( هاست انگارهو كردارها رفتارها،ازياريبس بخش ساخت رفته،يپذ ساختنيا

نيتضمگريد دانيمبهيدانيمازرا هنجارها انتقال مستحكم،وقيعم ساختارنيا.)283: 1391

 ,Landy( شوديميتلق افراد توسط شدهيدرونياساختاره هنجارها،نيا،رونيااز. كنديم

 متندر افراد. دانست توسيهاب بودن مولدنيهمديباراويبوردةينظريكانونةنقط.)28 :2011
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شكلرا آنهاكهييساختارها درون كننديم تالشكه اندييعملگرايهاستياستراتژ،هينظرنيا

يآگاه سطحجةينتاز آنكهازشيب افراديها كنشوها راهبرد،نيبنابرا. كنند عمل است، داده

.)Landy, 2011: 28(ديآيمديپد هنجارهانيا دروناز،باشد فرد

 دانيمفيتعردرويبورد. استويبوردةينظر مهمميمفاهازگريديكي دانيمايلديف

 خاطربهكه دانميمييهاتيموقعانيمينيع روابطةمنظوماي شبكهرا دانيممن«:سدينويم

 دارندگانو نهادها عامالن،به خودةبالقوويكنونتيوضعقيطرازكهييهانيتعو وجودشان

،نيهمچنيو.)136: 1385،زنيكنج(»هستندفيتعر قابلينيع صورتبه كنند،يمليتحم خود

 براساسدخو دروناز دانيمهر«:سدينويمو كنديمفيتعر قدرت روابط اساسبررا دانيم

،ياقتصادةيسرمااز متشكلهاهيسرماو كاالهابهيابيدست.بداييم ساخت قدرت روابط

 محل دانيمنيادر،ياجتماع افتخار مانندنينمادةيسرماويفرهنگةيسرما،ياجتماعةيسرما

يساختارمنديفضاها توانيمراها دانيم،نيبنابرا؛)Bourdieu, 2005: 230(»است عامالن نزاع

 اند شدهيده سازمانهاهيسرماازيبيتركايهيسرماازياژهيو انواع اطرافدركه كرد تصور

)Swartz, 1997: 117(.شماربه مختلفةدافعو جاذبه نقاطبايسيمغناطيروين،دانيمرونيااز 

يهامكتباي افراديهاتيموقع،آن دروندركه روابطاز ساختارمندييفضايعني؛ديآيم

 شوديمفيتعريمتفاوتةرابط صورتبه دانيمآندر حاضرانگريد قبالدريفكر

(Lane,2000:73).درركنشگهركهدشويمميتقسييهاندايمبهياجتماع جهان،ويبورد نظراز

يويبراهيسرما،ليدلنيهمبه؛كنديم مبارزه بهتر گاهيجا گرفتنارياختدريبرا دانيم هر

: برديم نام دانيم راهبرد نوعسهازويبورد.)282: 1391،راوتساوهدازبيقن( است قدرت دهندةنشان

دركهدنكنيم اتخاذيكسان،معمول طوربهرا حفظ راهبرد.يواژگونوينيجانش حفظ،

 Bourdieu and( برخوردارندتيارشد مقاماز،دانيمدرو دارند قراريمسلطيهاتيموقع

Wacquant, 1992: 98-99(.

يبندميتقسانيمدر. استهيسرماو،يبوردةينظردر مهميهامومفهازگريديكي

. است رداربرخوياريبستياهمازنينمادةيسرماويفرهنگةيسرماو،يبورديهاهيسرما

 ثروتزينوياجتماع اعتبارازكه است اعتمادبريمبتنويجمع باورينوعنينمادةيسرما

،وجههن،ينماديابزارهاةمجموع-نينمادةيسرما،ويبورديبرا.رديگيم سرچشمهيماد

-)300: 1386،يهوكف(...و) كالبدو كالم( رفتارهادريفرديهاتيقابل،احترامت،يثيح

يهاشكلاز استفادهبا قدرت روابطيساز مشروعنةيزمدر گفتن سخنيبرايراه كنندةانيمان

،نيبنابرا.ندكنيمتيتثبرا خود اقتدارو اعتبار،راهنياازگر سلطهيهاگروهكه استنينماد

 استفادهتيمشروع،نينمادةيسرما صاحب افرادرايز؛است قدرتياصل منبعنينمادةيسرما

،راوتساوهدازبيقن( اند كرده خودآناز دارند،ارياختدرراآن كمتركهيكسان درمقابلراآن از
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ديتولبا،...و نگارانروزنامه سندگان،ينو هنرمندان،يعني،يفرهنگ دكنندگانيتول.)285: 1391

ريتعببه،)Bourdieu, 1984: 175( كرده مشروعراياجتماع نظم،نينماد كار راهازنينمادةيسرما

،شل(ندكنيمنيتضمنينماد خشونت اعماليبرارا خودبا كنشگرانيهمدستلش اسكات

1383 :348(.

 توسيهابكه استيساختار انتقالو بازساختد،يبازتولو،يبورد مباحثدرگريد موضوع

و افراديشناختيساختارها دروندرياجتماعيساختارها. كنديميدرون،فرد ذهندررا آن

راياجتماع جهانيبند طبقهبريمبتنياجتماع نظم آنهاكه شونديميدرون چنانهاگروه

يساختارهاانيم تعادل جاديابريوديتأكبهويبوردةينظردرديبازتول مفهوم. كننديمديبازتول

ك،يولوژيپراكس شناختةيپابرويبورد روش. گردديم بازياجتماع عامالنو جامعهينيع

دررا افتهيساختيها دادهوييگراتينيعيساختارهاانيمكيالكتيد روابطازينظام

 كردنيدرونكيالكتيدبريمتكينظام؛استديبازتول حالدر مرتب طوربهكهرديگيبرم

باياجتماع عاملهر،اساسنيابر.)281: 1390،هدازبيقن(هايدرون كردنيرونيبوهايرونيب

چهوياجتماعچه-تيرضا سطحوهيسرما قدارم نظراز مساعد نسبتبهيموضع كسب

،ليتمانيا.كند منتقل خود اخالفبهرا راثيمنيا داردليتما-ناخودآگاهاي آگاهانه،يشخص

 خود موضعايتيوضع انتقاليبرارايديبازتوليراهبردهازايا مجموعهكه دارديوامرايو

.)50-51: 1385،نتنوفوهريوش(رديگ كاربه ممكن وجهنيبهتربه آن، مشخصات تمام با

و افرادنيبيمراتب سلسلهزيتما موجبياجتماع سطحدرنينماديها نظام آنكه مهمةنكت

يها نظاميبرا تنهانهيتقابل روابط منطقكه كنديملاستدالويبوردرونيااز؛شوديمهاگروه

نيچن. روديم كاربهزينياجتماع روابطيبرا بلكه،گفتماناي اسطوره زبان، مانندنينماد

ينظمنآهبومينيبيمراياجتماع جهان آنهالةيوسبهماكه شونديمييلنزهاييهازيتما

نيهمدرديبارانينماديهامومفهوها نظامن،ينماد قدرت.)47: 1390،يياباب(ميدهيم معنادار

يها نظامةهمنياديبنيژگيو،ويبورد نظربه.ديديدوقطبيهازيتما كردنيدرونيبرا قدرت

.)Bourdieu, 1984: 468( استيقطبيزگذاريتمانيهمن،ينماد

ييفضا مثابةبهكه استيدانيم سم،يونيهص-ويدروبريپةيرظنياهموهفمهبهجوتاب-

ازپسژهيوبهانيهوديانيمدررا ...و كردهايرو ها، انگاره اهداف، افراد، روابط ساختارمند

 روشنفكران،از اعم،مسلطةطبق راهازراهاهيسرما انواعو استدهيبخشنيتعل،ياسرائسيتأس

.دكنيم عرضه شگرانكنبه،ياقتصاد دارانهيسرماو استمدارانيس سندگان،ينو

 هدفرا كنشگران ذهنو باورنينمادةيسرماو،يبورد مباحث براساسنكهيابه توجهبا-

نينمادةيسرمايهانهيزمازيكيديبارا خودازفيتعريچگونگوتيهو دهد،يم قرار

 زمان گذردرل،ياسرائيحاميخارجانيهوديولياسرائ ساكنانيهوديرونيااز؛آورد شماربه
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لياسرائويملنيسرزمو وطن داشتنبه باور«ازجملهيمشتركيها وارهعادتوهاتخصل

-هوديتيهو صورتبهو كرده انباشت خوددر را)Landy, 2011: 40(»نيسرزمنيا مثابةبه

. انددرآوردهستيونيصه

ينمادها چوبچاردر،كنونتا آغازازسميونيصه دانيم دروندرنينمادةيسرما-

ديتأك،يعبر زباناز استفاده گسترش ازجمله...و انهيگرايمل،يفرهنگ،ياسيس،ينيد مختلف

 قومانيمدريزگذاريتمايپدر...وها اسطوره شده،ياسيسينيديهامومفه،يمذهب مراسم بر

. است بودهلياسرائياسيس ساختار استمراروتيتثب جهتدر مختلفيها»دگر«با هودي

 راهبرد هدفبارانينماديهاهيسرما سم،يونيصهياسيس دانيمدر نماد دكنندگانيتول-

-هوديتيهوو جاديا،ياسيس مسلطةطبق قدرت اعمالبهتيمشروعولياسرائ حفظ

 اهدافبا انهيگراتيتثب تعامليبرا كنشگرانيكلةوارعادتو توسيهاب مثابةبهراستيونيصه

.ندكنيمديبازتول سم،يونيصه

زاستيوهياهزيامتتخاسربةلحرم.1
مسينويهصناديم)فلا
 هدفبا نوزدهم سدة اواخرازكه استيكيهژمونوكيدئولوژيايفضا سم،يونيصه دانيم

،دانيمنياياصل ساختار. آمدديپد ملت- دولتكي چارچوبدر جهانانيهودي استقرار

ةمسئل«كه امرنياسميونيصه دانيم. گرفت شكل مختلفياه»دگر«باانيهودي تفاوت حول

 شمرده ملتكيديباز،يچهربر مقدمانيهوديوستينيشدنحليهمانندساز راهازتيهودي

 تالشم،سيونيصهيجهانيها نگرهكيبرگزار همچونييهااقدامبا را)132: 1390،يعناص(» شوند

. كرد حاكم عمليفضادر ...ولياسرائسيتأسن،يفلسطبهانيهودي هجرتيبرا

 اندازة همانبهيدانيمةمثاببهسميونيصه،1897درسميونيصهيجهانةكنگرنينخست در

 كنشگرانيذهنيفضا بالطبعو دانيميساختيفضارايز؛بود مبهمآندر موجوديهاهيسرما

به.بوديكل هدف،نيفلسطنيسرزمبهانيهودي بازگشت تنهاو نگرفتهكلش شفاف صورتبه

 بدون شد؛ اشاره هرتزل مانندياشخاصةشياندو نظر عالمدرسميونيصه دانيميساختيفضا

يوابستگ«يالگوبرديتأكبا هرتزل. باشد داشتهرا شدنياتيعمليبرا الزمتيظرف آنكه

 وقتيورتامپرااز قراردادكي براساسديبانيفلسط قلمروكه بود باورنيا بر1»يمستعمرات

 اروپايهايپادشاه از2زائرانةهم سپس،مانديم محفوظآنبر سلطه اگرچه؛شود گرفته

نيتر مبهم. رنديبگ دستدررانيفلسط سراسر ده،ش منتقلنيفلسطبه)يعثمان(هيتركزينو

1. colonial dependency 
.تسانايدوهيروظنم.1



و بازتولي نمادةير سرمايتأث  557ليساز در اسرائتيهويزهايد تماين در ساخت

تيهونكرد فربه جهتدر هرتزليهاآموزه. بودآن ساكنانتيهوةمقول،الگونيا بخش

يهوديتيهو. داشتشهيريوسط قرونياروپا مردمانيزندگ سبكدر بلكه،نبوديهودي

 بداندانيهوديةجامعازيجزئرا خودكهدشويم اطالقيفردبه آن،يگرانهيكمشكلرد

)bje, 2014.11.22(ديباسميونيصه دانيم،يهوديتيهوازيخنثفيتعر درمقابلكهيحالدر؛

 منزلةبهلياسرائ قلمرودريهودي ملتسيتأسازيهوديهر،آندركه كرديمديتولرايساخت

 ,Motyl( باشديهوديريغ جوامعدرانيهودي جذب مخالف،كردهتيحماانيهوديياصل وطن

 ساختديبا خوديساختيفضايسازنهينهاديبراسميونيصه دانيم،نيبنابرا.)604 :2001

گريديهاندايمبايكيدئولوژياةمنازعدر ادشدهييمبانبه توجهباراانيهودييذهنيفضا

 هرتزل. كردينمنهينهادسميونيصه دانيمدرراآن هرتزليالگوكهيامسئله؛داديم گسترش

ياروپا استبدادو ارتجاعازيعناصركه داشتيايالتقاطييايوتوپيةجامعبهيوافرةعالق

 رسومو آداب شرفت،يپ،يمعمار مانند اروپاخيتار شرفتيپازيگريد عناصر كناردررا انهيم

 بگذارند،ماارياختدررانيفلسط اگر«:سدينويمهيزمننيادريو.دهديجا خوددر...و

 ,Bresheeth(»ميبسازايآسدرت،يبربرضدو شكوفايتمدنبا اروپا امتداددريواريدميتوانيم

1989: 142(.

،يهودي كنشگرانيذهنيفضا كردن مندساختو گسترشيبراسميونيصه دانيم اگرچه

 خود دروندرراانيهودي مهاجرت امكاناتونيزم ماننديداقتصاوياسيسيهاهيسرما

 هرتزلكهييالگورايز؛كنددايپ دستتيموفقبه نتوانست نخست،ةمرحلدر كرد، عرضه

 ,Bresheeth( بود گذاشته پاسخيبرا مجموعهنيا ساكنانيابيتيهويچگونگ بود،آن انگذاريبن

يريگشكل هدفباراياهيسرماچيه،ياقتصادةيسرمااز جدا هرتزليعبارتبه؛)142 :1989

ازينكهيحالدر؛نكرد عرضهسميونيصه دانيميساختيفضابا منطبق ان،يهودييذهنيفضا

. نموديميضرور الگونيادر،كندتيهداراانيهودييتيهوويذهنيفضاكهياهيسرما به

يونعمنوناك:نيدامنةيامرس)ب
 برخالف كرد تالشكهييالگو سم،يونيهص نخست موج سندگانينوو روشنفكرانانيم در

سميونيصه دانيمسيتأس منظوربهرايذهنيفضاويساختيفضاكيالكتيد هرتزل،يهاآموزه

 الگونيا. بوديغربسمياومانويهودي راثيمبريمبتن1»ييايوتوپي استقالل«كند، جاديا

 :Bresheeth, 1989( داديم قرارآن كانوندررانگفرهو كرديم خارجتيمحورازرا استيس

وفكبروريبو) 1856-1927(حائام آحديعبر نامبا نسبرگيگ آشر ماننديروشنفكران.)142

.بردندشيپبهرا نحلهنيا

1. utopian autonomy 
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ةنديآ،خود گزارشدرو كرد سفرنيفلسطبه بارنيچند،يروسةسندينو،نسبرگيگ

 اكنونكه گونهآنزيچهمه اگر«: كردفيتوص گونهنيا،بودليتشك حالدركهراياجامعه

 است، جامعهنيا انتظاردر آنچه بود؛ نخواهد غلطو باطلياليخمن تصور رود،شيپبه است،

يخارجويداخليهاجنگ فقطياجامعهنيچن اندازچشم. است آشوبوديتهد وحشت،

 بود،ياسيسسميونيصه انگذاريبنكه هرتزلفبرخاليو.)Brownfeld, 2004: 16(»بود خواهد

يابيدستو انداخت راهبهلياسرائدر»يمعنو كانون«كي جاديابريمبتنرايفرهنگسميونيصه

 دانيميو.)Knesset website, 2014.9.18( داد قرار خود هدفرا»يهودي ملت«كي به

بهو دادليتشكآن دروندرياسيسسميونيصه دانيم شبرديپيبرارايفرهنگسميونيصه

 نسبرگيگ. پرداخت عرضه قابلنينماديهاهيسرما قالبدر دانيمنيايهاداشتهفيبازتعر

دلياسيسسميونيصهيهاييگويكلبههيروسيستيونيصهيهامحفل شتريب مانند آنكهيجابه

 آنانيپراكندگازيناشينناتوابا مقابله راهرالياسرائدرانيهودي گردآمدنيبرا تالش ببازد،

 مانندبهكه شود دادهليتشكنيفلسطدريمعنويكانونو مركزديبا بود معتقد بلكه،دانستينم

 سم،يونيصهيجهانةكنگرنينخستازپسيو. كند عمل اسپورايدانيهودي تمركزيبراييالگو

.(Spiegel, 1939: 289)ديديميرعمليغرا هرتزليهابرنامه چون؛شد خارجآن از

 دانيميذهنيفضادر ابهاموهيسرما نبودبه واكنش نسبرگ،يگييايوتوپي استقالليالگو

راآن نسبرگيگكهنينماديهاهيسرمابر تمركزجهيدرنت؛بود هرتزليالگودرسميونيصه

 توقفونيفلسطبهانيهودي مهاجرت گسترش منظوربه خواند،يملياسرائدر»يمعنو كانون«

بهاقياشتيجابه«كه بود باورنيابر نسبرگيگ. گرفت قرار كار دستوردر معكوس مهاجرت

بهجيتدربهراانيهوديديبايستيونيصه جنبش،يهودي مستقل دولتويملياخانه جاديا

كه داشتديتأك امرنيابريو.»كندليتبديمعنوويفرهنگيمركزبهراآن،آوردهنيفلسط

انيهوديانيمدررايمليدولت داشتنيايؤروزهيانگ ابتداكه داردفهيوظيستيونيصه جنبش«

 ملت-دولتليتشكيبرايكاف توانويآمادگانيهوديكه استآنازپس؛كنداياح اسپورايد

.)BBCwatch, 2014.2.1(» داشت خواهند را

باياسيساييعملسميونيصهازادانتقبارا خودةمقالنينخست 1889 سالدر نسبرگيگ

 دانيمدرنينمادةيسرمابر تنهانه،مقالهنيادريو. نوشت1»ستينحلراهنيا«عنوان

يو.دكريمعرفسميونيصهيهاارزش عنوانباراآنيهاقامصد بلكه كرد،ديتأكسميونيصه

 اسپورايدانيهودي جذببه قادر،طيشراآنباوتيموقعآندرسميونيصه جنبش«كه نوشت

نيادرراانيهوديةمسئل،ونيصهدريملياخانه جادياو نبود)نيفلسط(لياسرائنيسرزم به

.)Bresheeth, 1989: 143(»كندينمحليزمانةباز

1. Lo ze haderekh (This is not the way) 



و بازتولي نمادةير سرمايتأث  559ليساز در اسرائتيهويزهايد تماين در ساخت

ييشناسا انگارة،1897 سالدرسيسوئ بازليستيونيصهةكنگريبرگزارازپس نسبرگيگ

ةمسئل،يهودي دولت«عنوانبايامقالهدرو گرفت تمسخربهراانيهودييملةخانيالمللنيب

وجيبس اسپورا،يدانيهوديانيمدريفرهنگسميوناليناسياياح بدون«:نوشت1»انيهودي

 خانةنيا اگريحت بود؛ خواهد اساسيبانيهودييمل خانة ساختيبرا گستردهتيحما

»بود خواهد سستوفيضع شود،ييشناسازينيالمللنيبنيقواندرو شود جاديايمل

)Ha'am, ةاشاع قانون،1898 سالدريستيونيصهةكنگرنيدوم،هشدارنيايپدر.)1897

بيتصويستيونيهص جنبش اهداف شبرديپيبرارا اسپورايدانيهوديانيمدريهودي فرهنگ

را خوديهاتيفعال،موشهيبنا گروهو گرفتپايعبر نشرو چاپيهاتشركنيبنابرا كرد؛

.)Theinfounderground, 9328( داد گسترش

.شد توجه آنهابهو افتيتيمحبوباريبس،خاصيزمانةدوركيدر نسبرگيگيهانظر

ويعبر زبانياياح-1903تا 1882از-2نيفلسطبه مهاجرت موجنينخست شكستاز پس

در،اسپورايدانيهوديانيمدرو مرزهااز خارجدرهمونيفلسطدرهم،يهودي فرهنگ

 مثابةبهيعبر زبانواتيادب گسترشجهينتدر؛)BBCwatch, 2014.2.1( گرفت قرارتياولو

. گرفت قرار روشنفكر مسلطةطبق كاروردستدر،نينمادةيسرما بارزيهاقامصدازيكي

درنينمادةيسرمايهاقامصدنيترمهمازگريديكي،يهوديسميوناليناسايييگرايمل

 دانيم روشنفكرانازيكي عنوانبه3وفكبروريب. بودسميونيصه دانيم نخستةمرحل

يو داشت؛انيهوديانيمدريستيوناليناسرتفكقيتعمو گسترشدرييبسزاريتأث سم،يونيصه

ةيسرمابهراياقتصادةيسرما،يطبقاتةمبارزدريهوديسميوناليناسبر تمركزبا توانست

 شانيبرا اجباربهكهييهاحرفهاز بتوانند آنكهيبراانيهودي«،يو دگاهيددر. كندليتبدنينماد

هاتمهاجرنيادروندكنيم مهاجرتگريدركشوبهيكشوراز شوند، خارج بود، شدهنييتع

ليتشكرا) كارگران(ايپرولتارةطبق انندتويمكه آنجاستدر؛ديرس خواهندنيفلسطبه،ريناگز

 نكهيا ضمنوفكبرو.)Green, 2012.12.17(» برسانندجهينتبهرا خوديطبقاتيهاهمبارزو دهند

ازراياريبس جوانان،يطبقاتةمبارز شبرديپونيفلسطبهانيهودي بازگشتةينظربا توانست

. داد انجامشيدي زبان گسترشةنيزمدرراياريبسيهاتيفعال كند، جذبيشرقياروپا

ودكرديتأك بود، شده رهايعبر زبانقيتعمو گسترشةيسادركهشيدي زبانبروفكبرو

ديجدشيدييهاپژوهش انگذاريبنيو. نوشتآنتياهم بارةدرياريبس مطالبوهاهمقال

.)Trachtenberg, 2008: 108(ديآيم شماربه

1. Jewish State Jewish Problem. 
2. First Aliyah. 
3. Dov Ber Borochov. 
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يراذگزيامت)ج
 فضاآندرجيتدربهنينمادةيسرماكه برساختةمرحليط،سميونيصه دانيمدريزگذاريتما

 نسبتونهيكم سطحدر،هاعرب درمقابليزگذاريتما. داشتياژهيوطيشرا شد،يم عرضه

و بود نشدهسيتأس زمانآنتالياسرائرايز بود؛نهيشيب سطحدر،اسپورايدانيهوديريغ به

يهاعرب.شديم انگاشتهتياهمكميهاطهيحازيكيانيهوديوهاعربانيمزيتما،جهيدرنت

 شدندينم شناختهياسيس» دگر«و»ريغ«عنوانبهسميونيصه دانيميساختيفضادرنيفلسط

 خود كشور ساختنازكه شدنديميمعرف ماندهعقبو تنبل،يآگاه فاقديافراد،يتفاوتيبباو

ليدلبهرا تصورنيا بودنيموقت نسبرگيگ آشر. بودند عاجز خوديهانيزم كردن آبادو

:سدينويميو؛بود كردهينيبشيپلياسرائسيشاتأسيپةژيوطيشرا

،يوحشيمردمنيسرزمآنيهاعرب،ميهستنيفلسطاز خارجدركهيانيهوديمايبرا«

قتيحق اما؛ندارند خود اطرافازيفهمو دركچيهكه شونديميمعرفنينشابانيبو بربر

 ننديبيمرا اطرافيدادهايرو آنها اند،مردمانرگيد مانندنيفلسطيهاعرب،استنيا خالف

 اطرافبهكه كننديمهرتظا صدايبو آراميظاهربا حاضر حالدر اما،كننديم دركو

انيهودييزندگيروز اگر اما.اندنكرده احساسرا خطرما جانباز هنوزرايز؛ندارنديتوجه

درياعتراضچيه بدونكه كرد خواهند بسنده امرنيابهانيبومنياايآ،ابدي توسعهلياسرائ در

.(Brownfeld, 2004: 14-15)»بزنند؟ قدمما كنار

بر آنكه بدون ساز،تيهويزهايتما برساختةمرحلدرسميونيصه دانيم،حالنيا با

يبرانينمادةيسرماازيبخش مثابةبههاعرباز شود، متمركزهاعرب قبالدريزگذاريتما

 شده مستنديروشنبه نسبرگيگيهانوشتهدر امرنيا؛كرد استفاده اسپورايدانيهودي جذب

:است

 چگونهم؟يكن رفتارديبا چگونهم،يابازگشتهيزندگبه دوباره آنهاانيمدركهيمردمباما«

 قضاوتباو عدالتبا فقط است؛ مشخص پاسخ كرد؟ رفتار آنهابايمهربانو احترامبا توانيم

و اسپورايددر آنها دهند،يم انجامراآن خالف قاًيدق كنند؟يمچهما برادران اكنون اما.حيصح

 اند؛دهيدياانهيوحشو نامحدوديآزاددررا خود ناگاهبه اما بودند؛رياس مختلفيهامكان در

 عداوتو خشونتبا آنها. شوديمليتبد پادشاهبهيابردهآندركهيالمثلضرب مانند درست

.)Brownfeld, 2004: 14-15(»كننديم رفتارهاعرب با

كه دانديميكسانرا آنها،داده قرارانيهوديريغ درمقابلراهاعرب،سطورنيادريو

؛ندشويم متحمل اسپورايدانيهوديريغازكه دهنديم نجاتيظلمو رنجازراانيهودي

هاعربوستاسپورايدانيهوديريغ درمقابلانيهوديانيمياصلزيتما،نديفرانيادرنيبنابرا

.ندوشينم شناخته شده،يقطب» دگر«نامبا هنوز
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ةيسرماليتبد برساخت،ةمرحلدر سازتيهويهازيتمادر مهميهاهنكتازگريديكي

 بازتابوفكبرو مانند،ستيماركسانيهودييهانوشتهدركه بودنينمادةيسرمابهياقتصاد

يبرا زد،يم موج دورهآنياسيسيفضادركهيطبقاتيهاهمبارزتيظرفازيو. داشت

بهرا بورژوا-كارگرزيتماه،يسرماةاستحالباو كرد استفادهيهوديمسيوناليناسنينمادةيسرما

يكي. آورديم ارمغانبه اعتبارو افتخار،مهاجرانيهودييبراكه ساخت مبدلنينمادةيسرما

يداراهاعربوانيهوديانيمدر كارگرةطبق«كه بودنيا،وفكبروةينظر مهميهابخش از

ةمبارز انندتويم گردند،يبازمنيفلسطبهانيهوديكهيزماننيابرابن است؛يمشترك منافع

.)yivoencyclopedia, 2014(» برندشيپبهرايطبقات

 متشكلنينمادةيسرمابرديتأكبا،سميونيصه دانيميريگشكل نخستةمرحلدر،نيبنابرا

،اسپورايددرانيهوديريغوانيهوديانيميزگذاريتما،يهوديييگرايملويمعنو كانون از

لياسرائسيتأسيبراانيهودي مهاجرتةمرحلو گرفتشكلنيفلسطاز خارجيمرزهايعني

ازيمندساخت دانيمبهجيتدربهسميونيصهل،ياسرائسيتأسازپس اماد؛يرس انجامبه

هاگروهانيمدرياسيس،ينژاد،يمذهبيرهايغوها»دگر«ازيا مجموعهو متفاوتيزهايتما

از خارجزينو1948يها عرب درمقابللياسرائانيهودي مانند،دانيم درون مختلفيها ردهو

.شدليتبديهوديريغيهاستيونيضدصه درمقابلستيونيصهانيهودي مانند،دانيم

زاستيوهياهزيامتديلوتزابةلحرم.2
مسينويهصناديم)فلا

و كنديمادي»استقالل جنگ« نامباآنازلياسرائكههاعرببالياسرائ جنگنينخست

 ذهنباسميونيصه دانيمكيالكتيد دومةمرحل آغاز نامند،يم»نكبت«راآنهاينيفلسط

. بودلياسرائياسيس ساختار استمرار جهتدر سازتيهويزهايتماديبازتوليبرا كنشگران

1نيفلسطيبومانيهوديانيمدررا التعدويمنش بزرگن،يشيپةمرحلدرسميونيصه دانيم

آنياخالق اصولكه ادشدهييساختيفضاس،يتأسازپس اما؛داديمجيتروهاعرببه نسبت

لياسرائتيتثبوسيتأسيبراكهياانهيگرامصلحتوياضطراريهااقدامبا برد،يمشيپبه را

 مرحلهنيادر اگرچهنيبنابرا؛)Weissbrod, 2002: 45(شدينمعيتجم،گرفتيم انجامديبا

درانيهوديتيهو،بود شده شفافسميونيصه دانيميهاتساخن،يشيپةمرحل خالفبر

2يدوراه
)Weissbrod, 2002: 96(بيتصوييسواز دوگانه، كرديرونياةجينت. بود آمده گرفتار

 گرفتيبرمدررا48يهاعربكه بودلياسرائانشهرونديبرابر ماننديمتناقضنيقوان

1. Tsabar 
2. Dilemma 
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)Weissbrod, 2002: 45 (نينمادديجديهاهيسرماةعرضيبرا مناسبنةيزم،گريديسوازو

با.شد جادياسميونيصه دانيمدر ادشده،ي تحوالتبه توجهباانيهوديتيهوديبازتول منظوربه

ةدورباسهيمقادريتوجهانيشايهاتتفاوزين مرحلهنيادريزگذاريتما،امرنيابه توجه

.داشت نخست

 دانيم.ديرس اوجبه 1967 جنگبا،شد آغاز 1948 سالاز اگرچهيساختيفضانيا

 عنوانبه،جوالنيهايبلندو غزه نوار،يباخترةكران افزودنو 1967 سالازپسسميونيصه

 عرضهيبرايديجدنينماديهاهيسرمابهازينل،ياسرائبههاينيفلسط مختصيهانيسرزم

زيتماو)Weissbrod, 2002: 71(هدد وفقديجد تحوالتبارا ساكنانيهوديتيهوكه داشت

. كندديبازتول خوديهااقدامهيتوج جهتدرراينيفلسط» دگر«با

ارگداينبيراگتسر؛نيدامنةيامرس)ب
ليتشكسيتأسةمرحلدررانينمادةيسرما دكنندگانيتول مسلط،ةطبق مثابةبه روشنفكران اگر

ةيسرما ادگرا،يبنيمذهبيهاگروه سم،يونيصه دانيمتيتثبيبرا تالشةمرحلدر دادند،يم

ييمعناخأل ادگرا،يبنيمذهبيهاگروه. دادند انتشارانيهوديانيمدرراآنوديتولرانينماد

يهاجنگازپسانيهودييذهنيفضابارامسيونيصه دانيميساختيفضاكيالكتيد كه

يهاهيسرماةعرض راهاز بود، كرده مواجه چالشبا،1967 جنگژهيوبه،هاعرببالياسرائ

. كردندفيبازتعر»يرستگار«تيمحورباديجدنينماد

 شدهياجتماعيختگيگسويسرخوردگ دچار،1967 جنگازپسهاعربكهيحال در

يهانمكا تصاحبو اعراببر غلبه سبببه،يافراطيمذهبيهاگروهژهيوبه،هايهودي بودند،

يهاتسيونيصه. داشتند كامليخرسند،يغرب واريد معبد، كوه المقدس،تيب چونيمقدس

 الوقوعبيقرويالهيرستگارازيانشانهراليئاسرايروزيپ،ميآمون گوش مانند،يمذهب

آناز،بخشييرهااتيالهةيزاواززين سكوالريهايلياسرائكه بودياگونهبه امرنيا. دانستند

 بر1»يمليرستگار«مفهوم،1948 جنگدريروزيپازپس.)22: 1389،نياتشربليز( گفتند سخن

.)Weissbrod, 2002: 45( افتي غلبهسميونيصه دانيمگريديهاجنبه تمام

 همسويهاجنبشوميآمون گوشياساسةيپادويافراطييگرايملويمذهبييگراافراط

يهابهانه درمقابلرا1967 سال اشغالميآمون گوشياعضا.)Bresheeth, 1989: 142( بودآن با

آنو دانستنديم»يياستعالتياهمبايكيزيمتافيامسئله«،...وكيدموگراف،ياقتصاد،يتيامن

نديفراازيبخش،...و پوريكومي جنگ هولوكاست، ماننديخيتار حوادثرگيد همراهبه را

ياراضيبرا منازعه دادن قرارباميآمون گوش. كردنديميتلقيخيتاريرستگاروييرها

1. national redemption 
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 گفتمان كرد تالشخ،يتاردرياانهيموعودگرا بخشييرها كرديروازيبخش مثابةبهدهادشي

،نياتشربليز( كنديدفاع-ياسيسو انهيگراعمل گفتماننيگزيجارا زشناسانهيرستاخويمذهب

،ياله گانه،ييتصور دوره،نيانينمادةيسرماازريتأثبايساختيفضا،نيبنابرا.)23: 1389

 مثابةبهرالياسرائيهااقدامودكرفيبازتعر خود دروندرراتيهوديازدهيبرگزوتمتفاو

ازيامرحله منزلةبهلياسرائيروزيپجهيدرنت؛دكرريتفسيرستگارريمسدريضرورياهمرحل

.)23-25: 1389،نياتشربليز(شدجيتروياله سلطنتسيتأس

يتلموديآموزشيهايآكادم،ياشتراكيهااهاقامتگ نظام راهازميآمون گوش جنبش

: 1389،نياتشربليز( مدتكوتاه آموزش مراكزو بزرگساالنيآموزشيهابرنامه مدارس،،)وايشي(

يهوديةجامعدررا» هودي قوميرستگاربهلينريمس:جنگ«يبرمبنا خودنينمادةيسرما)24

د،يجد نسلو جوانانانيمدر خوديهاهآموز گسترشباميآمون گوش. داد انتشارلياسرائ

در 1975 سالدر. كردتيهداسميونيصه دانيميساختيفضا چارچوبدررا آنها سرعتبه

و مخالف1967يهانيسرزمازينينشعقب هرگونهبا آموزاندانش درصد65،ينظرسنجكي

 انتخاباتدرجهينتنيا. بودنديباخترةكراندريسازشهرك موافق،درصد هشتاد حدود در

،نيشيپةمرحلدركهيبومانيهوديةندينما مثابةبه كار حزبوشد داده بازتابزينلياسرائ

25بهآنتيمحبوبو داد دستازرا خود گاهيجاجيتدربه داد،يم گسترشرا خود اصول

كه راباعبالياسرائيهاجنگريتفس،رونيااز.)Weissbrod, 2002: 102(ديرس درصد

 دانيميساختيفضا دوره،نيانينمادةيسرماةمثاببه،شديميتلقيرستگارازييهانشانه

. كردديبازتولانيهودينةيشيبتيهودرراسميونيصه

35ازشيبونهيكاب مهم رانيوز ازجملهلياسرائياسيس رهبراننكهياتياهم حائزةنكت

 عرضهلياسرائيهوديةجامعدريافراطيهاگروهكهينينمادةيسرمااز،كنستاز درصد

ازلياسرائياسيس ساختارتيحما.)137و30: 1389،نياتشربليز( كردندتيحما شدتبه كردند،يم

 دانيمدر موجوديساختيفضا،هيسرمانياكه داد نشانميآمون گوش مانندييهاگروه

هكرد مندساختيخوببهانيهودييذهنيفضادر دان،يمنياتيتثب چارچوبدرراسميونيصه

. بود

يراذگزيامت)ج
كهينينمادةيسرماتيماهزينوسميونيصه دانيم تحوالتبا سازتيهوزيتما،دومةدور در

 دستگاهوهاعادت،هاتخصل جاديا،يساختيفضانياةجينت. افتييديجد ابعاد شد، عرضه

كهيعاديمردم گاهيجادرراانيهودي بارةدريسنتمسيونيصه تصوركه بودياژهيويمعرفت

 كامل طوربه باشند، خود سرنوشتنييتعحق كساني اصولونيقوان تابعگريديهاتمل مانند
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نيا اساسبر.1»ندشويمن محسوبيكشورچيه جزءو بوده تنهايمردمانيهودي«و كرديم رد

 شمرده»يهوديريغ«آنكهليدلبه،يدموكراس همچون شمولجهانيهاارزشيحت،يزسازيتما

يبراكه» گرانيد«و هوديانيمزيتما،نيبنابرا.)142: 1389،نياتشربليز( بود اعتبار فاقد شدند،يم

از شد،يميمتجلينيفلسطو عرب»ردگ«در همهازشيبيزمان مقطعآندرسميونيصه دانيم

يذهنيفضادرجيتدربه كرد،يميمعرفيالهيرستگارريمسرا جنگكهينينمادةيسرما راه

،يلياسرائةسندينو،اُز آموس.شدديبازتولهاعربوهاينيفلسطبايتيهو تضاد مثابةبهانيهودي

تيب جنوبياهالازيزنبا مصاحبهدر ممكنةويشنيبهتربهرا سازتيهويزسازيتمانيا

هاينيفلسطبا سازشو مصالحه احتمال بارةدريوازاُز آموسيوقت؛است آورده لحم

:ديگويم پاسخدرزن پرسد،يم

و زحمتدرم،يكرد حركت سازش سمتبه آنهابا زمانهرما؟�هاياجنببا مصالحه«

 تمام�سائول پادشاه است؛ شدهديتأك مقدس كتابدرهك است همان راهنيا.ميافتاد دردسر

 اندشده وادار آنها. كرد ترحم�قيعمال قومبهرايز داد؛ دستازرا خوديپادشاهو تاجو تخت

 جنگدريگاه،يمذهب جنگدريگاه آنهاست، ذاتنيا باشند،ماضدبرشهيهم كه

 است، خداوندريتقدنيا كنند،يميدشمنمابا ...وسميتيسميآنتدريگاهك،يدئولوژيا

 :Bresheeth, 1989(»بردانيمازرايو سپس كرد،كيتارو سخترا فرعون قلب اول خداوند

144(.

ةواسطبهكه كرديميمعرفييها»دگر«راهاعرب هود،ي قوميخيتار سرنوشتازيتلقنيا

 آنها. برسد سرانجامبهيرستگارريمستا اندشده داده قرارانيهودي راهسربر خداوندريتقد

دررا آنهابا جنگ خداوند،ةارادو داد نشان نرمش درمقابلشاندينباكه بودندييها»دشمن«

.شديميتلقريناپذاجتنابيضرورت آنهابا جنگنيبنابرا؛بود داده قرار هودي سرنوشت

 چشملياسرائيهااقدامبهيتفاوتيبباكهيافراد مثابةبهزينهاينيفلسطريتصوجيتدربه

لياسرائبهبيآساز جدايهدفكه»ستيترور«ماننديصفاتو باخت رنگ بودند، دوخته

.)weissbrod, 2002: 130(شدديبازتوليذهنيفضادر ندارد،

يزهايتما برساختيبراسميونيصه دانيمل،ياسرائ جادياوسيتأسةدوردر اگرچه

 نامباهاعربازشيبرا اسپورايدانيهوديريغكه گرفت بهرهينينمادةيسرمااز سازتيهو

بهت،يموقعتيتثب هدفباسميونيصه دانيمكهيادورهدرطيشرا،كرديميمعرف» دگر«

.تسجيمهرهبنآزادوختاداقتعاياربمينومآشوگهكليجناتايآزايكي.1
2. goym 

.دنناديمنايدوهيوليئارساهاشداپنيتسخنارصخشنيا.3
نآزاوهدوبزاجحلامشردناشهاگتساخهكدناهدوبهدئابياهبرعزاياهريت،يربطدننام،ناينيشيپياههتشونةياپرب.4
.دناهتسنادنايرومآونايناعنكزايرابتارقيلامع،نينچمه.دناهديچوك ...ولباب،ماش،رصمنوچاهنيمزرسرگيدهبناماس
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ينينمادةيسرما چارچوبدرهاعربوشد واژگونه پرداخت، سازتيهويهازيتماديبازتول

و دانيمطيشرابا منطبقرالياسرائيهودي ساكنانتيهوكه بودندييها»دگر«شد، عرضه كه

يهاارزشةمقولبركه ادگرايبنيرستگار،رونيااز. كردنديمديبازتولآن استمرار جهت در

 قوميبرترليدلبهديعقاگريدبايطلبمبارزهويسرسخت متقابل،تيولمسئ«ازجمله،هودي قوم

وهاعرببالياسرائدرسميونيصه دانيم تقابل داشت،ديتأك)weissbrod, 2002: 219(» هودي

رايساختيفضايهازيتمانيبنابراو داد انتقالانيهودي ذهنبهراينيفلسطيهاعربژهيوبه

.كردديولبازت آنانتيهو در

هجيتن
تيهودريزگذاريتماديبازتولو برساختيچگونگتاندبود درصدد مقالهنيا سندگانينو

 ساختارنياتيموقعتيتثبيبرا تالشولياسرائسيتأسةمرحلدودررالياسرائانيهودي

ةطبق،مقالهنيادر شدهمطرح استدالليبرمبنا. كننديبررسهاعرببا جنگ خاللدرياسيس

كهينينماديهاهيسرما راهاز،ينيد رهبرانو روشنفكراناز اعم،سميونيصه دانيمدر مسلط

در موجوديساختيفضاكيالكتيد كردند، عرضهسميونيصه دانيمدر مرحلهدونيا در

طيشرابه توجهبا. بردندشيپبهنيسرزمنيادر ساكنانيهودييذهنيفضابارالياسرائ

 آن،تيتثبيبرا تالشةمرحلدرنيهمچنولياسرائسيتأسةمرحلدريختسايفضا

ديبازتولو برساختهسميونيصه دانيم استمرارو حفظ راهبرد جهتدر سازتيهويهازيتما

. شد

بريمبتنيمعنو كانون جاديال،ياسرائسيتأسةمرحلدر پژوهش،نيايهاافتهي اساسبر

وفكبروريبو نسبرگيگ آشريهاهينظردريطبقاتةمبارزةزينگاوشيدي،يعبر زبان گسترش

يدولت داشتنةزيانگ ان،يهوديانيمدرتاشد موجب موشه،يبنا مانندياتيعمليهاگروهزينو

 صورتبهرا اسپورايددرانيهوديريغوانيهوديانيميزگذاريتمازهيانگنيا.ديآ وجودبهيمل

يمبتنستيونيصه-هوديتيهويريگشكل موجبو كرد برساختهانمهاجر ذهندريا ندهيفزا

لياسرائسيتأسجهيدرنت؛شد آنهاانيمدر ان،يهودييبرايمليدولت وجوديبراليتما بر

 خوددررانيفلسطيهانيسرزمازيبخش داشتنيبرا آنانحقكهانيهودي» استقالل«مثابةبه

يمعرفيرمتمدنيغو تنبل آزار،يب» دگر«هاعرب،لهمرحنيادر.شدريتفس داشت، مستتر

انيهوديريغ،مقابلدرو كردنديم برخورد مالطفتبه آنانباستيبايمانيهوديكه شدند

يبرا خوديعيطبحقازرا آنان،داده آزارراانيهوديهاسالكه بودندييها»دگر«اسپورايد

. بودند كرده محروميزندگ
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كيالكتيد بود،1967 جنگدرآن اوجةنقطكههاعرببالياسرائيهاجنگةمرحل در

وديجديهانيسرزم الحاقليدلبهانيهودييذهنيفضاباسميونيصه دانيميساختيفضا

 تالشييسوازسميونيصه دانيم،مرحلهنيادر.شد مواجه مشكلبا،هاعربييارويرو

و جنگازيناشطيشرا انستتويمنگريديسوازودسازتيتثبرالياسرائتيموقعتا كرديم

ديبازتول منظوربه،رونيااز. دهد انتقال خود ساكنانيذهنويتيهويفضابهراآنيهاتحول

درنينمادةيسرما مثابةبهيرستگار مفهوم ان،يهودييتيهوويذهنيفضادريساختيفضا

 دستدرراهيسرمانياةعرض،مسلطةطبقهگايجادرينيد رهبرانوشدفيتعر دورهنيا

وياله سلطنتسيتأسدريضروريامرحله،دشمنانبرلياسرائيروزيپ،نيبنابرا. گرفتند

 خداونديروزيپ جهتدرخيتارريناپذرييتغريتقدازيبخشزين شكستو هودي قومييرها

،هاعرببا جنگونيفلسطيهانيزم تصرفد،يجدينمادهانيا براساس.شد انگاشته

.كنند تالشآنيبرا داشتندفهيوظانيهوديةهمكه بوديريتقدانيشاو مقدسيهااقدام

يديجد ابعادزينيزگذاريتمات،يتثبةمرحلدرديجدنينماديهاهيسرماةعرضبا همزمان

. بازگشت»اهعرب«به» اسپورايدانيهوديريغ«ازيزگذاريتما تمركزةنقط،مرحلهنيادر؛افتي

 ساكنانتيهوكه بودندييها»دگر«شد، عرضهكهينينمادةيسرما چارچوبدرهاعرب

،رونيااز. كردنديمديبازتولآن استمرار جهتدرو دانيمطيشرابا منطبقرالياسرائيهودي

 برانره دگاهيدازرايز؛شدنديم جنگ واردهاعربباديبايرستگاربهيابيدستيبراانيهودي

ةارادو داد نشان نرمش درمقابلشاندينباكه بودندييها»دشمن«آنها سم،يونيصه دانيمدرينيد

يضرورت آنهابا جنگنيبنابرا؛بود داده قرار هودي سرنوشتدررا آنهابا جنگ خداوند،

 ساختاردركهسميونيصه دانيم،پژوهشنياجينتابه توجهبا.شديميتلقريناپذاجتناب

نياتيتثبوسيتأس منظوربه است، كرده آشكاررا خودةجلونيبارزترلياسرائياسيس

انيهودييذهنيفضابهنينماديهاهيسرماةعرضبارا سازتيهويزهايتما،ياسيس ساختار

. است كردهنهينهادو داده انتقال
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