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 چکیده
که در حاا  حارار    و بازتولید هویت یهودیان مبتنی بر اهداف گفتمان صهیونیسم برساخت

باه پای    المللای  و در ساح  بای    داخال اسرائیل بر اساس آنها اهداف و منافع خود را در 

تبیای  اباااد    شاکافی و مو. یکی از فرایندهای مهم در گفتمان صهیونیسم بوده اسات د، برمی

های پنهاان در مات  رفتارهاا و رویکردهاای مارتب  باا       یهشفافیت ال، مختلف ای  سازوکار

را به دنبا  خواهاد داشات. ایا      آندر خارج از مرزهای  هم در اسرائیل و هم ،صهیونیسم

یهودیاان همساو باا اهاداف گفتماان      مقاله با توجه به اهمیت چگونگی برسااخت هویات   

 صهیونیسام چگوناه هویات   ا  پاسخ دهاد کاه گفتماان    ؤ، تالش کرده به ای  سصهیونیسم

مقاله حارر نشاان خواهاد داد    ؟کندرا در قالب اهداف مورد نظر خود بازتولید می یهودیان

تأکیااد باار  بااا، «تمااای » برساااختفتمااان صهیونیساام هویاات یهودیااان را از  ریاا  گکااه 

 اتخاا  مواراع  و « تمای ساز»های صهیونیستی سازماندهی یهودیان در تشکلسمیتیسم،  آنتی

 کند.   سو با اهداف ای  گفتمان بازتولید میهویتی، هم« دگر»با  در ق
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 مقدمه
، زادگاه، نژاد، رویکارد  زبانتفاوت در  رغم بهای که خود را سازی در میان یهودیان به گونهتهوی

ایا  امار   . اسات بوده تری  هدف گفتمان صهیونیسم مهمبدانند، در قالب یک ملت،  ...و به مذهب

و بالحبع ایجاد ررایت و اقناع یهودیاان بارای مهااجرت باه     سازی تری  گام برای فرایند ملتمهم

با توجاه باه اینکاه یهودیاان قبال از تأسایئ اسارائیل ج ئای از         رفته است. به شمار میفلسحی ، 

بودند و هویت آنها نی  در همی  چارچوب شکل گرفته بود، ایجاد هویت مشاتر    های دیگرملت

جدیدی که واسحه پیوند آنها با گفتمان صهیونیسم باشد، بستر اساسی در راستای تأسیئ اسارائیل  

در تأیید اهمیت رابحه هویت یهودیان با تشاکیل   ،هرت   یکی از بانیان مهم صهیونیسم بوده است.

مسائله یهاود   »نویساد:  نگرد و مای روی یهود را به مثابه امر ملی می ، مسئله پی ملت در فلسحی 

)گاارودی،  « برای م  نه مسئله اجتماعی و نه مسئله مذهبی اسات...ای  یاک مسائله ملای اسات.     

صهیونیسم زمانی توانست یهودیان اشاکنازی، سافاردی، می راهای و...را از     ،( از ای  رو11: 2165

 به القاای های اولیه خود جدا کرده و به مهاجرت به فلسحی ، مجاب کند که موف  ملتکشورها و 

جاای جهاان کاه    کدر میان یهودیان شد. بر اساس ای  هویت جدید، یهودیان در هر هویتی جدید 

هاا و  ای از ویژگای شادند کاه مجموعاه   کردند، بخشی از ماردم واحادی قلماداد مای    زندگی می

ی و ....باه یکادیگر   م فاصله جغرافیایی یا موقایت و شرای   بقاتآنها را به رغ ،مشتر خصایص 

م بارای برسااخت هویات    ستالش صهیونی ،روشنفکر و نویسنده اسرائیلی ،آموس اُز داد.پیوند می

به خاوبی ماورد تأکیاد قارار     میان یهودیان چندپاره و متفاوت از یکدیگر را در جهان، مشتر  در 

وادگی نبلکاه ناام خاا    ،ام که صهیونیسم، نام او  ماا نیسات  بارها گفتهم  »نویسد: . وی میدهدمی

خود برای آینده اختالف دارناد.  «  رح جامع»اند و بر روی ای که از هم جدا شدهماست، خانواده

تاوانیم پادشااهی داوود و سالیمان را اینجاا     بر روی اینکه ما چگونه اینجا زندگی کنایم؟ آیاا مای   

بهشت مارکسیست را اینجا به وجود آوریم؟ جاماه غربی را باید بسازیم یاا   توانیمبسازیم؟ آیا می

   «و... دولت رفاه دموکراتیک را؟

های هویتی یهودیان، توانست هویات شاناختاری   رغم تفاوتبه گفتمان صهیونیسم  ،با وجود ای 

باه  نه تنها یهودیان را برای تأسیئ اسرائیل از سایر نقاط جهان مشتر  را ایجاد کرده و بر اساس آن، 

، را در راستای تثبیت ای  سااختار سیاسای   ای  هویتبلکه پئ از تأسیئ نی   .مهاجرت دادفلسحی ، 
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در قالاب  یهودیاان را  هویات   صهیونیسام توانسات  . حا  مسئله اینجاست که چگوناه  به کار گرفت

 گفتماان ؟ آیاا یهودیاان حاامی    آن ایجااد کناد  اساتمرار و حفا    از یک سو و نیا     اسرائیل تأسیئ

، خود را در قالاب یاک ملات تاریاف     گفتمانصهیونیسم به واسحه بسترها و امکانات اقتصادی ای  

یهودیانی که در میاان ساایر    در هویتصهیونیسم  گفتمانمقبولیت  چگونه ،کنند؟ به عبارت دیگرمی

آمدناد و  سیئ اسرائیل، بخشی از ملت مباد  خاود باه شامار مای     ها پراکنده بوده و تا قبل از تأملت

باه وقاوع   ، شاده های ملت ب رگتار تاریاف مای   تگیزیست جهان آنها در چارچوب تالقات و وابس

ا  پاساخ دهاد کاه گفتماان     ، ای  مقاله در نظر دارد باه ایا  ساؤ   با توجه به ای  مسئله است؟ پیوسته

 ؟کندبازتولید می را در قالب اهداف مورد نظر خود یهودیان صهیونیسم چگونه هویت

از  ،«تماای  » برسااخت باا  هویت یهودیاان را   گفتمان صهیونیسمای  مقاله نشان خواهد داد 

و  «تمای سااز » صهیونیساتی هاای  دهی یهودیان در تشاکل سازمانسمیتیسم،   رق تأکید بر آنتی

  .  دکنبازتولید می ای  گفتماناهداف  سو باهم، هویتی« دگر»در قبا   رعمواتخا  

 (،الف)بخ   در. است شده تشکیل بخ  دو از حارر مقاله مقصود، ای  به پرداخت  برای

یهودیان ماورد بررسای قارار خواهاد      در هویتجایگاه تمای  در گفتمان صهیونیسم و تأثیر آن 

با ارجاع به متونی که گفتمان صهیونیسم را در آمریکا و اروپا اساتمرار   (،ب)گرفت و در بخ  

بخشند، به چگونگی برساخت واقایات ایاران در چاارچوب گفتماان صهیونیسام پرداختاه       می

شود. مقاله حارر از تحلیل انتقادی گفتمان به عنوان چارچوب نظری بهاره گرفتاه و متاون    می

 نماید. ر و تبیی  میمورد نظر را در قالب ای  روش، تفسی

 

 چارچوب نظریالف. 
شناسی سنتی بیشتر به توصیف و تفسیر کالم در بافت مشخص که گفتگاو در  اگرچه در گفتمان

شود، توجه کرده و نامیده می 2آن چارچوب واقع شده و اصحالحاً بافت موقایتی یا قرینه حالیه

تواناد  اما ای  بافت مای  ،آیدبه دست میبا توجه به ای  بستر، در حد ممک  مانا و مفهوم کالم 

تر از بستری باشد که بیان و عمال در آن اتفااق افتااده اسات. فهام دقیا  کاالم        بسیار گسترده

                                                                                                                                        
1. context of situation 
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های گفتگو، نهاد بینی  رفتواند به تاریخ زندگی فردی و جمای، آرزوها و امیا  فرد، جهانمی

ای کاه افاراد در آن زنادگی    ت جامااه و سازمانی که افراد به آن تال  دارند و ساخت و پرداخ

نهاادن در عرصاه گفتماان    به ماناای قادم   2کنند، بستگی داشته باشد. توجه به بافت فرهنگیمی

تاوانیم از عقال   ما به ساادگی مای  »نویسد: ون دایک می .(1: 2181)یارمحمدی،  است 1انتقادی

است و در نتیجاه گفتماان   سلیم تبایت کرده و فرض کنیم که گفتمان، شکلی از تاامل و کن  

تری وجود دارد کاه  اما میان گفتمان و جاماه رواب  بسیار پیچیده ،را امری اجتماعی اعالم کنیم

 (.88: 2181)ون دایک،  به خودی خود محتاج تحلیل نظری هستند

ای دربااره قادرت اسات کاه باه نحاوی در دیادگاه        تحلیل گفتمان انتقادی متضم  نظریاه 

باادی،  ون لاوکئ، بیاان شاده اسات. از نظار لاوکئ در قادرت تاک        باادی قادرت اساتی   سه

هاا و رفتارهاایی را نهادیناه    کند، قدرت دوباادی ارزش گیرنده نق  محوری را ایفا میتصمیم

بادی بی  مردم ررایت باه وجاود   دهد، قدرت سهکند که منفات گروه یا فرد را پوش  میمی

دهاد  تفکرات و سالی  و گرایشات آنها انجاام مای  دادن به آورد و ای  امر را از  ری  شکلمی

آیا ای  حد باالی قادرت  »نویسد: لوکئ در مورد باد سوم قدرت، می .(11: 2131فر، )حسینی

دادن به در  مفهاومی، شاناخت و ترجیحاات    تری  نحوه اعما  آن نیست که با شکلو مو یانه

ی کاه پاذیرای نقا  خاود در نظام      امردم، در حد ممک  مانع ناررایتی مردم شویم، به گوناه 

نوایی با نظریه قادرت  عالوه بر هم ،تحلیل گفتمان انتقادی (11: 2165)لوکئ، « موجود شوند؟

لوکئ، متضم  وجه دیگری از نظریه قدرت نی  هست. بر ای  مبنا زبان، بازنماایی  هنای هار    

کردن  ه  اسات.  ه کنتر ساختار و مت ، قادر ب ،کند. به همی  دلیلرخداد ارتبا ی را کنتر  می

دایک بر ای  باورند کاه جامااه و گفتماان از  ریا       گرانی نظیر وناز همی  روست که تحلیل

هاای  گفتمان انتقادی به مثابه نظریاه، ررفیات   .(31: 2181)فارلی،  شوند ه  به هم مرتب  می

کااربرد گفتماان انتقاادی    تری  وجاه  اما مهمکند، هر پدیدار را مهیا میقابل توجهی برای تبیی  

نورم  مندشدن ای  نظریه است. اگرچه گفتمان انتقادی به مثابه روش با برای تبیی  متون، روش

ن اووش مورد نظر جیم  پل گی را باه عنا  اما مقاله حارر تالش دارد ر ،پیوند خورده 1فرکالف

                                                                                                                                        
1. context of culture 
2. critical discourse 
3. Norman Fairclough 
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و تبیی  متون است و های مهم گفتمان انتقادی که دارای قابلیت بسیاری در تفسیر یکی از روش

 در ادبیات علمی کشور، کمتر به آن پرداخته شده، به کار گیرد. 

 ،داند. از نظر گای گشای گفتمان انتقادی به مثابه روش میا  از مت  را راهؤجیم  پل گی، س

ای از شاناختی مارتب ( کاه در شابکه    هاای نشاانه  گفتمان انتقادی بر موروع زباان )و سیساتم  »

ای از یابد، تمرک  دارد. هر بخشی از زبان شفاهی یا نوشتاری، از مجموعهبازتاب میها موقایت

هاای مختلاف اعام از ماذاکره و تاامال، بارای       های دستوری تشکیل شده که در موقایتنشانه

چیا  در ارتبااط باا هام و باه       7کناد. ایا    چی  به شنوندگان و خوانندگان کمک می 7ساخت 

گای  « کنناد. کاردن یاک چیا ، ایجااد مای     ها را به مانای دوباره ارائاه صورت پیوسته، بازنمایی

شاده  هاا سااخته  خواهم بر روی ای  موروع تأکید کنم که نح  که از نشاانه م  می»نویسد: می

هاا را ثابات و   نه آنکه ایا  نشاانه   ،است، چگونه میان زمینه و زبان )موقایت( در حرکت است

 .(Gee, 1999: 85)« مند بدانمفارغ از ماانی موقایت

دهاد، در  ای که هر کاربسات زباان انجاام مای    گر باید به ش  وریفهتحلیل ،از نظر پل گی

ساح  واقایات    7گی در فصو  بااد باا ارجااع باه     تحلیل انتقادی گفتمان، توجه داشته باشد. 

یانی همان سحوح واقایتی کاه ماا از زباان بارای      ،شدهش  امر ساخته»نویسد: شده، میساخته

کنایم و از  ریا  آنهاا موقایات زماانی و مکاانی را باه شایوه خاا           ساخت  آنها استفاده می

 سازیم، عبارتند از: می

یانی استفاده از عالیام یاا    ،هاای از عالئم یا سرنخکارگیری مجموعهیانی به ؛سازینشانه -

)ارتباا ی(،   شاناختی هاای نشاانه  هاای ماناایی نهفتاه در سیساتم    الیاه  برساخت ها برای سرنخ

  .(Gee, 1999: 85) های مختلفهای فهمیدن در موقایتو شیوه های مارفتیسیستم

هاای ماناایی نهفتاه در    الیه برساخت یانی استفاده از عالیم یا سرنخ ها برای  ؛دنیاسازی -

شود. ای  موقایت مکاانی و زماانی باه    خوانده می« واقایت»موقایت مکانی و زمانی خا  که 

واقاای و   عینای،  از جمله حارر و غایب،  هنای و  ؛شودهای مختلف در نظر گرفته میصورت

  .(Gee, 1999: 85-86) غیر واقای، محتمل، ممک  و غیر ممک 

های مانایی نهفتاه در یاک   الیه برساخت ها برای یانی استفاده از عالیم و سرنخ ؛سازیفاالیت -

   شود.های خا  تشکیل میای از کن های در حا  جریان که از مجموعهفاالیت یا فاالیت
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هاا بارای   یانی استفاده از عالیم و سارنخ  ؛سازیاجتماعی و رابحه سازی فرهنگی/هویت -

هاا و  واسحه نگرشه ها و رواب  با تاامالت، بهای مانایی نهفته در ارتباط هویتالیه برساخت 

 های عمل و تاامل.ههای احساس، فهمیدن و باورکردن و نی  شیومالزم آنها و شیوههای ارزش

ها برای برساخت  ماهیت و مناسابت اناواع   یانی استفاده از عالیم یا سرنخ ؛سازیسیاست -

چی  دیگری کاه در موقایات مکاانی و زماانی      کاالهای اجتماعی از قبیل من لت و قدرت و هر

ک ، های دهان پار حرف  بای،)زیبایی، شوخ شودبه مثابه کاالی اجتماعی محسوب می ،خا 

 .(Gee, 1999: 86) دان  تخصصی، اتومبیل شیک و غیره(

 سازی در مورد نحاوه ارتبااط  ها برای فرریهیانی استفاده از عالیم و سرنخ ؛سازیارتباط -

و ارتباط آنها باا یکادیگر، چراکاه هار      کالمی و غیر کالمی گذشته و آینده تاامل با لحظه حا 

شناسای تحلیال   روش .(Gee, 1999: 86) تااملی همواره تا حدودی انساجام و پیوساتگی دارد  

االت و چگونگی انجام ش  وریفاه در  ؤتواند فاالیتی تفسیری برای پاسخ به ای  سگفتمان می

 .(35: 2181د  زبان و کاربست آن باشد )فارلی، 

گفتماان صهیونیسام    اده شود کهباید نشان د فوق،در چارچوب نظریه حارر برای آزمون فرریه 

را باا غیار در   « تماای  »در مقابل یهودیان پرداخته و چگونه از ای   ریا   « دگر»به بازتاریف  چگونه

در گفتمان صهیونیسام باا توجاه    ایران واقایت برساخت  ،بر ای  مبناکند. هویت یهودیان بازتولید می

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  به عنوان نمونه های زبانی پل گی، به کاربست

 

  یابی در گفتمان صهیونیسم  «هویت»کانون « تمایز» .ب
صهیونیسم، گفتمان ایدئولوژیکی است کاه از اواخار قارن ناوزدهم باا هادف اساتقرار        

ای  گفتمان بر ای  امر استوار است ملت پدید آمد.  -یهودیان جهان در چارچوب دولت

« آیناد کنناد، یاک ملات باه شامار مای      تمام یهودیان در هار کجاا کاه زنادگی مای     »که 

(Encyclopedia of Race And Racism, 2007: 240).  مسئله »اینکه تأکید صهیونیسم بر

باید یک ملت  شدنی نیست و یهودیان مقدم بر هر چی ،یهودیت از راه همانندسازی حل

یکی از اصو  مهمی بود که سااختار اصالی ایا      ،(211: 2131)صانای، « شمرده شوند

 های مختلف شکل داد. «دگر»یهودیان با « تمای »و « عدم همانندی»گفتمان را حو  
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هاا بودناد و   ملات دیگار  با توجه به اینکه یهودیان قبل از تأسایئ اسارائیل ج ئای از    

  چارچوب شکل گرفته بود، ایجاد هویت و نی  تمای  و تاریف خودفهمی آنها نی  در همی

باه   ؛ی در میان یهودیان برای گفتمان صهیونیسم، از اهمیت بسیاری برخوردار باود «دیگر»

کردن توجیه اخالقی برای حضاور یهودیاان   به منظور فراهم»صهیونیسم  گفتمان ویژه آنکه

هاای خاود   چرا یهودیان باید از ملات که  بودا  ؤگویی به ای  سند پاسخدر اسرائیل، نیازم

هویت یهودیاان   ،از ای  رو .(Weissbrod, 2002: 3)« جدا شده و در اسرائیل زندگی کنند

آنها با دیگران مبتنی « عدم همانندی»و « تمای »شد که بر مقوله ای برساخته میباید به گونه

در ای  روند بخ  حاائ  اهمیتای از سااخت و تثبیات گفتماان      « دگر»بود و برساخت می

آنچه در میاان  متفاوت با گفتمان صهیونیسم روایتی  ،. در نتیجهشدرا شامل میصهیونیسم 

تمای سازی، فرایند  حوریتم با گیری صهیونیسم، حاکم بود راشکل پی  از زماندیان یهو

نگااهی  کارد.  غالاب   ،آنهاا  یابی در قالب صهیونیسم در میاان و در نتیجه هویت دگرسازی

را در قوام ی «دگر»و وجود « عدم همانندی»و « تمای »، جایگاه مقوله ای  رونداجمالی به 

 . دهدبازتاب میای  گفتمان به روشنی 

 

 از گفتمان صهیونیسم  یهودیان خارج« یابیهویت»و « دگر»، «تمایز»جایگاه  .1
 نظار  صرف را ملی دولت از تبایت که ملت -دولت رهور از پئ میالدی 26 قرن در غرب یهودیان

 بای   تنااق   برابار  در کارد، می  لب شهروندی حقوق برابری ازای به نژادی و دینی هایگرای  از

 محال  میه  به آنان وفاداری که یهودی ملیت حف  و دینی اقلیت عنوان به شهروندی حقوق پذیرش

 باه  یهودیان پاسخ اولی . شدند انتخاب به مجبور و گرفتند قرار داد،می قرار تردید مورد را سکونتشان

 اکثار  در فرانسه انقالب از پئ چون بود، سکونتشان محل کشورهای ملیت در ادغام مدرنیته، شرای 

از  .(215: 2185)شایرد ،   شاد می مربوط مردم خصوصی و فردی حوزه به دی  اروپایی، کشورهای

جماای  یهودیان اروپای غربی یا سکوالریسم را انتخاب کرده و به تدریج دیا  را از هویات    ،ای  رو

مادرن  تحت تأثیر فرهنگ پروتستانی به تحبی  یهودیات باا سابک زنادگی     »خود کنار گذاشتند و یا 

کشاور،   های باومی یهودیاان هار   پرداختند که از عالیم آن تغییر زبان نماز و عبادت از عبری به زبان

اف ودن اب ار و آالت موسیقی به مراسم عبادی، حضور توامان مردان و زنان در کنار هام در مااباد و   
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کرده سااک   یلاغلب پیروان ای  شاخه  بقه متوس  تحص ، رز پوش  و آموزش مدرن بود. در واقع

)شایرد ،  « های لیبرا  و حامیاان ادغاام در جواماع همای  کشاورها بودناد      در کشورهایی با رژیم

، باه عناوان گ یناه    اروپای غربی 2یان یهودیان اشکنازیدر م ،ادغامپدیده  ،از ای  رو .(217: 2185

شدن ای  دساته از  سکوالری اسیون، همسانبرتر در اولویت قرار داشت. نتیجه ای  روند آن بود که 

هاای اروپاای   برای اشاکنازی  ،از ای  رویهودیان با محی  غیر یهودی را بی  از پی  اف ای  داد. 

ای بلکه هر گوناه زمیناه   ،بندی میان خود و دیگری نه تنها تاریف نشده بودو  بقه« تمای »غربی، 

ایا  امار ناه باه      ،شد. در واقعشد، به تدریج حذف میآنان با غیر یهودیان منجر می« تمای »که به 

 26هاا از قارن   ملت -شده، بلکه روندی بود که برای تشکیل دولتری یصورت خودآگاه و برنامه

به ویژه آنکاه روشانگری قارن     ،نوردیدآغاز شده بود و همه جوامع دینی، قومی و نژادی را درمی

مانناد  » ،بدی  ترتیاب خارج شوند. ی خود 1نی  اجازه داده بود برای اولی  بار یهودیان از گتوها 23

گرایانه، ناسیونالیسم مدرن یهودیان نیا  باه وقاوع پیوسات و تاالش کارد از       های ملیسایر جنب 

؛ احیاای  نخسـت  ری  دو نیرو، خود را از درون بافت سخت و سنتی قرون وسحی خاارج کناد:   

، تأکید مجدد بار  دومد.  لبینظر در احساسات فردی را می دینی از  ری  تقوا و عرفان که تجدید

 .(Kohn, 1951: 54) فردیت در عقالنیت و روشنگری سکوالر

ه ها ، در ماورد چگاونگی مواج  «هویت اسارائیلی »آویو در کتاب استاد دانشگاه تل ،لیلی ویسبورد

، مسایرهای مختلفای را در   یهودیان اروپای غربای »د: نویسیهودیان اروپای غربی با هویت یهودی می

د برخی از آنها هویت مذهبی خود را سکوالری ه کرده و آن را به حوزه خصوصای خاو  پی  گرفتند. 

بپاذیرد و یاا آن    وفاداری قومیتی آنها را 1یهودی کردند جاماه غیررم  اینکه آرزو می ،منتقل کردند

                                                                                                                                        
اسات   آماده  مقادس  کتااب  در شاود مای  گفتاه  کاه  اسات  پیامبر نوح پسر اولی  ،«اشکناز» نام از برگرفته . اشکنازی2
(Gmirkin, 2006: 148). حادود  در روم امپراتاوری  در در یهاودی  قاومی  هاای شاخه از یکی عنوان به ها اشکنازی 

 اشاکنازی  جوامع .(Mosk, 2013: 143) بود یدی  مختلف هایگوی  از ترکیبی آنها زبان. داشتند اقامت او ، ه اره
 اشاکنازی  را شاوروی  و شارقی  اروپاای  آلماان،  یهودیان رو، ای  از و بود گسترده مرک ی و شرقی اروپای سراسر در

 .(271: 2187 نژاد،سروش)نامیدند 
هاای  شود که یک اقلیت را در خاود جاای داده باشاد. گتوهاای یهاودی محلاه      گتو به بخشی از یک شهر گفته می. 1

کردند. منابع یهودی ادعا دارناد  مسیحی در آن زندگی می نشی  در اروپا بودند که یهودیان به دلیل اعتقادات غیریهودی
 در پی فشار مقامات ناگ یر به زندگی در آنها بودند.  گیرانه بوده و که یهودیان در ای  گتو تحت مقررات سخت

3. gentile 
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ان در میا  ،از  رف دیگر« »زیرا در آن زمان پلورالیسم به عنوان ارزش، اعتبار نداشت. را نادیده بگیرد،

آنها گرای  دیگری نی  وجود داشت که مبتنی بر حف  برخی تأثیرات هویت قومی به دور از هویات  

در آن دوره بیشتر یهودیان هویت خود را از یهودیان ارتدوکئ، از  ری  انکاار   ،مذهبی بود. در واقع

« ارتباااط تنگاااتنگی کااه در یهودیاات مااابی  قومیاات و مااذهب وجااود داشاات، جاادا کاارده بودنااد 

(Weissbrod, 2002: 7).    در میاان برخای    برخی از یهودیان در ای  دوره، جاذب مسایحیت شاده و

 ای کاساته شاد  باه صاورت قابال مالحظاه    باورهای دینی یهاود  های عمومی، دیگر به دلیل آموزش

(Zionismontheweb, A History of Zionism).  رغام تالا     باه کناد  ادعا می دویسپور ،با وجود ای

و  شاد یهودی ماتبر شناخته نمی اه غیرآنها از سوی جامهویت شده، ادغامحقوق سیاسی به یهودیان 

رونادی کاه یهودیاان    : »شدنددر ای  شرای  نی  همچنان به عنوان یهودی از سوی دیگران قلمداد می

 ،کجانباه بااقی ماناد   شده برای ادغام در جوامع غربی در پی  گرفته بودند، همواره یکسویه و یمنحل

هرگ  یهودیان را صرف نظر از نقل و انتقااالت فرهنگای نااگ یر و     ،زیرا جاماه غیر یهودی متخاصم

نگراناه، در درون  گرایاناه و همساان  داد، از زاویاه متسااوی  می ان ادغام و انحاللی که الجرم روی می

هایی مانند خودرهایی یهودیان که بار لغاو قاوانی     جنب  .(Weissbrod, 2002: 7)« خود قبو  نکرد

در اروپا و به رسمیت شناخت  برابری یهودیاان در مقابال ساایر     23آمی  در قبا  یهودیان قرن تبای 

 شت، در چنی  فضایی شکل گرفتاه باود  شهروندان و اعحای رسمی شهروندی یهودیان اروپا تأکید دا

(Yivoencyclopedia, 2011: 7.22). 

، اغلاب سانتی باوده و تاأثیر کمتاری از      11یهودیان اروپای شرقی تا اواخر قرن  ،در مقابل

بار خاالف یهودیاان     .(217: 2185)شایرد ،   های مربوط به آن گرفته بودناد مدرنیته و واکن 

اروپای غربی، ادغام و انحال  در میان یهودیان اروپای شارقی بسایار کمتار روی داد. آناان در     

انساان نبایاد در اراده خداوناد    »های ارتدوکسی سنتی بر ای  نظار بودناد کاه    چارچوب آموزه

هاا و  منادی باه محادودیت   گونه اعتاراض سااخت   هیچ ،بنابرای « مداخله کند یا با آن بجنگد.

در امپراتاوری روسایه   های امپراتوری روسیه در میان آنها شاکل نگرفات. اگرچاه    گیریسخت

های بخ  کوچکی از یهودیاان تاا حادودی کاسات و     محدودیتهای زمانی از برخی از برهه

بارای یهودیاانی کاه     2شاده های همگانی را فرابگیرند و از محدوده تایی اجازه داد آنها آموزش
                                                                                                                                        

1. Pale Jewish             داشتند در آن اقامت داشته باشند وسیه ت اری که یهودیان اجازهریکی از منا   در  -
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رفت، خارج اکثریت درآن محدود شده و یهودیت ارتدوکئ در آن هنجار و قاعده به شمار می

تاری  اندیشاه غالاب در میاان     مهام همچناان  هاا،  تا مدتارتدوکئ سنتی  ،با وجود ای  .شوند

  .(Weissbrod, 2002: 7) «یهودیان اروپای شرقی بود

شافاف و   هاای فاوق، مابهم، غیار    ی در بساتر هویات  «دیگار »بر ای  اساس، تمای  و تاریف 

یهودی بود که یهودیان به جاای   ی در اروپای غربی، جاماه غیر«دیگر»زیرا  ،نمودنشده میتاریف

، درصدد بودند همه مرزهای تفکیک خود با آنهاا را از  «غیر»و « دگر»بندی آنها در چارچوب  بقه

ی، امپراتوری ت ار بود که یهودیان آنجا در نحله یهودیات  «دیگر»میان بردارند و در اروپای شرقی 

ر انساان نبایاد د  »شمردند و بر ای  نظر بودند کاه  ، می«تقدیر خداوند»ارتدوکئ، آن را بخشی از 

اراده خداوند مداخله کند و یا با آن بجنگد. یهودیان خارج از فضای فکری ارتدوکسی نیا  روناد   

های گساترده  دانستند و برای ای  امر به مهاجرتادغام یهودیان در اروپای غربی را تنها راه حل می

 ،بناابرای  . (Weissbrod, 2002: 7-8)« به اروپاای غربای در اواسا  قارن ناوزدهم، روی آوردناد      

 یهودیان در ای  دوره، جایگاهی نداشت.  « هویت»در « تمای »و « دیگری»

 

 ون گفتمان صهیونیسمریهودیان در د« یابیهویت»و « دگر»، «تمایز»جایگاه . 2
همتاایی  صهیونیسم در مت  فکری ب رگتری شکل گرفت که در ابتدا مخالف  رح ابراز وجود ملی و بی

م، روند فکری غالب در میان آن دسته از اقلیات یهودیاان   2811های اولیه قرن سا یهود بود. در سراسر 

اروپایی فرهیخته، هاسکاال مبتنی بر پیوست  بیشتر به روند غالب فرهنگ اروپایی و اصالح برخای آداب  

 گفتمان صهیونیسم با هر دو روایت شایع از هویات در میاان   .(211 :2131)کامروا،  باستانی یهودیت بود

یانی پدیده انحال  و ادغاام و انفااا  در    ،یهودیان اروپای غربی و نی  یهودیان ارتدوکئ اروپای شرقی

 .قبا  تقدیر خداوند، مخالفت کرد و روایت سومی از هویت یهودی را گسترش داد

شاده،  شده یا ادغاام یهودیان منحلبر ای  باور بود که  گفتمان صهیونیسم بر اساس ای  روایت،

ملت شمرده شوند، باه  حقوق قانونی بر مبنای هویت یهودی خود را در ازای اینکه بخشی از یک 

وقتی یهودیان اروپای غربی برای اولی  بار حقوق قاانونی مبتنای بار هویات     : »اندفراموشی سپرده

 های اروپایی، واگذار کردند، تالش کردناد هویات  یهودی خود را در راستای ورود به دولت ملت

هاا در کشاورهای مختلاف باه     مذهبی خود را از هویت قومی منقحع کرده و صرفاً بخشی از ملت
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زیارا   ،دادناد داشتند )آنها اصحالح موسایی را بر یهودی ترجی  می 2شمار آیند که مذهب موسایی

تفکیاک میاان    ،از ایا  رو  .(Weissbrod, 2002: 6)های قاومیتی باود(   ای  اصحالح عاری از پایه

یهودیاان اروپاای غربای کاه     »، مورد انتقااد قارار گرفات:    صهیونیسمدر گفتمان قومیت و مذهب 

که یهودیت ماذهب  به ای  مسئله توجه نداشتند  شوند،های مختلف منحل در ملیتدرصدد بودند 

ان تاریاف شاود، مگار    تواند به صورت جداگانه و مج ا از جماعت یهودینمی قومیتی است وتک

 .(Weissbrod, 2002: 6)« ای گسترده و عمی  بازتفسیر شودآنکه در دامنه

  را در هویت یهودی به وجاود  بازبینی گسترده و عمی نوعیصهیونیسم،  گفتمان ،از ای  رو

های یهودیان مشروعیت داده بود را به چال  کشاید  بسیاری از اصولی که به خودفهمیآورد و 

(Silberstein & Cohn, 1994: 1) ساازی بارای   «دگار »فرایناد   هاا، بازبینی تری  ای یکی از مهم

یهودیاان در   «تماای  » ،بر ای  مبنابود.  با دیگران برساخت مقوله تمای  و عدم همانندی یهودیان

گفتماان  باه عناوان دو بخا  مهام     ، گارا صهیونیسام ملای  و  صهیونیسم سوسیالیستدو نحله 

 ، برساخته شد. گیری آندر مراحل آغازی  شکل صهیونیسم

 

 در صهیونیسم سوسیالیستی «تمایز». 2-1

به تدریج برخای از آنهاا را باه انتخااب     ، 2311ها علیه یهودیان در روسیه در دهه گیریسخت

باه  هاای تا ار   مسیری خارج از آنچه یهودیت ارتدوکئ، تأکید داشت، هدایت کرد. محدودیت

بلکاه   ،نه تنها انگیا ه مهااجرت را فاراهم کارد     های یهودیای بود که برای برخی از گروهگونه

نهاا  آمیاان  جرقه ترکیب صهیونیسم و سوسیالیسم، در زمان با گسترش ایدئولوژی کمونیسم، هم

سوسیالیست را ایجاد کرد. در پی ایا    -تأثیرگذاری با عنوان صهیونیست و جنب  شکل گرفت

های صهیونیسم گرویدند. سوسیالیستهای سوسیالیستی، به امر، ه اران یهودی برای فت  آرمان

 1دی گاوردون  و ای. 1یهودی، بخ  صهیونیستی تفکرات خود را مدیون اندیشه بیر بورچاوف 

                                                                                                                                        
1. Mosaic 
2. Ber Borochov 
3. Aaron David Gordon 
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گاارد  »و بادها  1«کارگران صهیون»که توس  گوردون تشکیل شد و نی   2«کارگر جوان»بودند. گروه 

 ،بورچاوف  بیار باه بااور    .(abaraniT ,2008 :15)بورچوف، تأثیر گرفته باود   ، از تفکرات بیر1«جوان

ان صهیون، دیاسپورا و پراکنادگی یهودیاان خاارج از و ا  اصالی، شارای        رایدئولوگ جنب  کارگ

اجتماعی نابهنجاری را موجب شده که یهودیان از لحاظ اقتصادی در مرتبه پاایی  و از نظار سیاسای    

جاماه بهنجار و عادی مانناد  دهی سازمان»نحله صهیونیسم سوسیالیستی،  از نظرمانده شده بودند. وفر

داران نیا   و صااحبان زمای  و سارمایه    ادناد دکه کارگران بدناه اصالی آن را تشاکیل مای     بود یهرم

شارای  دیاساپورا موجاب     ایا  در حاالی اسات کاه    کنناد.  کتری  فضا از ای  هرم را اشغا  میچکو

آن  بقه کارگری یا دهقاانی یهاودی   که در  بودگیری هرم وارونه در دورن جوامع یهودی شده شکل

شدن یهودیاان در مایه  ملای    چوف روند پرولتاری هربو ،. از ای  روبودنداجازه رشد و تشکیل نیافته 

دانست و بر ای  نظر بود که  بقه نوپاای پرولتاریاا پائ از ایا      یهودیان می« خودآزادسازی»را آغاز 

چاوف  بور یار ب .(Tabarani, 2008: 15)المللی صهیونیسم شاود  تواند بخشی از جنب  بی مرحله می

زیرا ناسیونالیسم یهودی را در بستر تضاد  بقااتی   ،در جنب  صهیونیسم، نق  بسیار مؤثری ایفا کرد

گارا و  بینی کارد کاه نیروهاای ملای    مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک، تبیی  کرد. وی به خوبی پی 

باه ویاژه در میاان     ،کنندگی رویدادها، نسبت به مالحظات  بقاتی و اقتصاادی ناسیونالیست در تایی 

بر مبنای تلفی  ناسیونالیسام یهاودی و مارکسیسام،    چوف ور. بیهودیان، دارای اهمیت بیشتری هستند

کند که  بقه یهودیاان  می وارونه عمل یکرد که ساختار  بقاتی یهودیان اروپا همانند هرممیاستدال  

یهودیان باید از یک کشور به کشور دیگار   ،از ای  رو نیافته است.ن کارگر، در آن بسیار توساهبه عنوا

 ،شاوند  رفه، ناگ یر به مهاجرت به فلسحی نتیجه فرایند  بیای در انتخاب یک ح مهاجرت کنند و در

 ،بناابرای   ای که در آنجا  بقه پرولتاریا را برای پیشبرد ن اع  بقاتی مارکسیستی، تشکیل دهند.به گونه
                                                                                                                                        
1. The Young Worker (Hapoel Hatzair) 

 لب و در فلسحی  فاالیت می کرد. ای  گروه خ  مشی صل  2311تا  2315های جوان یک گروه صهیونیستی بود که از سا کارگر 
 بودند. « کار عبری»یا همان « فت  یا تسخیر کار»نظامی داشت و به دنبا  ایجاد جای پای یهودیان در فلسحی  از  ری  تفکر  غیر

2. workers of Zion( Poalei Tziyon) 

صهیونیستی بودند که در شهرهای مختلف امپرا اوری روسایه در اواخار     -کارگران صهیون یک گروه مارکسیستی
 کردند. های ابتدای قرن بیستم فاالیت میقرن نوزده و سا 

3. the young guard (Hashomer Hatzair) 

مجارساتان تأسایئ شاد.     -اتری در گالیسیا،  2321صهیونیست که در سا   -جنب  جوانان یهودی سوسیالیست
 ای  گروه یکی از اح اب سیاسی در میان یهودیان فلسحی  در آستانه تأسیئ اسرائیل بود.  
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یهودیان مارفی کارد.  « دگر»یهودی را  نحله صهیونیسم سوسیالیستی در گام او ،  بقه بورژوازی غیر

به فارد باودن و تفااوت یهودیاان باه عناوان بخشای از  بقاه          منحصر ،نکته قابل توجه در ای  میان

 ،زیرا با صهیونیسم درآمیخته باود. بار ایا  مبناا     ،های  بقه کارگری جهان بودپرولتاریا با سایر بخ 

مباارزه در مرزهاای خاود علیاه باورژوازی را       های  بقه پرولتاریا کاه خالف سایر بخ  یهودیان بر

کرد. ای  امر تماای  و عادم   بایست برای مبارزه با بورژوازی به فلسحی  مهاجرت میمی ،دادانجام می

 ،همانندی یهودیان با سایری  را حتی درون  بقه کاارگران جهاان، در خاود نهفتاه داشات. بناابرای       

یان یهودیان به عنوان بخ  مهمای از  بقاه کاارگر در    م« تمای »صهیونیسم سوسیالیستی با برساخت 

یهودیاان دیاساپورا را شاامل     غیر دار و بورژوا که عمدتاًان سرمایه«دگر»جنب  پرولتاریایی در مقابل 

مردماان  »شد، گفتمان صهیونیسام را در میاان یهودیاان گساترش داد و هویات آنهاا را در قالاب        می

 ها را نی  در برگرفت.به تدریج عربشکل داد و که همانند سایری  نیستند، « متمای 

 بقاات کاارگر   مناافع پرولتاریاایی    اشاترا  چوف، ورتری  نکات در نظریات بیکی از مهم

گردند، در نا اع  به فلسحی  بازمی ی کهکه یهودیانشد بر ای  امر تأکید میو  بودیهودی و عرب 

باا وجاود    .((Zionism-israel, Ber Borochovگیرناد  قرار می هاعربو جنگ  بقاتی در کنار 

باا   بقه بورژوای غیر یهاودی باه تادریج    پرولتاریا در مقابل  بقه تمای  یهودیان به عنوان  ،ای 

در  هاا عرب ان ازو تبدیل به تمای  یهودی نی  نمود یافتها در مقابل عرب، 2«تسخیر کار»قانون 

هاای خاود، تاالش    سوسیالیستی در چارچوب آرماننحله صهیونیسم  ،بر ای  مبنافلسحی  شد. 

ماوجی از   ،کرد صاحبان م ارع در فلسحی  را به اعحای دستم دهای باالتر وادار کند و همچنی 

ای از هاا باه عناوان جنباه    فشار برای استخدام کارگران یهودی بومی و مهاجر باه جاای عارب   

به تادریج   هاای  امر موجب شد عرب .(Tabarani, 2008: 17)، بر آنها اعما  شد «تسخیر کار»

 یهودیان در فلسحی ، مارفی شوند. « دگر»در کسوت 

                                                                                                                                        
1. conquest of labor 

به مانای استفاده از کارگ ان یهودی در عثمانی و در فلسحی  بود. بسایاری از مهااجران   « کار عبری»تسخیر کار یا 
ر بر روی م ارع یهودیان دینداری بودند که در مهاجرت او  به فلساحی  آماده بودناد.     ی علیای دوم، به دنبا  کا

کردند. ای  روند در  و  مهاجرت مهاجران علیای او  بیشتر از کارگران عرب به عنوان نیروهای ارزان استفاده می
  سوسیالیساتی  گرایای مشاتر  آمیختاه شاد و در راساتای جناب      های هویت یهودی واحاد و ملای  دوم با اندیشه

 ها شدند.  صهیونیسم، کارگ ان یهودی جایگ ی  عرب
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 گراصهیونیسم ملیدر  «تمایز». 2-2

 های مهم گفتمان صهیونیسم در مراحل آغازی  آن بود. آشار یکی از نحله ،گرایی یا رنسانئ ملیملی

گاذار صهیونیسام سیاسای باود،     بنیاان خالف تئودور هرت   که  گینسبرگ با نام عبری احد حائام، بر

ملات  »در اسرائیل به راه انداخت و دستیابی باه  « کانون مانوی» صهیونیسم فرهنگی را مبتنی بر ایجاد

حائام در مقاله او  خود روح ماناوی رنساانئ    .(Knesset website) را هدف خود قرار داد« یهودی

ای کاه در  برای مقابله با هویات شاکننده   ،ویون جنب  صهیونیستی را ستود. به اعتقاد رعبری، در د

میان یهودیان دیاسپورا وجود داشت، اندیشه وحدت یهودیان از  ری  بازگشت باه فلساحی ، پاساخ    

که در کتاب مقدس به آن اشاره شده باود، نسابت باه     2هایی مانند وعده بازگشتمناسب نبود و ایده

، یاک مرکا    حائاام برخوردار بود. از نظر  یقدرتمندترپروژه جدید صهیونیسم سیاسی از چارچوب 

مانوی و یا مقر کانونی در فلسحی ، به نام سرزمی  اسرائیل، مد  مناسابی بارای مسائله یهودیاان در     

توانست تمرک  مانوی یهودیان پراکنده را در پی داشاته  ای که تقلید از ای  مد  میبه گونه ،بودتباید 

ای باود کاه وی   یسم عملی به گوناه نانتقادات احد حائام به صهیو .(Spiegel, 1962: 286-289باشد )

دانسات  های هرت   را غیر عملی مای زیرا ایده ،پئ از کنگره او  صهیونیستی از ای  جنب  جدا شد

(45: Tamir, 2013).  پیشاگامان صاهیون را باه    2883در ساا    1«ای  راه حل نیست»حائام در مقاله ،

سرزمی  اسرائیل نخواهد توانست یهودیان دیاساپورا  »تغییر در رویکردهای خود فرا خواند و نوشت: 

تواند اکثریت یهودیان را نی  جذب کند. تأسیئ خاناه ملای یهاود، مشاکل     را جذب کند و حتی نمی

ناسب جغرافیاایی اسارائیل را یکای از عوامال     وی در مقاله خود شرای  نام« کند.یهودیان را حل نمی

ه دارناد باه تقویات    مهم در دلسردی مهاجران دانست و تأکیاد کارد کاه  پیشاگامان صاهیون وریفا      

را از لحاظ روحای آمااده اساکان باه     ای که آنها به گونه ،در میان یهودیان بپردازند های یهودیارزش

 رغم مشکالت ب رگ کنند. وی نوشت:

؛ خاواهی باشاد  رای  چه باید بکنیم؟ اولی  وریفه ما بایاد احیاای حائ ملات    اکنون با ای  ش»

تر به زنادگی ملای و میال سرساختانه بارای خیار       بخشیدن به مردممان برای دلبستگی عمی الهام

کنناده تأکیاد کنایم و از ایا  رو بایاد      ما باید بر ررورت ای  عامال تایای    ،عمومی. بدی  ترتیب

                                                                                                                                        
1. kibbutz galuyoth 
2. Lo ze haderekh" (This is not the way) 
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شااید   ،یار دشوار است و مادت زماان  اوالنی   داشته باشیم. چنی  کاری بسپیروان فداکار خود را 

کشد... ما باید تالش جدی را بارای آماوزش   سا  و حتی بی  از  یک دهه،  و  می بی  از یک

آ  ماا در میاان یهودیاان    یهودیان ایجاد کنیم که برای مردم خود کار کنند، ما باید تالش کنیم ایاده 

هایی که آنها را قاادر باه   یروانی حقیقی و مخلص را پیدا کنیم، با تمام ویژگیغلبه یابد تا در آخر پ

ای منتشار شاد کاه بار مبناای آنهاا       بینانههای خوشدر ابتدا گ ارش... کند.تحق  عملی ایده ما می

های احشام بسترهای اصلی برای حفا  یاک خاانواده در    خی ، امکانات باال، گلههای حاصلزمی 

ای که هر کئ قصد داشت کار درستی انجام دهاد و  به گونه ،در فلسحی  کافی بودآسای  و رفاه 

دادن باه زنادگی خاود و    ینی داشت، یک زمی  خاوب بارای رونا    سرمایه الزم را برای خرید زم

ای  مسیر، تادادی از افراد را به منظور آسای  و وفاور   یتباشود. جذاش به او واگذار میخانواده

ه فلسحی  ترغیب کرد و ای  خوشحالی مروجان ایا  ناوع تفکار را باه دنباا       نامت برای رفت  ب

که هیچ تحقی  مفیدی در مورد اینکه مهاجران به فلسحی  چاه کساانی هساتند و     در حالی .داشت

اجازه دهید به همان مسیری کاه راهماان را از    ،بنابرای  چرا به آنجا مهاجرت کردند، انجام نشد....

ماان قاوی شاود و    هاای ایاده  کردن، اجازه دهیم ریشاه رگردیم. به جای خرابآنجا آغاز کردیم، ب

بلکه به وسیله نفو  در روح. پئ ما باید  ،جایگاه آن در میان یهودیان تقویت شود نه از  ری  زور

 «بینم اگرچاه ناه اکناون   م  آن را می»اقای را مهیا کنیم. های ودر زمانی که داریم امکان انجام گام

(Leon Simon, 1912). 

، «دولت یهود، مسئله یهود»احد حائام پئ از کنگره او  در باز ، در مقاله دیگری با عنوان 

المللای  نشی ، ایاده شناساایی بای    های یهودیبرانگی  شهر ار و رقتبا توجه به ورایت اسفب

 دولت یهود را به تمسخر گرفت. وی نوشت:  

المللی به رسمیت شناخته شود، بادون  قوانی  بی  حتی اگر خانه ملی یهود ایجاد شود و در»

گرایانه یهودی در میان یهودیان خارج از مرزهای فلسحی ، ناپایدار و رایف خواهد احیای ملی

 «گرایانه، باه بسایج عماومی یهودیاان خواهاد انجامیاد      که احیای احساسات ملی بود. در حالی
(Dailyweekee, 212781005). 

شگرفی را در گسترش و تامی  گفتمان صهیونیسم در میاان یهودیاان و   اندیشه حائام تأثیر 

، ایاده احاد حائاام را    2838جای گذاشت. کنگره صهیونیسام در ساا     بخشی آن برنی  انسجام
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مبتنی بر انتشار فرهنگ یهودی در خاارج از کشاور باه عناوان ابا اری بارای پیشابرد اهاداف         

 .((Cambridge forecast, 2007: 8.31رسااند  صهیونیستی و احیای فرهنگ یهودی به تصویب 

شاد. ایا     2883های وی همچنی  موجب تأسیئ گروه بناای موشاه در ساا     عقاید و اندیشه

ای کاه باه موجاب آن    در پاذیرش قحاناماه   2833گروه در کنگاره دوم صهیونیسام در ساا      

های آموزشی و فرهنگی در اسرائیل و خارج از آن برای سااخت هویات ملای    برگ اری فاالیت

ای از گروه بنای موشه یا پساران موسای، شابکه    ،دند. همچنی تصویب شد، بسیار تأثیرگذار بو

مدارس عبری را برای گسترش و تامی  باورهاای احاد حائاام، تأسایئ کردناد. پایاه اصالی        

کسی نیسات کاه در قاانون یهاود،      یهودی ل وماً»القای ای  امر بود که  ،آموزش در ای  مدارس

گرایی یهاود شاناخته و آن را در   ملیرون دبلکه کسی است که خود را  ،شودیهودی شناخته می

بنای موشه «. گویدبا زبان عبری سخ  می ،دارد و همچنی جریان مهاجرت به اسرائیل، ابراز می

همچنی  در گسترش آموزش و پرورش عبری در میان یهودیان، تأسیئ کمپانی نشار و چاا    

ان یهودیاان در آن،  و اساک  1و همچنی  در تأسیئ شهرهای اسرائیل همچاون رهوباوت   2عبری

 .(Knesset.gov_haam) نق  مهمی را ایفا کرد

گفتمان صهیونیسام   توانست با موفقیتگرا که نحله صهیونیسم ملی های احد حائام وآموزه

باا تارویج رنساانئ عباری باه      و نماود  د، بر هویت متمای  یهودیان، تأکید بسیاری نرا تثبیت ک

 یهودی و...انجامید. ای  عوامل، تمای  یهودیان باا غیار  احیای زبان عبری، یدی ، آداب و رسوم 

یهودیان را بی  از پی  برجسته کرد و با تمرک ی که بر عدم همانندی یهودیان به عنوان قومی 

ملت برای قاوم   -متمای  که دارای زبان، فرهنگ و دی  مشتر  هستند، نیاز به وجود یک دولت

 ویت یهودیان برساخته کرد.  سو با گفتمان صهیونیسم، در هیهود را هم

 گیری گفتماان صهیونیسام، تمای گاذاری میاان یهودیاان و غیار      در مرحله او  شکل ،بنابرای 

یانی مرزهاای خاارج از فلساحی  شاکل گرفات و مرحلاه مهااجرت         1یهودیان در دیاسپورا

سو با همپئ از تأسیئ اسرائیل، گفتمان صهیونیسم یهودیان برای تأسیئ اسرائیل انجام شد. 

اهداف مهم خود از جمله گسترش مهاجرت یهودیان به فلساحی ، حفا  اسارائیل و تامیا      

                                                                                                                                        
1. Achiasaf 
2. Rehovot 
3. Diaspora 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rehovot
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حمایت از ای  رژیم در میان یهودیان جهان و نیا  از ساوی کشاورهای مختلاف در فضاای      

هاا و غیرهاای ماذهبی،    «دگار »ز المللی و..، تمای سازی میان یهودیان را با مجموعاه ای ا بی 

 سیاسی تداوم بخشید.  نژادی و

 

 در هویت یهودیان در دوره کنونی« تمایز»بازتولید  .ج
هاای  پئ از تأسیئ اسرائیل، تمای سازی در گفتمان صهیونیسام در داخال مرزهاای سارزمی     

اشغالی و نی  خارج از آن ادامه یافت. ای  فرایند در میان یهودیان خارج از اسرائیل به ویاژه در  

باه دلیال   منظور برساخت و بازتولید هویت آنان در قالب گفتمان صهیونیسم، آمریکا و اروپا به 

ای دنباا   منافع حائ  اهمیتی که برای جایگاه اسرائیل، به همراه داشت، به صورت قابل مالحظه

گیاری در مقابال   ، مورع«تمای ساز» های صهیونیستیها و تشکلسازمانشد. جذب یهودیان در 

ها در تری  شیوهاز مهمبستر تمای سازی،  به عنوان تیسم سمی تأکید بر آنتی های سیاسی و«دگر»

ای  ماوارد باا   در ادامه به . بوددر هویت یهودیان  «تمای »گفتمان صهیونیسم به منظور  بازتولید 

 شود.تأکید بر نمونه موردی ایران، پرداخته می

 

 های تمایزسازتشکل. 1
نقا  مهمای را در مهااجرت    گیری گفتمان صهیونیسام،  های صهیونیستی از آغاز شکلسازمان

ایا   اناد. کاارکرد   یهودیان به اسرائیل و نهادمندساخت  ابااد مختلف گفتمان صهیونیسام داشاته  

هاای بیشاتری   تری شامل تداوم مهاجرت گروهپئ از تأسیئ اسرائیل،  یف گستردهها سازمان

سارائیل، حفا  موقایات و مناافع اسارائیل در آمریکاا و کشاورهای اروپاایی،         از یهودیان باه ا 

 ...وهای مختلف ساختار سیاسی کشاورها  البی پرنفو  ای  رژیم در بخ آفرینی به عنوان نق 

در مرحله کنونی به صورت به تدریج رشد کرده و ها ای  سازمان ،را بر عهده گرفتند. از ای  رو

هاای  هاا و البای  یکای از اهاداف مهام ساازمان    گساترش یافتناد.    مختلاف اباااد  در  ،ایشبکه

 و بارای ایا  هادف،    هاا باوده  صهیونیستی، جذب یهودیان کشورهای مختلف در ای  ساازمان 

 ایتاداد قابال مالحظاه  . کنندمارفی مینها اتحاد میان یهودیان را هدف اصلی خود بسیاری از آ
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اناد از  باودن، تارجی  داده  به جای تأکید بر صهیونیسات  گذاری خوددر نامنی  ها از ای  سازمان

ان یکای از  واتحادیاه یهودیاان اروپاا باه عنا     »برای مارفی خود استفاده کنناد.  « یهودیان»عنوان 

 اتحادیه»شود: ای، در اساسنامه خود، مدعی میهای ب رگ صهیونیستی در سح  اتحادیهسازمان

 سراسار  در یهاودی  هاای ساازمان  و هاانجم  امیتم برای بخ وحدت ساختار 2اروپا یهودیان

 باا  یهودیاان  زنادگی  تقویت در فااالنه ما. است مرک ی اروپای و شرقی اروپای غربی، اروپای

 و بپیوندیاد  ماا  باه . کنیممی تالش فرهنگی هایفاالیت و اجتماعی هایبرنامه آموزش، بر تأکید

هایی که به صاورت  تشکل، بدی  ترتیب .(Eju.about) «شوید اروپا یهودیان خانواده از عضوی

هاای یهاودی دیاساپورا را در حمایات از     مند، تمایالت و باورهای گاروه یافته و ساختسازمان

در دامناه  با هدف جذب یهودیان در چاارچوب گفتماان صهیونیسام،    برند، اسرائیل به پی  می

های یهودی صهیونیستی )سازمان شدندهای ملی و فراملی مشغو  به فاالیت وسیای از سازمان

در حمایات از  آنهاا   شاده مانظم  بنادی  بقه ای وفاالیت شبکه ،از همی  رو .(17: 2131جهان، 

ای است که آنها را بازوان دیپلماتیک ایا  رژیام   موجودیت، اهداف و اقدامات اسرائیل، به گونه

پائ از جناگ دوم   « هانی یهودکنگره ج»که  در حالی ،اند. برای نمونهالملل نامیدهدر سح  بی 

باه عناوان ساازمان ملای،     « افترا انجم  رد»جهانی بر مشکالت یهودیان در اروپا متمرک  شد، 

« کمیته امور عمومی اسراییل و آمریکاا »نظر قرار داد و  سمیتیسم در آمریکا را مد گسترش آنتی

یهاودی را در آمریکاا تشاکیل    های تری  سازمان، مهم«کنفرانئ رؤسا»)آیپک( در کنار سازمان 

های صهیونیستی بر یک هدف غم تأکید هر کدام از سازمانبه ر .(Karsh, 2004: 310دهند )می

های آموزشی ها در میان جوامع یهودی، برنامهبی  از اهداف دیگر، همه آنها هماهنگی سیاست

ودیاان را ماد نظار قارار     اط باا یه های مختلف برای برقراری ارتبمیان یهودیان، برگ اری برنامه

حتی در برخی از کشورها که تااداد  های صهیونیستی سازمانای است که ند. ای  امر به گونهداد

هاای  شمار است نی  با آنها ارتباط برقرار کرده و آنها را تحات پوشا  برناماه   یهودیان انگشت

 دهند. خود قرار می

های یهودی صهیونیستی، تمای سازی و بازتولیاد  یکی از کارکردهای اصلی سازمان ،بنابرای 

. آنهاا باا   هاا و سااختارهای ساازمانی اسات    جذب آنها در تشکل آن در میان یهودیان، از  ری 

                                                                                                                                        
1. European Jewish Union 
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ماردم  »های مختلف و نفو  به درون جوامع یهودیان، ای  اصال گفتماان صهیونیسام کاه     برنامه

 .(Jweekly, 63331دهناد ) را مورد تأکید قرار مای « ان هستند«دگر»از یهود، ملت متمای  ومج ا 

های مختلف را خل  «دگر»های صهیونیستی برای بازتولید ای  اصل گفتمان صهیونیسم، سازمان

، ساحوح  هاا تمای ساازی در ایا  تشاکل   دهند. دامناه  کرده و یهودیان را در مقابل آنها قرار می

در  2سح  اجتمااعی همچاون چگاونگی برخاورد باا یهودیاان      مختلف زندگی یهودیان اعم از 

همچنی  ساح    و... 1غذا، 1هنری، شغلهای ، موقایت1اماک  مذهبیها، شهرها، مدارس، دانشگاه

کنناده  سیاسی همچون انتخابات مختلف در ایاالت، شهرها و کشورهایی که یهودیان یا انتخااب 

، 7یا ملی که به نحوی با یهودیان مارتب  باشاد  ملی های درون، سیاست5شوندههستند یا انتخاب

و  6شاود ادبیات سیاسی مقامات سیاسی مختلف در مورد یهودیان که اسرائیل را نیا  شاامل مای   

اخباار  شود. را شامل می ...و 8چگونگی مواجهه سیاسی کشورها با اسرائیل به عنوان دولت یهود

                                                                                                                                        
 بهبنگرید  .2

 Gang attacks 2 Jewish men in Paris, http://www.jta.org/2015/05/03/news-
opinion/world/jewish-men-attacked-by-gang-in-paris-2,  

 بنگرید به. 1
 Copenhagen church vandalized ahead of rabbi’s lecture, 
 http://www.jta.org/2015/05/04/news-opinion/world/copenhagen-church-vandalized-ahead-of-
rabbis-lecture 

 بنگرید به. 1
Woody Allen’s new film about — guess what? — an older man falling for a young babe 
http://www.jta.org/2015/04/29/news-opinion/the-telegraph/play-it-again-woody-allens-new-
film-retreads-his-older-manyounger-woman-obsession 

 بنگرید به .1
http://www.jta.org/2015/05/04/news-opinion/united-states/florida-prisons-ordered-to-serve-
kosher-mealsFlorida prisons ordered to serve kosher meals,  

 هبنگرید ب. 5
5things to know about Ed Miliband before Thursday’s election in Britain,  

http://www.jta.org/2015/05/05/default/5-things-to-know-about-ed-miliband-before-thursdays-
election-in-britain  

 بنگرید به. 7
ADL welcomes Belgian PM Charles Michel's commitment to provide funding to secure 
Jewish institutions in the country,  
http://ejpress.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52104&catid=7 

 بنگرید به. 6
French extreme-right party suspends founder Jean-Marie Le Pen for his Holocaust remarks, 
http://ejpress.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52174&catid=2 

 بنگرید به. 8
US Congress acts against European boycotts of Israel,  
http://ejpress.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52096&catid=17 
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کاه رویادادهای مرباوط باه      1و ای.جی.پارس  2هایی همچون جی.تی.ایمنتشره در خبرگ اری

مواراع   گساتره توجاه باه    ،همچنای  کنناد و  یهودیان آمریکا و اروپاا را روزاناه ماناکئ مای    

 ،از ایا  رو  رسااند. ر را به روشنی به اثبات میای  ام ،های صهیونیستی در قبا  یهودیانسازمان

هویتی آنهاا صاورت   « دگر»خت زمان با برسانفو  به جاماه یهودیان در کشورهای مختلف، هم

های خصوصی و عمومی یهودیاان،  های صهیونیستی در تمام حوزهسازمان ،گیرد. بر ای  مبنامی

برسااخت دگرهاای سیاسای،     ،نتیجاه ایا  امار    کنند.های آنان را تاریف می«دگر»وارد شده و 

گفتمان صهیونیسم  بازتولید تمای  مورد نظر ،و همچنی  اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، نژادی و....

 در هویت یهودیان خواهد بود. 

تمای سااز  هاای  سازمانها و تشکلهای مهمی است که «دگر»یکی از  ،جمهوری اسالمی ایران

 -سیاسای در عرصاه  ناه تنهاا   « دگر»صهیونیستی بر آن تمرک  داشته و تالش دارند آن را به عنوان 

هاا و تفاسایر ماورد نظار ایا       ایران باا روایات  د. بازتاب اخبار نبرساخته کننی  ینی بلکه د ،امنیتی

هاایی اسات کاه    تری  شایوه های مختلف در قبا  تحوالت ایران، مهمگیریها و نی  مورعسازمان

سیاسی، امنیتی و دینی در قبا  یهودیان باه  « دگر»های مذکور برای برساخت ایران به مثابه سازمان

های مذکور چگونه واقایت ایران را در چاارچوب گفتماان   که سازمانینبرای تبیی  اگیرند. می کار

سازمان به عنوان « کمیته یهودیان آمریکا»رویکرد  کنند،در هویت یهودیان، برساخته میصهیونیسم 

 شود.در قبا  ایران بررسی می تمای ساز در میان یهودیان،مهم و فاا  

 هاای مهام صهیونیساتی در جهاان اسات کاه در      یکی از ساازمان  1«کمیته یهودیان آمریکا»

 در المللای بی  دفتر 3 دارای سازمان ای . است کرده مستقر را خود دفاتر آمریکا ایاالت اکثریت

 .اسات  اسارائیل  و هند سوئد، آسیا، شرق جنوب ایتالیا، آلمان، برزیل، کانادا، فرانسه، کشورهای

تری  هادف ایا    مهم ،آمریکا کنگرهت از منافع اسرائیل در اگرچه حف  امنیت اسرائیل و حمای

 زنادگی  آراما   و امنیات  تقویات »نویساد:  اما در مارفی خود مای  ،سازمان صهیونیستی است

 ایا   تأسایئ  آغازی  دلیل و ما مأموریت هایاولویت از جهان نقاط سایر و آمریکا در یهودیان

خواهد در هر کجا که در کمیته یهودیان آمریکا از یهودیان می .(Ajc, 9196379) «است سازمان

                                                                                                                                        
1. Jewish Telegraphic Agency 
2. European Jewish Press 
3. American Jewish Committee 
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آمریکا یا خارج از ای  کشور، ساک  هستند با دفاتر محلی ایا  ساازمان ارتبااط برقارار کنناد.      

هاای  از جوامع یهودی، برپایی برناماه  ی ای  سازمانهای ساالنه، دیدار رؤساکنفرانئ ،همچنی 

هایی است که ای  سازمان از  ریا  آنهاا یهودیاان را باه خاود جاذب       مذهبی و ...از جمله راه

 .(Ajc, 8466973)کند می

ای دارد. ایا  ساازمان در   مشی سازمان کمیته یهودیاان آمریکاا جایگااه ویاژه    ایران در خ  

، در قسمتی که به اقدامات و اهاداف ایا    «تهدید ایران»ای خود لینکی را با عنوان سایت رسانه

 «تهدیاد ایاران  »داخته است، به صورت جداگانه و مستقل ایجاد کرده اسات. لیناک   سازمان، پر

عنوان نماد ایاران اساتفاده   تصویر موشک به از در آن کند که راهنمایی میای صفحهکاربر را به 

 آورده شده است:« ای ایرانهای هسته لبیجاه»با عنوان توریحات  ،در پایی  تصویر وشده 

هاای تروریساتی   ای و حمایت از ساازمان برای دستیابی به قابلیت سالح هستهاصرار ایران »

های متماادی اسات   شود. سا المللی، تهدید عمی  برای صل  و امنیت جهانی محسوب میبی 

دهد. اکنون کاه ماذاکره باا ایاران در     جهان هشدار می به که کمیته یهودیان آمریکا ای  مسئله را

ا  وقوع است، کمیته یهودیان آمریکا به شدت خواساتار آن اسات   ای در حمورد موروع هسته

 .(Ajc, 8467017) «که تواف  نهایی باید به تصویب کنگره آمریکا برسد

، «نظارات و تحلیال  »و  «تفسایر رادیاویی  »، «هاا اخبار و بیانیاه »در سه بخ   ،همچنی 

ساازمان  گاران ایا    در ماورد ایاران از ساوی تحلیال    باه صاورت مجا ا    محالب مختلفای  

ای از برساخت صهیونیستی، به نگارش درآمده است. موروعات ای  محالب  یف گسترده

دهاد. ایا    دینای را بازتااب مای   « دگار »سیاسی و امنیتی و همچنی  « دگر»یران به عنوان ا

ای ایران، باد سیاسی و امنیتی دگرسازی در قبا  ایاران را  سازمان با تأکید بر تهدید هسته

مصوبه سنا باید بار  »، 1«ایران بیمار است»، 2«چرا باید در مقابل ایران ایستاد؟»برد. پی  می

                                                                                                                                        

 بنگرید به. 2
Nuke Talks: What the world must do to avert an Iranian doomsday  
http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8451809&ct=14553
361&notoc=1 Iran  

 بنگرید به. 1
Patient Iran   
http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8451809&ct=14197
853&notoc=1 
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هاای ایاران   دیدگاه» 1،«مخا رات وحشتنا  در تواف  با ایران»، 2«دوش رهبران ایران باشد

از جمله محالبی است که  و... 1«روهای ایران را خوردنباید فریب میانه» 1،«در مورد اسرائیل

برسااخت آن اسات،    آنها ایران را در چارچوب دگار هاویتی کاه درصادد    ای  سازمان در 

 د. دهبازتاب می

دیگر اقدامات ای  سازمان است. قاراردادن   یران در قالب دگر دینی و مذهبی، ازبازتاریف ا

، حااکی از تاالش کمیتاه    «خحارات آن »و ل وم مقابلاه باا   « سالمیگرایی اافراط»ایران در قالب 

اسات. ایا  ساازمان    در قباا  ایاران   یهودیاان   هویت ای تمای سازی دینی دریهودیان آمریکا بر

 شامارد و  ، مای «یهودیان به واسحه آنکه یهودی، هساتند »را تهدید اصلی « گرایی اسالمیافراط»

خواناد،  مای « رادیکالیسم جهادی و اسالمی»کند ایدئوئولوژی ایران را بخشی از آنچه تالش می

 مارفی کند:

گرایای اساالمی و   هاایی از افاراط  هایی که به دنبا  آزار یهودیاان هساتند، نحلاه   گونههمه »

مقابله باا ایا  خحار     برای ما باید اند....جهادی هستند و فاشیسم و اسالم را با هم آمیخته کرده

  .(Ajc, 14525215) «همه متحد و در کنار هم بایستیم و ای  تهدید ب رگ را متوقف کنیم

دهد و ایران را به صورت آشکار در مقابل یهودیان، قرار می ،در محالب دیگریای  سازمان 

را باه   هاا در مورد پیگردهای مذهبی ایاران در مقابال اقلیات    واقای غیرای کند چهرهتالش می

 ، ارائه دهد:یهودیان

                                                                                                                                        

 بنگرید به .2
Senate Bill Shifts Burden to Iran's Leaders 
http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8451809&ct=13568
277&notoc=1  

 بنگرید به. 1
High Stakes of Iran Deal,  
http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8451709&ct=14586
339&notoc=1 

 بنگرید به. 1
Iran's View of Israe,  
http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8451811&ct=13254
525 

 بنگرید به. 1
Don't Be Fooled by 'Moderate' Iran,  
http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8451811&ct=13189
469 
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غیار  ها ها نیست، ای  کشور تمام اقلیتحقای  تلخ تبای  نژادی در ایران فق  مختص به بهایی»

تاری   دهاد. یهودیاان و مسایحیان از جملاه مهام     از شیایان را تحت پیگرد و آزار و ا یت قارار مای  

 .(Ajc, 13172609« )دهدزادی مذهبی را به آنان نمیاجازه آهایی هستند که ایران گروه

ای از کارشناساان و  دیوید هریئ رئیئ ای  سازمان به همراه مجموعهدر همی  چارچوب، 

، «ترور یهودیان در جهاان »مقوله  ایران را مرتب  با، کمیته یهودیان وابسته بهگران یهودی تحلیل

 د:کننبازتاریف می

جهانی بدون دولت یهود را خواهانند. حمالت تروریستی به اهداف یهاودی   ،رهبران ایران»

های تروریستی علیاه یهودیاان، بخشای از ایادئولوژی تغییرناپاذیر      در جهان و حمایت از گروه

قدرت ایران مصادف خواهد بود با گسترش ترورهای ایران از » .(Ajc,13254525)« ایران است

هاای بسایاری از جملاه    اقلیات  ،ایاران مهارنشاده  ورت وجاود  در صا »، «آ ربایجان تا آرژانتی 

« نویسان، فااالن حقوق زنان، یهودیان و...در مارض تارور خواهناد باود   وبالگنگاران، روزنامه

(Ajc, 12484809). «  ن هماواره در  ای توسا  ایار  ینا تا  از یهودیاان آرژانت   85ترور وحشتنا

کااه یهودیااان بایااد در مقاباال ایااران و   ساات...امروز زمااانی اساات  ا خااا ره یهودیااان باااقی 

  .(Ajcradio, 2013: 5.30« )ترشدن آن بایستند...خحرنا 

هویت یهودیان « نیستیم، پئ چه کسی هستیم؟« ما»اگر »هریئ در محلب دیگری با عنوان 

 کند:گونه بیان میرا در قبا  تهدیدات فوق ای 

دیان تاا  وسازی یهتالش برای من وی با تهدیدات و خحرات جدید مواجه هستند، ازیهودیان »

توانیم یا زمان آن نرسیده که هر کدام از ما از خود بپرسیم چگونه میآدادن اسرائیل....اهریم  جلوه

ان در  او  تااریخ نشاان    به حل ای  تهدیدات کمک کنیم؟ باید به خود یادآوری کنیم کاه یهودیا  

 .(Ajc, 2014: 9.14« )کنند و آنها را بردارندها مقابله توانند در برابر ای  چال می اندداده

کمیته یهودیان آمریکا به عنوان تشکل مهم تمای ساز، ایران را به مثابه دگر هاویتی   ،بنابرای 

ایران به عنوان کشوری که در صادد دساتیابی   »کند. در ابااد سیاسی، امنیتی و دینی برساخته می

ایران به دلیل آنکه اسرائیل دولت »، «ای برای ترور مخالفان به ویژه یهودیان استبه بمب هسته

گرایی جهاادی و اساالمی، امنیات    ایران در قالب افراط»، «است، به دنبا  نابودی آن است یهود

از جمله محورهای مورد نظر کمیته یهودیاان  ، و...« یهودیان را در مخا ره جدی قرار داده است
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آمریکا در قبا  ایران بوده است. ای  تشاکل، پائ از برسااخت واقایات ایاران در چاارچوب       

داناد. تجمیاع   تجمیع یهودیان بارای مقابلاه باا ایا  خحار مای      کار را ، تنها راهاهداف مورد نظر

تری  گام در بازتولید مقوله تماای  در هویات آنهاا در قباا      یهودیان در مقابل دگر هویتی، مهم

 ، بوده است.  «دیگران»

 

  سمیتیسمآنتیتأکید بر . 2
باه دلیال    خصمانه با یهودیاان صارفاً   باور به رفتار»به مانای  ،یا یهودستی ی 2سمیتیسم آنتی

سمیتیسام در گفتماان    ، یکی از اصو  مهم گفتمان صهیونیسم اسات. آنتای  «بودن آنهایهودی

آمیا  باه دلیال دیا  آنهاا و یاا       رفتار خصمانه با یهودیان، شامل رفتاار حقاارت  »صهیونیسم 

های مختلفی است که از ساوی  آسیب ،ساخت  آنها و همچنی های سیاسی برای من ویتالش

 محقا  هولوکاسات، آنتای    1هل  فای   .(ewishvirtuallibraryJ« )شودیهودیان اعما  می غیر

هاا، فرهناگ،   ساختار نهفته در اعتقادات خصمانه نسبت به یهودیان در نگارش »سمیتیسم را 

هاای  تبای »داند که با می« اسحوره، ایدئولوژی، فرهنگ عامه، تصاویر و در اعما  اجتماعی

جاایی،  جاباه »همراه بوده و به « ، خشونت جمای و دولتی علیه یهودیانبسیج سیاسیقانونی، 

نیا    اساتاد دانشاگاه کلا     1،انجامیاده اسات. دیتا  بریناگ    « ناابودی یهودیاان  مهاجرت و یا 

سمیتیسم، یهودیان به صورت کامل، بد ات هساتند و صافات باد     آنتی در پدیده»نویسد: می

شاوند.  ناپذیر است. یهودیان اساساً به عنوان افرادی بیگانه در جوامع نگریسته میآنها اصالح

شوند. آنهاا در  بلکه همواره به عنوان هویت جمای تاریف می ،تقلآنها نه به عنوان افراد مس

دهناد.  هاای خاود را انجاام مای    مخفیاناه نقشاه  جوامع می بان خود به مثابه فاجاه هستند که 

یت بد ات آنها را و شخص های یهودیاندانند تو ئهخود میوریفه ها سمیتیست آنتی ،بنابرای 

 .(Weinberg, 2010: 18) «آشکار نمایند

                                                                                                                                        
1. Anti-Semitism 
2. Helen Fein 
3. Dietz Bering 
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های مهم شود، یکی از شیوهسمیتیسم همانگونه که از تااریف آن برداشت می تأکید بر آنتی

ماوج  » باا عناوان   سمیتیسام  آنتیاز  مصهیونیستمای سازی در گفتمان صهیونیسم است. گفتمان 

مربوط باه  ای  رفتارها برد و مدعی است ، نام می«ی که همواره در قبا  یهودیان وجود داردنفرت

یهودیاان هساتند.    بلکه یهودیان هماواره ماورد آزار و ا یات غیار     ،نبوده تاریخدوره خاصی از 

بودن یهودستی ی و در مارض خحر بودن یهودیاان در  همیشگی»گفتمان صهیونیسم با تأکید بر 

، ایا  پدیاده را از امار تااریخی و دارای زماان و      «هر جایی خارج از مرزهای سرزمی  اسرائیل

های مختلفی سااالنه  گ ارش ،بر ای  مبنامکان مشخص به امری ایدئولوژیک تبدیل کرده است. 

باه  گسترش آن در جهاان تأکیاد دارناد.    منتشر شده و رم  تأکید بر یهودستی ی بر اف ای  و 

: کارد ادعاا  در گ ارشای   ،1121دفتار دموکراسای، حقاوق بشار و کاار در ساا         ،عنوان نمونه

یهودستی ی در جهان اف ای  یافته و اقدامات مختلفی علیه یهودیان برای مخالفت با اقادامات  »

باا   گفتمان صهیونیسام  ،از ای  رو .(tate.gov, 2013S :4.3« )اسرائیل در جهان در جریان است

ان یهودیا  غیار یهودیان جهان با آزار و ا یت همیشگی یهودیان، بر تمای  یهودستی ی و  تأکید بر

تأکید کرده و با تمرک  بر ای  امر که تنها راه امنیات یهودیاان، مهااجرت باه سارزمی  اسارائیل       

گفتماان صهیونیسام، بهاره     در قالاب  آنهاا است، از ای  پدیاده در راساتای باازتاریف هویات     

پئ از رویادادهای پااریئ در    ،وزیر اسرائیلبنیامی  نتانیاهو نخست ،جوید. به عنوان نمونهمی

خواناد  « گرایی اسالمیافراط»تری  هدف به اصحالح ، یهودیان را اولی  و مهم1125اوایل سا  

اساالمی، باه مهااجرت باه      سمیتیسم و یهودیان جهان را برای دستیابی به امنیت در مقابل آنتی

  .(post, 38730Jاسرائیل دعوت کرد )

های اصلی است که گفتماان صهیونیسام از آن باه    «دگر»جمهوری اسالمی ایران همواره یکی از 

ایا  امار در میاان یهودیاان      کند.استفاده میدر میان یهودیان جهان سمیتیسم  عنوان نمادی برای آنتی

مشای   داشته و به صورت آشکار از  ریقی سیاسی به ویژه در خا  ای سیاسی ساک  اسرائیل، وجهه

نخبگاان سیاسای در اسارائیل     ،در ای  میاان  شود.رهبران و مقامات ارشد ای  رژیم، به پی  برده می

مارفای   «در قباا  اسارائیل   سیاسای دگر »از آنکه ایران را به عنوان  بی  ،سو با گفتمان صهیونیسمهم

تأکید مکارر مقاماات   . کنندبرساخته می «در چارچوب یهودستی ی دگر یهودیان»آن را در قالب  ،کنند

اساتفاده هادف ایاران بارای     هایی مانناد  نشانهاسرائیل بر اینکه ایران به دنبا  نابودی یهودیان است و 
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هیتلار  ها و اقدامات و همچنی  مقایسه ایران با نازی« کودکان یهود»، «یهودیان»، «دولت یهود» نابودی

 سمیتیسم برای برسااخت ایاران   مقوله آنتی، حاکی از جایگاه «اسرائیل»به جای  در جنگ جهانی دوم

ها به دنبا  نابودی ش  میلیاون  ایران مانند نازی» 2است. در هویت یهودیان «دگر تمای ساز»به عنوان 

مذاکرات با ایران در حالی است که ای  کشور به دنباا   »، (ondoweiss, 2015M :3.4) «یهودی است

رهبار ایاران دساتور قتال یهودیاان را      »، (imesofisrael, 2015T :1.4) «نابودی دولت یهودیان اسات 

« ا  ناابودی ماردم یهاود اسات    با در کنگاره: ایاران باه دن    نتانیااهو »(، ndW ,2097252) «صادر کارد 

(bawaba, 664154Al...و ) ،    از جمله اتهاماتی است که نخبگان سیاسای اسارائیل در درون مرزهاای

بادی    را روایات  ای نی   صهیونیستی متون کنند.اشغالی و نی  در آمریکا و اروپا بر روی آن تأکید می

 اسارائیل،  ناابودی  بارای  ابا اری  عناوان  به سمیتیسم آنتی از ایران» که دهندمی قرار تأکید موردگونه 

سمیتیسم ایران مشهود است، ایاران باا احا اب نئوناازی در      کند، عناصر خشونت در آنتیمی استفاده

م ایران دولتی و نهادمند اسات  میتیسس ، آنتیسمیتیستی همکاری دارد جهان برای پیشبرد اهداف آنتی

سمیتیسم ایاران ناه تنهاا باا      در ای  روایت آنتی ،بدی  ترتیب .(ewishvirtuallibrary, 23342J) .«و...

در پی ای  پیوناد   کند.پیوند برقرار میسو با گفتمان صهیونیسم با اسرائیل نی  بلکه هم ،یهودیان جهان

 یکای  عناوان  باه  هولوکاست، انکار اقداماتی همچون سمیتیسم و اسرائیل است که گانه ایران، آنتیسه

 آنکاه  از بای    کارد،  اساتفاده  خاود  ساود  باه  آن از صهیونیسام  گفتماان  کاه  مساائلی  تاری  مهم از

 و داده عکائ  نسبتاً اینتیجه دهند، بازتاب را اسرائیل علیه ایران اسالمی جمهوری نظام هایسیاست

نماایی  درشت. یافت نمود بود، آن برساخت حا  در صهیونیسم گفتمان که فرایندی از بخشی مثابه به

 صاورت  باه  را دوم جهاانی  جنگ در یهودیان به مربوط رویدادهای ایران،» و اناکاس نادرست اینکه

ایران یهودساتی ی را از  »ای گسترده مبنی بر تمرک  رسانه (،ime, 3764085T) «داندمی دروغی  کامل

با اشاره به نمایشاگاه نقاشای تهاران     ،«کندمی ری  انتشار کاریکاتورهای یهودستی انه در جهان دنبا  

به صورت گ ینشای  (، ارجاع به ارهارات مقامات سیاسی ایران hejc, 69827T) در مورد وا  استریت

تأسیئ اسارائیل،  ای مستقل از مقولهرا به عنوان ای که نابودی یهودیان و ترجمه و انتشار آنها به گونه

از جمله موارد مهمی بوده است که برای بازتولید گفتماان صهیونیسام در هویات یهودیاان،      ،کند القا

                                                                                                                                        

 بنگرید به. 2
Just like the Nazis, Iran ‘plans to exterminate six million Jews’ : Netanyahu  at:  
http://mondoweiss.net/2015/04/exterminate-million-netanyahu#sthash.UPJUwt6b.dpuf 
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یاابی  در فرایناد هویات  « تمای سااز  دگار »برساختگی ایران به عناوان  مورد استفاده قرار گرفته است. 

های مهام صهیونیساتی کاه باا     به عنوان یکی از سازمان ،افترا در حالی است که انجم  رد ،یهودیان

، 1121، در گ ارشای در ساا    (dl, regionsA) کندسمیتیسم در آمریکا فاالیت میهدف مقابله با آنتی

دانساته و تأکیاد کارد کاه     « سامیتیک( حاداقلی   یهودستی  )آنتی»ایران را به عنوان یکی از کشورهای 

تاری از یهودساتی ی داشاته    درجاه پاایی    ،در میان کشورهای عربای  اند ایرانها نشان دادهنظرسنجی

 کند:  افترا در گ ارش خود ادعا می است. انجم  رد

ای با جاماه یهودیان برقرار کرده است. اگرچاه ممکا  اسات در میاان     ایران رواب  پیچیده»

نتیجاه   اماا  ،نظرهاایی در ماورد ایا  مسائله وجاود داشاته باشاد        زبان اختالفیهودیان فارسی

 کشاورها دیگر دهد ایران نمرات به نسبت باال و قابل قبولی در مقایسه با ها نشان مینظرسنجی

دار های یهودستی ی کسب کرده است. ای  اختالف با کشورهای دیگار مانای  در زمینه شاخص

گفتماان  در  ،باا وجاود ایا    . (obelog, 2014L :13.7« )باوده و نیازمناد تأمال بیشاتری اسات     

باه مثاباه یهودساتی ی باا یهودیاان،       ردیت سیاسی ایران با اسرائیل شودصهیونیسم، تالش می

به منظور بازتولید هویت یهودیان در چارچوب گفتماان صهیونیسام، روایتای باا      شده ومارفی 

 زیر برساخته  شود: دو محورتمرک  بر 

دانسته و تمای  در  «دولت یهودی»و  یهودیان« دگر»ایران را  ،صهیونیست نخبگان سیاسی -

سمیتیسم هماواره از ساوی    آنتی»هویت یهودیان را با توجه به ای  اصل گفتمان صهیونیسم که 

و تنهاا راه امنیات یهودیاان حضاور در      های مختلف علیه یهودیان وجود دارد«غیر»و « دشم »

 بخشد.، استمرار می«اسرائیل و گسترش قدرت ای  رژیم است

نخبگان سیاسی صهیونیسات   و همچنی  گفتار های صهیونیستیتشکل رتولیدشده د متون -

یهودیاان و همچنای    « دگار »و « دشم »ئیل، ایران را به مثابه اخارج از مرزهای اسرداخل و در 

، «تماای  یهودیاان  »بازتاریف کرده و رم  تأکیاد بار   « دولت یهودیان»اسرائیل به عنوان « دگر»

سمیتیسام   اف ای  آگاهی جاماه یهودیاان جهاان از خحار آنتای    »صهیونیسم، سو با گفتمان هم

 «کردن و مقابله با آن، به ویاژه اعتاراض و مباارزه باا رادیت ایاران باا اسارائیل        ایران، محکوم

(ewishvirtuallibrary, Antisemitism Iranian EstablishmentJ)کااار مقابلااه بااا آن ، را راه 

 کنند.  مارفی می
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 های زبانی تمایزساز در برساخت واقعیت ایرانکاربست. د
های تمای ساز همچون کمیته یهودیان ها و تشکلگفتمان صهیونیسم در بستر تمرک  سازمان

سمیتیسم، واقایت ایران را به عناوان   دهی به افکار و موارع و نی  در قالب آنتیآمریکا و جهت

چگاونگی ایا     ،کناد. نکتاه مهام در ایا  میاان     یی در برابر هویت یهودیان برساخته م«دیگر»

صهیونیست در میان یهودیان بازتولید شاود. بارای    -ای که هویت یهودبه گونهاست، برساخت 

 شود.تبیی  ای  فرایند، ش  کاربست زبان پل گی در قالب جدو  زیر ارائه می
 

ش  کاربسات زباانی   

گفتمان انتقادی الگوی 

 پل گی  

. الاف ) گاناه ساه  در تمای ساازی  ایاران  برسااخت واقایات  چگونگی 

 آمریکا یهودیان کمیته (سمیتیسم آنتی .ج دهی،جهت ب. بندی،تشکل

 ایران قبا  در

ان مهام یهودیاان در   تمرک  کمیته یهودیان آمریکا به عنوان سازم .الف سازینشانه

ایران، داللت بر نق  ایران به عنوان دگر تهدیادزا و تهدیاد    برجهان 

 امنیتی جدی است. رد

هاای ایاران نشاانه نیااز و     گیری در مقابل اقدامات و برنامهمورع .ب

ررورت رصد ایران از سوی یهودیان برای ممانات از تهدیدات ایا   

 در مقابل آنهاست.کشور 

های ایران در مقابل یهودیان نشانه دشمنی  اتی ای  کشور سیاست .ج

 ها نسبت به ای  مردم است. همچون نازی

های صهیونیستی یکی از اب ارهای مقابله با تهدیاد ایاران   سازمان .الف دنیاسازی

 در جهان امروز هستند. 

تهدیدات ای  کشور را های ایران، گیری و مقابله با سیاستمورع .ب

کند و اجازه گسترش آن در منا   مختلاف  در دوره کنونی تحدید می

-آرژانتای  انجاام داده اسات   مانند آنچه ایران در قباا  یهودیاان    -را 

 دهد. ها(، نمی)ادعای صهیونیست

نی باا اسارائیل   دشمنی ایران با یهودیان در جهاان اماروز در دشام    .ج

 بازتاب یافته است.
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هاای  تشاکل  و هاا سازمان در ایران تهدید با مقابله برای یهودیان .الف سازیفاالیت
 اند. صهیونیستی عضو شده

ایااران باارای مقابلااه بااا اساارائیل و یهودیااان در حااا  گسااترش   ب. 
هاای صهیونیساتی   ای است که ای  امر واکن  سازمانتسلیحات هسته

 را به دنبا  داشته است.  
ها با تجمیع قدرت، هولوکاست را علیه یهودیان همانگونه که نازی .ج

ایران نی  به دنبا  تجمیع قدرت عریاان خاود بارای     ،به وجود آوردند
 نابودی یهودیان و نمود علنی آنها یانی اسرائیل است.

های صهیونیستی تنها حامیاان کناونی یهودیاان    ها و سازمانتشکل الف. سازیهویت
 برای اجتناب از وقوع اتفاقات تاریخی مانند هولوکاست هستند.  

های صهیونیستی در مقابل اقدامات مبتنی بر  نفرت ایاران  سازمان ب.
 از یهودیان، هوشیار است.  

ها و تحوالت درونی ایاران، نفارت از یهودیاان را در جهاان     گفته .ج
 .دهدگسترش می

های صهیونیستی، دشامنانی همچاون   پیوست  یهودیان به سازمان .الف سازیسیاست
 دارد.بازمی ایران را از اقدام علیه آنها

های صهیونیستی علیه ایران، قدرت و جایگااه  گیری سازمانمورع .ب
 بخشد.مستحکم یهودیان در جهان را تامی  می

اسرائیل نماد حیثیت و موجودیت یهودیان اسات و ایاران باه ایا       .ج
 دلیل به دنبا  مقابله با آن است.

ناجی یهودیاان، از اسارائیل باه    های صهیونیستی به مثابه سازمان .الف سازیارتباط
 کند.عنوان سرزمی  موعود یهودیان، محافظت می

ها دنباا   های ایران پاکسازی نژادی یهودیان را مانند نازیسیاست .ب
و هاای تروریسات   کناد و در حاا  حارار آن را از  ریا  گاروه     می

 برد. در اسرائیل و جهان به پی  گرایان افراط
برای نابودی دولت یهودیاان، تصاویر تااریخی کاه دشامنان      ایران  ج.

 کند.  یهود به ویژه در جنگ جهانی دوم ساخته بودند را باسازی می
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سمیتیسم، واقایات   آنتیو دهیبندی، جهتکمیته یهودیان آمریکا در بستر تشکل ،بدی  ترتیب

شده است، از  ری  شا    تمای ساز همانگونه که در جدو  فوق، مشخص« دگر»ابه به مثرا ایران 

شناسی، ایران بر یک تهدید جدی علیه یهودیان کند. در کاربست نشانهکاربست زبانی برساخته می

های آن را ناگ یر کرده است. تهدید و ل وم رصد اقدامات ها و برنامهداللت دارد که رصد سیاست

از ساوی یهودیاان راروری    را آن  ها بوده که مقابله باسانی ایران با حکومت نازیایران نشانه هم

هاای صهیونیساتی باه عناوان تنهاا      شده، میان سازماندر بخ  دنیاسازی ماانی برساختهنماید. می

کناد و  حاف  و حامی یهودیان و اسرائیل به عنوان نمود بارز موجودیت یهاود ارتبااط برقارار مای    

کناد. از ایا    را به ای  دو مارتب  مای   هامکاندیگر رویدادهایی مانند ترور یهودیان در آرژانتی  و 

و  باوده   آرژانتای  همچاون  آسایب باه یهودیاان در رویادادهایی     باه مثاباه  مبارزه با اسارائیل   ،رو

بخشاد. در  های صهیونیستی را به عنوان تنها نماینده یهودیاان مشاروعیت مای   های سازمانفاالیت

هاای  هاا و تشاکل  بایاد در ساازمان  ای  ماانی که یهودیان برای حف  امنیت خاود   ،سازیفاالیت

صهیونیستی عضو شده و همگام با آنها در مقابل ایران اعالم مورع کنند، مورد تأکید قارار گرفتاه   

هاای  ایران را در حا  دساتیابی باه ابا ار تهدیدسااز و کشانده همچاون بماب       است. رم  اینکه 

یاان در جناگ جهاانی دوم و    ها و اتفاقات تلاخ یهود دهد. بازسازی هویت نازیای نشان میهسته

ها که به دنبا  هولوکاسات دیگاری علیاه یهودیاان     شناسایی ایران به عنوان هویت مشتر  با نازی

تجلای   ،سازی قابال رؤیات اسات. نکتاه مهام در ایا  برسااخت مااانی        است، در بخ  هویت

امنیات،   موجودیت اسرائیل است. کمیته یهودیان آمریکاا کاالهاایی مانناد   هولوکاست یهودیان در 

های صهیونیساتی  حیثیت و قدرت بازدارنده را به عنوان دستاوردهای یهودیان در عضویت سازمان

هایی مانناد کمیتاه   ها و تشکلدهد. تفسیر سازماندر اختیار یهودیان قرار می ،و حمایت از اسرائیل

نانشاان مانناد   من و پیامبران سرزمی  موعود و حفارات از یهودیاان کاه دش   یهودیان به مثابه ناجیا

ساازی  جنگ جهانی دوم به دنبا  پاکسازی نژادی آنها هستند، ماانی برساخته در کاربست ارتبااط 

 های اساسی ای  برساخت عبارتند از:شاخص ،کمیته یهودیان آمریکا بوده است. بدی  ترتیب

 یهودیان مانند همه ادوار گذشته در دوره حا  نی  در مارض تهدیدات دشامنانی هساتند   -

تاری  دشام    در دوره کناونی ایاران مهام    ،بر ای  مبنا. کنندرا دنبا  می که پاکسازی نژادی آنها

  .(Ajc, 14553361)بنگرید به یهودیان است
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زیرا آن را نمود باارز موجودیات    ،ایران برای نابودی یهودیان به دنبا  نابودی اسرائیل است -

یهودیان باید در مقابل هر گونه مقابله و رویکرد خصمانه در  ،داند. از ای  رویهودیان در جهان می

 .(Ajc, 8451811)بنگرید به قبا  اسرائیل به ویژه از سوی ایران واکن  نشان دهند 

های صهیونیستی به عنوان تنها حامیان واقای یهودیان در جهان امروز، از یهودیان سازمان -

یهودیان برای حف  امنیت خود باید در قالب  ،بنابرای کنند. در مقابل اقدامات ایران حفارت می

 .(Ajc, 9196379)بنگرید به ها تشکل یافته و فاالیت داشته باشند ای  سازمان

ای بارای دساتیابی باه بماب اتمای باوده و       های هستههای ایران در زمینه فاالیتفاالیت -

 .(9Ajc. 14586333)بنگرید به هولوکاست دیگری را رقم خواهد زد 

با توجه به عوامل فوق، یکسانی موجودیت اسرائیل و هویت یهودیان و ل وم حفا  امنیات   

کاانون  ، تهدیادزا  «دگار »ایاران باه مثاباه    صهیونیست در مقابل  -یهودیان در قالب هویت یهود

تمای سازی گفتمان صهیونیسم در مقابل ایران بوده است که چگاونگی برسااخت آن در کمیتاه    

 نشان داده شد.یهودیان آمریکا 

 

 گیرینتیجه
سا  اخیر در ماورد اسارائیل، ماورد تأکیاد قارار گرفتاه، روناد         یکی از موروعاتی که در چند

هاای  مورد تأکید بسیاری از تحلیل در ای  ساختار سیاسی است. ای  مقوله اگرچه « دگرسازی»

های علمی کاه  ژورنالیستی و ارهارات نخبگان سیاسی قرار داشته، اما دامنه تحقیقات و پژوه 

بتواند روند و چگونگی پیشبرد آن در جامااه اسارائیلی و نیا  خاارج از آن را تبیای  نمایاد و       

ایا  در  محادود باوده اسات.    های تئوریک و نظری ای  مقوله را رم گشایی کند، اند  و زمینه

هایی که اسارائیل در تاالش بارای پیشابرد آن     تری  مقولهحالی است که بازگشایی یکی از مهم

بینای رفتاار   بلکه به پی  ،است، نه تنها شناخت جامع موارع اسرائیل را به دنبا  خواهد داشت

ماک شاایانی   ای  بازیگر سیاسی مهم در عرصه رواب  خارجی جمهوری اساالمی ایاران نیا  ک   

خواهد نمود. بر اساس اهمیت ای  مقوله مهم، مقاله حارر تالش کرد ای  امر را نه در اسارائیل  

ای تبارشناسی نموده و تحورات ای  اصال مهام در گفتماان    بلکه در گفتمان صهیونیسم به گونه

ات و باا توجاه باه تحقیقا     ،صهیونیسم را در جاماه کنونی یهودیان بررسی نماید. به ای  منظور
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یاابی یهودیاان   مای از فرایناد هویات   بخ  مه ،های پیشی  نگارندگان، روند دگرسازیپژوه 

گیری صهیونیسم و در مراحل مختلف تثبیت ایا  گفتماان ایادئولوژیک،    که از آغاز شکل است

همواره وجود داشته است. اگرچاه بساترهای زماانی و مکاانی و اهاداف ماورد نظار گفتماان         

باه فارد    ها و راههاای منحصار  ختلف سیر تاریخی ای  گفتمان، از شیوهصهیونیسم در مراحل م

مقاله حارر تالش کرد تاا باه    ،ای  اساس متفاوتی برای دستیابی به ای  منظور، بهره جستند. بر

سازی در گفتمان صهیونیسام،  «دگر»صورت مشخص رابحه پیچیده و متقابلی که میان هویت و 

را در  یهودیان گفتمان صهیونیسم چگونه هویت که پاسخ دهدا  ؤبود را از  ری  ای  س برقرار

روناد   بررسای تحبیقای   مقاله حارر با توجه به  ؟کندبازتولید می قالب اهداف مورد نظر خود 

گیاری و تثبیات گفتماان صهیونیسام و پائ از ایا        شکلیابی در میان یهودیان پی  از هویت

همواره تاالش   ،های مختلف«غیر»دگرسازی در قبا  مرحله، نشان داد که گفتمان صهیونیسم از 

ملات  »یانای   ،سو با اصل کانونی گفتمان صهیونیسام را در میان یهودیان هم« تمای »کرده مقوله 

گرایای  های صهیونیسم سوسیالیساتی و ملای  نحله ،، برساخته کند. برای ای  منظور«متمای  یهود

که نق  مهمی در مهااجرت یهودیاان   -نیسم به عنوان دو نحله مهم گفتمان صهیو ،صهیونیستی

هویات   ،-  گفتماان در مراحال آغاازی  داشاتند    تری  مسئله مهام ایا  به فلسحی  به عنوان مهم

 یهودیان را بر اساس تمای ات زیر برساخته کردند: 

 ،خرهیهود،  بقه کاارگری غیار یهاود و بااال     رتمای  یهودیان در مقابل  بقه بورژوازی غی -

 .ی عرب بقه کارگر عرب و بورژواز

 تمای  یهودیان به واسحه زبان عبری، آداب و رسوم و دی  مشاتر  در مقابال هماه غیار     -

 ها در فلسحی  نمود پیدا کرد. یهودیان در دیاسپورا که به تدریج در مقابل عرب

اگ یر مقاله حارر نشان داد گفتمان صهیونیسم برای بازنمایی اصاو  خاود، نا    ،بدی  وسیله

ان، همواره برساخته و بازتولید کناد. ایا  امار    «دیگر»است هویت یهودیان را بر اساس تمای  با 

گیاری از جاناب   هاای تمای سااز و موراع   جذب یهودیان در تشکلدر مرحله کنونی از  ری  

تأکیاد بار    ،های هویتی که گفتمان صهیونیسم برساخته کرده و همچنی «دگر»یهودیان در مقابل 

های تمای سااز  تشکل شود.سمیتیسم به عنوان یکی از بسترهای اصلی تمای سازی دنبا  میآنتی

های صهیونیستی که در تمام جهان از جمله آمریکا و اروپا مشغو  باه فاالیات   همچون سازمان
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گفتمان صهیونیسام کاه   های مختلف و نفو  به درون جوامع یهودیان، ای  اصل هستند، با برنامه

در  ،همچنای  دهناد.  را مورد تأکید قرار می« ان هستند«دگر»مج ا از  ملت متمای  و، مردم یهود»

بودن یهودستی ی و در مارض خحر بودن یهودیاان در  همیشگی»گفتمان صهیونیسم با تأکید بر 

سمیتیسم از امار تااریخی و دارای زماان و     ، آنتی«هر جایی خارج از مرزهای سرزمی  اسرائیل

و از ای   ری ، پدیده تمای  یهودیان با سایری  ری ایدئولوژیک تبدیل شده مکان مشخص به ام

 شود.   در هویت یهودیان، برساخته می

یابی یهودیان بر اساس تمای  مورد نظر گفتمان صهیونیسام، فراینادی اسات    هویت ،بنابرای 

شاورهای  هاا، اساالم و نیا  ک   های مختلف مانناد عارب  «دگر»که ای  گفتمان همواره در مقابل 

ها در مقاله تر ای  شیوهبرد. برای تبیی  جامعمخالف به ویژه جمهوری اسالمی ایران به پی  می

حارر، رویکرد گفتمان صهیونیسم در قبا  ایران به عنوان نمونه موردی، بررسی و به چگونگی 

تولید آن برساخت و بازتولید واقایت ایران به عنوان دگر سیاسی، امنیتی و دینی و چگونگی باز

باه وسایله   واقایات ایاران    نشاان داده شاد کاه    ،در هویت یهودیان پرداخته شد. بر ای  اسااس 

امنیت یهودیان »ای که به گونهسمیتیسم  دادن آنتیی تمای ساز صهیونیستی و نی  نسبتهاتشکل

 .شود، برساخته می«ن آنها در مارض مخا ره قرار دادهبودرا به واسحه یهودی
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