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گـر  ید ۀبـه جامعـ  
 يهـا  افکشـ . برجـاي گذارنـد  
ن خـاص و  یـ ا. 
 یت مضـاعف یاین جامعه است اهم

منحصر بـه فـرد   
تـوان آن را   یکـه نمـ  

مختلـف   يشورها
نـد  یفرا یـک  ۀ

مختلف  یان از نواح
 ریگـان کـرایس  

 يهـا  افکآن است تا ش
عنـوان یکـی از عوامـل تضـعیف انسـجام      
امنیـت ملـی اسـرائیل    

هاي اجتماعی، امنیت ملی، شـکاف عربـی ـ    
  

  
بـه جامعـ   يا برحسب عوامل گوناگون از جامعه یاجتماع يها افکش

برجـاي گذارنـد   یمتفـاوت  هـاي ریتوانند تأث یمتفاوت بوده و م
. توجهنـد  قابـل  و خاص، متفـاوت  اي دهیل پدیاسرائ یاجتماع

این جامعه است اهم یخیط تاریه ناشی از شراکمتفاوت بودن 
منحصر بـه فـرد    یتیوضع ل یاسرائ ۀجامعدرواقع . ها داده است ن شکافیبه ا

کـه نمـ   طـوري  گرفته است بـه   لکمهاجر ش یتیجمع ازدارد و 
شورهاک از مناطق ومهاجران نیز . ردک  محسوب یعیطب يا جامعه

ۀجـ یاین پدیده نت. اند وستهیهم آمده و به هم پ ل گردیدر اسرائ
ان از نواحیهودیه براساس مهاجرت کبل نیستو درازمدت  یجیتدر

ریگـان کـرایس   یۀن مقاله براساس نظریا. هاي مختلف است و در طول سال
آن است تا ش دارد بر یاجتماع يها افککه نگاهی حداکثري به ش

عنـوان یکـی از عوامـل تضـعیف انسـجام       ل را بـه یاسـرائ  ۀموجـود در جامعـ  
امنیـت ملـی اسـرائیل     اجتماعی و هویت ملی مطالعه کرده و تأثیر آنها را بر

  .بسنجد
هاي اجتماعی، امنیت ملی، شـکاف عربـی ـ     شکاف :هاي کلیدي واژه

      یهودي، شکاف سفاردي ـ اشکنازي، شکاف چپ و راست
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چکیده
ش

متفاوت بوده و م
اجتماع

متفاوت بودن 
به ا

دارد و 
جامعه

در اسرائ
تدر

و در طول سال
که نگاهی حداکثري به ش

موجـود در جامعـ  
اجتماعی و هویت ملی مطالعه کرده و تأثیر آنها را بر

بسنجد

  



کش
 يها اف

ماع
اجت

 ی
امن

و 
ی

 یت مل
رائ
اس

در 
 لی

® 
ره
ی ق
رجب

فر 
جع

 و 
وند
مد
 اح
اع
شج

تر 
دک

 
قی
شال
ق

75  

 يا تـوان آن را جامعـه  
آنچه با عنوان . گرفته است
مختلـف در   يشورها

و  یجینـد تـدر  یفرا یـک 
مختلـف و طبـق طـرح    

شـور بـا   ک 100ش از 

آن را از خـود   رخـدادهاي 
نخسـت اینکـه اکثریـت جامعـه از مهـاجران یـا فرزنـدان آنهـا         
هـاي صـهیونی بـه آنجـا     

دوم اینکـه اسـرائیل   . 
شـود   نی که صرفاً جامعۀ مهاجران تلقـی نمـی  

هاي استعماري دولتی مسـتقر تشـکیل شـده اسـت و جـدال      
جدالی کـه  . یافتگان و بومیان فلسطینی فصل ممیز این جامعه است

ساختار کلی جامعه، سیاست و اقتصـاد اسـرائیل را تشـکیل داده اسـت و سـاختار      
در سـخنرانی مشـهور   

دهد کـه مـا    هاي اسرائیل توضیح می
یافتگان بدون توپ و تانک قادر به ساختن یک خانـه و کاشـتن یـک    

ي و خشـن باشـیم   درخت نیستیم تنها راه زندگی ما این است که آماده و مسلح، قو
سـوم، تنـوع قـومی    . 

  
تـوان آن را جامعـه   یکه نمـ  طوري اي منحصر به فرد بوده به ل جامعهیاسرائ

گرفته است  لکمهاجر ش یتیجمع ن جامعه ازیا. ردک  محسوب
شورهاک ه از مناطق وکاست  یتیشود جمع یشناخته م» لئیملت اسرا
یـک  ۀجـ یاین پدیده نت و اند وستهیهم پ هم آمده و به ل گرد

ـ هودیه براساس مهاجرت کبلدرازمدت نبوده  مختلـف و طبـق طـرح     یان از نـواح ی
ـ کـ  ل گرفـت کن شین سرزمیسم به ایونیصه یل ش از یه از ب

  .اند ه ل شدیمتفاوت وارد اسرائ يها تیها و قوم
رخـدادهاي  ویژگی ماهوي است که همۀ سه داراي این جامعه

نخسـت اینکـه اکثریـت جامعـه از مهـاجران یـا فرزنـدان آنهـا         : متأثر ساخته است
هـاي صـهیونی بـه آنجـا      تشکیل شده است، مهاجرانی که از زمـان تشـکیل گـروه   

. مهاجرت کرده و تا امروز نیز فرایند مهاجرت آنهـا ادامـه دارد  
نی که صرفاً جامعۀ مهاجران تلقـی نمـی  یافتگان است، به این مع جامعۀ اسکان

هاي استعماري دولتی مسـتقر تشـکیل شـده اسـت و جـدال       بلکه در نتیجۀ فعالیت
یافتگان و بومیان فلسطینی فصل ممیز این جامعه است دائم میان اسکان

ساختار کلی جامعه، سیاست و اقتصـاد اسـرائیل را تشـکیل داده اسـت و سـاختار      
در سـخنرانی مشـهور   دایـان  چنانچـه ژنـرال   . قدرت را ایجاد کرده استخشنی از 

هاي اسرائیل توضیح می خود در مراسم تدفین یکی از اعضاي کیبوتص
یافتگان بدون توپ و تانک قادر به ساختن یک خانـه و کاشـتن یـک     جامعۀ اسکان

درخت نیستیم تنها راه زندگی ما این است که آماده و مسلح، قو
. تا مبادا شمشیر از دستمان بیفتد و زنـدگیمان بـه پایـان برسـد    

  

  

  

  مقدمه
اسرائجامعه 

محسوب یعیطب
ملت اسرا«

ل گردیاسرائ
درازمدت نبوده 

لکبرنامۀ 
ها و قوم فرهنگ

این جامعه
متأثر ساخته است

تشکیل شده است، مهاجرانی که از زمـان تشـکیل گـروه   
مهاجرت کرده و تا امروز نیز فرایند مهاجرت آنهـا ادامـه دارد  

جامعۀ اسکان
بلکه در نتیجۀ فعالیت

دائم میان اسکان
ساختار کلی جامعه، سیاست و اقتصـاد اسـرائیل را تشـکیل داده اسـت و سـاختار      

خشنی از 
خود در مراسم تدفین یکی از اعضاي کیبوتص

جامعۀ اسکان
درخت نیستیم تنها راه زندگی ما این است که آماده و مسلح، قو

تا مبادا شمشیر از دستمان بیفتد و زنـدگیمان بـه پایـان برسـد    



هـاي مختلـف مـذهبی    
اور،  حنگبـی و (هاي اجتمـاعی شـده اسـت    

 ۀجامعـ  در یاجتمـاع 
: مقاله آن است کـه  ۀل دارند؟ فرضی

 يهـا  افک، شـ یقـوم 
ـ هـا از طر  افکن ش ق ی

. شـوند  یل محسـوب مـ  
ور، ابتـدا از منظـر   کمـذ 

 یگـاه، نگـاه   آن. م پرداخـت 
 ۀموجود در جامعـ هاي 

اف اجتماعی وجود نـدارد، حتـی گـاهی از اصـطالحات     
 يا پـاره  یحتـ . استفاده شده اسـت 

 وبـر و  مارکسآن به  
تقابـل در  «ایـن مفـاهیم بـه مقولـه     

ف شـکاف اجتمـاعی   
ز مانند یآم خشونت ي

 یحزب يها ز مانند رقابت
ـ  ـ ا پای دار و مانـدگار  ی

توانـد سـاختاري باشـد یعنـی موجـب گسسـت،       
عدم تعادل و توازن در بافت 

ه اسـت کـ    ییهـا  دسـته از تقابـل  
. شـود  میساخت جامعه 

هـاي مختلـف مـذهبی     هـا و نگـرش   ها، فرهنگ جامعه اسرائیل که در قالب قومیت
هاي اجتمـاعی شـده اسـت     تجلی پیدا کرده و موجب بروز شکاف

52(.  
اجتمـاع  يهـا  افکشـ : هکـ اسـت   ن مقالـه آن یسان پرسش ا نبدی
ۀل دارند؟ فرضییاسرائ یت ملیبر امن يریثأدامند و چه تکل 
قـوم  يهـا  افکش ةل در سه حوزیجامعه اسرائ یاجتماع يها
ن شیا ۀبوده و مجموع يبند قابل دسته یاسیس يها افکش
ل محسـوب مـ  یاسرائ یت ملیامن يبرا یاساس يدی، تهدیت ملیهوف 

مـذ  سـش بـه پر  یافتن پاسخ احتمـال یه و ین فرضیآزمون ا
م پرداخـت یخـواه  یت ملـ یـ و امن یاجتماع يها افکبه ش 

هاي  شکاف و یستیونیدولت صه يریگ لکش يها شهیتاریخی به ر
  .ردکم یخواه يریگ جهیت نتیم انداخت و درنهایاسرائیل خواه

  یاف اجتماعکش: چهارچوب مفهومی
اف اجتماعی وجود نـدارد، حتـی گـاهی از اصـطالحات     کش ةتعریف واحدي دربار

استفاده شده اسـت  یو تعارض اجتماع یمختلفی چون تضاد اجتماع
 ۀه ریشکاند  نیز بهره گرفته یاجتماع ۀصلمتفکران از اصطالح فا

ایـن مفـاهیم بـه مقولـه      ۀهرچند هم )1378، فوران :به. ك.ر(. دگرد
ـ وضوح بـه تعر  اشاره دارند، اما اشاره به چند نکته به ف شـکاف اجتمـاعی   ی

يتواند هم نمودها یم یتقابل اجتماع نخست،. خواهد کرد
ز مانند رقابتیآم مسالمت يشورش و انقالب را دربر بگیرد و هم نمودها

ـ  یتواند گـذرا و مقطعـ   یم یتقابل اجتماع ،دوم. را یو انتخابات ی
توانـد سـاختاري باشـد یعنـی موجـب گسسـت،        مـی  یتقابـل اجتمـاع   ،سوم
عدم تعادل و توازن در بافت  یساختار جامعه شود و نوعدر  يبند وگروه یی

  .)22: 1387محمودي، ( جامعه را موجب شود
ـ  یاجتماع يها افکر این اساس ش دسـته از تقابـل   آن رناظر ب

ساخت جامعه  در يبند وگروه ییآرا بوده و موجد گسست، صف ي
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جامعه اسرائیل که در قالب قومیت
تجلی پیدا کرده و موجب بروز شکاف

1357 :52
بدی
ل یاسرائ
ها افکش
ش و ینید

ف یتضع
آزمون ا يبرا
 یکتئور

تاریخی به ر
اسرائیل خواه

چهارچوب مفهومی. 1
تعریف واحدي دربار

مختلفی چون تضاد اجتماع
متفکران از اصطالح فا

گرد یبرم
اشاره دارند، اما اشاره به چند نکته به» جامعه

خواهد کرد کمک
شورش و انقالب را دربر بگیرد و هم نمودها

و انتخابات
سوم. باشد
ییآرا صف

جامعه را موجب شود
ر این اساس شب
يساختار
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گر جـدا و در مقابـل هـم قـرار     
 یدوقطب یجامعه داشته و نوع

هـاي متفـاوت آنهـا بـه     

. موضوع شکاف اجتماعی، مورد تأمالت نظري فراوانی نیز قرار گرفتـه اسـت  
شـکاف  . توان میان دو نوع شکاف حداقلی و حداکثري تمایز قائل شد

هـاي اجتمـاعی    بندي
سـاخت   اما شکاف حداکثري سه سـطح متفـاوت یعنـی سـاخت اجتمـاعی،     
پیـدایش    هـاي حـداقلی بـراي   

هـاي   شـرط کفایـت و تحقـق شـکاف    
سـازي حـداکثري    هایی است که در مفهـوم 
آگـاهی   در سـاخت   

هـاي پنهـان و بـالقوه، فعلیـت یابنـد      
هـاي   پردازان این است که شـکاف 

شوند کـه جامعـه را دوقطبـی و از    

هـاي اجتمـاعی نگـاه    
هــاي سیاســی بایــد ســه بعــد 

منظـور او از بعـد   . ساختاري، هنجاري و سازمانی یا رفتاري را مورد توجه قرار داد
و هـا   مراد از بعد هنجـاري، ارزش 

و مـراد از بعـد   . شـود 
سازمانی یا رفتاري عواملی است کـه موجـب کـنش متقابـل نهـاد و سـازمان مثـل        
کرایس معتقد است براي آنکه شکافی در سیسـتم سیاسـی   

ها کامـل باشـد،    ديبن
او معتقد است یکی از عناصـر  
شکاف هنگامی مؤثر است که یـک تفـاوت و دو تقسـیم مسـاوي باشـد کـه آن را       
که سه بعد شکاف در یک خط کامـل باشـند   

گر جـدا و در مقابـل هـم قـرار     یدیکـ از  یاجتمـاع  يهـا  گـروه  ،مطابق این برداشت
جامعه داشته و نوع یدر مورد مسائل اصل یاساس هاي رند و اختالف

هـاي متفـاوت آنهـا بـه      ردن دیـدگاه که همسو ک يطور آورند به ید میرا در جامعه پد
  .ستیر نیپذ انکام

موضوع شکاف اجتماعی، مورد تأمالت نظري فراوانی نیز قرار گرفتـه اسـت  
توان میان دو نوع شکاف حداقلی و حداکثري تمایز قائل شد کم می

بندي هاي مربوط به ساخت اجتماعی و گروه حداقلی، شامل شکاف
اما شکاف حداکثري سه سـطح متفـاوت یعنـی سـاخت اجتمـاعی،     

هـاي حـداقلی بـراي    شـکاف . گیـرد  آگاهی و ساخت سیاسی را دربر مـی 
شـرط کفایـت و تحقـق شـکاف    . هاي سیاسی الزمند اما کافی نیسـتند 
هایی است که در مفهـوم  سیاسی وجود دو سطح دیگر از شکاف

 هایی به این اعتبار، وجود شکاف. مورد توجه قرار گرفته است
هـاي پنهـان و بـالقوه، فعلیـت یابنـد       شود تـا شـکاف   و ساخت سیاسی موجب می

پردازان این است که شـکاف  فرض کلی نظریه. )68: 1380 و قاضیان، 
شوند کـه جامعـه را دوقطبـی و از     هاي سیاسی می اجتماعی موجب پیداش شکاف

  .سازد تعادل خارج می
هـاي اجتمـاعی نگـاه     پردازانی است که به شکاف نظریه ریگان کرایس ازجمله

هــاي سیاســی بایــد ســه بعــد  او معتقــد اســت در تعیــین شــکاف. حــداکثري دارد
ساختاري، هنجاري و سازمانی یا رفتاري را مورد توجه قرار داد

مراد از بعد هنجـاري، ارزش . هاي بنیادین نظام سیاسی است ساختاري، ارزش
شـود  عقایدي است که موجب ایجاد حـس هویـت در گـروه مـی    

سازمانی یا رفتاري عواملی است کـه موجـب کـنش متقابـل نهـاد و سـازمان مثـل        
کرایس معتقد است براي آنکه شکافی در سیسـتم سیاسـی   . شود احزاب سیاسی می

بن اگر صف. وجود داشته باشد بیان شود، باید هر سه بعد مزبور 
او معتقد است یکی از عناصـر  . مشکالت تأثیري حداکثري بر سیستم سیاسی دارند

شکاف هنگامی مؤثر است که یـک تفـاوت و دو تقسـیم مسـاوي باشـد کـه آن را       
که سه بعد شکاف در یک خط کامـل باشـند    نامد و فقط زمانی کامل می شکاف نیمه

  

  

مطابق این برداشت
رند و اختالفیگ یم

را در جامعه پد
ام یآسان

موضوع شکاف اجتماعی، مورد تأمالت نظري فراوانی نیز قرار گرفتـه اسـت  
کم می دست

حداقلی، شامل شکاف
اما شکاف حداکثري سه سـطح متفـاوت یعنـی سـاخت اجتمـاعی،     . است

آگاهی و ساخت سیاسی را دربر مـی 
هاي سیاسی الزمند اما کافی نیسـتند  شکاف

سیاسی وجود دو سطح دیگر از شکاف
مورد توجه قرار گرفته است
و ساخت سیاسی موجب می

 بشیریه(
اجتماعی موجب پیداش شکاف

تعادل خارج می
ریگان کرایس ازجمله

حــداکثري دارد
ساختاري، هنجاري و سازمانی یا رفتاري را مورد توجه قرار داد

ساختاري، ارزش
عقایدي است که موجب ایجاد حـس هویـت در گـروه مـی    

سازمانی یا رفتاري عواملی است کـه موجـب کـنش متقابـل نهـاد و سـازمان مثـل        
احزاب سیاسی می

بیان شود، باید هر سه بعد مزبور 
مشکالت تأثیري حداکثري بر سیستم سیاسی دارند

شکاف هنگامی مؤثر است که یـک تفـاوت و دو تقسـیم مسـاوي باشـد کـه آن را       
شکاف نیمه



بـی شـده و انسـجام و هویـت ملـی را      

  

  .شود می یت اجتماع
 بـاري بـوزان  ویژه  پنهاگ به

چـون   ییارهـا یاسـت و بـا مع  
م بـا حفـظ   أمعمـول تـو  

را  یت اجتمـاع یـ ور امن
ـ ر و تهدییط تغ  هايدی

ت یـ ت، جامعـه و امن 
نـد  ک یتش را جسـتجو مـ  

ه کـ  كمشـتر  يها یژگ
بـوزان  . اسـت  یت اجتمـاع 

ـ  بالقوه و   یا بـالفعل ی

  نهادي

  نگرشی

  ساختاري

  کامل هاي نیمه شکاف

  هاي نهادي شکاف

بـی شـده و انسـجام و هویـت ملـی را      شکاف کامل شده که براساس آن جامعه قط
  (Krause, 2007: 538–56). کند دار می

ت اجتماعید امنیر، موجب تهدیفراگ یت ملیمطابق مدل کرایس نبود هو
پنهاگ بهکتب کپردازان م هیمطابق دیدگاه نظر یت اجتماعی

اسـت و بـا مع   یاجتمـاع  يها گروه یتی، ناظر به بعد هواولی ویور
معمـول تـو   مرسـوم و  یزنـدگ  ةویتداوم و استمرار ش جامعه در

ـ و. شـود  یف مـ یرسوم تعرو آداب  مذهب و ،فرهنگ، زبان ور امنی
ط تغیخود تحت شرا یاساس يها یژگیحفظ و يجامعه برا

ت، جامعـه و امن یان هویم یکتباط نزدبر ار يو. ندک یف میو محتمل تعر
تش را جسـتجو مـ  یت و هـو یـ ه جامعه، امنکسازد  یخاطرنشان م د دارد و

ژگیو. خود باشد یتیهو هاي د قادر به حل اختاللیه باک ي
ت اجتمـاع یشود، موضوع مورد بحث امن می دهیت نامیهو ي

 يرویه نکمطرح خواهد بود  یت اجتماعیامن یمعتقد است زمان

 کامل شکاف نیمه

 شکاف ساختاري

 کامل شکاف نیمه

  ساختاري

  نگرشی

  نهادي

  نهادي

  نهادي

  نگرشی

  نگرشی

  ساختاري

  ساختاري

 شکاف کامل

 گرشیشکاف ن
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شکاف کامل شده که براساس آن جامعه قط
دار می خدشه

  

  
مطابق مدل کرایس نبود هو

یامن
اولی ویورو 
جامعه در ییتوانا

فرهنگ، زبان
جامعه برا ییتوانا
و محتمل تعر یواقع
د دارد وأکیت
يطور به

يریبه تعب
معتقد است زمان

شکاف نیمه

شکاف ساختاري

ساختاري

نگرشی

نهادي
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ـ  هیبنابراین نظر چـون   یپردازان
، بـا  یو زبـان  ی، مـذهب 

 ي، خطـر یتیهـو  يهـا 
زي یـ آم خشـونت  يها

 بایـد ، ین انسجام اجتماع
ـ رگونه تهدن هی  يدی

 يبـار . باشـد  یت ملـ 
 تیـ امن: نـد ک یمـ   میتقسـ 
. یاجتمـاع   تیـ و امن 

شـورها را بـه مخـاطره خواهـد افکنـد      

هـاي   شـکاف  ،لیاسـرائ 
قابـل   ،ل در سـه سـطح  

قومی، دینی، طبقاتی و زبانی معـین  
هـا از سـایر    اي مهاجر است این تفـاوت 

هـایی در سـاخت جامعـه شـده     

ــاوت نگــرش  ــه تف ــه ب ــا، ارزش ک ــا،  ه ه
هـا   گـروه  سطح اعضـاي  

هـا   که در جامعۀ اسرائیل عـرب 
  هــا و ســکوالرها در مقابــل

هـاي خـود در    هـا و ایـدئولوژي  

ر بـوده و احـزاب   یرپـذ 
ـ ل با وجود تعداد ز  يادی

متعـدد در   يهـا  افک

بنابراین نظر. ت افراد جامعه مطرح شودیهو يبرا يدیعنوان تهد
ـ ا ور بریبوزان و و ـ ه هوکـ ن باورنـد  ی ، مـذهب یقـوم  يهـا  ت گـروه ی

هـا  لفهؤن میه ایعل يدیهرگونه تهدت آنها گره خورده و 
ها نشکتواند وا یه مکشود  یتشان قلمداد میت و امنیموجود
ن انسجام اجتماعیمأت يبرا ين اساس، هر راهبردیبر ا. داشته باشد ی
یبنابرا )45: 1386پورسعید، ( .باشد یت اجتماعیامن ةنندک

ت ملـ یـ بـر امن  يدیتواند در سطح گسترده تهد یم یت اجتماع
تقسـ  پـنج نـوع   به را يبشر ت اجتماعاتیامن ، فییدر تعر
 یطـ یمح سـت یز  تیـ ، امنياقتصاد تی، امنیاسیس تی، امن
شـورها را بـه مخـاطره خواهـد افکنـد      ک یت ملیامن ،مؤلفه جاز این پن یکد هر
  .)34: 1378بوزان، 

اسـرائ  ۀدر جامعـ  یاجتماع يها افکش ،سیراکمطابق دیدگاه 
ل در سـه سـطح  یاسـرائ  ۀجامع ها در افکه شک ی ن معنیبه ا. هستند ي
  :باشند یم یی

قومی، دینی، طبقاتی و زبانی معـین  هاي  که به تفاوت: الف ـ ساخت اجتماعی 
اي مهاجر است این تفـاوت  در جامعۀ اسرائیل که جامعه. کند اشاره می

هـایی در سـاخت جامعـه شـده      بنـدي  جوامع بیشتر نمود پیدا کرده و موجب گروه

ــاهی    ــاخت آگ ــاوت نگــرش ): نگرشــی(ب ـ س ــه تف ــه ب ک
سطح اعضـاي    در این. شود هنجارها مربوط میها و  ها، هویت ایدئولوژي

که در جامعۀ اسرائیل عـرب  همچنان. کنند خود را در ستیز با دیگران تعریف می
هــا و ســکوالرها در مقابــل هــا در مقابــل اشــکنازي در مقابــل یهودیــان، ســفاردي

هـا و ایـدئولوژي   گیرند و هرکدام از آنها بر ارزش داران قرار می
  .جامعه اسرائیل تأکید دارند

رپـذ یثأگـر ت ین سـطح از دو سـطح د  یا: یاسیساخت س ـ  
ل با وجود تعداد زیاسرائ یحزب یاسینظام س. ندیآ یشمار م معرف آن به

کشـ  ةدهند  ن امر نشانیهاست و ا گر نظامیز از دیمتما ،از احزاب

  

  

عنوان تهد به
بوزان و و
ت آنها گره خورده و یموجود

موجود يبرا
یرا در پ
ک نیتضم
ت اجتماعیبر امن
در تعر بوزان
، امنینظام
د هریتهد

بوزان، (
مطابق دیدگاه 

يثرکحدا
ییشناسا

الف ـ ساخت اجتماعی 
اشاره می

جوامع بیشتر نمود پیدا کرده و موجب گروه
  .است

ــاهی    ــاخت آگ ب ـ س
ایدئولوژي

خود را در ستیز با دیگران تعریف می
در مقابــل یهودیــان، ســفاردي

داران قرار می دین
جامعه اسرائیل تأکید دارند

  ج
معرف آن به یاسیس

از احزاب



ـ  اف کو شـ  ينازکاش ي 
ـ س احزاب متعدد و متنـوع براسـاس هو   هـا و   تی
  .ن برده است

ایـن   .انـد  نیـز قابـل تأمـل   
. م کـرد یل تقسـ یس دولت اسـرائ 

ر به سـه  یان را مطابق نمودار ز
ل گرفـت، انقـراض دولـت    
. ملت در اروپا، تقسیم کـرد 

ـ گرا گروه ادغـام  ه کـ ان ی
ستشـان بودنـد و بـه    

ست ظـاهر  یونیبه صه

  
ش کفـرو . شـد  يهـود 

اسـاس قـانون شـهروند واحـد، متعاقـب      
انـه بـر اروپـا و    یگرا ار واپـس 

 در يهـود ی يهـا  ثـر جنـبش  

 ـ ملت  عصر دولت

گرایان  ادغام
 )گرایان اصالح(

ـ اف عربکش. استل یاسرائ ـ اف سفاردک، شيهودی ی  ي 
س احزاب متعدد و متنـوع براسـاس هو  ینداران منجر به تأسید ـوالرها  
ن برده استیل را از بیاسرائ یت ملیگروه شده و انسجام و هو منافع هر
نیـز قابـل تأمـل    یخیل از نظر تـار یاسرائ ۀجامع یاجتماع يها افک

س دولت اسـرائ یسأاز ت پسو  پیش ةتوان به دو دور ها را می
ان را مطابق نمودار زیهودی یزندگ ،لیس دولت اسرائیسأاز ت پیش ة

ل گرفـت، انقـراض دولـت    کش) ع(ی دست حضرت موس ه بهک یجامعه باستان
ملت در اروپا، تقسیم کـرد  ـ  ل دولتکید و تشیتبع ةآغاز دور ان، ویهود توسط بابل

گروه ادغـام  قالب دو ر جوامع، درینده در ساکان پرایهودیاخیر،  ة
ستشـان بودنـد و بـه    یمحـل ز  يهـا  در ملـت  یت مـذهب یل به ماندن در قالب اقل

به صه هکهود ی ییداران خودرها افتند، و طرفیان شهرت یگرا
  .)128: 1385احمدوند، 

هـود ی يها اف میان گروهکمانع بروز ش یالبته در همین دوره عوامل
اسـاس قـانون شـهروند واحـد، متعاقـب       بـر  یطلب مساوات و عدالت يها ردن شعار

ار واپـس کـ دوباره اف ةطریبه فرانسه و س یگشت نظام پادشاه
ثـر جنـبش  ک؛ اسـتقرار ا يو تعصب نژاد یستینیت روح شوو

 گانه زندگی یهودیان ادوار سه

یهودیان غیرمذهبی 
 )سکوالرها(

عصر دولت دوره تبعید

گرایان  خودرهایی
 )ها صهیونیست(

بهودیان مذهبی 
 )ارتدوکس(

مذهبی  یهودیان ملی
 )گرایان اعتدال(

 جامعه باستانی
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اسرائ ۀجامع
والرها  کس

منافع هر
کش
ها را می شکاف

ةدور در
جامعه باستان ةدور
هود توسط بابلی

ةدر دور
ل به ماندن در قالب اقلیما

گرا اصالح
احمدوند، ( شدند

البته در همین دوره عوامل
ردن شعارک
گشت نظام پادشاه باز
ت روح شوویمکحا

جامعه باستانی
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اقتـدارگرا و مسـتبد بودنـد؛ نگـرش     
تـرور علیـه    وب وکات سـر 
بـا   یحیمسـ  يهـا  ي؛ رقابت بـورژواز 
ـ هودیش روزافـزون تعـداد     هیان در روسـ ی

ه بـا هـم   کـ  هـایی  بـا وجـود اخـتالف   
س دولـت  یسـ أت در ی

 يسـاز  نـد ملـت  یه فرا
هـا،   فرهنـگ  یتـوان تمـام  

. ل دادکت واحـدي را شـ  
سـیس دولـت   أاز ت پـس 

 این و بوده غربی یهودیان
و  »مهـاجران  ۀهمـ  براي

ننـده نتوانسـت   ک گ ذوب
 و نـد، ک ذوب ورهکـ  
ـ جد ۀجامع یک ي  دی

 شـد  متوجـه  آغـاز  همان
 فرهنگـی  هاي تفاوت

 دیـگ « را پـروژه  ایـن 
هـاي فزاینـدة    سـاز شـکاف  

پساصـنعتی، چگونـه   
 یهـودي  .گیـرد  قرار 

 او بـازوي  بـر  ها نازي
 بـه  لیبـی  از را خـود  
گـوي   توانـد جـواب   برساند، قطعاً توقعات متفاوتی دارد که هیچ دولتی نمی
تأسـیس بـر آن    تـازه  

اقتـدارگرا و مسـتبد بودنـد؛ نگـرش      يهـا  ه داراي نظـام کـ  یشرق ياروپا ي
ات سـر یـ ؛ عملییاروپـا  يشورهاک هود دریانت یبه دز ی

؛ رقابت بـورژواز یشرق يدر اروپا ویژه ان خارج از گتو به
ش روزافـزون تعـداد   یفـزا ا هود؛ ویت یفعال يها عرصه 

  .)7: 1387محمدعلی، 
بـا وجـود اخـتالف   سم یونیصه هاي انیجر نخست، ةدر دور

یلکمشـ  هـا  ن اخـتالف یه اکز باعث شد کش به مریگرا 
ه فراکردند ک یم سم تصوریونیالبته رهبران صه. ندکجاد نیل ا
تـوان تمـام   یننـده مـ  ک گ ذوبید ةاست و براساس پروژ يا ار ساده
ـ ا هـا را در  تیقوم ها و ـ ن دی ـ رد و هوکـ گ ذوب ی ت واحـدي را شـ  ی
پـس  ةدر دور گوریـون  بـن  »نـژادي  ذوب دیگ« نظریه شکست
یهودیان گروه به صهیونیسم خاص توجه و تبعیض ۀنتیج ،

براي یکسان اسرائیلی هویت« مفهوم رفتن میان از موجب
ـ ا. شدل یمتعدد در جامعه اسرائ يها افکمنجر به ش ـ ن دی گ ذوبی
 در را مختلف هاي فرهنگ با جهان شورک 100از مهاجر 
ياجزا صورت به بود مذهب آنها كاشترا وجه تنها هک را 
  
همان از اسرائیل، وزیر نخست نخستین گوریون، بن دیوید
تفاوت و گرایی قومیت ذوب به وابسته صهیونیسم، پروژة پیروزي

ایـن  گوریـون  بـن  ؛.و تولید فرهنگ و هویت ملـی واحـد اسـت   
سـاز شـکاف   اما این پروه شکست خـورد و زمینـه  . نامید »کننده
پساصـنعتی، چگونـه    جامعـه  انسـان  ویژگـی  بـا  امریکـایی  یهـودي  .شـد اجتماعی 

 شرقی اروپاي سواد بی یهودي توانست بدون مشکل در کنار
نازي اردوگاه و شماره کرده مبارزه شوروي حکومت با ها

 تـا  در برده به جان حادثه صد از که و یهودي حک شده است
برساند، قطعاً توقعات متفاوتی دارد که هیچ دولتی نمی 
 دولت بطن در لذا، مهاجران )471 :1373، زاده نقیب(. آن باشد

  

  

يشورهاک
یآم ریتحق
ان خارج از گتو بهیهودی
هود دری
محمدعلی، (

در دور
 ،داشتند
ل ایاسرائ
ار سادهک

ها و ارزش
شکست
،اسرائیل
موجب تبعیض

منجر به ش
 انیهودی
 انیهودی

  .درآورد
دیوید

پیروزي که
و تولید فرهنگ و هویت ملـی واحـد اسـت   

کننده ذوب
اجتماعی 

توانست بدون مشکل در کنار می
ها سال که

حک شده است
 اسرائیل
آن باشد



همـین اصـرار بـر حفـظ     
 عمـده و جلـوگیري از  

 ملـی  امنیـت  بـراي تهدیـد  

اف کشـ  :کـرد  میتقسـ 

دولت صهیونیسـتی بـا جمعیتـی    
آنهـا   درصـد  83 .دهنـد 

ن تجمـع اعـراب در   
ه کـ قـرار دارد  ) ر عـرب 

ـ ا، ناصـره، طبر   35) ه، صـفد ی
در  درصـد  12و ) افـا، لـد  
ـ ثرکفـا ا ی، حیاشـغال  ت ی
 يبرخوردهـا  .)1387:76

از  آنـان  .است میان آنها را شدت بخشیده
وند کـه  شـ  مـی  محسوب

 .اسـت  كبـه آن دچـار هسـتند، اسـفنا    
ت یـ جمعدرصد  20 کم

سـت،  یل دولـت شـهروندانش ن  
 يبـرا  یقـ یحق يمساوات و برابر

 ير تا حدودیجدول ز

همـین اصـرار بـر حفـظ     . هاي خود را حفـظ کننـد   سنت و رسوم و آداب بودند تا
عمـده و جلـوگیري از   اجتمـاعی  هـاي  فشـکا  هاي محلـی، موجـب بـروز   

بـراي تهدیـد   اي و زمینه  شده ملی و منسجم واحد هویت گیري
  .اند آورده

  هاي جامعه اسرائیل شکاف
تقسـ  سه دسته توان به می را ي جامعه اسرائیلها در مجموع شکاف

  .سیاسی افکش دینی و افک، ش

  قومیاف ک
  يهودی/ یاف عربک

دولت صهیونیسـتی بـا جمعیتـی    سرزمین تحت حاکمیت شهروندان فلسطینی مستقر 
دهنـد  مـی  ت قـومی عـرب را تشـکیل   یاقل ،ون نفریلیم یک
ن تجمـع اعـراب در   یشتریب. هستند يدروز درصد، 5و  یحیمس درصد 12 مسلمان،
ر عـرب یعشـا (نقـب   يو صـحرا ، مثلـث  یل شـمال یـ جل ۀسه منطق
ا، ناصـره، طبر کـ ع يشهرها( لیجل ۀمنطق آنان دردرصد  53ب

افـا، لـد  ین، یفـا، غـرب جنـ   یح يشهرها(ي زکدر مثلث مر
اشـغال  ين شـهرها یدر ب. نندک یم یزندگ) روستا 7(نقب  ي

1387ایرانـی،  (تبـار را در خـود جـاي داده اسـت      ت عرب
میان آنها را شدت بخشیده ی ها، دشمن یلیها و اسرائ مستمر میان عرب
محسوب ییعنوان ستون پنجم دشمن، اسب تروا ها به سوي اسرائیلی

  .(Ghanem, 1998: 428)د هستندشمن دولت اسرائیل شناخته 
بـه آن دچـار هسـتند، اسـفنا     ینیاعراب فلسطکه ، فقر ایلونه اعتقاد 

کم دستو اسارت  یبودن، بردگ يهودیل بر یکید اسمی اسرائ
ل دولـت شـهروندانش ن  یازآنجاکه اسرائ. دنبال دارد هودي هستند بهیری

مساوات و برابران ندارد کام ،ان جهان استیهودیه دولت تمام 
جدول ز .)410: 1381صبري، (وجود داشته باشد  ینیشهروندان فلسط

  .دهد  می ت را نشانین وضع
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بودند تا
هاي محلـی، موجـب بـروز    هویت
گیري شکل
آورده فراهم

شکاف. 2
در مجموع شکاف

، شیقوم

کش .2- 1
کش الف ـ

شهروندان فلسطینی مستقر 
یکبالغ بر 
مسلمان،
سه منطق

بیترت به
در مثلث مر درصد
يصحرا
ت عربیجمع

مستمر میان عرب
سوي اسرائیلی

دشمن دولت اسرائیل شناخته 
ه اعتقاد ب

کید اسمی اسرائأت
یه غکرا 
ه دولت تمام کبل

شهروندان فلسط
ن وضعیا
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  ها عرب يبرا

 3/4ان فقط یهودیریسهم غ
  درصد بوده است

درصد از 5/13ان یهودیر
انه را به خود یدرآمد ماه

  .اند اختصاص داده

  

  

  

 ینیمدارس فلسط% 25تنها 
 یمشاوران آموزش يدارا

  هستند

 ینیمدارس فلسط% 32تنها 
ی داراي مشاوران روانشناس

  هستند

ت واحد یهو يریگ ل
بـه دوران مهـاجرت    

ـ   لکشـ  كت مشـتر ی
ـ    یهـای   ینیـز شـد ول
از  ياریه بسـ کـ ل یسـیس دولـت اسـرائ   
ناچار  مانده به یباق يها

دادنـد و   خـود ادامـه مـی   

  انیهودی يبرا  شاخص

زان درآمد تا 
1985  

ان تعلق یهودیدرصد به  95/ 7انهیماه يل درآمدهاکاز 
  داشته

سهم غ

زان درآمد تا 
1999  

انه سهم یل درآمد ماهک درصد 5/86هم 1999در سال 
  ان بودهیهودی

ریغ
درآمد ماه

ن یانگیم% 60 ینیفلسط يها ن درآمد خانوادهیانگیم  ن درآمد
  است يهودی يها خانواده يدرآمد برا

  يشاورزک
ه ک یینه هایدولت از هز یمال یبانیت و پشتیحما
مزارعشان پرداخت  ياریآب يهود برایشاورزان ک

شاورزان که به کاست  يمقدار باً صد برابرینند، تقرک یم
  .ابدی می عرب اختصاص

بودجه 
  ها يشهردار

 يدولت به شورا يافته از سوی اختصاص یبودجه مال
 ي ه شوراکاست  ییها پنج برابر بودجه يهودی يها شهر

  .نندک می افتین از دولت درینش عرب يها شهر

مدارس یهودیان داراي مشاوره آموزشی  درصد 75  یمشاوران آموزش
  .هستند

تنها 
دارا

مشاوران 
  یروانشناس

ي هودیمدارس  يبرا یمشاوران روانشناسدرصد  91
  .است

تنها 
داراي مشاوران روانشناس

لکش يبرا یمذکور بستر بسیار مناسب يها يو نابرابر هاي
ـ هو يریـ گ لکشـ  يهـا  شـه یر. ضدیهودي اسـت   ینیت فلسـط ی

ـ هو یم نـوع کـ  مکـ حتی  گردد و برمی  نیها به فلسط ست ی
هـای  موجب شـورش  1936 ه در سالکف بود یار ضعیگرفت اما بس
سـیس دولـت اسـرائ   أت یـۀ اول يها سال در. وب شدکت سر
ها ینیخود اخراج شده بودند فلسط ۀاشانک ها از خانه و ی

خـود ادامـه مـی    یبه زنـدگ  یومت نظامکارچوب مقررات سخت ح

  

  

شاخص

زان درآمد تا یم
1985سال 

زان درآمد تا یم
1999سال 

ن درآمدیانگیم

کخدمات 

بودجه 
شهردار

مشاوران آموزش

مشاوران 
روانشناس

هاي ضیتبع
ضدیهودي اسـت 

ستیونیصه
گرفت اما بس 

ت سریدرنها
ینیفلسط
ارچوب مقررات سخت حهدر چ



کــه  1966از سـال   پـس 
ـ هود شـده و   شـتر یب ان ی
بـا   یتیهـو   چـالش . بـود 

شـوند   هـا و یهودیـان محسـوب مـی    
ـ شـتر و تقو یب یسب خودآگـاه  ت ی

 .)66-67: 1382محمـدي،  
بـار   را بـه  يقـو  ینش عـاطف 

ان یـ در م ینیت فلسـط 
عبارتنـد    ینیت فلسـط 

ان یـ در م یرفتن آموزش وآگـاه 

  
تشـدید  و  2000و انتفاضـه دوم در سـال   

ن توسـط  یشده بر مـردم فلسـط  

ـ هو از  درصـد  66 ،تی
از آن دانسـته و   یا بخشـ 

، 7/9 از جمـع فلسـطینیان اسـرائیلی   
ـ  5/2و فلسطینی   دسـت آمـده   هب

 ینیت فلسـط یدارد اما هو
 یـک عنـوان   بـه  یلیت اسـرائ 

ی یایـ و جغراف يشـهر 

پـس امـا  . ننـد ک برقـرار   توانسـتند بـا هـم ارتبــاط    ینـدرت مـ  
هودیریارتبـاط غ  ،تر شـد  رنگ کم یومت نظامکح يها ت

بـود  هها فراهم شد ت قومی عربیت هویتقو يبستر مناسب برا
هـا و یهودیـان محسـوب مـی     میان عـرب   برخورد ةل هم از موارد عمد

سب خودآگـاه کساز  نهیض از عوامل زمیو تبع يه جداساز
محمـدي،   گـل ( آیـد  حسـاب مـی   به ین خودآگاهیبر ا یت مبتن
نش عـاطف کتواند وا یه مکاست  یروان  يریگ جهت ،تیدرواقع هو

ـ هو ،لیاسـرائ  دولـت   وشش ک  رغم  بهدر دو دهه گذشته  ت فلسـط ی
ـ مل اصلی تقویت هواعو  .است تقویت شدهعرب   ي ت فلسـط ی

رفتن آموزش وآگـاه  باال(ن یت فلسطیجمع در یرات اجتماعییتغ 
  ؛)ان

  ي؛هودی ت یمقاومت هویت عربی در برابر هو 
  ؛شد  موجب تقویت حس ناسیونالیستی ،اشغال نوار غزه 
و انتفاضـه دوم در سـال    1987شروع انتفاضه اول در سال  
  ی؛نیفلسط یی

شده بر مـردم فلسـط   هاي اعمال تیواکنش فعاالنه در برابر محدود 
.  

هو زمینـۀ  طبـق نمـودار زیـر در    ،مینـد  يها افتهیبر اساس 
ـ  ینیل فلسـط کـ ت خود را در یهو یلیهاي اسرائ ی ا بخشـ ی

از جمـع فلسـطینیان اسـرائیلی    درصـد  66ایـن  ( نندک یرا رد م  یلیت اسرائ
و فلسطینی  4/17، فلسطینیان عرب 2/36فلسطینیان در اسرائیل 

دارد اما هو یو رسم یصرفاً وجه قانون یلیاسرائ ت یدرواقع هو
ـ گر هویعبارت د به. است یو عاطف یاسیداراي ابعاد س ت اسـرائ ی

شـهر  یعـوض صـرفاً وابسـتگ    در. نشده اسـت  یدرون ی،ت مل
  .(Nadim,2000: 65) بازتاب دارد
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نـدرت مـ   بـه 
تیمحدود

بستر مناسب برا
ل هم از موارد عمدیاسرائ
ه جداسازکچرا
ت مبتنیهو

درواقع هو
  .آورد

در دو دهه گذشته 
يها تیاقل
  :از

1. 
انینیفلسط

2. 
3. 
4. 

ییگرا یمل
5. 
.لیاسرائ

بر اساس 
ینیفلسط
ت اسرائیهو

فلسطینیان در اسرائیل 
درواقع هو. )است

داراي ابعاد س
ت ملیهو

بازتاب دارد
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گیـري   هاي اجتمـاعی بـر شـکل   

این مرکـز   2001  همطابق بررسی ماه م
هاي هویـت را براسـاس میـزان    

هـاي آشـکار    تبعیض
. اسـت  شده  دولتو اعتراض به 

براسـاس  . کـرد   گیـري 
براسـاس  . دهنـد  هـاي متفـاوتی از خـود نشـان مـی     

ایـن معنـی     هاي اسرائیلی در پـایین قـرار دارنـد، بـه    
 .تـر اسـت   هـا کمتـر بـوده و روش و مـنش دولـت، دموکراتیـک      

کـه   یهـای  فلسـطینی موقعیـت  
کنند به سمت هویت فلسـطینی حرکـت   
کنیم درصد نارضایتی و اعتراض بیشتر شده همچنین میزان عملکـرد دموکراتیـک   

هـا   براسـاس ایـن یافتـه   
یهـودي بیشـتر شـود هویـت واحـد      

تـر شـده و    گیري هویت واحد ملی براي اسرائیل مشـکل 

  نظرسنجی درباره هویت .1نمودار شماره 

هاي اجتمـاعی بـر شـکل    گزارش مرکز تحقیقات صلح در مورد تأثیر شکاف
مطابق بررسی ماه م. ها بسیار اهمیت دارد هویت واحد فلسطینی

هاي هویـت را براسـاس میـزان     شاخص  نفر انجام شد و 1202که با جامعه آماري 
تبعیضاست،  کرده  بررسی   نارضایتی، سنجش رژیم و درصد اعتراض

و اعتراض به  نارضایتی ها موجب تقویت هویت، فلسطینی
گیـري  هاي اسرائیل انـدازه  نیهویت را در میان فلسطی 7این مرکز، 
هـاي متفـاوتی از خـود نشـان مـی      هاي متفاوت، رفتـار  آن، هویت

هاي اسرائیلی در پـایین قـرار دارنـد، بـه     نمودارهاي زیر، هرچه هویت
هـا کمتـر بـوده و روش و مـنش دولـت، دموکراتیـک       تبعیضکه، 

(Sheerry, 2006: 167.  
موقعیـت  توان گفت هرچه از  براساس نمودارهاي زیر، می

کنند به سمت هویت فلسـطینی حرکـت    خود را براساس هویت اسرائیلی تعریف می
کنیم درصد نارضایتی و اعتراض بیشتر شده همچنین میزان عملکـرد دموکراتیـک   

براسـاس ایـن یافتـه   . رود ال مـی ؤدولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان هم زیـر سـ  
یهـودي بیشـتر شـود هویـت واحـد      ـ هرچه شکاف عربی    توان نتیجه گرفت که

گیري هویت واحد ملی براي اسرائیل مشـکل  تر و شکل فلسطینی منسجم
  .اسرائیل را دچار بحران هویت کند ۀتواند جامع

  

  

گزارش مرکز تحقیقات صلح در مورد تأثیر شکاف
هویت واحد فلسطینی

که با جامعه آماري 
نارضایتی، سنجش رژیم و درصد اعتراض

فلسطینیعلیه 
این مرکز، 
آن، هویت

نمودارهاي زیر، هرچه هویت
که،   است 

167–190)

براساس نمودارهاي زیر، می
خود را براساس هویت اسرائیلی تعریف می

کنیم درصد نارضایتی و اعتراض بیشتر شده همچنین میزان عملکـرد دموکراتیـک    می
دولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان هم زیـر سـ  

توان نتیجه گرفت که می
فلسطینی منسجم

تواند جامع می
  
  



  

  

  

  تیبراساس هو یتیسنجش نارضا. 2نمودار شماره 

  تیدرصد اعتراض براساس هو. 3نمودار شماره 

  تیم براساس هویرد رژکعمل. 4نمودار شماره 
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از   روزیـ م و پکت حـا 
ـ  ر ی، تصـو يروزیـ ن پی
هـود را  ین موعـود  یدر سـرزم 
ن یسـرزم  ماندن در ي

ل در مـورد  یبرنامـه اسـرائ  
 یعنـ یبـوده اسـت،     ن
 دارنـد   ل قـرار یاسرائ 

. نون ادامـه داشـته اسـت   
ــتق ــتقیم و غیق مس م یرمس

هـا در آن   ینیه فلسـط 
ننـد،  ک یمـ  یآنجـا زنـدگ  

 يجـا  شـوند و  مـی  ق
 ۀلیهـا بـه هـر وسـ     ردن فلسـطینی 

 کامروا،(آنها بوده است 

 يسـفارد  - ينازکاف اش
ل یا بـه اسـرائ  یکـ امر 

ـ  يشـورها ک ویـژه از   یعرب

ـ  ب کیـ ه در ترکـ  یرات
در توضیح  وان پرتز و کیدون دوران

ش از هـر  یب دينازي و سفار
ه کـ برخاسته از اروپا هسـتند  

ه اغلـب  کازآنجا .اند ی
ـ   یین منشـاء اروپـا  یالت

ت حـا یعنوان هو ه بهک است ی لیت اسرائیه تنها هوک است  نیقت ا
ـ در خالل ا. مطرح شده است یاسیو س ی، نظاميلحاظ اقتصاد ی
در سـرزم  یحق زنـدگ  ینیه فلسطکنیا بر یها مبن یلیاسرائ

يها برا ینیار حقوق فلسطکن انیا. رده استکر نییندارد، هنوز تغ
برنامـه اسـرائ   در یلـ ک  یمشـ  صورت سـه خـط   هود، خود را بهی
نیت فلسـط یـ ردن جمعک  مک نخست،. دهد یها نشان م ی

  نترلک  تحت  هک  یمناطق  يها ینیان تعداد فلسطکاهش تا حد ام
نون ادامـه داشـته اسـت   کتـا  1967و سپس از سال 1967تا  1948سال  يه از ابتدا
ــ دوم، خــط ــای مش ــت،  ینیگزیج ــوده اس ــیب ــتقیتشــو یعن ق مس
ه فلسـط کـ  ییهـا  در سراسـر مـرز   يهـود ی یونکمسـ  يها خانه گسترش
آنجـا زنـدگ   هـا در  يه سـور کـ جـوالن   يها يدر بلند  ایدارند  ونت 
قین خود تشویسرزم كحق، به تر  فاقد يها ینیه فلسطک

ردن فلسـطینی ک  سوم، ناتوان. رندیگ می محق يها یلیآنها را اسرائ
آنها بوده است  یو اجتماع يشرفت اقتصادینترل پکق یویژه، از طر ممکن به

21(.  

  ينازکاش ي ـاف سفاردک
اف اشکش ،لیگر در جامعه اسرائیقومی مهم د يها افکاز ش
 ویـژه اروپـا و   یهودیانی هستند که از غرب به ها ينازکاش

ویـژه از  قا بهیفرا ا ویآس ها یهودیانی هستند که از آمدند وسفاردي
  .اند کردهل مهاجرت ی

ـ ییز تغیـ اف و نکن شیبروز ا یدو دیدگاه در مورد چگونگ رات
وان پرتز و کیدون دوران .ل رخ داده است وجود داردیجامعه اسرائ

نازي و سفارکاشنخست، . ندنک کید میأست بر سه عامل تدیدگاه نخ
برخاسته از اروپا هسـتند   ينازکان اشیهودی. است یفرهنگ يبند میتقس یک
یان آلمانیهودیگر یعبارت د ا بهینند ک یش صحبت میدیبه زبان 

ـ  يایکـ و امر یجنـوب  يقایفراان یهودیا همانند یکان امر الت

  

  

قت ایحق
لحاظ اقتصاد

اسرائ یذهن
ندارد، هنوز تغ

ی  مقدس
ینیفلسط

اهش تا حد امک
ه از ابتداک 

دوم، خــط
گسترش

ونت کس 
ک یحال در

آنها را اسرائ
ممکن به

1381 :21

اف سفاردکش ب ـ
از ش یکی
اش. است

آمدند وسفاردي
یبه اسرائ

دو دیدگاه در مورد چگونگ
جامعه اسرائ یقوم

دیدگاه نخ
یکز یچ

به زبان 
ان امریهودی



شـمار   بـه  ينازکاشـ  ا نـه 
و  يالت فـرد کحـل مشـ  
 یفرهنگـ  يهـا  ارچوب

 ۀشوف پرداخته و بر جامعـ 
 یعنـوان زبـان رسـم   

ـ ن زبـان    و ش شـد یدی
دسـت و واحـد    یـک 

ه کـ  ل دادنـد کل شـ ی
ج در جوامع محلـی آنهـا   

هـا   کها، چ یها، لهستان
شـا و ورشـو در لهسـتان    

ـ هودی. ز ادامـه داشـته اسـت    ان ی
 كاشـترا  ۀنقطـ  ،انـد  آمـده 

ل ین اسـرائ یوکـ ت آنها در فرهنگ درحال
، امـا  ياستحاله و وجود عناصر فرهنگ سفارد

پرتـز  (دارد  ییاي اروپا

ـ هودین دو گروه دامن زده بحران  ان غـرب  ی
ل یاصـ  يهـا  ن عـرب و ارزش 
 ةدور يهـا  نسبت به ملت

در جهـان   يرکروشـنف 
ـ ا بـه . ه و اساس سنت محدود اسـت   ،بیـ ترت نی

 يحذف عمـد  يبرا 
ه معتقدنـد آنچـه باعـث عـدم ادغـام و      

فقـدان   ،شـد ل ید اسـرائ 
آنهـا شـرق را فاقـد ذات و    

تـوان  و  كد، قـدرت در 

ـ ه به زبان کنیدارند، صرف نظر از ا ـ ننـد  کدش صـحبت  ی ا نـه ی
حـل مشـ   يسم را برایونیجنبش صه ينازکان اشیهودی ،روند دوم

ارچوبهه خارج از چک یانیهودیر یخود و بدون توجه به سا
شوف پرداخته و بر جامعـ  ییجاد یردند و آنها به اک يگذار انیبن ،گرفتند یآنها قرار م

عنـوان زبـان رسـم    بـه  يزبـان عبـر   يایـ ن بـه اح یآنها همچن .افتندیل تسلط 
ن زبـان  یگزیجـا  یعنوان ابزار ارتبـاط  ه بهکدند یل مبادرت ورز

یـک وجه  چیه ها به ينازکاش ،اغلب صبراها با آن ناآشنا هستند؛ سوم
ـ آنها از منـاطق ز  یرا در اسـرائ  یآمـده و اجتماعـات   يادی

ج در جوامع محلـی آنهـا   یها و تصورات را ، ارزشیفرهنگ يها دگاهید ةکنند
ها، لهستان ین مجارستانیمثل آنچه ب( یسنت يا منطقه يها خصومت

شـا و ورشـو در لهسـتان    یالکشور مثالً ک یکن مناطق مختلف یب یتا حیها  ك
ز ادامـه داشـته اسـت   یـ ان مهاجر و فرزندانشان نیهودین یدر ب) وجود دارد
آمـده  يه از شـورو کـ  یانیهودیاند و  ا آمدهیکه از امرک ي
آنها در فرهنگ درحال ییراث اروپایم حال بااین. هم دارند با

استحاله و وجود عناصر فرهنگ سفارد يرغم تالش برا  به. است يقاً جار
اي اروپا ان جلوهکماکل یاسرائ یو فرهنگ یاجتماع یزندگ یبستر اصل
  .)83: 1381و دوران، 

ن دو گروه دامن زده بحران یاف میان اکه به شکدگاه دومی 
ن عـرب و ارزش یب ،نیه بن گورک يدرواقع تضاد. شرق است ك

نسبت به ملت ییر اروپاکقائل شده است، برگرفته از نگرش و تف
ـ در ا. ن اسـت یاستعمار نو روشـنف  یفرهنگـ  ين دوره غـرب الگـو  ی

ه و اساس سنت محدود اسـت یپا ،ه شرقک یرحالرود؛ د می 
 یاستیده آن را سین پدیر ایاروپا، در تفس یلیپردازان اسرائ

ه معتقدنـد آنچـه باعـث عـدم ادغـام و      کـ دانند، بل یمهاجران شرق نم ةشد و حساب
ـ رش ا ـ ن دسـته از مهـاجران در بافـت و سـاختار جد    ی د اسـرائ ی
آنهـا شـرق را فاقـد ذات و     .ان آنها بوده اسـت یدر م يا و حرفه یآموزش يها
ـ جد ییگرا ه برخالف غرب عقلک دانند ی میخیت تار د، قـدرت در ی
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دارند، صرف نظر از ا
روند دوم یم

خود و بدون توجه به سا یجمع
آنها قرار م

ل تسلط یاسرائ
ل مبادرت ورزیاسرائ

اغلب صبراها با آن ناآشنا هستند؛ سوم
آنها از منـاطق ز . ستندین

کنند منعکس
خصومت. بود

كو اسلوا
وجود دارد

ينازکاش
با کیاند
قاً جاریعم

بستر اصل
و دوران، 
دگاه دومی ید
كدر در

قائل شده است، برگرفته از نگرش و تف يهودی
استعمار نو

 شمار به
پردازان اسرائ هینظر

و حساب
رش ایپذ

ها مهارت
ت تاریهو
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ل، یساختار اسرائ در بافت و
ه کـ  ــ  يهود همراه بـوده و فرهنـگ عبـر   

ـ م و را ه از کـ ج اسـت  ی
 یـۀ ل از پایات جـذب در اسـرائ  

 یشـرق در بافـت اجتمـاع   
ـ ه فرهنگ و موجود ت ی

ل وارد یس اسـرائ یسـ 

ـ هودیض بـر ضـد    در  یان شـرق ی
ن ییتـوان بـه پـا    یض مـ 

. ردکـ اشـاره   ينازکان اشـ 
ه پـس از  کـ  ییو مهـاجران اروپـا  

آنهــا در  .برخوردارنــد
ش اسـت و  یوسـته درحـال افـزا   

 یتـ یجمع مکـ  و کوچ
 یـک درآمـد  . اد اسـت 

 ين مثـال بـرا  یبهتر .
 .شـود  مـی  آموزش مشـاهده 

و  یان شرقیهودین ینه ب
 یلیه در چنـد سـال تحصـ   

. افتـه اسـت  یش یدرصـد افـزا  
 .رده اسـت کـ ن يرییـ 

 39 تـا  25 یدر گـروه سـن  
اف کبـا نگـاه بـه شـ    

خـود را   يشتریوضوح ب
 یلیالس چهارم از دو گـروه اسـرائ  

در بافت و یو شرق یت عربیرش هویعدم پذ. خود را ندارند
هود همراه بـوده و فرهنـگ عبـر   ی یت شرقیرش هویطور قطع با عدم پذ
م و راکفرهنگ حا ـ  هاست یلیاز اسرائ نخستهمان فرهنگ گروه 

ات جـذب در اسـرائ  یب، عملیترت نیا به. ان شرق فاصله داردیهودیفرهنگ 
شـرق در بافـت اجتمـاع    يهـود ی يهـا  ه منجر به ادغام گروهک ينحو هرم به باال به

ه فرهنگ و موجودکن بود یدرواقع آنچه رخ داد، ا. ل شود، انجام نگرفت
ـ هودیها، بر  یلیاز اسرائ نخست سـ أاز ت پـس ه کـ  یان شـرق ی

  .)46: 1387الخطیب، (ل شد یتحم شدند، یاشغال يها ن
ض بـر ضـد   یدال بر اعمـال تبعـ   ياریبس كشواهد و مدار

ض مـ ین تبعین شواهد ایازجمله بارزتر. ل وجود داردیاسرئ
ـ هودیسه با یآنها در درآمد و آموزش در مقا یۀبودن سهم ان اشـ ی

و مهـاجران اروپـا   يهـود یاز مهاجران  نخسته گروه کروشن است 
برخوردارنــد يازات مــادیــانــد، از امت ل شــدهیشــور وارد اســرائکس 
وسـته درحـال افـزا   ین در آنجـا پ یزم يه بهاکونت دارند کس یی

وچک يها آنها خانواده .رندیگ می ز از آلمان غرامتیاز آنها ن
ـ ار زیهر نفـر از آنهـا بسـ    ين برایه سهم زمک يطور به اد اسـت ی
.است سفاردیما همان ی یان شرقیهودیباالتر از درآمد  ي
آموزش مشـاهده  حوزةدر  یان شرقیهودیو  ییان اروپایهودین یض ب
نه بین زمیموجود در ا يها افکش، 1995 تا 1975 يها سال
ه در چنـد سـال تحصـ   کـ نیها بـا ا  ن فاصلهیالبته ا .افته استیش یها افزا ي

درصـد افـزا   88 درصـد بـه   77امـا درصـد آن از    اند، اهش داشته
ییـ چ تغیهـ  یـک ادمکالت آیض در سطح تحصیتبع ،گریعبارت د
در گـروه سـن   1995االصل در سال  ییاروپا يها یلیاسرائ یابیان دست
بـا نگـاه بـه شـ    . بوده است یان شرقیهودیبرابر  7/3 ،یهدانشگا كسال به مدر

وضوح ب ا قت بین حقی، اينازکآموزان اش ن دانشیب یالت علم
الس چهارم از دو گـروه اسـرائ  کآموزان  ان دانشیاف در مکن شیا .دهد ی

  .درصد بوده است

  

  

خود را ندارند ةادار
طور قطع با عدم پذ به

همان فرهنگ گروه 
فرهنگ 

هرم به باال به
ل شود، انجام نگرفتیاسرائ

نخستگروه 
نیسرزم

شواهد و مدار
اسرئ ۀجامع

بودن سهم
روشن است 

س یســأت
ییها محله
از آنها ن يا عده
به ،دارند
ينازکاش
ض بیتبع
سال بین
ينازکاش
اهش داشتهک
عبارت د به
ان دستکام

سال به مدر
الت علمیتحص
ینشان م

درصد بوده است 01/12



  ها يسفارد

  
  ها يو سفارد

 
ـ    8/15 ن دو گـروه یموجـود ب
ـ هود ه بـه  کـ  یان شـرق ی

ـ ا. متر است ن فاصـله  ی
درصـد   6/59شـود و بـه   
ـ    ر گذاشـته  یثأسطح درآمـد افـراد ت

ـ هودین  و  ییان اروپـا ی
. وجـود آورده اسـت  

البته : اند ختهیها آم يناز
جامعـه و   يبـاال  ۀباالتر قرار دارند، امـا طبقـ  
 یان و سـاختار ثـابت  یـ 
ل ینان اسـرائ کاز سـا  نخست
از لحـاظ   .ده اسـت یارث رسـ 
نسـبت بـه آمـوزش    و اخـتالف  

سفارد و ها ينازکن اشیب یکادمکالت آیتحص درصد. 5نمودار شماره 

و سفارد ها ينازکن اشیآموزش ب يها ن سالیانگیم. 6نمودار شماره 

ـ   يهـا  افکشـ  ی،علم كبه مدار یابیفرصت دست موجـود ب
هودیتعـداد  . اسـت  درصد 7/41 یعلم هاي درصد و در موضوع

متر استک یان غربیهودیدرصد از  9/31 اند، افتهیدست  یعلم
شـود و بـه    یشـتر مشـاهده مـ   یب فناوريو  یکزیف يها در رشته

ـ    ار و به تبع آن درکقت در بازار ین حقیا.  سطح درآمـد افـراد ت
ـ   يدر سطح درآمد و برخوردار اختالف  ن یاز آمـوزش ب

وجـود آورده اسـت   را بـه  یو طبقـات  یم طـائف یو تقسـ  هـا  اخـتالف  یان شرق
نازکز با اشین یانیطبقه م .اند یارگر عموماً شرقکه طبقه ک ي
باالتر قرار دارند، امـا طبقـ   یز در سطحین طبقه نیها در ا ي
یـ ن همان بنیا .ها هستند ییاز اروپا یو علن یطور واقع نخبگان به

نخستاز نسل  یطبقات هاي ها و اختالف افکه در آن ش
یارث رسـ  بـه  انـد  ل متولد شدهیه در داخل اسرائک يبه نسل بعد

و اخـتالف   يزان نابرابریهرچند م ی،زان درآمد و سطح زندگ
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فرصت دست ةدربار
درصد و در موضوع

علم كمدار
در رشتهویژه  به
. رسد یم

 واست 
ان شرقیهودی
يطور به
ينازکاش

نخبگان به
ه در آن شکاست 

به نسل بعد
زان درآمد و سطح زندگیم
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هـم از   1999ه در سـال  
 متعلـق بـه  درصـد   15

(CBS. Vol.  
  ها

  
 ،هـا  یشرق ۀلیوس به ی
 یر و محـروم بـاق  یـ هـا فق 

ایـن  ه کخودشان  تصور
م یو سـفارد  ينازکن اشـ 

ر یمانـده اسـت هرچنـد شـدت آن نسـبت بـه سـا       

بـه   ممکـن اسـت   ،نـد 
ـ   روتچلیـد نـه  ین زمی
ان یـ د میبا یقوم يها

 يهــا ریــز متغیشــامل تمــا
 ینـ یه عوامـل ع کـ  یهستند، درصـورت 
عوامـل   ينظـر و  بـه . 
 ب رایـ ت منـافع رق یه مشـروع 

ق یومـت موجـود را تصـد   
حاصـل جمـع    ةقاعـد 

ه در سـال  کـ  يطور به. رسد ینظر م ر بهیباز هم چشمگ یمتر است، ول
4/15ی عنی .ن سطح قرار داشتندیتر نییدر پا يدرآمد کلحاظ ده
(Vol. 51 ها بوده است ينازکاش متعلق بهدرصد  29و  ها ي

ها يسفارد ها و ينازکاشن یانه بیدرآمد سال. 7نمودار شماره 

ـ اقتصاد يها البته تجربه مقاومت یقوم يها یآگاه و یاجتماع ي 
هـا فق  یشـرق  ۀوجود آورد و همـ  آنها به یترق يبرا ییها
تصوراند برخالف  دهیعالوه آنها به طبقه متوسط هم رس به ،
ـ  یاجتمـاع ــ   ياف اقتصادکاما ش دانستند، مید یبع ن اشـ یب
مانـده اسـت هرچنـد شـدت آن نسـبت بـه سـا        یباق یمسئله مهم داخل یک

  .متر استکل یاسرائ ۀجامع ها در
نـد کل یرا تعـد  یقـوم  يهـا  افکدولت نتوانـد شـ   یکاگر 
ـ در ا. را به مخاطره انـدازد  یت ملیل و امنیتبد یقوم يها ی
ها وجود آمدن جنبش به يه معتقد است براکاست  یسانکازجمله 
شــامل تمــا یعوامــل ذهنــ. ز قائــل شــدیتمــا یو ذهنــ ینــیعوامــل ع
هستند، درصـورت  یو فرهنگ یاسی، سیکیدئولوژی، ایشناخت

. شوند یمربوط م یو اجتماع يز در عناصر اقتصادیبه تما
ه مشـروع کـ  ین معنـ یبه ا ؛ره هستندکقابل مذا يها تقاضا
ومـت موجـود را تصـد   کبستان دوجانبه با ح ـ  بده يها از به فرمولین رند و

قاعـد  يمبنـا  بـر  ره وکمـذا  رقابلیغ یه عوامل ذهنک یدرحال . 

  

  

متر است، ولک
لحاظ ده
يسفارد

البته تجربه مقاومت
ها فرصت
،نماندند
بعامر را 
یکهنوز 

ها در افکش
اگر 
ها جنبش

ازجمله 
عوامــل ع

شناخت روان
به تما عمدتاً

تقاضا ی،نیع
رند ویپذ می
. نندک یم



. خود حکومت را مورد سؤال قرار دهند
هاي بین عبري، یهودي و سفاردي و اشـکنازي ایـن   
گرچـه عوامـل عینـی    
ها درحال کاهش است ولـی  

گیـري نارضـایتی و    تـر اسـت، در شـکل   
ه بـه  کـ  یذهنـ  يرهـا 

 يبـرا  يمنبـع قدرتمنـد  
ماً بـه  یهـا مسـتق   رییـ ن متغ

ـ براسـاس ا  ـ ن نظری  ه وی
 يهـا  ل مسـتعد جنـبش  

 یداخلـ  یناامن یاصل 

ـ شـکاف د  ـ اسـت  ین و سی ا ی
ــرائ  ــت اس ل یان و اســاس دول

شـتر  یوالر بـودن دارد و ب 
از  یدر مقابـل، بخشـ  

ـ  ن اصـول در تمـام   ی
ل یـ تحم يبرا يقو یی

 بـه  را جامعه نیا توان

 .ورزنـد  یمـ  دکیتأ برال
 رد کـرده  را ینـ ید الزام

 و نداشته اعتقاد یو امر اله

خود حکومت را مورد سؤال قرار دهندن است اعتبار کمم یبوده و حت صفر
هاي بین عبري، یهودي و سفاردي و اشـکنازي ایـن     بنابراین با مروري که بر شکاف

گرچـه عوامـل عینـی    . ها آشکار است صورت کامل در عرب عوامل عینی و ذهنی به
ها درحال کاهش است ولـی   ي و مشارکت سیاسی دربارة سفارديهاي اقتصاد

تـر اسـت، در شـکل    عوامل ذهنی که از عوامل عینـی خطرنـاك  
رهـا یمتغ اما او میزان تاثیرگـذاري . هاي قومی تأثیرگذار است

منبـع قدرتمنـد  را نـد  ک یاشـاره مـ   یمنزلتـ  و ی، فرهنگـ یتیهـو  يها
ـ ز ؛دانـد  یمـ  یقوم يها ـ ه اکـ اسـت   را او معتقـد ی ن متغی
براسـاس ا  .)209: 1381امیراحمـدي،  (گـردد   یبرمـ  یسم قومی
ل مسـتعد جنـبش  یجامعـه اسـرائ   ل،یاسـرائ  ۀموجود در جامع یقوم يها

 ۀهست ،یرچگپایکاهش و عدم کبر  جه، عالوهیدرنت .است
  .ندک ید میرا تهد یت ملیامن وداده ل 

  ینیاف دک
شـکاف د  یسـت یونیصه ۀز در جامعـ یانگ  اف اختالفکن ش
ــشــکاف د ــا ا. والرهاســتکداران و س نی ــنیب ــه بنک ــرائ ی ــت اس ان و اســاس دول

والر بـودن دارد و ب کس ياست، دولت ادعا يو نژاد ینیر دکگرفته از تف
در مقابـل، بخشـ  . هـود ندارنـد  ی ینـ یبه اصول د یقیز اعتقاد عمیها ن ست

ـ امـل ا ک يخواهـان اجـرا   ینیبه اصول د کت جامعه با تمس ی
ییها ت بودن از اهرمین عده با وجود اقلیا. سطوح جامعه هستند

  .برخوردار هستند یاسیستم سیخود بر س
توان یم ،ینید از نظر لیاسرائ جامعه یفعل تیوضع به توجه
  :ردک میتقس بخش

برالیل و راتکدمو لیاسرائ یک تیبر اهم آنان :والرهاکس 
الزام هود، هرگونهی راثیم یفرهنگ ارزش بر دکیتأ ضمن عده

  ؛روند یم شمار به نید نامخالف گروه ءو درمجموع جز
و امر اله هودی انیم ۀرابط به عده نیا: یرمذهبیغ يها گروه. 
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صفر يجبر
بنابراین با مروري که بر شکاف

عوامل عینی و ذهنی به
هاي اقتصاد شکاف

عوامل ذهنی که از عوامل عینـی خطرنـاك  
هاي قومی تأثیرگذار است جنبش

ها افکش
ها جنبش
سم قومیونالیناس
ها افکش
است یقوم
ل کش را

کش .2-2
ن شیتر مهم

شــکاف د
گرفته از تف تئنش
ستیونیصه
ت جامعه با تمسیاقل

سطوح جامعه هستند
خود بر س ةعقید
توجه با
بخش شش

1. 
عده نیا

و درمجموع جز
2 .
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 تنهـا آنهـا گـاهی اوقـات    
  ؛هستند استیس از ن
 راثیـ م یخیتـار  و ی
ـ طر از آن حفـظ   حفـظ  قی

 هکـ  يمعنـو  و يعباد
ـ ا يریـ گ میتصـم  منبـع   نی
. شـوند  مـی  میتقسـ  حریـدیم 
ـ پا ی ـ ر هی  و ردهکـ  يزی
ـ ا. اسـت  ل  عـده  نی

 منـابع  از در فرهنـگ 

 هکـ  معتقدنـد  و ردهکـ 
 معارف يانحصار منبع
 عت،یشـر  حفـظ  بـراي 
 وشـند ک می خارج، جهان

 اجـرا  را هـود ی يهـا  
 ثـر کا .داننـد  ینمـ  ير
 دهنـد،  مـی  لکیتشـ  را
 یچنـدان  نفـوذ  هـا  یرمذهب
 خـود  يریـ گ موضـع  

 هکـ  یلـ یدال به هستند، اما
 وتکسـ  ی،اسـ یس مسائل

 هکـ  طلـب  اصـالح  و 
 نفـر  هـزار  چنـد  تنهـا 

آنهـا گـاهی اوقـات     .هسـتند  گردان يرو هودی امکاح از ای نند وک یم ی
نید ییجدا به و معتقد پرداخته آن به یفرهنگ موضوعی 
یفرهنگـ  بـر ارزش  ها گروه نیا): ونیمل( یمل يها گروه. 
حفـظ  به معتقد دانند، لذا ینم یآسمان را آن دارند، اما دکی
  ؛هستند یکراتکدمو ومتکح یک عنوان به 
عباد اي جامعه عنوان هاسرائیل ب ۀجامعر عده ب نیا: ونیمذهب 
منبـع  هودی عتیشر. کنند می کیدأت دارد، اعتقاد یآسمان اصول

حریـدیم  و گـرا  یملـ  ونیمـذهب  گـروه  دو به و خود هاست
ینـ یو د ياعتقـاد  اصـول  براساس را لیاسرائ گرا، یمل ون
لیاسـرائ  ملـت  و خدا انیم عهد ةندینما یفعل لیاسرائ هک 
در فرهنـگ  و داننـد  یم عهد نیا از یناش را یفعل میرژ تیصالح ن

  ؛طلبند می استمداد منابع ریو سا
کـ  رد را ومتکح ینید مفهوم هرگونه ها میدیحر در مقابل،

منبع نیهمچن ابد،ی می دست قداست به حیمس آمدن با تنها 
بـراي  هکـ  خواهنـد  یمـ  مردم از و دانند می هودی عتیشر از

جهان از ینگران لیدل به زمان هم اما باشند، داشته مضاعف
   ؛نندک جادیا خارج جهان و لیاسرائ انیم ی
ـ طر از عده نیا: گراها سنت  ـ د بـه  احتـرام  قی  سـنت  ن،ی
ریـ گ میتصم منبع را هودی عتیشر ،ونیمذهب برخالف اما نند،

را لیاسـرائ  تیجمع از درصد 36 و هستند يسفارد گراها،
رمذهبیغ و ونیمذهب انیم روابط به مربوط مسائل در ،وجود
 در ثـراً کا لـذا  ،ستندین افتهی سازمان یاسیس نظر از هکچرا
هستند، اما جامعه ۀانیم طبقات ةندینما گراها سنت. خورند یم ست
مسائل در نشوند نید با ییجو زهیست به متهم هکآن يبرا و 
  ؛نندک ینم يریگ موضع و ردهک
 ارکـ  محافظه يها گروه شامل: نیگزیجا ینید يها گروه 
ـ ا. ندیآ می حساب به) میدیحر( ینید شهیاند  تنهـا  عـده  نی

  

  

ینف را آن
 عنوان به

3 .
کیتأ هودی

 لیاسرائ
4. 

اصول به
هاست گروه
ونیمذهب

 معتقدند
نیهمچن

و سا ینید
در مقابل،

 لیاسرائ
 را خود
مضاعف یتالش
یحائل تا

5. 
نند،ک می

گراها، سنت
وجود نیباا

چرا ندارند،
ستکش
 شد رکذ
ردهک اریاخت

6. 
 نیجانش



 از خـارج  يهـود ی ي
در  يمحـور  نقـش  ور
ـ د انیـ م التک  و نی

ـ ن موضوع نمـودار ز  ـ ر ای ن ی

 

  
ـ در ا. دهد می ان یـ ن می
 ۀنـ یل در زمیاسـرائ  ۀهاي جامع

 .اسـت  ...و فـه، آمـوزش و پـرورش، حرمـت روز شـنبه، ازدواج      
ـ  نامناسـب  پوشـش  ا ی
 روز هک يافراد. دهند
 مورد د،کنن تماشاتلویزیون 
 قـرار  فشـار  تحـت  ی
ـ ز. داننـد  یمـ  یست  رای

 هکـ حـال آن  داشـتند، 
ــد دخالــت گان  »دارن

يهـا  گـروه  يسـو  از حـال،  نیبـاا . دارند قرار تیاقل در و
ورکمـذ  يهـا  گـروه  .شوند می تیحما ا،یکمرا در ژهیو به ل،

کمشـ  به شتریب و ندارند ها یرمذهبیغ و ونیمذهب انیم رابطه
ن موضوع نمـودار ز یبهتر ا كدر يبرا .پردازند می لیاسرائ ندهیآ و ومت
  .دهد می وضوح نشان را به يبند

 بندي یهودیان براساس مذهب تقسیم. 1شماره شکل 

می را نشان ینید يها ق میان گروهیاختالفات عم يبند می
ۀهاي جامع افکن شیتر والرها از مهمکداران و س نین دیاف ب

فـه، آمـوزش و پـرورش، حرمـت روز شـنبه، ازدواج      یخدمت نظـام وظ 
پوشـش  لیـ دل بـه  را یرمـذهب یغ ، گـاهی شـهروندان  یمذهب ي
دهند یم قرار یلفظ ای یکیزیف ۀحمل مورد نیقوان یبه برخ یی
تلویزیون  اکرده و ی ابانیخ در هینقل لیوسا از استفاده به اقدام
یرمـذهب یغ شهروندان هک شود می باعث نیگیرد، ا یم قرار
ستیمونک میرژ از بدتر را ونیمذهب ،یروس انیهودی ویژه به«

ـ عقا بـه  فقـط  ها ستیمونک معتقدند داشـتند،  تیحساسـ  یاسـ یس دی
گانیهمســا یخصوصــ یزنــدگ تمــام در لیاســرائ در هــا
  .)56: 1381 زیدآبادي،

سکوالر
12%

غیرمذهبی
44%

سنت گرایان
9%

مذهبی
27%

حریدي
8%
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و هستند
ل،یاسرائ
رابطه ۀنیزم
ومتکح
بند میتقس

ین تقسیا
اف بکش

خدمت نظـام وظ 
يها گروه

ییاعتنا یب
اقدام شنبه
قرار حمله

« .رندیگ
معتقدند آنها

هــا یمــذهب
زیدآبادي،(
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 یامن و وجود وفاق و انسجام اجتمـاع 
جامعه اسـت  این در  

ده و کـر را  یت واحـد و منسـجم ملـ   
جوامع متعادل اسـت  
مـذهب یهـودي کـه نقـش مهمـی را در گـرد هـم آوردن        
نژادهاي مختلف از سراسر دنیا تحت اسم شهروند اسرائیلی داشـته، یکـی از عوامـل    
 هنوز شکاف عمیقی بین یهودیان متدین و
این شکاف به قدري اسـت کـه یهودیـان غربـی در روزنامـه و      

ایـن  . کننـد  خطـاب مـی  
دهنـد و   سوم جمعیت اسرائیل را تشکیل می

عقایـد و پیـروي از آداب و   

ه کـ ق اسـت  یـ قـدر عم 
 ؛نـد ک مـی  ذهـن متبـادر  

 سـخن  لیاسـرائ  در ی
 داران و دیــن« تــابک
 از درصـد  2/47 هک دهد
 هکــ هســتند بــاور ن
 جنـگ  يسـو  بـه  را ل
 معتقدنـد  والرهاکسـ  

 از درصـد  43 ،مقابـل 
 كاشترا والرهاکس دگاه
 و وحـدت  یاصـل  عوامـل 
 رو نیهمـ  از اسـت،  بوده
ـ و ان، ینیفلسـط  بـا  ژهی

ـ هودی و سکارتـدو   تی
  .ندک یثبات ی

امن و وجود وفاق و انسجام اجتمـاع  ۀجامع يها یژگیو ةه دربارکگونه  همان
 ها  افکن شیتر ل از مهمیدر اسرائ ینید  افکش ،ح داده شد

ـ هو يریگ لکو ش یه وفاق، انسجام اجتماع ت واحـد و منسـجم ملـ   ی
جوامع متعادل اسـت   يها ن مؤلفهیتر یاز اساس یکی کهرا  يساز ند ملتیجه فرا

مـذهب یهـودي کـه نقـش مهمـی را در گـرد هـم آوردن         .سازد می ل مواجه
نژادهاي مختلف از سراسر دنیا تحت اسم شهروند اسرائیلی داشـته، یکـی از عوامـل    

هنوز شکاف عمیقی بین یهودیان متدین و. است »دیگ ذوب نژادي«شکست نظریه 
این شکاف به قدري اسـت کـه یهودیـان غربـی در روزنامـه و      . سکوالر وجود دارد
خطـاب مـی   »حیوانـات «و  »حشـرات «یان شرقی را دهاي خود یهو

سوم جمعیت اسرائیل را تشکیل می درحالی است که یهودیان غربی تنها یک
عقایـد و پیـروي از آداب و    حال دوسوم دیگر جمعیت را مجبور به زندگی با

  .اند هاي خود کرده رسوم و سیاست
ـ والرها و دکن سیاف بکش ياریبه اعتقاد بس قـدر عم  داران آن نی

ذهـن متبـادر   بهرا  یجنگ داخل آید، میان می بهسخن  از این شکاف
یداخلـ  جنـگ  بـروز  از يجـد  طـور  بـه   فریدمن مناخیمازجمله 
ــدآبادى،(د یــ کهــم در  نافــذ ابوحســنه .)188 :1381 زی

دهد یم نشان ها ینظرسنج براساس» اسرائیل ۀوالرها درجامع
ــا لئیاســرا ان نیــا بــر دگاهیــد در تفــاوت از يا هیحاشــ ب
لئیاسـرا  ۀجامع والرها،کس و داران نید  انیم حاد يها يبند

 از درصد 51 ها، ینظرسنج نیا موجب به .ندک یم تیهدا
مقابـل  در .اسـت  ریناپـذ  اجتنـاب  لئیاسـرا  در یداخل  جنگ وقوع
دگاهید با دار نید يروهاین از درصد 38 و گرا سنت ی نید ي

عوامـل  از یکـی در مجمـوع   .)149: 1381ابوحسـنه،  (دارند 
بوده اعراب نام به كمشتر یل، وجود دشمنیاسرائ یدرون
ـ  صـلح  بـه  لیاسـرائ  یابیدست درصورت  هک شود یم ی و هب
ـ هودی نیب افکش زین و والرهاکوس ها یمذهب نیب ارتـدو  تی
یب و تنش دستخوش را لیاسرائ ۀجامع ،ارک محافظه و گرا

  

  

همان
ح داده شدیتوض
ه وفاق، انسجام اجتماعک

جه فرایدرنت
ل مواجهکبا مش

نژادهاي مختلف از سراسر دنیا تحت اسم شهروند اسرائیلی داشـته، یکـی از عوامـل    
شکست نظریه 

سکوالر وجود دارد
هاي خود یهو رسانه

درحالی است که یهودیان غربی تنها یک
حال دوسوم دیگر جمعیت را مجبور به زندگی با درعین

رسوم و سیاست
به اعتقاد بس

از این شکاف یوقت
ازجمله 

یــگو یمــ
والرها درجامعکس
انیــهودی

بند قطب
هدا یداخل
وقوع هک
يروهاین

دارند  نظر
درون انسجام

ینیب شیپ
ب افکش

گرا اصالح



ل مستلزم بررسی وضـعیت اسـرائیل   
ـ سـم بعـد اجرا    ی بـه ی

ـ ن داه مخالفـ   يهـا  دگاهی
ـ ت ایم داشتند و اساسـاً مشـروع   ـ ن رژی م را ی

سـم  یونیه به آنها داده شد بـا صه 
شــکاف چــپ و راســت و 

ل کیاز تشـ  نخست پـیش 
 يهـا  از سال کها یتانیت بر
ل در یدولت اسرائ ير

بـا اشـغال    1967دوره سـوم از سـال   
 ۀمصـالح  ي واقتصـاد 

 يهـا  گـروه   تفـاوت  
(Yehia,   ـ جـدول ز  ری

  طبقات اجتماعی
  ها کمونیست

  فلسطینیهاي  عرب
  ارتدوکس افراطی

هاي  صهیونیست
  ارتدوکس

  طبقه متوسط
  پیشگامان

  بورژوازي شهري
  پیشگامان

  )چپ و راست(ی اسیس يها افکش
ل مستلزم بررسی وضـعیت اسـرائیل   یدر اسرائ یحزب يها افکش  ۀشناخت بهتر ریش

سـم بعـد اجرا  یونیصه ۀه اندیشک یل دولت است، زمانکیاز تش پیشدوره 
ه مخالفـ کچرا. موافق را ایجاد کرد دو قطب مخالف و خود گرفت و

م داشتند و اساسـاً مشـروع  یونسیصه يریگ لکنسبت به ش 
ه به آنها داده شد بـا صه ک یازاتیشناختند و صرفاً براساس امت یت نم
شــکاف چــپ و راســت و  يهــا شــهیگونــه در شــناخت ر نیبــد. ردنــدک ي
نخست پـیش دوره . ل سه دوره متصور استیدر اسرائ یحزب يها

ت بریمومیدر دوران ق یستیونیصه يها دولت با شروع مهاجرت
ریگ لکو زمان ش 1948دوره دوم از سال . آغاز شد1922

دوره سـوم از سـال    و پیرامـون مطـرح شـد   ـ قالب شکاف مرکـز   
اقتصـاد  ۀان در عرصـ ینیشتر و برخورد تندتر بـا فلسـط  یب يها ن
  .است نمود پیدا کردین و سید ی

 ۀاولین خطوط شکاف حزبـی در نتیجـ   ،نخست ۀدر مرحل
(87 :2000 , .شـد  ل ظاهریدر اسرائ يدئولوژیمختلف در منافع و ا

  .دهد می را نشان نخست ةهاي دور سیماي عمومی شکاف

  نیروهاي سیاسی  مسائل  گروهی اختالفات بین

ها در مقابل  صهیونیست
  ها ضدصهیونیست

مشروعیت پروژه 
  صهیونیست

  ها کمونیست
  هاي فلسطینی عرب

  آگودات اسرائیل
ها در مقابل  مذهبی

  سکوالرها
جایگاه مذهب در پروژة 

  صهیونیسم
  ها مذهبی ملی

  احزاب کارگري

ها در مقابل  لیبرال
  ها صهیونیست  هاي اقتصادي مدل  سکوالرها

  احزاب کارگري

نگرش در مورد سرزمین و   ها ناسیونالیست
  ابزارهاي صهیونیست

  احزاب تجدیدنظرطلب
  احزاب کارگري
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ش .2- 3
شناخت بهتر ریش

دوره در 
خود گرفت و

 یمتفاوت
ت نمیرسم به
يارکــهم
ها افکش

دولت با شروع مهاجرت
1945-1922

قالب شکاف مرکـز   
نیسرزم
ینیسرزم

در مرحل
مختلف در منافع و ا

سیماي عمومی شکاف

اختالفات بین

صهیونیست
ضدصهیونیست

مذهبی
سکوالرها

لیبرال
سکوالرها

ناسیونالیست
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هـاي تـاریخی    هـاي ایـدئولوژیکی، مرحلـۀ نخسـت ناشـی از آرایـش      
اجتماعی پیش از دولت بود، تأسیس دولت صهیونیسـتی شـرایطی را بـراي متبلـور     

دوم پـس از سـال   در مرحلـه  
عنوان حزب مسـلط، از عرصـۀ سیاسـی ـ اجتمـاعی خـارج       

سـال   30حزب کارگر که درواقع منـابع سیاسـی، اقتصـادي و نمـادي را طـی      
اش نتوانسـت اکثریـت را   

. کسـب کـرد   1959ا در سـال  
گیري ائـتالف، تشـکیل حکومـت    
هاي متفـاوتی نسـبت   
مخالفـت و خـروج از سیسـتم؛ مخالفـت درون سیسـتم؛ نفـوذ درون       

 و نفـوذ در سیسـتم   قـدرت 

  
ارگر کـ شـگام  یپ ينده نسبت بـه نهادهـا  

. خواه علیـه نخبگـان پیشـگام مرکـز شـد     
منجـر بـه    1961خـواه کـه در سـال    

ل شد و درنهایت با ترکیب حزب حیرات و کاحل که بعداً لیکـود  
هـاي ضـعیف بـود کـه از مرکـز      

تـوان   درنتیجـه مـی  . اخراج شده بودند و هدفشان مخالفت با نخبگان کـارگري بـود  
ی پیرامـون  مدت حزب کارگر در مرکـز سیاسـی و موقعیـت شـبه    

هاي اجتماعی غیرپیشگام و احزاب سیاسـی، مـانع همکـاري دو گـروه شـد و      

ها و  حاشیه کمونیست
 اعراب

 مرکز پیشگامان کارگر

هـاي ایـدئولوژیکی، مرحلـۀ نخسـت ناشـی از آرایـش       اگر اختالف
اجتماعی پیش از دولت بود، تأسیس دولت صهیونیسـتی شـرایطی را بـراي متبلـور     

در مرحلـه  . ساختن برخی خطوط اختالفی جدیـد فـراهم کـرد   
عنوان حزب مسـلط، از عرصـۀ سیاسـی ـ اجتمـاعی خـارج        ، حزب ماپاي به

حزب کارگر که درواقع منـابع سیاسـی، اقتصـادي و نمـادي را طـی      
اش نتوانسـت اکثریـت را    رغم موضـع برجسـته   دولت منحصر به خود کرده بود، به
ا در سـال  درصـد آرا ر  38دست آورد و در بهترین موقعیت 

گیري ائـتالف، تشـکیل حکومـت     رو حزب ماپاي هرگز قادر نبود بدون شکل
هاي متفـاوتی نسـبت    هاي نهادي مطابق نمودار زیر موجب نگرش محدودیت

مخالفـت و خـروج از سیسـتم؛ مخالفـت درون سیسـتم؛ نفـوذ درون       : به مرکز شد
قـدرت  افزایش راي برايسیستم، وفاداري به سیستم و رقابت ب

(Weinblum, .  
  ة دومشکاف حزبی در دور .8نمودار شماره 

نده نسبت بـه نهادهـا  یفزا یتیو احساس نارضا یرامونیپ وضع شبه
خواه علیـه نخبگـان پیشـگام مرکـز شـد      گیري ائتالف سه گروه ترقی شکلمنجر به 

خـواه کـه در سـال     هاي عمومی با حزب ترقـی  نخست صهیونیست
ل شد و درنهایت با ترکیب حزب حیرات و کاحل که بعداً لیکـود  تشکیل حزب لیبرا

هـاي ضـعیف بـود کـه از مرکـز       درواقع هدف آنها جمع کردن جمعیـت . نامیده شد
اخراج شده بودند و هدفشان مخالفت با نخبگان کـارگري بـود  

مدت حزب کارگر در مرکـز سیاسـی و موقعیـت شـبه     گفت سلطۀ طوالنی
هاي اجتماعی غیرپیشگام و احزاب سیاسـی، مـانع همکـاري دو گـروه شـد و      

  .دکر ایجادشکاف بین راست و چپ را 

حاشیه کمونیست
اعراب

مرکز پیشگامان کارگر

 پیرامون غیرپیشگام

 صهیونیسم مذهبی

  

  

اگر اختالف
اجتماعی پیش از دولت بود، تأسیس دولت صهیونیسـتی شـرایطی را بـراي متبلـور     

ساختن برخی خطوط اختالفی جدیـد فـراهم کـرد   
، حزب ماپاي به1948
حزب کارگر که درواقع منـابع سیاسـی، اقتصـادي و نمـادي را طـی      . شد

دولت منحصر به خود کرده بود، به
دست آورد و در بهترین موقعیت  به

رو حزب ماپاي هرگز قادر نبود بدون شکل ازاین
محدودیت. دهد

به مرکز شد
سیستم، وفاداري به سیستم و رقابت ب

2008: 9)

وضع شبه
منجر به 

نخست صهیونیست
تشکیل حزب لیبرا

نامیده شد
اخراج شده بودند و هدفشان مخالفت با نخبگان کـارگري بـود  

گفت سلطۀ طوالنی
هاي اجتماعی غیرپیشگام و احزاب سیاسـی، مـانع همکـاري دو گـروه شـد و       گروه

شکاف بین راست و چپ را 



هـاي   و تصـرف سـرزمین  
تـري را در سیاسـت   

هـاي سـاختاري    هـا بسـیار چشـمگیر، شـکاف    
هـایی متنـاقض دربـارة دشـمنی و یـا      

ــت  ــارگیري سیاس ــاي  ک ه
بــا واکــنش ) رابــین، بــاراك، شــارون

ار تعدادي از یهودیان مواجه شد، البتـه وجـود رهبرانـی نیـز     
طلبـی   تـا حـدي جنـگ   

بست رونـد صـلح و ارتقـاي سـطح تضـادها، پیـروزي       

هـا در   نیشـتر در تصـرف سـرزم   
ل بـا  یاز قبا يا عنوان مجموعه

ـ نما ،ننـد  ثـرت  کگـر   انی
پـذیرد،   هـودي نمـی  ی

 محسـوب  یتـاب مقـدس هـدفی اصـل    
ه ا کـ گـر  یاز مسـائل د 

هـاي قـومی و دینـی کـرده     

انــد،  عریــف کــردهاحــزاب راســت و چــپ در قالــب هــویتی کــه بــراي خــود ت 
کنند، هویت مدنظر آنها دو چهره دارد 
کرد؛ چهره داخلی آن به طبیعت دولت یهود و چهره خارجی آن به مرزهـاي دولـت و   
ایـن دو بعـد هویـت بـا     
هاي افراطی بر رعایـت اصـول مـذهب    
کنند، جناح مقابل آنها تعصب بیشتري نسـبت بـه برخـورد بـا اعـراب دارنـد       

جانبـه از نـوار غـزه     طـور یـک  
(Arian and Shamir, 2008. 
  .هاي حزبی اسرائیل را در قالب نمودارهاي زیر نشان داد

و تصـرف سـرزمین   1967هاي اساسـی از سـال    در مرحله سوم، چالش
تـري را در سیاسـت    هاي جدي ها، شکاف بیشتر و برخوردهاي شدیدتر با فلسطینی

هـا بسـیار چشـمگیر، شـکاف     رغم اتفاق به. دنبال داشت اسرائیل به
هـایی متنـاقض دربـارة دشـمنی و یـا       دیـدگاه . همچنان ادامه یافت و فراگیرتر شـد 

ــد    ــرح ش ــطینیان مط ــا فلس ــورد ب ــل در برخ ــه. ح ــت  ب ــارگیري سیاس ک
رابــین، بــاراك، شــارون(جویانــه از ســوي بعضــی رهبــران   مصــالحه

ار تعدادي از یهودیان مواجه شد، البتـه وجـود رهبرانـی نیـز     ب وحشتناك و خشونت
تـا حـدي جنـگ   ) ، نتانیـاهو  شـامیر (که به مصالحه با فلسطینیان نظر نداشتند 

بست رونـد صـلح و ارتقـاي سـطح تضـادها، پیـروزي        بن. کرد یهودیان را آرام می
  .ساخت قطعی یک دیدگاه را ممتنع می

شـتر در تصـرف سـرزم   یب 67از سال ل یاسرائ ۀاف در جامعکمفهوم ش
عنوان مجموعه ل بهیر اسرائیتصو. روزه نمود بیشتري یافت جنگ شش

ننـد ک یخود را دنبال مبه دام منافع مربوط که هرکت خاص 
یعنوان دولتـی   ل را بهیدولت اسرائ ،ت عربیاقل. ها است

تـاب مقـدس هـدفی اصـل    کن منـدرج در  یس قوانکان ارتدویهود
از مسـائل د  ياریو بسـ  ينازکو اشـ  يان سفاردیهودیمیان  زیشود، تما

هـاي قـومی و دینـی کـرده      ل با آن مواجه است همچنان اسرائیل را آبستن نزاع

احــزاب راســت و چــپ در قالــب هــویتی کــه بــراي خــود ت 
کنند، هویت مدنظر آنها دو چهره دارد  هاي خود را در داخل و خارج دنبال می

کرد؛ چهره داخلی آن به طبیعت دولت یهود و چهره خارجی آن به مرزهـاي دولـت و   
ایـن دو بعـد هویـت بـا     . شـود  ها و بقیۀ جهان مربوط می شان با فلسطینیان، عرب

هاي افراطی بر رعایـت اصـول مـذهب     سو ارتدوکس از یک. ارندپوشانی د یکدیگر هم
کنند، جناح مقابل آنها تعصب بیشتري نسـبت بـه برخـورد بـا اعـراب دارنـد        تأکید می

طـور یـک   بـه  2005وزیر شارون در سال  که وقتی نخست
(8-687 :2008 نشینی کرد، تظاهرات وسیعی علیـه او برپـا شـد   

هاي حزبی اسرائیل را در قالب نمودارهاي زیر نشان داد توان شکاف درمجموع می
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در مرحله سوم، چالش
بیشتر و برخوردهاي شدیدتر با فلسطینی

اسرائیل به
همچنان ادامه یافت و فراگیرتر شـد 

ــد    راه ــرح ش ــطینیان مط ــا فلس ــورد ب ــل در برخ ح
مصــالحه

وحشتناك و خشونت
که به مصالحه با فلسطینیان نظر نداشتند 

یهودیان را آرام می
قطعی یک دیدگاه را ممتنع می

مفهوم ش
جنگ شش

ت خاص یهو
ها است افکش
هودی يبرا
شود، تما می
ل با آن مواجه است همچنان اسرائیل را آبستن نزاعیسرائ
  .است

احــزاب راســت و چــپ در قالــب هــویتی کــه بــراي خــود ت 
هاي خود را در داخل و خارج دنبال می سیاست

کرد؛ چهره داخلی آن به طبیعت دولت یهود و چهره خارجی آن به مرزهـاي دولـت و   
شان با فلسطینیان، عرب رابطه

یکدیگر هم
تأکید می
که وقتی نخست همچنان
نشینی کرد، تظاهرات وسیعی علیـه او برپـا شـد    عقب

درمجموع می
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  از موافقت تا مخالفت) 

  
از ) ارگرکـ  ـ  ودیکـ لـ 

کـه براسـاس آن حـزب کـارگر دیـدگاه      
کـه حـزب لیکـود     نسبت به مصالحه ارضی بـا فلسـطینیان دارد درحـالی   
  .اما دیدگاه حزب کادیما میانه است
  یستیالیبه سوس يدار هیاز سرما

  
از ) ارگرکـ  ـ  ودیکـ لـ 

که براساس آن حزب کارگر دیـدگاه  
اقتصاد دار  حزب کادیما هم طرف

) ارگرک ـ ودیکل ـ مایادک(ی نیها در مورد مصالحه سرزم نگرش. 9نمودار شماره 

ـ  مـا یادک(ینیدر این نمودار نگرش ها در مورد مصـالحه سـرزم  
کـه براسـاس آن حـزب کـارگر دیـدگاه      شـده اسـت    موافقت تا مخالفت نشان داده

نسبت به مصالحه ارضی بـا فلسـطینیان دارد درحـالی    يتر
اما دیدگاه حزب کادیما میانه است. مخالف مصالحه ارضی است

از سرما) ارگرک ـ ودکیل ـ مایادک( يط اقتصادیها درمورد شرا نگرش. 10نمودار شماره 

ـ مـا   یادک( يط اقتصـاد یهـا درمـورد شـرا    در این نمودار نگرش
که براساس آن حزب کارگر دیـدگاه   شود می نشان داده یستیالیبه سوس يدار

حزب کادیما هم طرف داري و اقتصاد مختلط، حزب لیکود اقتصاد سزمایه
  .داري است

  

  

نمودار شماره 

در این نمودار نگرش ها در مورد مصـالحه سـرزم  
موافقت تا مخالفت نشان داده

تر معتدل
مخالف مصالحه ارضی است

نمودار شماره 

در این نمودار نگرش
دار هیسرما

اقتصاد مختلط، حزب لیکود اقتصاد سزمایه
داري است سرمایه



  رشیرش تا عدم پذیاز پذ

  
از ) ارگرکـ  ـ  ودیکل ـ

 جدایی دیـن از که حزب لیکود مخالف 
امـا حـزب کادیمـا     .که حزب کارگر موافق ایـن جـدایی اسـت   

اسـت   یتیل هـو یجناح مهم در اسرائ
خـود   يهـا  استیس اند،
  :توان قائل شد یآنها م

ان و ینیشـان بـا فلسـط   

اگـر نگـاهی بـه    . اسـت 
ه کـ  یزمـان . دبـر م یخـواه 

طـرف   دو يصلح برا
 ـ  بـرال یل لیجنـاح چـپ در قالـب اسـرائ    
ـ ثرکل با ایه پارلمان اسرائ ت ی
ون یدان صـه یـ ننـده در م 

ان یـ ز در میـ ود نیکـ رهبـر حـزب ل  
. ردنـد ک یس را حمـل مـ  

آمیز ارائـه کـرد و اسـلوي دوم را یـک توافـق تسـلیم       
موجـب   عرفاتشدة 

از پذ) ارگرک ـ ودیکل ـما یادک( ن از دولتید ییها در مورد جدا نگرش. 11نمودار شماره 

ـ  مایادک( ن از دولتید ییها در مورد جدا نگرشدر این نمودار 
که حزب لیکود مخالف شده است  نشان داده رشیرش تا عدم پذ

که حزب کارگر موافق ایـن جـدایی اسـت    دولت است، درحالی
  .دیدگاه میانه نسبت به جدایی دین از دولت دارد

جناح مهم در اسرائ ن دویب يها افکتوان گفت ش ین میبنابرا
اند، ردهکم یخود ترس يدو جناح برا ه هرک یتیبراساس هو

آنها م يت براینوع هو ه دوک يطور به .رساند می عمل ۀرا به مرحل
شـان بـا فلسـط    دولـت و رابطـه   يه مربوط به مرزهاک یت خارجیهو 

  ؛جهان است یۀها و بق
اسـت دولت ت اقتصادي سرشهویت داخلی که مربوط به . 

خـواه  هاي بین دو گروه پی عمق شکاف فرایند صلح بیاندازیم به
صلح برا يها نشانه ،دست داشت در یل قدرت رااسرائ يگرا دولت چپ
جنـاح چـپ در قالـب اسـرائ     يبـرا  یت خـارج یه هوکچرا. ار بود
ه پارلمان اسرائک ياست اما روز ینیل دولت فلسطکیو تش یک

ننـده در م کرد هـزاران تظاهر کد أییرا ت دوم اسلو ةمعاهد یکبه اضافه 
رهبـر حـزب ل   ،بنیـامین نتانیـاهو  المقدس گـردهم آمدنـد و   

ـ در  رابینمانان تمثال یراهپ. نندگان بود س را حمـل مـ  ا اس یفرمونی
آمیز ارائـه کـرد و اسـلوي دوم را یـک توافـق تسـلیم        کیتحر یسخنران یکاهو 

شدة  خواند و رابین را متهم کرد که به دلیل پذیرش دستورات دیکته
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نمودار شماره 

در این نمودار 
رش تا عدم پذیپذ

دولت است، درحالی
دیدگاه میانه نسبت به جدایی دین از دولت دارد

بنابرا
براساس هو یعنی

را به مرحل
1. 
ها و بق عرب

2 .
فرایند صلح بیاندازیم به

دولت چپ
ار بودکآش
یکراتکدمو

به اضافه 
المقدس گـردهم آمدنـد و    تیب

نندگان بودکتظاهر
اهو ینتان

خواند و رابین را متهم کرد که به دلیل پذیرش دستورات دیکته
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عبارت دیگر تعریفی کـه جنـاح راسـت از هویـت داشـت،      
بی مـذه ـ   یک متعصب یهودي ملی
  . با هدف آشکار خارج کردن فرآیند صلح از مسیر خود رابین را ترور کرد

هـاي اجتمـاعی جامعـۀ    
اسرائیل کدامند و چه تأثیري بر امنیت ملی اسرائیل دارند؟ با علم بـه وجـود عوامـل    

ـ ا بـر  یل، پاسـخ خـود بـه پرسـش مـذکور را      ن ی
 ةل در سـه حـوز  یاسـرائ 

بـوده و   يبنـد  قابـل دسـته  
 یت ملـ یـ امن يبـرا  ی

و شـکاف  هاي اجتماعی پـرداختیم و  
هاي اجتمـاعی  معرفـی کـردیم کـه موجـد گسسـت،       

ـ در اسـاخت جامعـه باشـد؛ و گفتـیم کـه        ،ن سـاخت ی
 هـاي  اخـتالف  ،رنـد ی
ـ را در جامعـه پد  ی  دی
. سـت یر نیپـذ  انکـ ام 

 یل بـه را در جامعـه اسـرائ  
ل در سـه  یها در جامعه اسـرائ 

شـدن   یل موجـب قطبـ  
ت یـ ه در قالـب امن کـ 
در  کنیا. ندک ید میل را تهد

عبارت دیگر تعریفی کـه جنـاح راسـت از هویـت داشـت،       به. تحقیر ملی شده است
یک متعصب یهودي ملی 1995نوامبر  4که ماه بعد در . اسرائیل بزرگ بود

با هدف آشکار خارج کردن فرآیند صلح از مسیر خود رابین را ترور کرد

  گیري
هـاي اجتمـاعی جامعـۀ     منظور بررسی این پرسش آغاز شـد کـه شـکاف    این مقاله به

اسرائیل کدامند و چه تأثیري بر امنیت ملی اسرائیل دارند؟ با علم بـه وجـود عوامـل    
یل، پاسـخ خـود بـه پرسـش مـذکور را     ائاسر یت ملیامن متعدد تأثیرگذار بر

اسـرائ  ۀجامعـ  یاجتمـاع  يهـا  ف اکشـ  :کـه   میردکـ ه استوار 
قابـل دسـته   یاسیس يها افکو ش ینید يها افک، شیقوم يها
ـ ، تهدیت ملیف هویها با تضع افکن شیا ۀ یاساسـ  يدی

  .شوند می ل محسوب
هاي اجتماعی پـرداختیم و   ن فرضیه ابتدا به تعریف شکافآزمو ي

هاي اجتمـاعی  معرفـی کـردیم کـه موجـد گسسـت،        اجتماعی را آن دسته از تقابل
سـاخت جامعـه باشـد؛ و گفتـیم کـه      بنـدي در   آرایی و گروه

یگ یار مـ گر جدا و در مقابل هم قـر یدیکاز  یاجتماع ي
یدوقطبـ  یو نـوع  اسـت جامعـه   یدر مورد مسائل اصل

 یردن نظـرات متفـاوت بـه آسـان    که همسو ک يطور به ،
را در جامعـه اسـرائ   یاجتمـاع  يها افکش ،سیراک یۀتوجه به نظر ن با
ها در جامعه اسـرائ  افکه شک ین معنیم به ایردکان یآن ب يثرکمفهوم حدا

  :هستند ییسطح قابل شناسا
  ی؛ساخت اجتماع 
  ی؛ساخت آگاه. 
  .یاسیساخت س 
ل موجـب قطبـ  یاف در جامعه اسـرائ کن سه سطح شیه وجود اکم یگفت

ـ هو يریـ گ لکش وشده  کـ  یو انسـجام اجتمـاع   یت ملـ ی
ل را تهدیاسرائ یت ملیرده و امنکمختل  را شود یم انیب ی

  

  

تحقیر ملی شده است
اسرائیل بزرگ بود

با هدف آشکار خارج کردن فرآیند صلح از مسیر خود رابین را ترور کرد

گیري نتیجه
این مقاله به

اسرائیل کدامند و چه تأثیري بر امنیت ملی اسرائیل دارند؟ با علم بـه وجـود عوامـل    
متعدد تأثیرگذار بر

ه استوار یفرض
ها افکش

ۀمجموع
ل محسوبیاسرائ

يبرا
اجتماعی را آن دسته از تقابل

آرایی و گروه صف
يها گروه
در مورد مسائل اصل یاساس
،آورد می

ن بایهمچن
مفهوم حدا

سطح قابل شناسا
1. 
2 .
3. 
گفت
شده جامعه 
یاجتماع



ه در صـورت مهـاجرت   
ـ تهدشـدت   د خواهـد  ی
 يهـا  ش مهاجرتیشاهد افزا
هـاآرتص، موضـوع    

ـ و هـا بـه   ـ ی ن یژه در ب
ن یچنـ ل شده است؛ هم

المنـافع   كمشـتر  يشورها
هـزار نفـر بـه     900ه در ده سال گذشـته، 

ل مهـاجرت  یبـه اسـرائ  
اهش درصد کـ  50ن آمار 

(Ha'arrez, 9.  
ده ییها زا افکن شیه از دل هم
 يت آزادیـ مکو حا ی

و  هـا زیتوانـد تما  مـی 
بـه  . اسـت  یال اساس

 سـت و در یبرخـوردار ن 
عزلـت   یکه، شدنما و هنر محدود 

 أعنـوان منشـ   ه بتـوان از آن بـه  
ـ  ده خـوش   ،مین باشـ یب

 هـود را در یسم و دولت 
از  یها تنها در بخشـ  ست

سـتند  یقائل ن یارزش ی
درواقـع آنهـا   . هستند

ه به اعتقاد آنان، در تـورات  

  .مییافزا می را یاتکن يریگ جه
ه در صـورت مهـاجرت   کـ ت در معرض انقراض جدي است چرایهو ةدیپد. 

شـدت   شورها هویت اسرائیل بـه کگر یان به دیهودیتعداد بیشتري از 
شاهد افزا ،ها افکتر شدن ش قیبا عمدر حال حاضر همزمان 

 ۀنامـ براسـاس گـزارش روز   .میل هستیاسرائ ۀوس در جامع
هـا بـه   از خـانواده  ياریبس یدائم يریل به درگیاسرائ مهاجرت و ترك

ل شده است؛ همیتبد ز وابسته به ارتشکها و مرا ل دانشگاهیالتحص جوانان فارغ
شورهاک هزار نفر از 300نده، فقط یآ ۀشده است در ده ی
ه در ده سال گذشـته، ک یرد، درحالکل مهاجرت خواهند ی

بـه اسـرائ   2000 ی که در سالتعداد مهاجران. اند ردهکل مهاجرت 
ن آمار یا 2001ه در سال ک ینفر بوده است؛ درحال 60130

(Yally 2001 9 ردندکل مهاجرت یاسرائ ههزار نفر ب 30فقط 

ه از دل همکل یدر اسرائ سمیونیا فراصهیسم یونیصه پست. 
یو قـوم  یمذهب يخواهان حذف مرزها ،آنهاست حاصل

مـی  سـم یونیفراصه یـا ه آکـ نیا .هـود اسـت  ی ۀون سـلط ، بـد 
ال اساسؤس یکا نه، یند ک ل را پریاسرائ ۀدر جامع یاجتماع يها

  .ستا رو هروب يسم با موانع متعددیونیاعتقاد نگارنده فراصه
ـ  برخـوردار ن  یگونه انسجام و سازمانده چیاز ه :سمیونیفراصه الف 

نما و هنر محدود یو اهل س یو دانشگاه یارچوب محافل علم
ه بتـوان از آن بـه  کـ اسـت   دیل بعین دلیم است به همکبر آن حا

ده خـوش ین پدیداشت اگر به ا يادی، انتظارات زيق و جدیرات عم
سم و دولت یونیصه کهین است تواند داشته باشد ا یه مک يامدیثر پ
ستیونیه در آن صهک ندک يدیجد ۀم وارد مرحلیکو ست
  ؛ندکن یدنظر مید خود تجدیعقاو 
یستیونیرات پساصهکتف يآنها برا: یان افراطیگرا یمل ب ـ 

هستند یاشغال يها نیاز سرزم ینینش ه آنها مخالف هرگونه عقب
ه به اعتقاد آنان، در تـورات  ک هستند یعیوس يها نیبر سرزم يانداز داران دست
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جهیمقام نت
1 .

تعداد بیشتري از 
در حال حاضر همزمان . شد
وس در جامعکمع

مهاجرت و ترك
جوانان فارغ

ینیب شیپ
یبه اسرائ
ل مهاجرت یاسرائ
60130 ردند،ک
فقط  ،افتی

2 .
حاصلو  هشد
، بـد یمذهب
ها افکش

اعتقاد نگارنده فراصه
ـ  الف 

ارچوب محافل علمهچ
بر آن حا ینسب
رات عمیتاث
ثر پکحدا
ستیقرن ب

و اهداف 
ـ  ب 

ه آنها مخالف هرگونه عقبکچرا
داران دست طرف
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شـور  کدهند و وجود 

 یافراطـ  يهـا  سکو ارتدو
هرگونـه   آنهـا بـا  . یبنـد هسـتند  

هود مخالف بـوده و بـا   
  .ندهست سم
 یـک ت زبالـه، تراف یر

، يز شـهر کـ نتـرل مرا 
بـراي   ياصـلی و فـور  

 .و سیاسی است ی، مذهب
نظـر   هاي قـومی کـرده و بـه   

هاي قـومی دور   تدریج ترمیم نشوند و شروع جنبش

دهند و وجود  یل تا فرات را سر میان وعده داده شده است و شعار نی
  ؛ندکن یم یرا نف ینیمستقل فلسط

و ارتدو یمذهب يها ستیونیه شامل صهک :انیگرا مذهب ج ـ 
ـ  ـ ا هند همچنان ب یبنـد هسـتند  پا یو تـورات  یمـذهب  يدئولوژی

هود مخالف بـوده و بـا   ین ییدر آ یمذهب ییگرا ثرتک و نیفلسط كخا از ینی
سمیونیبر سر راه فراصه يجد یگانه، مانعیتنفر از ب ةدیبه ا 

ریهـوا، مـد   یز مسائلی چون آلـودگ نظر ا نتیجه اینکه صرف
نتـرل مرا کرقابـل  ی، وسـعت غ يشـهر  نیب يسامانه ترابر ۀن، توسع

اصـلی و فـور   يدهایآب، تهد یابیمکو  یطیمح ستیو ز یکیولوژک
، مذهبیقوم يها افکل همچنان شیت و امنیت ملی اسرائ

هاي قـومی کـرده و بـه    شدت مستعد جنبش ها جامعه را به این شکاف گسترش
تدریج ترمیم نشوند و شروع جنبش هاي فعال به رسد این شکاف

  ù .از انتظار نیست

    

  

  

یهودیبه 
مستقل فلسط

ـ  ج 
ـ هست ند همچنان ب
ینش عقب
 يبندیپا

نتیجه اینکه صرف
ن، توسعیسنگ
کل ائمسا

ت و امنیت ملی اسرائیموجود
گسترش

رسد این شکاف می
از انتظار نیست

  
  



د حسـن  یترجمـه سـ   ،

 ییادگرایـ د بـر بن أکیـ ت 

 یابی، مجموعه مقاالت ارز

فصـلنامه مطالعـات   ، ی

ش ی، مجموعـه مقـاالت همـا   

 ۀمجل ،»یاجتماع يها اف
  

 :، تهرانيده مطالعات راهبرد

 ا،ین انیآر مسعود ترجمه

 :تهـران  کشـتگر،  ی، ترجمـه علـ  

   .14 ش ،انداز ایران
  .دورنگار
ـ  دفتـر  : ، تهـران یس زعفران

 ترجمه احمـد تـدین،   

، »ها یلیها واسرائ ینیجو در مناقشه فلسط

 یفارس
،هـا در جامعـه اسـرائیل    داران و سـکوالر  دیـن  .1381. نافذ ،

  .یانهخاورم یعلم يها ز پژوهشکمر: تهران، يموسو
 بـا (یی ادگرایـ به مفهوم بن ينظر يردیکرو« .1385 .شجاع ،احمدوند
  .سال اول ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،»)يهودی
، مجموعه مقاالت ارزتبعات شکاف اجتماعی در جامعه اسرائیل .1387 .ریتس ،

  .سازان نور شهیاند: تهران ،سمیونیصه
یعیترجمه حسن شـف  ،»تیقوم ت ویامن«. 1381 .هوشنگ ي،راحمد

  .ینجم، شماره دومسال  ،راهبردي
، مجموعـه مقـاالت همـا   48تعامل رژیم صهیونیستی بـا اعـراب    .1387. محمد
  .سازان نور شهیاند: ، تهرانیستیونیصه رژیم یابیارز
افکش مفهوم یلیتحل یبررس« .1380 .انیقاضحسین  ،نیحس

  .20ش ،بهشتی شهید دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده
ده مطالعات راهبردک، ترجمه پژوهشها و هراس مردم، دولت .1378. يبار

  .يده مطالعات راهبردکپژوهش
ترجمه ،اسرائیل در و حکومت سیاست .1381. کیدون .و دوران وان

  .انهیخاورم مطالعات زکمر: تهران
، ترجمـه علـ  اسـرائیل  جامعـه  .1357 .واکیآ اور، و ماخور موشه
 .ریشبگ
انداز ایران چشم ،»لیاسرائ درون یاجتماع يها افکش« .1381. احمد ي،
دورنگار انتشارات: تهران ،اسرائیل در دولت و دین .1381 .احمد ،دآبادى

ـ ی، ترجمـه قـ  سـاختارهاي صهیونیسـتی   .1381 .جـریس  س زعفران
  .یالملل نیو ب یاسیمطالعات س

 ،مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران .1378. جان
  .رسا
جو در مناقشه فلسط رقابت یمل يها تینقش هو« .1381. مهران
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  .12 ج ،شناسی ـ امریکاشناسی
  .4 ش ،اي منطقه مطالعات

 ،»پهلـوي  عصـر  در ایـران 
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