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Abstract
Currently, some important Jewish communities in Israel live primarily in
the media because of their particular lifestyle and isolationism. They have
specific beliefs and particular personal and social lifestyles that are mainly
rooted in ancient Judaism. The opinions and beliefs of this community are
in line with Jewish (pragmatic) fundamentalists, and therefore hold to the
Jewish fundamentalist mandates. The ideas of the community in the social
and political context, along with their growing importance - by rapid
population growth and effective political presence - have made them an
influential stream. Given their efforts to be more influential (in the context
of fundamentalist discourse) - particularly in the political arena - and in
view of their principles and objectives as well as the demographic and
political structure of Israel, it seems that reinforcing this trend will increase
tensions. And there will be an increase in extremist tendencies in the Israeli
regime and even will include fundamental questions about the identity of
the present Israel regime and its future.

Received: 13/Apr/2020

https://orcid.org/0000-0003-0272-9164

دوره  ،10شماره  ،38پاییز77-109 ،1400 ،
qpss.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/QPSS.2021.51376.2503

مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمی پژوهشهای راهبردی سیاست ---------

بنیادگرایی یهودی در بستر عملگرایی سیاسی :نقش وریان حاردی در
تقویت گرایشات افراطگرایانه در ساختار رژیم صهیونیستی
سید محمدمهدي حسینی فائق



چکیده

تاریخ پذیرش1400/07/18 :

واژگان کلیدی :حاردی ،حاردیم ،بنیادگرایی ،بنیادگرایی یهودی ،افراطگرایی.

ISSN: 2345 -6140

در عصر حاضر جمموامعی از یهودیمان حمماردی در اسممرائيل زنممدگی میکننممد کممه متمماثر از دیمن و آیينهممای
یهودی (و عمل به آن) دارای عقاید ،سبک زندگی فردی و اجتماعی خاصی بوده و همين موضمموع آنممان را
در رسانهها برجسته نموده است .این جماعت از حيث اعتقادی و نظری ،جزء بنيادگرایان یهممودی (عملگممرا)
به شمار میروند و به شدت به اصول بنيادگرایی یهودی (و مقومات آن) مقيدند .حاردیهمما در حممال حاضممر
– برخالف باورهای رسانهای -نه تنها جریانی حاشميهای و ک اهميمت بممه حسمماب نمیآینممد بلکممه بمما اتخمماذ
رویکردی عملگرا – در کنار سممایر مولفممهها و بهرهمنممدی از ظرفيتهمای گفتمممانی -توانسممتهاند خممود را بممه
جریانی تاثيرگذار در عرصه سياسی -اجتممماعی مبممدل نماینممد .بمما توجممه بممه بنيمانهممای نظممری بنيادگرایانممه و
عملگرایی نهفته در این جریان ،به نظر میرسد تقویت و اهميت یافتن آنان در عرصممهی سياسمی -اجتممماعی
رژی اسرائيل موجب افزایش تنشهای داخلمی ،خممارجی و رشممد گرایشممات افراطگرایانممه خواهممد شممد .در
چنين بستری طرح چالشهای بنيادین در خصوص ماهيت رژی فعلمی اسممرائيل و آینممدهی آن دور از انتظممار
نخواهد بود.
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مقدمه
جوامع حاردی چه بعنوان قوم یا گروهی مذهبی 1و یا چه بعنوان فراارتدوکسها یا
متعصبان یهودی معرفی شوند ،جماعتی معتقد و پایبند به سنتهای جداییطلبانه یهودی به
شمار میروند .در اغلب منابع از آنان بعنوان گروهی یاد میشود که با داشتن سبک
زندگی متفاوت ،برای خود حریمی متمایز تعيين نموده که اَشکالی از این شيوه زیست
(فردی و اجتماعی) مشابهتهایی با سبک زندگی یهودیان پس از تخریب معبد دوم دارد.
موضوعی که پژوهش در خصوص این جریان را – فارغ از فضاسازیهای رسانهای -با

اهميت می سازد ،نوع تفکرات این جریان و ظرفيت آن برای نقشآفرینی در آینده
سياسی -اجتماعی رژی اسرائيل -در قالب یک گفتمان -میباشد .از حيث بنيانهای
نظری ،این جماعت جزء بنيادگرایان یهودی (عملگرا) قرار میگيرند لذا پرداختن به آنان
ذیل این گونه از بنيادگرایی و نيز تبيين چگونگی تاثيرگذاری آن در ساختار رژی
اسرائيل با اهميت به نظر میرسد.
در موضوع مورد بحث ،بنا به ضرورت و دالیلی که در ادامه خواهد آمد ،بهرهگيری

از "گفتمان" به عنوان روش و چارچوب نظری میتواند به یافتن این پرسش که «جریان
حاردی چگونه میتواند موجب بیثباتی و رشد افراطگرایی در رژی اسرائيل شود؟»
کمک نماید .از آنجایی که آنان به عنوان گونهای از انواعِ "بنيادگرایی یهودی" به شمار
میروند میتوان به بخشی از این پرسش پاسخ داد .باید در نظر داشت که بنيادگرایی با
نارضایتی از وضع موجود و تالش برای بازسازی جامعه آرمانی (بر مبنای منابع مقدس)،
اساسا به دنبال ایجاد یک تحول بنيادین در جوامع و افراد میباشد که تغييرات و تحوالت
ضرورتا در فضایی مسالمت آميز و عاری از تنش اتفاق نخواهد افتاد .افزون بر این،
چالشهای نظری و ساختاری در رژی اسرائيل و توجه به حضور عملگرایانه و افزایش
نقشآفرینی این جماعت در عرصه سياسی -اجتماعی (به طور خاص در قالب احزاب
سياسی) ،این احتمال را تقویت میکند که حضور موثر این جریان ،میتواند زمينهساز
ایجاد تغييرات اساسی در بنيانهای موجود و ساختار سياسی اجتماعی اسرائيل شود .در هر
 .1برخی منابع معتقدند حاردی تلفيقی از خصایص قوم گرایانه و مذهبی را دارند و عمال تفکيک این دو مشخصه از
سا ختار هویتی آنان ممکن نيست .برای مطالعه بيشتر در این خصوص به این منبع مراجعه شودBaumel, 2006: ( :
.) 2
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حال فارغ از سير تحوالت آینده ،تنش و بیثباتی – به واسطه تالش بنيادگرایان برای
تسلط گفتمانی از حيث نظری و عملی -بسيار محتمل میباشد و از همينرو شناسایی
موضوعات ،چالشهای آینده (با عنایت به دالهای مرکزی گفتمان بنيادگرایی یهودی)
ضروری به نظر میرسد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
در ارتباط با موضوع و عنوان پژوهش - ،تا زمان نگارش این مقاله -منبعی به زبان
فارسی یافت نشد .البته کتاب «تحول گفتار قدرت در اسرائيل» 1از منابعی است که هر
چند به صورت غيرمستقي به این بحث پرداخته اما از بعد نظری دارای مباحث مهمی
میباشد و در آن گفتمانهای اصلیِ جامعه اسرائيل مورد بررسی قرار گرفته است
(احمدوند .)1391 ،همچنين مقالهای با عنوان «رویکردی نظری به مفهوم بنيادگرایی با
تأکيد بر بنيادگرایی یهودی» ،در واقع یکی از آثار مه در این زمينه (به زبان فارسی) به
شمار میرود (احمدوند .)1385 ،کتاب «بنيادگرایی یهودی و ساختار سياسی اسرائيل»
ایده دستهبندی انواع بنيادگرایی یهودی را طرح نموده و مفهوم «بنيادگرایی یهودی

2

عملگرا» (و قرار دادن حاردی ذیل این گروه) برگرفته از این منبع میباشد (درخشه،
حسينی فائق .) 1396 ،در منابع التين ،کتاب «واعظان مقدس :زبان و فرهنگ حاردی در
اسرائيل »3از آثاری است که به صورت دقيق و ميدانی به مطالعه این جوامع در اسرائيل
پرداخته و دارای مباحث تاریخی مفصل و جزیياتی دقيق از سبک زندگی و مدلهای
رفتار سياسی -اجتماعی آنان میباشد« .بنيادگرایی یشيوا» 4کتاب دیگری است که نویسنده
آن کوشيده با تمرکز بر مدارس دینیِ جوامع حاردی؛ نظرات ،آرمانها و کنشهای آنان
را بررسی و تحليل نماید.
این مقاله میکوشد با روشی توصيفی -تبيينی و بهرهگيری از منابع مختلف
کتابخانهای (مقاالت وکتب) چگونگی حضور و بروز اندیشه سياسی (بنيادگرایی یهودی
عملگرا) در عرصه عملی سياست و نحوه تعامل آن با ساختار سياسی و اجتماعی را تبيين
 .1احمدوند ،شجاع ،)1391( ،تحول گفتار در قدرت اسرائيل ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .2درخشه و حسينی فائق ،)1396( ،بنيادگرایی یهودی و ساختار سياسی اسرائيل (سرگردانی ميان بازگشت و تبعيد)،
تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
3. Baumel, Simeon, (2006), Sacred Speakers: Language and Culture Among the
Haredim in Israel, New York: Berghan Books.
4. Stadler, Nurit, (2009), Yeshiva Fundamentalism, NY: New York University
Press.
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نموده و توضيح دهد که تاثير یا تاثر یک گفتمان در ساحت عمل ،چگونه و به چه سمت
و سویی می تواند اتفاق افتد .طرح این بحث با تمرکز بر جریانی که نسبتا در منابع فارسی
ناشناخته است و محدود نبودن آن به عرصه نظری و تطبيق آن با تحوالت سياسی جدید و
نيز تحقق سطوحی از آیندهپژوهی از جمله موضوعاتی است که در قالب نوآوری مقاله
مورد توجه قرار گرفته است.

چارچوب نظری
در نظر داشتن این اصل که تمام اشکال ارتباط فرهنگی میتوانند در قالب گفتمانی تلقی
شوند ( ،)Dant, 1991: 1این امکان را به محقق میدهد که از آن بعنوان ابزاری
قدرتمند برای آشکار ساختن محتواها ،ساختارها و راهبردهای بنيادین بازنماییهای
اجتماعی استفاده کند (کوبلی .)602/3 :1387 ،الکالو و موفه تمام موضوعات و رفتارها
را گفتمانی دانستهاند .بعبارت دیگر برای اینکه اشيا و فعاليتها درخور فه باشند ،باید به
مثابه جزیی از یک چارچوب گستردهتر معانی وجود داشته باشد (حسنیفر.)57 :1393 ،
تعابير و تعاریف متعددی از گفتمان وجود دارد اما این مفهومِ اساسا مبه (دایک:1382 ،
 ) 15-30به طور همزمان ه با کاربرد زبان (در معنای موسع آن) مرتبط است و ه شکل
خاصی از تعامل اجتماعی است که بصورت یک رویداد ارتباطی کامل در موقعيت
اجتماعی تفسير میشود (کوبلی .)600 /3 :1387 ،تعبيری از گفتمان که [عالوه بر منطق
ذاتی و درونی] آن را فرازبانی قلمداد میکند و (با توجه به زمينهمندی یا دخالت عوامل
برونزبانی (اجتماعی ،فرهنگی و سياسی)) نقش زمينهها و بسترهای فرهنگی ،سياسی و
اجتماعی را در آن دخيل میداند (فرکالف )9 :1379 ،اساس نظری این پژوهش را
تشکيل میدهد.
در اندیشه حاردی بعنوان نماینده گفتمان «بنيادگرایی یهودی عملگرا»« ،گزاره»های
متعددی قابل شناسایی است که عالوه بر منطق درونی گفتمان( 1که متاثر منابع مقدس و
اندیشههای دینی این جریان می باشد) هویت خود را از عمل یا نهاد اجتماعی (ساختار)
میگيرند و با بررسی دقيق مشخص میشود چگونه و چرا – متاثر از ماهيت گفتمان و
شرایط زمينهای -برخی گزارهها فرصت مطرح شدن پيدا میکنند و برخی دیگر نادیده

 .1در نظر داشتن مفصلبندی گفتمان میتواند به شناسایی عناصر اصلی و دال مرکزی آن کمک کند.
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گرفته میشوند .همچنين امکان تبيين نقشآفرینی گفتمان در عرصه سياسی و اجتماعی
فراه میشود .بر همين اساس میتوان با قطعيت بيشتری در خصوص تحوالت اجتماعی
سياسی و نقشآفرینی یک گفتمان در برهههای مختلف سخن گفت.
بعبارتی دیگر با در نظر داشتن تبارشناسی گفتمانها ،هر گفتمان عالوه بر منطق درونی
خود ،بخشی از صورتبندی فکری و حتی هویت خود را در فضایی متاثر از زمينه (به
معنای اع شامل بستر سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی) کسب میکند و برای بازشناسایی یک
گفتمان باید رابطه دوسویه و متقابل گفتمان و زمينه را در نظر داشت که در موضوع مورد
پژوهش؛ زمينه اصلی ،ساختار سياسی اجتماعی رژی اسرائيل با حاکميت غالب گفتمان
صهيونيستی 1است .البته در خصوص ميزان تاثير و تاثر ميان «گفتمان» و «زمينه» اتفاق نظر
وجود ندارد و صدور حک کلی در این رابطه مشکل به نظر میرسد؛ اما در هر حال باید
توجه داشت که تممامی گفتمانهای گوناگون سياسی ،فلسفی یا فرهنگی در بستر
اجتماعی خاصی ظهور کرده و این همان موضوعی است که در دهههای آخر قرن بيست
انمدیشمندان و ممتفکران عملوم اجتماعی از آن به عنوان تبارشناسی گفتمانها و رابطه آنها
2

با تحوالت اجتماعی سخن گمفتهاند.
از سویی دیگر بر اساس رویکرد گفتمانی (با قرائت فوکو) و ضرورت بازشناسی
ش
روابط ميان قدرت و نظامهای حقيقت ،شناسایی ارتباط گفتمان با قدرت حاک و نق ِ
قدرت در صورت بندی گفتمان نيز اهميت بسزایی دارد .در این فضا شناسایی نظ
گفتمانهای رقيب (نظير گفتمان صهيونيستی و پساصهيونيستی) ،3مشخص نمودن ارتباط

 .1هيچ پژوهشی نمیتواند بدون توجه به گفتمان صهيونسي  ،بنيادگرایی یهودی را بررسی کند .زیرا صهيونيس
چارچوب نمادین و عامی است که تمام جنبشها و گروههای یهودی در آن تنفس میکنند (آریایینيا.)248 :1379 ،
در واقع گفتمان صهيونيستی میتواند بعنوان گفتمان رقيب یا به عنوان گفتمان و ایدئولوژی دستگاه حاکمه (قدرت)
مورد بررسی قرار گيرد.
 .2این اممر بيش از هرکس در نوشتههای ليوتار و ميشل فوکو آشکار است که برای اندیشهها فی نفسه استقالل
خاصی قمائل نبوده و آنمها را بمرخاسته از شرایط اجتماعی خاص میدانستند (عضدانلو.)1380،
 .3یادآوری این نکته ضرورت دارد که گفتمانهای مختلف (و رقيب) در راستای تثبيت و استقرار گفتمان خود،
همواره ضمن مشخص نمودن مرزهای هویتی به دنبال طرد و رد (غيریتسازی) گفتمانهای رقيب هستند .در
موضوع مورد بحث نيز گفتمانهای صهيونيستی و پساصهيونيستی (در عينِ مشابهت ظاهری) گفتمانهای رقيب به
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تحوالت و فرایندهای گستردهتر سياسی اجتماعی (که عمال جزیی از گفتمان هستند) ،با
گفتمان مدنظر ضروری به نظر میرسد.
عالوه بر اینها ،چگونگی تحليل زمينه متنی و فرامتنی از اهميت بسزایی برخوردار
است که با ابزار «برش» تالش میشود متن و زمينه با ه مرتبط شود .از این طریق امکان
آیندهپژوهی نيز فراه میشود زیرا کشف ریشههای یک مساله در الیههای مختلف
عمودی و افقی ،اساس یکی از نظریات آیندهپژوهی (نظریه تحليل علی الیهای )1نيز
میباشد .در همين راستا و برای روشن نمودن فرایندها و گسستها بر اساس رویکرد
گفتمانی ،طرح برخی مباحث حقوقی ،تاریخی و سياسی در قالب گفتمانی ،اسطورهای و
اجتماعی در خصوص جوامع حاردی ضرورت مییابد .در ادامه با اذعان به آسيبهای
نظری موجود در بحث گفتمان و تاکيد بر بررسی واقعبينانه ،تالش شده است تا با استفاده
از «گمفتمان» (هممزمان بعنوان روش و چارچوب تئوریک) موضوع مورد پژوهش،
بررسی و به اقتضای ماهيت و موضوع تحقيق ،سطوحی از آیندهپژوهی محقق شود.

بنیادگرایی یهودی
هرچند که در تعریف بنيادگرایی اجماع نظری وجود ندارد و تعاریف مختلفی نظير
ضدیت با مدرنيس  ،سنتگرایی ،محافظهکاری ،جزماندیشی ،عملگرایی ،خشونتطلبی
برای آن ارائه شده اما به نظر میرسد مجموعهای خصایص سازمانی و ایدئولوژیک ،نظير
آنچه که در مجموعه «پروژه بنيادگرایی» 2احصا شده ،بتواند تعریفی نسبتا جامع ارائه
دهد 3.در هر حال بنيادگرایی در وسيعترین معنایش ،تعهد به عقاید و ارزشهای اساسی یا
شمار می روند که گاه کشمکش گفتمانی با آنها در عرصه سياسی اجتماعی شکل بسيار آشکاری به خود میگيرد
که در ادامه به آن پرداخته میشود.
)1. Casual Layer Analysis (CLA
 . 2طی یک برنامه مطالعاتی در دانشگاه شيکاگو و با همکاری آکادمی هنر و علوم آمریکا ،بنيادگرایی دینی و علل
خيزش آن در دوران پایانی قرن بيست مورد بررسی قرار گرفت .نهایتا «پروژه بنيادگرایی» توسط Martin Marty
 and Scott Applebyمنتشر شد که در آن گروههای بنيادگرا در پنج کشور و هفت دین در قالب تحليلی و
تفسيری (در پنج جلد) مورد بررسی قرار گرفته بود.
 .3البته با وجود اهميت و ارزش باالی این مجموعه ،بازه انتقاداتی نيز به آن وارد است .برای آگاهی بيشتر در
خصوص انتقادات وارد به این پروژه به این منبع مراجعه شود.)Emerson, 2006: 134-135( :
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بنيادین است و به خاطر اینکه این باورها بعنوان هسته یک نظام نظری تلقی میشوند،
برخالف باورهای فرعی و زودگذر معموال یک ماهيت پایدار و تغييرناپذیر دارند
(درخشه .)6 :1389 ،در چند دهه اخير این مفهوم بواسطه طرح در قالب جنبشها و

حرکتهای سازمان یافته ،اهميتی دوچندان یافته و اساسا مدرنيس نيز – از حيث سلبی-
به قوام نظری آن کمک کرده است.
بنيادگرایی یهودی ،عالوه بر اینکه از پيچيدگیهای مفهومی در امان نيست ،خود نيز
به عنوان گونهای از بنيادگرایی دینی با چالشهای نظری متعددی مواجه است .بخشی از
پيچيدگی به این موضوع مربوط میشود که در بنيادگرایی یهودی سه مفهوم دره تنيده
«تاریخ»« ،قوميت» و «دین» در مجموعهای متناظر و به ه پيوسته قرار دارند که عمال
امکان تفکيک آنها ممکن نيست .از سویی دخالت سياست 1و نقش قدرت در شکلدهی
به گفتمان -با مکانيس تاثير بر جنبش سازمان یافته -بر دره تنيدگی موجود افزوده
است .اینگونه از بنيادگرایی ،بر مبنای اختالف نظری در خصوص تفسير این آموزه دینی

که "قوم یهود در دوران «تبعيد» یا «بازگشت» قرار دارد" ،به سه جریان اصلی تقسي

میشود که در عين اجماع نسبی در خصوص اصول کلی و اهداف غایی ،از حيث روشی
و فروعات وحدت نظر نداشته و در نتيجه نمیتوان تمامی آنان را – بعنوان یک کليت
یکپارچه -ذیل یک عنوان قرار داد.
گونههای اصلی بنيادگرایی یهودی عبارتند از :بنيادگرایی منفعل ،بنيادگرایی عملگرا
و بنيادگرایی موعودباور .اجماال دو گونه نخست قائل به این اصل هستند که قوم یهود
همچنان در عصر «تبعيد» 2قرار دارد اما نوعِ مواجهه با این ظرف زمانی متفاوت است.
بنيادگرایی منفعل با «انزواگزینی» ،رویکردی کامال غيرسياسی و حتی غيراجتماعی دارد و
کليه فعاليتهای سياسی و اجتماعی خود را منوط به فرا رسيدن دوره بازگشت و با حضور
منجی نموده است .بر این اساس ،دخالت بشری در فرایند بازگشت (یا رستگاری) و
نجات قوم یهود منع شده و تمام آرمانهای ملی و سياسی تا زمان ظهور منجی به تعویق
 .1در بحث بنيادگرایی یهودی به واسطه تاریخ طوالنیِ دین و قوميت یهود ،از یک طرف با تاریخ تفکرات مختلف
و متنوعی روبرو هستي (رقابتهای گفتمانی تالش برای تسلط گفتمانی)؛ از سوی دیگر شکلگيری رژی اسرائيل –
و ارائه تفسيری خاص از دین و اصول یهودیت( -نقش قدرت در شکلگيری گفتمان) در کنار بحثهای
ایدئولوژیک و برخی اختالفات سياسی و مذهبی بر پيچيدگیهای موجود افزوده است.
2. Exodus
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افتادهاند .وظيفه یهودیانِ در تبعيد ،کنارهگيری از سياست و توجه به امور روحانی و
معنوی است.
بنيادگرایی عملگرا با وجود اعتقاد به دوره تبعيد ،با اتخاذ رویکردی عملگرا تالش

نموده– در عين پایبندی به اصول -خود را با مقتضيات سياسی اجتماعی وفق دهد و در
همين راستا اقدامات تشکيالتی و سازمان یافتهای را در پيش گرفته است 1.بنيادگرایی
موعودباور نيز با اعتقاد به این اصل که اکنون در آخرالزمان و در آستانه ظهور منجی 2بسر
میبرند؛ زمان به پایان رسيدن سوگندهای سهگانه 3را اعالم نموده ( Friedman,
 )1993: 127-131و در تالشی مومنانه در پیِ حاکميت قوم اسرائيل بر سرزمين موعود
– بر اساس مرزهای کتاب مقدس (از نيل تا فرات -)4است .در باور اینگونه از بنيادگرایی،
رستگاری نهایی آغاز شده و این یهودیان هستند که باید با مشارکت در مسير ساختن
تاریخ با کمک به خداوند ،اراده الهی را جاری سازند .این گروه ضمن اذعان به ماهيت
سکوالر جنبش صهيونيس و رژی حاک  ،با ارجاع به منابع مقدس 5همکاری با آن را به
عنوان یک «ابزار» ضروری میدانند .البته علیرغ محترم شمردن دولت؛ آن را برخالف

 .1بررسی تفکرات اینگونه موضوع اصلی این مقاله محسوب میشود و در ادامه به صورت تفصيلی به آن خواهي
پرداخت.
 .2برای مطالعه بيشتر به این منبع مراجعه فرمایيد (ماضی.)135-145 :1381 ،
 .3یهودیان ملزم به رعایت سه اصل اساسی در شرایط تبعيد میباشند :نباید عليه غير یهودیان شورش کنند؛ پيش از
ظهور مسيح ،مهاجرت یهودیان به سرزمين مقدس منع شده است؛ نباید اصرار بر دعا برای آمدن منجی -پيش از
موعد مقرر -داشته باشند.
 . 4البته در تورات به طور ضمنی آمده که این سرزمين متعلق به اقوام دیگر بوده است .به عنوان نمونه در (کتاب
آفرینش )18-21 :15 ،آمده« :من این سرزمين را از مرز مصر تا رود فرات به نسل تو میبخش ؛ یعنی سرزمين اقوام
قينی ،قنزی ،قدمونی ،فرزی ،رفایی ،اموری ،کنعانی ،جرجاشی و یبوسی».
 .5این وضعيت را گمارا اینگونه تفسير مینماید« :ابتدا خواهند ساخت و سپس تقدیس و تطهير خواهند شد ».بر
اساس همين قاعده ،هر چند که دولت اسرائيل مقدس نيست اما زمانی که منجی ظهور نماید ،آن ه تطهير خواهد
شد لذا در حال حاضر باید برای آن حرمت قائل شد (.)Weitzman, 2004
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تثليث قوم یهود ،تورات و سرزمين موعود ،مقدس ندانسته و معتقدند چنانچه دولت از
مسير رستگاری منحرف شود ،باید با آن مقابله کرد.

1

نکته قابل تاملِ دیگر در مورد انواع بنيادگرایی یهودی ،باورمندی مومنانه به سه مفهوم
پيوسته «سرزمين مقدس»« ،قوم برگزیده» و «مسيحای نجات بخش» است که (در یک
مجموعه) ،دال مرکزی گفتمان بنيادگرایی یهودی را تشکيل میدهند .هر چند که این
مفاهي تماما برگرفته از منابع مقدس یهودی 2و مقومات اصلی بنيادگرایی یهودی به شمار
میروند اما منطق درونی گفتمان (اختالف در نوعِ تفسير منابع مقدس) و منطق بيرونی
ش زمينه( 3ساختار سياسی اجتماعی اسرائيل)) موجب اختالف نظر و
گفتمان (نق ِ
شکلگيری گونههای مختلف شده است .از آنجایی که گروههای حاردی بر اساس نظام
فکری و عملگرایی خود جزء بنيادگرایان عملگرا محسوب میشوند در ادامه به صورت

دقيقتر اینگونه از بنيادگرایی – با تاکيد بر جوامع حاردی -مورد بررسی قرار خواهند
گرفت.

بنیادگرایی یهودی عملگرا
پس از استقرار رژی اسرائيل در  ،1948واقعيت سياسی و نياز مالی اشکالی از همکاری با
دولت را به جریانات مخالف صهيونيس تحميل کرد .بعنوان نمونه حتی افراطیترین
جریانات ضدصهيونيست نمیتوانستند از سياست دولت در مورد ازدواج حمایت نکنند
(ژیلبراشتاین .)191 :1389 ،امروزه هزاران نفر از گروههای متعصب مذهبی (اع از
حاردی و غيرحاردی) از سازمانهایی که غذای حالل (کوشر) و سایر نيازهای دینی را
 .1بر همين اساس جریانات بنيادگرا با سياستهای دولت در قبال تخليه یا عقبنشينی از شهرکهای اشغالی یا
هرگونه صلح با اعراب ،به صراحت و شدت مخالفت و مقابله میکنند .اقدامات اسحاق رابين ،در امضای پيمان اسلو
و صلح با اردن و عادیسازی روابط با کشورهای عربی ،موجب ترور وی بدست بنيادگرایان افراطی شد.
 .2کتاب مقدس عبری (تورات) ،مجموعه حاخامی ميشنا ،تلمودهای اورشلي و بابل ،نوشتههای ميدراشی ،حاشيهها و
تفسيرهای کتاب مقدس و وعظ و خطابههای گرفته شده از آن ،شروح فقهی بر تلمود ،استفتائات و رسالههای عمليه،
متون عرفانی ،آثاری مشتمل بر موسار یا تعالي اخالقی ،کالم و فلسفه که یا به شکل حاشيه و یا به صورت رسایلی
جداگانه نگاشته شدهاند؛ از منابع قابل استناد یهود به شمار میروند (انترمن )17 :1385 ،که در ميان آنها تورات و
تلمود جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارند.
3. Context
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تامين می کنند ،حمایت کرده و در اینجا مواضع ضدصهيونيستی عمال نادیده انگاشته
میشود 1.این گروه از بنيادگرایان یهودی ،در بسياری از اصول با «بنيادگرایان منفعل»،
وحدت نظر دارند -به طور خاص در ارتباط با عقيده تداوم عصر تبعيد بابلی در زمان
حال -اما در مواضع و باورهای سنتی خود توقف نکرده و دولت و گفتمان صهيونيستی را
نه به عنوان یک نهاد و تفکر مشروع بلکه در حک «دیگری» ،واقعيتی غيرقابل انکار،
پذیرفته و با اتخاذ موضعی (کامال) عملگرایانه این هدف را دنبال مینمایند که «کدام
عمل و رویکرد در حفظ جان و هویت قوم یهود موثر است» .از همينرو آنان در عرصه
سياسی ذاتا چپ یا راستگرا نيستند بلکه به دنبال حمایت از گروهی هستند که منافع آنان
را بيشتر تامين کند 2.به نظر برخی پژوهشگرانِ یهودی ،اینگونه از بنيادگرایی امروزه
تمایل کمتری به برپایی یک جامعه کامال یهودی مطابق با شریعت یهود دارد و بيشتر به
دنبال مشارکت در ساختار سياسی اسرائيل میباشد (درخشه و حسينیفائق-261 :1396 ،
 .)254آنان با عملگرایی حداکثری - ،برای نيل به هدف -حاضرند بسياری از اصول خود
را زیر پا بگذارند .بر مبنای دستور کار عملگرایانه و به تبع آن تناقضات نظری در اصول و
تفکرات ،گروههای مختلفی درون آنان شکل گرفته است .یکی از نمایندگان اصلی تفکر
بنيادگرایی یهودی (عملگرا) ،جوامع حاردی هستند که در اکثر منابع آنان را بعنوان
اصلیترین مصداق برای اینگونه از بنيادگرایی معرفی کردهاند .مداقه در اندیشههای این
جماعت ،ساختار اجتماعی و ارتباطشان با ساختار سياسی ،اجتماعی اسرائيل میتواند به
یافتن پاسخ پرسش اصلی این پژوهش کمک کند.

پیشینه و باورهای جوامع حاردی در اسرائیل

حاردی ،3اس یا صفتی است که – در معنای جدید آن -به یهودیان فراارتدوکس 4اطالق
میشود 1.در زبان عبری مدرن ،این لفظ برای خطاب قراردادن کلیِ دینداران استفاده

 .1اشاره به نقش قدرت در شکلدهی و جهتدهی به گفتمان
 .2البته از حيث سياسی و عقيدتی شباهت و ارتباط بيشتری با احزاب راستی (راست افراطی) دارند.
 .3در فارسی حریدی نيز بکار میرود اما با توجه به نوع استرس واژه در زبان انگليسی  ،/haˈrɛdi/حاردی دقيقتر به
نظر میرسد .این واژه در حالت جمع به صورت «حاردی »  Haredimبکار میرود.
4. Ultra-Orthodox
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میشد اما به تدریج تفکيک صورت پذیرفت و اقشار مذهبی «داتی» 2خوانده شدند و
فراارتدوکسها «حاردی» ( .)Heilman, 2000: 12پيروان آن متاثر از نوع نگاه
مذهبی و ایدئولوژیک (به مسائل شخصی ،اجتماعی و سياسی) مقيد به رعایت مجموعهای
از آیينهای اخالقی و دینی هستند که این مالحظاتِ رفتاری نمود بارزی در حيات
سياسی و اجتماعیشان دارد .هر چند که در خصوص چگونگی شکلگيری این و عقاید
آنان ،اتفاق نظر وجود ندارد اما به نظر میرسد تحوالت قرن نوزده و توسعه مدرنيس و
احساس خطر یهودیان از نفوذ افکار بيگانه و نيز ادغام یهودیان در جوامع اروپایی ،موجب
شکلگيری جریان حاردی بر مبنای تفکراتی به شدت دینی (بر مبنای تورات ،تلمود و
اندیشههای خاخامی) گردیده که یکی از وجوه مميزه آنان نوعی محافظهکاری و
انزواگرایی خودخواسته بوده است.
شاید بتوان اولين تشکيالت سازمان یافته این جماعت را در تشکيل گروه «آگوداس
اسرائيل»( 3متشکل از ائتالف دو جریان حسيدی و ميتناگيد 5)4دانست .زمانی که گروهی
از یهودیان معتقد (سال  1912در لهستان) در واکنش به تحوالت جدید ،خصوصا
سکوالریس و ادغام یهودیان در جوامع اروپایی ،گرد ه آمده و این تشکيالت را
پایهگذاری کردند .هلوکاست کمک شایانی به توسعه این تفکرات و پيروان آنان نمود و
پس از جنگ جهانی دوم جوامع حاردی در سرتاسر جهان شکل گرفتند ( Friedman,
 .)1993: 86با تشکيل رژی اسرائيل ،پایگاه مرکزی آن به این منطقه منتقل شد و
آگوداس اسرائيل به یک حزب سياسی با نام «آگودات اسرائيل»( 6بر اساس رس الخط و
تلفظ جدید زبان عبری) تبدیل شد که امروزه کليه احزاب حاریدی منشعب یا مرتبط با
آن میباشند.

 .1البته جماعت حاریدی – با انتقاد از این لفظ -خود را به این نام نمیخوانند و خود را یهودی ( )Jewsیا ایدین
( )yidnمیدانند.
2. Dati
3. Agudas Yisroel
4. Mitnagdim
 .5بخشی از اهميت این ائتالف به این خاطر بود که این گروهها مخالف و رقيب ه محسوب میشدند اما در آن
مقطع برای حفظ یهودیت در این ائتالف شرکت کردند.
6. Agudat Israel
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باورها و عقاید
حاردی به معنای لرزان یا خوفناک در محضر پروردگار ،لفظی است برگرفته از کتاب
مقدس( 1اشعيا .)66 :2 ،کاربرد لفظ و انتساب آن به گروه و جریانی خاص ،ریشه در دوران
مدرن دارد .در اواخر قرن  ،16خاخام اليزر (معروف به اذکاری( )2از رهبران معنوی عرفان
کاباال )3اینگونه درباره حاردی نوشت« :کسی که خود را وقف سه اصل دینی کرده است:
شناخت احکام الهی ،عمل به احکام و طلب مغفرت و توبه» ( Gordon-Bennett,
 )2019و حدود چهار قرن طول کشيد که این واژه کاربرد عمومی پيدا کند و در معنای
جدی ِد خود – برای گروهی خاص -ظاهر شود .به نظر میرسد مهمترین شاخصه این تفکر،
سنتگرایی 4آن باشد .آنان خود را اصلیترین مدافعان دین و سنتهای دینی (در معنای
موسع آن) میدانند و معتقدند نقش دین بر اثر حمالت مدرنيزاسيون و سکوالریزاسيون در
حال ک رنگ شدن است و این روند (با بازگشت به سنتها و بنيادها) باید اصالح گردد.
البته در این چارچوب ،سنتگرایی به معنای واپسگرایی یا مخالفت مطلق با مدرنيس و
مظاهر آن نيست .آنان از فناوری ،رفتار ،حرفه ،سازمان و هر چيزی که نسبت به حرمتهای
مذهبی بیتفاوت باشد یا موجب سستی اعتقاداتشان شود اجتناب میکنند ( Baumel,
 .)2006: 19حاردیها از حيث رعایت شریعت خصوصا در ارتباط با احوال شخصيه و
اعتقادات فردی تفاوت چندانی با گروههای مذهبی در اسرائيل – که داتی -5خوانده
میشوند ندارند .اما از آنجایی که وجوه تمایز آنان در عرصه سياسی اجتماعی نمایان
میشود در ادامه به اختصار به برخی موارد مه پرداخته میشود:

 .1در کتاب (اشعيا )66 :5 ،همين معنا به صورت جمع –حاردی  -به کار رفته است.
2. Azkari
 .3هرچند او کاباليست نبود ،اما بسياری از بزرگان عرفان کاباال خود را شاگرد وی میدانند.
 .4انگيزه بنيادگرایان لزوما و به طور خاص دفاع از دین نيست و عوامل متعدد اجتماعی ،اقتصادی و سياسی موجب
شده تا آنان به آن بخش از سنت که بيشترین قوت نظریهپردازی را داراست (یعنی دین) رجوع کرده و تالش کنند
آن را به مثابه ستون فقرات زندگی سنتی که اکنون در معرض تهدید مدرنيته قرار گرفته است ،احيا کنند (هوشنگی،
.)185 :1389
 .5اما گروههای مذهبی (داتی) که بعنوان ارتدوکسهای مدرن نيز خوانده میشوند که در عين پایبندی به مسائل
دینی ،در مسائل سياسی اجتماعی ،رفتارهای روزآمدتری دارند و حاضرند مشاغل مختلفی را بپذیرند و به نسبت
حاردیها بيشتر در ارتش خدمت میکنند و در سياست فعالند.
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 -بسياری از حاردیها با قائل بودن به «تداوم عصر تبعيد» ،اساسا با یک دولت یهودی

سکوالر و مدرن ،مخالف هستند و رژی فعلی اسرائيل را بعنوان یک "شر ضرور"
پذیرفتهاند.

 آنان با تاکيد بر حاکميت مطلق شرع و کتاب مقدس در زندگی فردی ،سياسی واجتماعی؛ قائل به حرمت سرزمين مقدس (براساس مرزهای توراتی) ،برتری قوم یهود

(دالهای مرکزی گفتمان بنيادگرایی یهودی) ،اخراج فلسطينيان و توسعه شهرکسازی
هستند (.)Kalev, 2019

 -در تقابل ميان ارزشهای دموکراتيک و شریعت یهود ،معتقدند شریعت باید مقدم

داشته شود (.)Pew, 2016: 6

 -پيش و بيش از آنکه هویت خود را منتسب به رژی اسرائيل کنند ،در درجه نخست

خود را یهودی میدانند (.)Pew, 2016: 23
 رعایت حرمت روز شنبه ،تحصيل تمام وقت مردان در مدارس دینی ،جداسازیجنسيتی در سيست حمل و نقل عمومی ،کار و ارتش ،ضرورت استفاده از غذای حالل
(کوشر) ،معافيت مردان حاردی در ارتش ،ضرورت پوشش خاص برای مردان و زنان
حاردی از جمله مسائلی است که در حال حاضر – خصوصا متاثر از جنجالهای سياسی و
رسانهای -به عنوان نمادهای هویتی این جماعت شناخته میشود.
 آنان در پاسخ به انتقاداتی که عليهشان مطرح میشود ،معتقدند در عين مدرن بودن ودرک جهان مدرن؛ همچنان به دین ،سنت و گذشته خود با احترام مینگرند و آن را
مقدس میدانند و این نقطه تمایزشان با گروههای مرتجع است ( Medding, 1996:
.)364
 -جوامع حاردی در تمام امور و تصميمات مه زندگی (نظير محل زندگی ،تحصيل،

کار و ازدواج) با خاخامهای خود مشورت میکنند (.)Weiss, 2019

جوامع حاریدی در عرصه سیاسی اسرائیل
در مباحث پيشين عمدتا ماهيت و چيستی گفتمان حاردی مورد بحث قرار گرفت اما در
ادامه ضرورت دارد جایگاه گفتمان در ظرف «زمينه» (ساختار سياسی اسرائيل) شناسایی
شود .حاردیها در جامعه اسرائيل به واسطه طيف وسيع موضوعات و مسائلی که در دایره
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گفتمانی آنها وجود دارد ،در دستهبندیهای متنوعی جای گرفته و منابع مختلف آنها را با
عناوین و شاخصهایی تقسي بندی نمودهاند .اسرائيل شاهاک ،حاردی و احزاب منشعب
از آن را نماینده جریان بنيادگرایان افراطی 1میداند ( .)Shahak, 2004: 7زیدان آنان
را ذیل ارتدوکسهای مذهبی افراطی (و در مقابل صهيونيستهای مذهبی غيرافراطی)
جای داده ( )Zeidan, 2006: 225و در دیدگاه مشابهی (عبدالعالی،)128 :1391 ،
گروههای مذهبی و بنيادگرایان را به دو دسته صهيونيست و غير صهيونيست تقسي بندی
نموده و گروههای حاردی را در زمره یهودیان متعصب غيرصهيونيست جای داده است.
فریدمن در ذیل بحث «بنيادگرایی یهودی» ،دو گرایش اصلی را معرفی میکند که
«حاردی » نماد بنيادگرایی محافظهکار و «گوش اموني » نماد بنيادگرایی رادیکال میباشد
( )Silberstein, 1993: 19به نقل از (ژیلبرشتاین.)25-27 :1389 ،
حاردیها با وجود آنکه دولت اسرائيل را یک دایاسپورای دیگر برای یهودیان
می دانند ،اما امروزه در سياست حضور فعالی دارند .البته در ظاهر تالش میکنند از
نمادهای رژی اسرائيل اجتناب کنند و حتی در جلسات خود بجای استفاده از هاتيکوا،2
نيایشهای یهودی را میخوانند .ساختار احزاب وابسته به جریانات حاردی با سایر احزاب
اسرائيلی تفاوت دارد .اکثر احزاب اسرائيل ،ساختارشان ادامه احزاب غربی است اما
احزاب حاردی دو ساختار موازی دارند .شورای خاخامی و سياستمداران (که در سطح
سياسی حضور فعال دارند و آشکارا بيان میکنند مجری دستورات شورای ربیها هستند).
همانطور که پيش از این گفته شد؛ از آنجایی اینگونه از بنيادگرایان معتقدند هنوز فرایند
رستگاری آغاز نشده و در این شرایط حفظ جان یهودیان اولویت دارد ،لذا با واگذاری
بخشی از سرزمين به فلسطينيان – یا صلح موقت بعنوان یک تاکتيک( -از منظر دینی و
مذهبی) مخالفت ندارند .نکته قابل تامل اینست که در اینگونه مواضع ،چپها و طرفداران
صلح نيز از گروههای بنيادگرا حمایت میکنند ( .)Shahak, 2004: 20-22البته
روشن است که دليل بنيادگرایان برای این موضعگيری با چپها و طرفداران صلح
متفاوت است .بنيادگرایان فقط از این منظر که یهودیان در دوران تبعيد ضعيفتر هستند و
ممکن است جانشان به خطر بيفتد ،به صلح – البته نه صلح کامل بلکه صلحی موقت برای
 .1جریان «ملیمذهبی» نماینده جریان معتدل معرفی شده است.
 )Hatikvah( .2سرود ملی اسرائيل و جنبش جهانی صهيونيس .
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کسب منافع بيشتر -تمایل نشان میدهند .اعتقاد اساسی آنان اینست که در هنگام ظهور
منجی و دوران رستگاری ،یهودیان به مراتب نيرومندتر از غيریهودیان خواهند بود و (در
آن هنگام) می توانند تمام سرزمين اسرائيل را تصرف نموده و تمام کليساهای مسيحيان و
مساجد مسلمانان را ویران نمایند اما هنوز زمان آن فرا نرسيده است .در هر حال ،امروزه
هر چند که هنوز ه جوامعی از حاردی در انزوایی خودخواسته در شهرکها و جوامعی
بسته زندگی میکنند 1اما با این وجود با اتخاذ مواضعی عملگرایانه در قالب احزاب
سياسی به صورت رسمی در عرصه سياسی حضور یافته و در انتخابات حضور مستمر
دارند و از این مجرا خواستها و منافع خود را پيگيری مینمایند.

احزاب حاردی
نظام حزبی اسرائيل ،نظامی بسيار متنوع است که دارای پيچيدگیهای زیادی میباشد .از
سال  1948تا به امروز نزدیک به  200حزب در عرصه سياسی اسرائيل ظاهر شدهاند که
حداقل  110حزب توانستهاند در کنست صاحب کرسی شوند و در حال حاضر  11حزب
در کنست حضور دارند 2.احزاب مختلف در ورایِ اختالفات گفتمانی ،در ایده
صهيونيس سياسی متفقالقول هستند و در اکثر آنها نوعی تایيد و نظر مثبت به جریان
صهيونيس (با تاکيد بر بعد سياسی نه لزوما دینی) وجود دارد و حتی برخی از احزاب
برای صهيونيس رسالتی الهی قائل شدهاند« .عبد معروف» معتقد است:
«این احزاب با هدف اینکه روزی هسته جامعه صهيونيستی را تشکيل دهند پا به عرصه
سياست گذاردهاند .این احزاب نقش بارزی در تاسيس دولت یهود داشتهاند» (معروف،
 113 :1374به نقل از (افتخاری.)41 :1380 ،
این نظام حزبی در کنست و دولت اهميت بسياری دارد و اساس کار محسوب
میشود .ساختار سياسی فعلی به گونهای طراحی شده که امکان طرح خواستههای سياسی
اجتماعی را فقط از مجرای حزبی امکانپذیر نموده است .از همينرو گروههای مختلف
 .1از دید برخی صاحبنظران ،این انزوا مایه نگرانیهایی در آینده است و بالقوه میتواند باعث بروز مشکالت و
اختالفاتی با جریان اصلی اجتماع شود.
 .2در زمان نگارش این پژوهش به دليل ناتوانی حزب پيروز (ليکود) در ائتالف با سایر احزاب کنست بيست و یک
منحل شد و مقرر شده انتخابات مجدد در  17سپتامبر  2019برگزار شود.
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ناچارند نياز خود را در قالب حزبی – از طریق حزب مستقل یا از طریق حمایت از احزاب
یا اشخاص -بيان نمایند .هنگامی که یک خواسته نژادی ،دینی ،قومی یا طبقاتی بخواهد
در ساختار سياسی حاک و نظام حزبی و انتخاباتی مطرح شود ،برخی مالحظات باید در

نظر گرفته شوند و لزوما ایده ،طرح یا برنامه اوليه – دقيقا مطابق با طرح نظری -قابليت
تحقق عينی در عرصه عملی سياست را ندارد و به ناچار دستخوش تغييرات خواسته یا
ناخواستهای میشود که جوامع حاریدی مصداق روشنی بر تایيد این ادعا هستند.
در صحنه سياسی اسرائيل؛ احزاب شاس ،اگودات اسرائيل و دیگل هتوراه (این دو
حزب در حال حاضر در ائتالف یهودیت هتوراه با یکدیگر متحد شدهاند) نماینده جریان
حاردی میباشند .همانطور که پيش از این ذکر شد ،آگودات اسرائيل 1نخستين حزبی
است که بعنوان نماینده تفکر حاردی ،حضور سياسی و اجتماعی آنها را به شکل یک
حزب سياسی مطرح کرد؛ لذا کليه احزابی که امروز به نمایندگی از حاردی در انتخابات
و صحنه سياسی حضور دارند به نوعی یا از آگودات منشعب شده (مانند شاس و پرچ
تورات) یا در ائتالف با آن (یهودیت متحد توراتی) تشکيل شدهاند ،لذا در ادامه به معرفی
احزاب فعال حاردی که امروزه در صحنه سياسی حضور دارند ،پرداخته میشود.
2

حزب شاس

شاس ،حزبی سياسی و فراارتدوکس محسوب میشود که به جریان حاردی وابسته
میباشد .این حزب در سال  1984توسط خاخام عوادیا یوسف تاسيس 3و اساس تشکيل
آن پایان دادن به تعصب و تبعيض عليه جامعه سفاردی شده است .هدف تشکيل حزب،
«بازگرداندن شکوه گذشته» اعالم شده و با استفاده از ادبياتی دینی و سياسی به دنبال
جذب آرا و پيشبرد اهداف سياسی خود است .طرفداران و رای دهندگان به آن عمدتا
سفاردی و ميزراحی و اقشار ضعيف (عبدالعالی )212-207 :1391 ،هستند اما با این وجود
 .1آگودات اسرائيل ،خود ائتالفی از گروههای حسيدی است که از مه ترین آنها طایفه «گور» است که اکثریت
اگودات را تشکيل میدهد و همچنين طوایف دیگر مانند جناح ليتوانی که در سال  1988از آن منشعب شد و حزب
«دیگل هتوراه» یعنی پرچ تورات را تشکيل داد .این حزب به نوبه خود به چندین حزب منشعب شد.
 .2معنی نام حزب "سفاردیهای نگهبان تورات" است.
 .3اندکی قبل از انتخابات پارلمان یازده و در اعتراض به نادیده گرفته شدن رهبران دینی سفاردی در فهرست
انتخاباتی حزب اگودات اسرائيل.
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یهودیان مذهبی (و حتی برخی سکوالرها) نيز به آن گرایش دارند و در موضوعاتی نظير
مخالفت با سکوالریس  ،1دشمنی با اعراب فلسطينی 2و ضرورت نابودیِ آنان ،3مسائل
دینی ،سرزمينی ( ،4)Fendel, 2010مسائل اخالقی (مخالفت با همجنسگرایان) 5با آن
همراهی نشان میدهند .به دليل مخالفت خاخامها و رهبران معنوی حزب ،تاکنون تمامی
اعضای حزب متشکل از مردان بوده و زنان در این حزب جایگاهی ندارند ( Chabin,
.)2015
این حزب در آغاز تاسيس بویژه در مسائل اجتماعی و سياست خارجی مانند
6

عقبنشينی از زمينهای اشغالی به جناح چپ گرایش داشت .از سوی دیگر در مواضعش
نسبت به صهيونيس  ،به احزاب حاردی نزدیک بود اما در ادامه بسوی راست تمایل پيدا
کرد و در چند دوره اخير همواره با حزب راستگرای ليکود در ائتالف بوده است .شاس
انتخابات سال جاری( 7دوره بيست و یک ) ،توانست  8کرسی (با  5.99درصد آرا)  -و به
عنوان سومين حزب پيروز -کسب نماید .علیرغ سياستهای سکوالر رژی
صهيونيستی ،حزب قائل به این است که دولت باید بر اساس قوانين شریعت یهود (هالخا)
عمل نماید ( .8)Siegel, 2015همانطور که پيش از نيز ذکر شد ،احزاب بنيادگرای
یهودی نظير شاس رویکردی کامال عملگرا اتخاذ نموده و با وجود اینکه اساسا اعتقادی به
1. https://www.britannica.com/topic/Shas
 .2این حزب در رویکردهای اخيرش ابراز کرده است که ملت فلسطين را به رسميت نمی شناسد و حضور آنها را نيز
در کرانه باختری و نوار غزه به رسميت نمیشناسد و اعراب فلسطينی داخل اسرائيل را نيز بعنوان اقليت به رسميت
نمیشناسد و فقط آنها را اقليتهای دینی مانند مسلمانان و دروزی و مسيحی میداند که باید با آنها با تسامح برخورد
کند (.)Peled, 2002
3. “Shas Spiritual Leader: Abbas and Palestinians Should Perish”, Haaretz. 29
August 2010, at: https://www.haaretz.com/1.5106595 (accessed 10/10/2021).
4. Fendel, Hillel (20 January 2010), “Hareidi Party Joins WZO, Former MK Yigal
Bibi Will Represent”, Arutz Sheva, at: https:// www. israelnationalnews. com/
News/News.aspx/135611(accessed 10/10/2021).
5. Ilan, Shahar (29 January 2008), “Shas MK: Gays are causing Israeli society to
self-destruct”, at: https://www.haaretz.com/1.4985143 (accessed 10/10/2021).
6. Michele Chabin (28 February 2015), “Israel's ultra-Orthodox Haredi Women
form Political Party”, at: https:// www. usatoday. com/ story/ news/ world/ 2015/
02/28/israel-jerusalem-haredi-jewish-women-political-party/23892059/(accessed
11/10/2021).
 .7نه آوریل  2019مطابق با بيست فروردین .1398
8. https://www.jewishvirtuallibrary.org/shas-political-party.
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برخی از سياستهای رژی فعلی ندارند اما با دولت همکاری کرده و آن را توجيه
میکنند 1.بعنوان نمونه خاخام یوسف (رهبر معنوی حزب) در مقاطعی با ادبيات دینی و
طرح این موضوع در دوران تبعيد حفظ جان یهودیان بيش از سرزمين اهميت دارد،
کوشيده سياستهای سرزمينی رژی صهيونيستی را مشروع جلوه دهد.

حزب یهودیت توراتی متحد (یاهداوت هاتوراه)
این حزب در سال  1992و در نتيجه ائتالف دو حزب آگودات اسرائيل و دیگل هاتوراه
به منظور کسب آرای بيشتر حاردیها (عمدتا اشکنازیهای وابسته به جریان ليتوانی و
حسيدی) تشکيل شد .پيش از معرفی این حزب ضرورت دارد احزاب تشکيل دهنده آن
معرفی شوند لذا توضيح مختصری در خصوص احزاب یاد شده الزم به نظر میرسد.
حزب دیگل هتورا (پرچ تورات) یکی از احزاب تشکيل دهنده این حزب ،اساسا این نام
را به این خاطر برگزیده بود که حاکی از مخالفت آن با پرچ رسمی و رژی سکوالر
اسرائيل باشد .آگودات اسرائيل نيز حزب بسيار مهمی در تاریخ اسرائيل به شمار میرود

2

که در سال  1980در لهستان تشکيل شد و پس از تشکيل رژی اسرائيل ،نمایندگی
گروههای حاردی را به عهده داشت .هر چند که در ابتدای تشکيل این حزب ،رهبران آن
با جنبش صهيونيستی مخالف بودند اما در آستانه صدور اعالميه استقالل (و دریافت برخی
امتيازات )3به نوعی مواضع خود را تعدیل نموده و از ابتدای تاسيس تا به حال تقریبا در
تمام دولتهای اسرائيل مشارکت فعال داشتهاند .تصميمات حزب توسط شورای خاخامها
اتخاذ میشد و عموما ضمن ائتالف با احزاب پيروز - ،عمدتا به دالیل دینی و سياسی -از
پذیرش پستهای کابينه امتناع میکردند .ترکيبی از افکار دو حزب مذکور در حزب
یهودیت متحد توراتی ،موجب بروز ناهماهنگی و اختالفات نظر شده و گاه این اختالفات
تا حدی پيش رفته که موجب انشقاق در حزب شده است .به عنوان نمونه سال 2004
 .1برخی معتقدند با توجه به سياستهای این حزب و مشارکت آن در دولتهای ائتالفی با محوریت احزاب
چپگرا ،گرایشات عملگرایانه نيرومندی در سياستهای حاک بر آن وجود دارد و در نتيجه آن ،مصالحه در مسائل
اقتصادی و مذهبی آشکارا به چش میخورد (.)Ettinger, 2014
 .2خاخام شا از رهبران معنوی حزب ،یکی از منتقدین جدی رژی سکوالر بود.
 .3آگودات اسرائيل بعنوان حزبی دینی برای ورودش به ائتالفها ،حمایت بيشتر مالی از مدارس دینی و تداوم برخی
قوانين دینی ،مانند قانون روز شنبه و قانون غذای حالل را شرط گذاشته بود.
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حزب ،مجدد به دو بخش تقسي شد و این وضعيت تا پيش از انتخابات سال  2006ادامه
یافت .حزب در سياستهای کالن متاثر از تفکرات حاردی است و در کليات و اهداف،
تفاوت چندانی با حزب شاس ندارد .اوج موفقيت این حزب در انتخابات اخير (کنست
بيست و یک سال  )2019بود که توانست  8کرسی ( 5.78درصد آرا) را کسب کند.

ارزیابی نقش احزاب حاردی در ساختار سیاسی اسرائیل
جریان حاردی (بعنوان نماینده و بخشی از بنيادگرایی عملگرا) در قالب احزاب سياسی به
صورت خواسته یا ناخواسته بر عناصری از تاریخ ،دین و قوميت یهودی تاکيد نموده که
برای عامه مردم آشنا و قابل فه هستند .آنان باورها را از حالت انتزاعی و فلسفی خارج
کرده و به شعارهایی زودفه و مورد قبول عامه تبدیل نمودهاند .احزاب حاردی برای جلب
حمایت عمومی ،ضمن دینی جلوه دادن مفاهي سياسی و اجتماعی ،باورهای ناسيوناليستی را
نيز در قالب دینی ارائه میدهند .اتخاذ چنين رویکردی دارای فواید چندگانهای میباشد :از
یک سو مخالفت با آنان را دشوار میسازد و از سوی دیگر موجب افزایش مشروعيت و
اقتدارشان میشود .زیرا در توجيه عقاید و نظرات به منابعی استناد میکنند که در ميان قوم
یهود معتبر و موجه است .بعنوان نمونه در حمایت از جریان سياسی حاک  ،سياست خود را
در قالب شعارهای توراتی بيان میکنند و در ضمن ،حمایت گروههای ملیگرا (اع از
مذهبی و سکوالر) را جلب میکنند .بنيادگرایان یهودی؛ سياست ،اقتصاد ،فرهنگ و هر
آنچه را که مربوط به زندگی دنيوی است ،در پرتو مفهوم رستگاری میبينند و به نظر آنان
همه مالحظات عملی یا اخالقی باید با معيار مسيحایی داوری شوند که آیا موضوع مورد
بحث به فرایند رستگاری و آزادی نهایی ارض موعود شتاب میبخشد یا آن را تعویق
میاندازد (گيدیون .)59 :1378 ،با توجه به تنوع گونههای بنيادگرایی یهودی و دامنه
گسترده مسائلی که در خصوص آن اظهار نظر میکنند ،حاميان بنيادگرایی نيز گسترش یافته
است و از این حيث طيفی از گروههای سکوالر تا مذهبی جزء طرفدارانشان محسوب
میشوند .البته رشد سریع جمعيت جوامع حاردی نيز در تقویت پایگاه سياسی و انتخاباتی
آنان بی تاثير نبوده است .به عنوان نمونه ميزان نر رشد در ميان جامعه حاردی به پنج
درصد میرسد 1درحاليکه این رق برای جامعه غير حاردی  1.2درصد است 1.عالوه بر این،
 .1در حال حاضر یهودیان حاردی  ،حدود یازده درصد از جمعيت اسرائيل را تشکيل میدهند.
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برخی از گروههای چپگرا و طرفداران صلح ،از ایده برخی خاخامها در خصوص اولویت
جان یهودیان در مقابل توسعه سرزمينی حمایت کرده و از این حيث جزء طرفداران آنها
قرار میگيرند ( )Shahak, 2004: 20و در طرف مقابل ،برخی از گروههای افراطی نيز
از تفکرات ضد اسالمی و ضد عربی آنان استقبال و حمایت میکنند .البته روشن است که
اغلب این حمایتها به صورت تاکتيکی و منوط و مشروط به خدماتی است که طرفين به
ه ارائه مینمایند.
در بررسی تحليلی انتخابات در یک برهه زمانی طوالنی -به منظور سنجش گرایش
افکار عمومی به جریانات سياسی و فکری -نشان داده شد که احزاب مذهبی و راستگرا
از حمایت بيشتری برخوردار بوده و این مطلب به نوعی از این واقعيت حکایت دارد که
شمارِ یهودیانی که تحت تاثير بنيادگرایی یهودی قرار میگيرند پيوسته در حال افزایش
است .پروفسور «کيمبرلينگ» در مقالهای با عنوان «مذهب ،ملیگرایی و دموکراسی در
اسرائيل» معتقد است که جامعه اسرائيل بيش از آن چيزی که در خارج تصور میشود
درگير دستهبندیهای مذهبی میباشد و چالشهای عقيدتی آن – خصوصا در مورد

تصوراتی که در خارج از اسرائيل بدیهی به شمار میروند -بسيار زیاد است ( Shahak,
 .)2004: 6تحليل آرای انتخابات در دورههای مختلف کنست نشان میدهد احزاب
حاردی به صورت ائتالفی یا مستقل ،همواره جایگاه سوم را به خود اختصاص داده و
آرای آنان از  -کمترین 3.7 -درصد (کنست ده سال  )1981تا  16.7درصد –
بيشترین( -کنست پانزده سال  )1991در نوسان بوده و همواره نقشی بسيار مه و
تاثيرگذار در تشکيل کابينه داشتهاند (درخشه و حسينی فائق.)320 :1396 ،

تعامل جامعه حاردی با رژیم اسرائیل
چالشهای ساختاری اساسی در اسرائيل نظير شکافهای اجتماعی متنوع تاریخی قومی
(عرب و یهود) ،دینی (تعدد ادیان و اختالفات مذهبی درون دینی) ،توزیع و سلسلهمراتب
طبقاتی (اشکنازی ،سفاردی) و اختالف مه و تاثيرگذار یهودیان سکوالر و دینداران
متعصب (عبدالعالی- )94-95 :1391 ،و تداخل این شکافها با ه  -در کنار نظام سياسی
http://www.cbs.gov.il/publications/tec27.pdf (accessed 2019/09/11).
1. http:// www. un. org/ esa/ population/ publications/ completingfertility/ Revised
Friedlanderpaper.PDF (accessed 2019/09/11).
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و انتخاباتی موجب شکلگيری یک نظام به ظاهر متکثر (اما بیثبات) شده است 1.از سوی
دیگر همانطور که گفته شد نظام سياسی فعلی به گونهای طراحی شده که امکان طرح
خواستههای سياسی اجتماعی را فقط از مجرای حزبی امکانپذیر نموده است لذا هر
گفتمان برای ابراز وجود ،سه خواهی و تاثيرگذاری؛ ضرورتا ناچار است برخی قواعد
«زمينه»  -در حال حاضر گفتمان صهيونيستی -را پذیرا باشد یا خود را با آن تطبيق دهد
که در ادبيات گفتمانی تعبير «تاثيرپذیری گفتمان از زمينه» را برای آن بکار بردهاند .برای
ارزیابی ميزان تاثير و تاثر گفتمان حاردی در ساختار سياسی اسرائيل ،ناگزیر به طرح
مصادیق و م وضوعاتی هستي که این تعامل و جهت آن را مشخص نماید که در ادامه با
بررسی برخی نقاط عطف و موضوعات مه به آن پرداخته میشود.

الف -چالش جایگاه دین در رژیم اسرائیل
همانطور که ذکر شد ،یکی از اساسیترین مسائلی که هيات حاک و ساختار سياسی
اسرائيل با آن روبروست ،بحث چگونگی تعامل دین و دولت از حيث نظری و عملی
می باشد .مطلبی که از گذشته تا به حال همواره به عنوان یک معضل اساسی به شمار رفته
و با توجه به صبغه دینی و مذهبی حاردی  ،پرداختن به آن در این مقاله ضرورت دارد.
روشن است که به دالیل مختلف (که در ادامه بحث خواهد شد) صدور گزارهای کلی در
این خصوص امکانپذیر نمیباشد.
باید در نظر داشت که قرائت واحدی از دین ،ميان دینداران وجود ندارد و طيف
متعصبان مذهبی تا دینداران سنتی و سکوالر ،نظرات و استدالل خود را دارند .همچنين
(نه تنها در یهودیت بلکه در همه ادیان) مساله حضور و نقش دین در عرصههای اجتماعی
و سياسی همواره موضوعی چالش برانگيز و مورد اختالف بوده است .در رژی اسرائيل
این مساله اهميتی دوچندان یافته است زیرا مجموعه پيچيدهای از مفاهي ِ قوميت ،دیانت،
ایدئولوژی در کنار تاریخی کهن ،همراه با منابع متنوع و مورد اختالف ،اجماع نظری را
بيش از پيش مشکل ساخته است .مضاف بر این (و مه تر از همه) باید نقشآفرینی
آشکارِ سياست در خلق دانش و تاثير بر گفتمانهای مختلف را نيز به این مجموعه افزود.
 .1از  ،1948تمامی دولتهای اسرائيل ائتالفی بودهاند و با تعدد احزاب جدید ،کاهش محبوبيت دو حزب اصلی
(کار و ليکود) ،این عدم استقرار و بیثباتی سياسی تشدید شده است.
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پس از شکلگيری رژی صهيونيستی – و به طور خاص در شرایط فعلی -آنچه بعنوان

"دین" در عرصه سياسی و حتی اجتماعی وجود دارد ،لزوما دین برخواسته از سنت و
منابع مقدس یهودی نيست بلکه دین در این ساختار ،در یک قالب ایدئولوژیک عرضه
شده که احزاب و جریانات مختلف به اقتضای سالیق و منافع خود از آن بهرهبرداری
میکنند 1.نتيجه این وضعيت ،پررنگ شدن رویکردهای پراگماتيک در حوزههای مرتبط
با امور دینی است.

ب -موافقتنامه وضع موجود
این موافقتنامه بر مبنای پيشنهادات بنگوریون (بعنوان رئيس اجرایی آژانس یهود) به
آگودات اسرائيل در ارتباط با ارائه برخی تضمينها در خصوص امور مذهبی (پيش از
تاسيس دولت) در  19ژوئن  1947شکل گرفت .بر اساس این توافق ،رهبران صهيونيست
در مورد حرمت روز شنبه ،غذاهای حالل ،2سامانه آموزش دینی و اختيارات دادگاههای
مذهبی یهودی در زمينه احوال شخصيه ،مجموعهای از ضمانتها به جنبش دینی آگودات
اسرائيل دادند .در نتيجه این موافقتنامه ،چهار دغدغه و نگرانی یهودیان ارتدوکس
(تعطيلی شنبه ،غذای حالل ،احوال شخصيه و آموزش) لحاظ شد؛ رهبران سياسی که
همگی سکوالر بودند حاکميت خود را بر جریانات و رهبران دینی تثبيت نمودند و از
سوی دیگر زمام امور امنيتی ،اقتصادی و سياسی را بدست گرفتند و مذهبيون نيز به
حداقل خواستهای خود دست یافتند و ترس آنان از اینکه دولت سکوالر شئون خاص
دینی را پایمال کند از ميان برداشته شد .این توافقنامه زمينه همزیستی و تفاه ميان دو
گرایش سکوالر و دینی را هموار ساخت و امکان تشکيل دولتهای ائتالفی متشکل از
احزاب بزرگ الئيک و احزاب کوچک دینی را فراه آورد (ماضی.)180 :1381 ،
موافقتنامه وضع موجود در مورد رابطه بين دولت و یهودی بودن ،پایه و اساس قانونی
 .1ماضی در کتاب "سياست و دیانت در اسرائيل" این ایدئولوژی را "دین مدنی" میخواند و معتقد است جریان
صهيونيس هيچ ن قشی برای دین سنتی قائل نيست اما از آنجایی که آن را جزء ارکان "قوميت یهود" میداند لذا
نمی تواند آن را تماما نادیده انگارد .به همين دليل رهبران سياسی نياز به یک دین جدید را احساس کردند که ریشه
در سنتهای یهود داشته باشد اما ه ردیف آن نباشد و دولت و نهادهای دولتی را جایگزین سازمانها و فرق دینی
کند ()188-196 :1381
2. Kosher.
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دوگانگی موجود در سيست قضایی اسرائيل به شمار میآید و این دوگانگی بویژه در
مورد احوال شخصيه ،حقوق و آزادیهای انسان ،آموزش و سایر مسائل اجتماعی کامال
مشهود است .این موافقتنامه تاکنون در برابر کليه تالشهایی که برای اصالح آن از سوی
جریانات مختلف بعمل آمده ،مقاومت کرده است .هرگاه حمالت جریانات سکوالر
برضد محدودیتهای این موافقتنامه (بر رفتار اجتماعی افراد) شدت گرفته است ،احزاب
و جمعيتهای مذهبی با استناد به برخی از مواد موافقتنامه به مخالفت برخاسته و تالش
کرده اند که مفاد آن را حفظ کنند ،ولی هرگاه احزاب مذهبی در صحنه سياسی قدرت
یافتهاند با حمله به دادگاههای مدنی و بویژه دیوان عالی کشور شروع به عرض اندام کرده
و خواستار تقویت موقعيت شریعت یهودی در نظام قضایی گردیدهاند (جنتی.)81 :1384 ،

پ -قانون تال
پيش از این بحث شد که از ابتدای تشکيل رژی اسرائيل یکی از نگرانیهای جوامع
حاردی ،مساله خدمت اجباری در ارتش بود که عموما با توجيهات مذهبی و دینی از آن
سر باز میزدند .سرانجام پس از بحث و جنجالهای متعدد در خصوص این مساله،
سرانجام در سال  2002و در زمان ایهود باراک ،قانون تال (بر اساس توصيههای کميته
تال )1با هدف نظام مند کردن خدمت جوامع حاردی در ارتش به تصویب رسيد و بر
اساس آن ،دانشجویان تماموقت مدارس مذهبی (یشيوا) میتوانند تا سن  23سالگی
خدمت نظامی خود را به تاخير بيندازند و پس از آن بجای سه سال خدمت در ارتش،
فقط شانزده ماه خدمت کنند یا یک سال در قالب خدمات اجتماعی در اختيار دولت
باشند 2.هر چند که این قانون برای حل یک معضل و به نوعی به منظور مقابله با انزوای
تعمدی جوامع حاردی در ساختار نظامی اسرائيل -به صورت موقت -تصویب شد اما از
جهات مختلف موفق نبود .از یک سو ،جوامع غير حاردی آن را یک تبعيض آشکار
دانستند و از سوی دیگر جوامع حاردی استقبالی از آن بعمل نياورده و عمدتا – به دالیل

 .1این کميته در سال  1992در پارلمان اسرائيل به منظور نظاممند کردن معافيت جوامع حاردی از خدمت در ارتش
تشکيل شده بود.
 .2برای اطالعات بيشتر در خصوص این قانون به این منبع مراجعه فرمایيد:
http://www.loc.gov/law/help/il-haredi-military-draft/israel-haredi-military-draftpostponement.pdf.
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مذهبی -در یشيوا باقی مانده حاضر نشدند بر اساس ترتيبات این قانون عمل نمایند
( .)Gradstein, 2012صرفنظر از دعاوی حقوقی 1و سياسی 2که با موضوعيت این
قانون در جریان است ،قانون تال را باید نمادی زنده و آشکار از اختالفات و تنشهای
فزاینده داخلی در جامعه اسرائيل دانست .در هر حال جوامع و احزاب حاردی همچنان بر
ضرورت ادامه حيات این قانون - 3خصوصا با تاکيد بر معافيت قانونی دانشجویان مدارس

دینی تاکيد دارند .در وضعيت فعلی ،این تنش به حدی جدی – و شاید غيرقابل حل-
است که از یک سو خاخامهای حاردی معتقدند ،جوانان حاردی حتی اگر -به خاطر
مخالفت با این قانون -به زندان بيفتند بهتر از این است که در ارتش خدمت کنند و از
سوی دیگر این مساله یکی از موضوعات چالشی و بحث برانگيزی بود که در سال 2019
دوبار منجر به انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد (برای نخستين بار در تاریخ
اسرائيل) گردید .به نظر نمیرسد پایانی بر این چالش در کوتاهمدت وجود داشته باشد
زیرا خاخامهای جوامع حاردی با تاکيد بر ضروری (و حياتی) بودن مطالعه تماموقت
تورات توسط طالب علوم دینی ،معتقدند آنان در حال تربيت سربازانی در جبهه دفاع از
هویت دینی و عقيدتی اسرائيل هستند .در طرف مقابل ،جریانات سکوالر (و حتی غير
سکوالر) این روند را تبعيضی آشکار و ناعادالنه میدانند و نسبت به آن معترضند.

نتیجهگیری
با در نظر داشتن تحوالت سریع جوامع حاردی ،برخی قضاوتها و باورهای سنتی و
کليشهای باید اصالح یا اساسا کنار گذاشته شود .مولفهها و عوامل مختلفی در تحول این
جماعت بعنوان گروهی قومی ،مذهبی و حتی سياسی ،نقش داشتهاند .از منظر داخلی،
مهمترین عامل اتخاذ رویکردی عملگرا (با هدایت رهبران و خاخامهای حاردی) در
 .1برای اطالعات بيشتر در این خصوص به این منبع مراجعه فرمایيد:
Glickman, Aviad (2012-02-21), “High Court Rules against Extending Tal Law”,
Ynetnews.com, Retrieved 2019-02-22.
 .2برای اطالعات بيشتر در این خصوص به این منبع مراجعه فرمایيد:
Anshel Pfeffer (2012-02-21), “After Tal Law Ruling, Israel is Back to Square
One”, Haaretz, Retrieved 2019-03-19.
 .3قانون تال ابتدا برای  5سال تصویب شد و سپس از سال  2007با کشمکشهای فراوان تمدید شده است.
Meranda, Amnon (2007-07-18), “Knesset Extends Tal Law by 5 Years”,
Ynetnews.com, Retrieved 2019-07-23.
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مواجهه با تحوالت سياسی و اجتماعی جدید میباشد که آنان را قادر ساخته ضمن حفظ
درجاتی از انزوا و عزلت از جریان اصلی جامعه ،در مواقع لزوم – و با حفظ حری متمایزِ

خود -به ایفای نقش بپردازند و نه تنها از حيات و هویت خود دفاع کنند ،بلکه
سياست های خود را از طرق مقتضی (در حال حاضر از طریق حزبی) بر ساختار اجتماعی
و سياسی تحميل نمایند .از منظر بيرونی نيز ساختار سياسی 1به گونهای طراحی شده که در
اغلب موارد آنان چارهای جز همراهی و همسازی ندارند و بعبارتی تنها گزینه پيش روی
آنان ،پذیرش برخی قواعد موجود در ساختار سياسی و اجتماعی میباشد .در هر حال
نکته قابل تامل این است که آنان با ظرفيت فعلیِ جمعيتی ،عقيدتی ،هویتی ،سياسی و
عصبيتی که دارند ،توان بسيار موثری برای نقشآفرینی در آینده دارند.
رشد سریع جمعيتی که  60درصد آنان زیر بيست سال دارند و تا سال  2027پانزده
درصد جمعيت اسرائيل را تشکيل خواهند داد ،افزایش حضور آنان در دانشگاهها 2،رشد
متقاضيان خدمت در ارتش و خدمات اجتماعی ،افزایش استفاده از اینترنت3و افزایش
اشتغال مردان 4و تالش برای ایجاد انحصار کسب و کارهای مبتنی بر استارتآپ و

فناوریهای جدید و دستاوردهای سياسی غير قابل انکار – نظير افزایش کرسیهای
پارلمانی -در کنار سبک زندگی منحصر به فرد؛ 5همگی از این واقعيت حکایت دارند که

 .1البته صرف نظر از ساختارهای موجود ،باید توجه داشت ،در عصر مدرن چنين سبک و روشی از زندگی غير
ممکن به نظر می رسد و در ه آميختگی حوزه عمومی و خصوصی متاثر از عصر مدرنيس اثرات وضعی خود را بر
این جوامع داشته است.
 .2از سال  2010تا  2017تعداد دانشجویان حاردی  150درصد رشد داشته است.
 .3بر اساس آمار سال  2017فقط  43درصد از آنان از اینترنت استفاده میکنند.
 .4در این جوامع ميزان اشتغال زنان از مردان بيشتر است و زنان عموما در حرفههایی اشتغال دارند که بتوانند در
محيطهای بسته و امن (و گاه کامال زنانه) کار کنند.
 .5سبک زندگی خاص این جوامع و داشتن ویژگیهایی نظير اميد به زندگی باال ،قناعت ،سيست های همياری
گروهی ،هماهنگی و اراده جمعی ،تبعيت از رهبری واحد -علیرغ داشتن مشکالت اقتصادی -آنان را در مقایسه با
سایر گروههای قومی و مذهبی در اسرائيل توانمندتر ساخته است.
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نقشآفرینی و حضور این جوامع در آینده سياسی و اجتماعی اسرائيل بسيار جدی خواهد
بود.

1

با توجه به مالحظات یاد شده ،در مجموع برای تحليل کلی و پاسخ به مساله اصلی این
تحقيق با رویکرد گفتمانی ،یادآوری این نکته ضروریست که همواره ميان گفتمان و بستر
اجتماعی سياسی (زمينه) ،رابطه و تعاملی مستمر وجود دارد .از یک سو نمیتوان از
تاثيرگذاری هميشگی گفتمان بر فرایندهای اجتماعی سياسی سخن گفت2و از سوی دیگر
تاثيرپذیری مستمر گفتمانها از فرایندها و تحوالت زمينهای قطعی نيست .لذا در نظر
داشتن فرض مذکور ،باید قائل به نوعی تعامل دائمی ميان زمينه و گفتمان باشي که طبيعتا
در مقاطعی ،گفتمان یا زمينه توانسته الزامات و اقتضائات خود را تحميل نماید و تاثير
پررنگتری از خود بر جای نهد.
در خصوص جوامع حاردی به عنوان نماینده گفتمان بنيادگرایی عملگرا ،به نظر
میرسد از ابتدای تاسيس رژی اسرائيل تا سال  ،2000گفتمان آنان متاثر از تحوالت زمينه
بوده و بيش از آنکه تاثيرگذار باشد خود را با مقتضيات گفتمان رقيب (گفتمان سکوالر
صهيونيستی) تطبيق داده است .اما به تدریج – به طور خاص در یک دهه اخير -شاهد
گستردگی ،شيوع و غلبه فراروایتهای این گفتمان در ساختار سياسی -اجتماعی اسرائيل

هستي و حضور پررنگ دالهای گفتمان -نظير ضرورت توسعه سرزمينی ،ثمربخش
نبودن مذاکره و گفتگوهای صلح ،اولویتبخشی به حاکميت فرامين کتاب مقدس در
عرصه سياسی اجتماعی -این واقعيت را آشکار میکند که گفتمان مذکور (از سال 2000
به بعد) نقشآفرینی و تاثيرگذاری جدی در بنيانهای سياسی اجتماعی داشته است .به
عنوان نمونه به موارد ذیل توجه فرمایيد:

 .1برای آگاهی از جدیدترین آمار منتشر شده در خصوص آنان و مقایسه با وضعيت کلی جامعه اسرائيل به این منبع
مراجعه شود:
Gilad Malach and Lee Cahaner, (2018), The Yearbook-of Ultra-orthodox Society
in Israel, The Israel Democracy Institute.
 .2روشن است که بسياری از گفتمانها – در مقام مقایسه -از ظرفيت و قابليت کمتری برای تاثيرگذاری در
عرصههای مختلف سياسی اجتماعی برخوردارند.
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•  54درصد مردم اسرائيل با تخليه نوار غزه – بعنوان بخشی از فرایند صلح با فلسطينيان -
1
مخالفند.
•  47درصد مردم اسرائيل در درجه نخست ،خود را "یهودی" و  42درصد "اسرائيلی"
میدانند.

2

•  70درصد مردم اسرائيل با امضای قرارداد آتشبس با حماس مخالفند 3و  51درصد با
مذاکره با حماس نيز مخالفند.

4

•  50درصد مردم اسرائيل عقيده دارند که یهودیان باید از حقوق سياسی بيشتری نسبت
5
به اعراب برخوردار باشند.
• در اقشار مختلف اسرائيل (اع از سکوالر ،محافظهکار ،مذهبی ،ارتدوکسهای
متعصب)؛  82درصد مذهبيون ابتدا خود را یهودی معرفی میکنند و تنها  8درصد آنان
خود را در درجه نخست اسرائيلی میدانند .این رق در مورد ارتدوکسهای افراطی-
کسانی که در درجه اول خود را یهودی میدانند 92 -درصد است .در طرف مقابل 72
درصد از سکوالرها ،ابتدا خود را اسرائيلی میدانند 64 .درصد از محافظهکاران نيز در
درجه اول خود را یهودی میدانند.

6

• افزایش تعداد کرسیهای پارلمانی ،پيگيری اصول و دالهای مرکزی گفتمانی از
سوی سایر احزاب 7و طرح دغدغههای این جریان در سطح ملی بعنوان موضوعات ملی
رژی اسرائيل 8نشانههایی روشن بر تایيد ادعای مذکور به شمار میآیند.

1. (PCPSR, June 2015), http://www.pcpsr.org/en/node/611 (accessed 2019/10/28).
2. (The Guttman Center Surveys, May, 2008).
3. (Channel 2, November 21, 2012), http:// www. timesofisrael. com/ severalcasualties-in-explosion-in-central-tel-aviv/ (accessed 2019/12/08).
4. (The Tami Steinmetz Center for Peace Research, Peace Index - February 2009).
5. Tami Steinmetz Research Institute for Peace at Tel Aviv University, September
1999 http://www.tau.ac.il/peace/ (accessed 2019/11/08(.
6. IMRA 2007.
 .7یکی از وعدههای اصلی حزب حاک (ليکود) برای پيروزی در انتخابات پيش روی ،توسعه سرزمينی اسرائيل بوده
است که اساسا شعاری بنيادگرایانه میباشد.
 .8در انتخابات اخير اسرائيل ،قانون تال یکی از چالشها و عوامل اساسی در عدم شکلگيری ائتالف برای تشکيل
دولت بوده است.
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در هر حال آنچه روشن است با توجه به ساختار سياسی اجتماعی حاک و ظرفيت

جوامع حاردی– خصوصا با در نظر داشتن مولفه رشد جمعيت سریع -به نظر میرسد در

دههآینده آنان دیگر نقش حاشيه ای نخواهند داشت و با تبدیل شدن به یک جریان اصلی،
در قالب یک گفتمان تاثيری بسيار مه بر ساختار سياسی و اجتماعی اسرائيل خواهند
داشت که سمت و سوی این تاثير نيز با در نظر داشتن اصول و مقومات گفتمان
بنيادگرایی یهودی (عملگرا) - ،که نمونههایی از آن در قالب پيمایش افکار عمومی ذکر
شد -قابل پيشبينی است .با عنایت به آرمانخواهی بنيادگرایان ،اعتقاد آنان مبنی بر
ضرورت اصالح وضع موجود و بازسازی نظام اجتماعی و سياسی بر اساس روایات منابع
مقدس ،ایمان راسخ به حاکميت شرع بر کليه شئون سياسی اجتماعی و نارضایتی از وضع
موجود و سياستهای فعلی رژی اسرائيل ،بدیهی است که خروجی کنشهای آنان (در
قالب رسمی یا غيررسمی) ،منجر به یک ثبات محافظهکارانه نخواهد شد و بسته به
توانمندی آنان و شرایط داخلی رژی اسرائيل ،ضرورتا تنشهایی را در سطوح مختلف
سياسی -اجتماعی و حتی بينالمللی در بر خواهد داشت .بعنوان نمونه در خصوص قضيه
صلح اعراب و اسرائيل ،گسترش شهرکسازی ،درگيری با فلسطينيان و محور مقاومت (و
کشورهای حامی این محور از جمله ج.ا.ایران) اوضاع به سمت تنش و درگيری بيشتر
سوق پيدا خواهد نمود .پژوهشهای بيشتر میتواند جزیيات ،ميزان و سمت و سوی دقيق
تاثيراتِ این گفتمان را بر سياستهای داخلی ،خارجی و مسائل هویتی و اجتماعی این
رژی  1مورد بررسی قرار دهد.
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