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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. 
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رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب  یاسیعلوم س  ی آموخته دکتردانش

 چکیده
  هممای ن یي و آ   ن یمم کممه متمماثر از د   کننممد ی م   ی زنممدگ   ل ي در اسممرائ   ی حممارد   ان یمم هود ی از    ی حاضر جمموامع   در عصر 

موضمموع آنممان را    ن ي بوده و هم   ی خاص   ی و اجتماع   ی فرد   ی سبک زندگ   د، ی عقا   ی )و عمل به آن( دارا   ی هود ی 
)عملگممرا(    ی هممود ی   ان ی ادگرا ي جزء بن   ، ی و نظر   ی اعتقاد   ث ي جماعت از ح   ن ای .  است  نموده  برجسته  ها در رسانه 
در حممال حاضممر    همما ی . حارد دند ي )و مقومات آن( مق   ی هود ی   یی ادگرا ي و به شدت به اصول بن   روند ی به شمار م 

بلکممه بمما اتخمماذ    نممد آی ی بممه حسمماب نم   ت يمم اهم و ک    ای ه ي حاشمم   ی ان ی نه تنها جر   -ای رسانه   باورهای  برخالف  –
  بممه   را   خممود   اند توانسممته   -ی گفتمممان   ی ا همم ت ي رف از ظ   منممدی بهره   و   ها مولفممه   ر سممای   کنار   در   –عملگرا    ی کرد ی رو 
و    انممه ی ادگرا ي بن   ی نظممر   ی همما ان يمم . بمما توجممه بممه بن نممد ی مبممدل نما   ی اجتممماع   -ی اس ي در عرصه س   رگذار ي تاث   ی ان جری 

  ی اجتممماع   -ی اسمم ي س   ی آنان در عرصممه   افتن ی   ت ي و اهم   ت ی تقو   رسد ی به نظر م   ان، ی جر   ن ی نهفته در ا   یی عملگرا 
خواهممد شممد. در    انممه ی گرا افراط   شممات ی و رشممد گرا   ی خممارج   ، ی خلمم دا   ی ا ه تنش   ش ی موجب افزا   ل ي اسرائ     ی رژ 
آن دور از انتظممار    ی نممده ی و آ   ل ي اسممرائ   ی فعلمم     ی رژ   ت ي در خصوص ماه   ن ی اد ي بن   ی ها طرح چالش   ی بستر   ن ي چن 

. نخواهد بود 

 .ییگراافراط  ،یهودی  ییادگرایبن  ،ییادگرایبن م،یحارد ،یحارد  واژگان کلیدی:

  :نویسنده مسئولh.faegh@gmail.com
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 مقدمه

بعنوان چه  حاردی  مذهبی   جوامع  گروهی  یا  فراارتدوکس  1قوم  بعنوان  چه  یا  یا  و  ها 
یهودی به    طلبانههای جداییمعرفی شوند، جماعتی معتقد و پایبند به سنت  متعصبان یهودی

می میشمار  یاد  گروهی  بعنوان  آنان  از  منابع  اغلب  در  سبک  روند.  داشتن  با   که  شود 
ن تعيين  متمایز  حریمی  برای خود  متفاوت،  شيوهزندگی  این  از  اَشکالی  که  زیست    موده 

هایی با سبک زندگی یهودیان پس از تخریب معبد دوم دارد.  )فردی و اجتماعی( مشابهت
این جریان را   پژوهش در خصوص  از فضاسازی  –موضوعی که  با    -ایهای رسانهفارغ 

نقش می  اهميت برای  آن  ظرفيت  و  جریان  این  تفکرات  نوع  آینده سازد،  در  آفرینی 
اسرائيل  -سياسی رژی   گفتمان  -اجتماعی  یک  قالب  بنيانمی  -در  حيث  از  های  باشد. 

گيرند لذا پرداختن به آنان  نظری، این جماعت جزء بنيادگرایان یهودی )عملگرا( قرار می
رژی  ساختار  در  آن  تاثيرگذاری  چگونگی  تبيين  نيز  و  بنيادگرایی  از  گونه  این  ذیل 

 رسد.  اسرائيل با اهميت به نظر می
گيری  در موضوع مورد بحث، بنا به ضرورت و دالیلی که در ادامه خواهد آمد، بهره 
تواند به یافتن این پرسش که »جریان  به عنوان روش و چارچوب نظری می  "گفتمان"از  

می چگونه  بیحاردی  موجب  افراطتواند  رشد  و  شود؟«ثباتی  اسرائيل  رژی   در  گرایی 
به شمار    "بنيادگرایی یهودی "ای از انواعِ  ه آنان به عنوان گونهکمک نماید. از آنجایی ک

با روند میمی بنيادگرایی  نظر داشت که  باید در  داد.  پاسخ  این پرسش  از  به بخشی  توان 
آرمانی )بر مبنای منابع مقدس(،    نارضایتی از وضع موجود و تالش برای بازسازی جامعه 

باشد که تغييرات و تحوالت  در جوامع و افراد می  اساسا به دنبال ایجاد یک تحول بنيادین 
مسالمت فضایی  در  این،  ضرورتا  بر  افزون  افتاد.  نخواهد  اتفاق  تنش  از  عاری  و  آميز 

به حضور عملگرایانهچالش  توجه  و  اسرائيل  در رژی   و ساختاری  نظری  افزایش    های  و 
عرصهنقش  در  جماعت  این  د  -سياسی   آفرینی  خاص  طور  )به  احزاب  اجتماعی  قالب  ر 

می تقویت  را  احتمال  این  میسياسی(،  جریان،  این  موثر  که حضور  زمينهکند  ساز  تواند 
های موجود و ساختار سياسی اجتماعی اسرائيل شود. در هر  ایجاد تغييرات اساسی در بنيان 

گرایانه و مذهبی را دارند و عمال تفکيک این دو مشخصه از  . برخی منابع معتقدند حاردی  تلفيقی از خصایص قوم1

 :Baumel, 2006ختار هویتی آنان ممکن نيست. برای مطالعه بيشتر در این خصوص به این منبع مراجعه شود: )سا

2) .
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بی و  تنش  آینده،  تحوالت  سير  از  فارغ  واسطه   –ثباتی  حال  برای   به  بنيادگرایان  تالش 
عملیتسلط   و  نظری  حيث  از  می  -گفتمانی  محتمل  همين بسيار  از  و  شناسایی  باشد  رو 

به دالموضوعات، چالش  )با عنایت  آینده  یهودی(  های  بنيادگرایی  های مرکزی گفتمان 
 شود.   رسد که در ادامه به آن پرداخته میضروری به نظر می

پژوهش،    عنوان  و  موضوع  با  ارتباط  این    -در  نگارش  زمان  زبان    -مقالهتا  به  منبعی 
»ت  کتاب  البته  نشد.  یافت  اسرائيل فارسی  در  قدرت  گفتار  هر    1«حول  که  است  منابعی  از 

مهمی   مباحث  دارای  نظری  بعد  از  اما  پرداخته  بحث  این  به  غيرمستقي   صورت  به  چند 
گفتمانمی آن  در  و  جامعهباشد  اصلیِ  است    های  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اسرائيل 

مقاله1391)احمدوند،   همچنين  »رویکردی(.  عنوان  با   با   بنيادگرایی  مفهوم  به  نظری  ای 
یهودی«، در واقع یکی از آثار مه  در این زمينه )به زبان فارسی( به    بنيادگرایی   بر  تأکيد

می )احمدوند،  شمار  »1385رود  کتاب  اسرائيل (.  سياسی  ساختار  و  یهودی   2« بنيادگرایی 
بنيادسته  ایده انواع  یهودی  بندی  »بنيادگرایی  مفهوم  و  نموده  طرح  را  یهودی  دگرایی 

می منبع  این  از  برگرفته  گروه(  این  ذیل  حاردی   دادن  قرار  )و  )درخشه،  عملگرا«  باشد 
(. در منابع التين، کتاب »واعظان مقدس: زبان و فرهنگ حاردی  در  1396حسينی فائق،  

ب3اسرائيل  ميدانی  و  دقيق  به صورت  است که  آثاری  از  مطالعه«  اسرائيل    ه  در  این جوامع 
مدل و  زندگی  سبک  از  دقيق  جزیياتی  و  مفصل  تاریخی  مباحث  دارای  و  های  پرداخته 

کتاب دیگری است که نویسنده   4« واي ش باشد. »بنيادگرایی یاجتماعی آنان می  -رفتار سياسی 
ی آنان هاها و کنش آن کوشيده با تمرکز بر مدارس دینیِ جوامع حاردی؛ نظرات، آرمان

 را بررسی و تحليل نماید.  
می   مقاله  توصيفیاین  روشی  با  بهره  -کوشد  و  مختلف  تبيينی  منابع  از  گيری 

سياسی )بنيادگرایی یهودی    ای )مقاالت وکتب( چگونگی حضور و بروز اندیشهکتابخانه
ين  عملی سياست و نحوه تعامل آن با ساختار سياسی و اجتماعی را تبي  عملگرا( در عرصه

 . ، تهران: دانشگاه عالمه طباطباییلي اسرائ قدرت  در  گفتار تحول  ،(1391) ،احمدوند، شجاع .1

  )سرگردانی ميان بازگشت و تبعيد(، بنيادگرایی یهودی و ساختار سياسی اسرائيل  (،  1396. درخشه و حسينی فائق، )2

 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  
تواند اتفاق افتد. طرح این بحث با تمرکز بر جریانی که نسبتا در منابع فارسی  و سویی می

نظری و تطبيق آن با تحوالت سياسی جدید و    ناشناخته است و محدود نبودن آن به عرصه
ا  پژوهی از جمله موضوعاتی است که در قالب نوآوری مقاله  ز آیندهنيز تحقق سطوحی 

 مورد توجه قرار گرفته است.  

 ی نظر چارچوب
توانند در قالب گفتمانی تلقی  در نظر داشتن این اصل که تمام اشکال ارتباط فرهنگی می 

( میDant, 1991: 1شوند  محقق  به  را  امکان  این  ابزاری  (،  بعنوان  آن  از  که  دهد 
بازنمایی قدرتم بنيادین  راهبردهای  و  ساختارها  محتواها،  ساختن  آشکار  برای  های  ند 

(. الکالو و موفه تمام موضوعات و رفتارها  3/602:  1387اجتماعی استفاده کند )کوبلی،  
ها درخور فه  باشند، باید به  اند. بعبارت دیگر برای اینکه اشيا و فعاليت را گفتمانی دانسته

(.  57:  1393فر،  )حسنی  تر معانی وجود داشته باشدچارچوب گستردهجزیی از یک    مثابه
: 1382تعابير و تعاریف متعددی از گفتمان وجود دارد اما این مفهومِ اساسا مبه  )دایک،  

( به طور همزمان ه  با کاربرد زبان )در معنای موسع آن( مرتبط است و ه  شکل15-30
یک بصورت  که  است  اجتماعی  تعامل  از  موقعيت    خاصی  در  کامل  ارتباطی  رویداد 

بر منطق    (.600/  3:  1387شود )کوبلی،  اجتماعی تفسير می تعبيری از گفتمان که ]عالوه 
مندی یا دخالت عوامل  کند و )با توجه به زمينهذاتی و درونی[ آن را فرازبانی قلمداد می

زمينهبرون  نقش  سياسی((  و  فرهنگی  )اجتماعی،  فرزبانی  بسترهای  و  و  ها  سياسی  هنگی، 
می دخيل  آن  در  را  )فرکالف،  اجتماعی  را  9:  1379داند  پژوهش  این  نظری  اساس   )

 دهد. تشکيل می
نماینده  بعنوان  حاردی  اندیشه  عملگرا»گفتمان    در  یهودی  های  « گزاره»،  « بنيادگرایی 

)که متاثر منابع مقدس و   1متعددی قابل شناسایی است که عالوه بر منطق درونی گفتمان 
می ندیشها این جریان  دینی  )ساختار(  های  اجتماعی  نهاد  یا  از عمل  را  باشد( هویت خود 

دقيق مشخص میمی بررسی  با  و  و چرا  گيرند  و    –شود چگونه  ماهيت گفتمان  از  متاثر 
زمينه  پيدا میبرخی گزاره  -ایشرایط  مطرح شدن  نادیده  ها فرصت  دیگر  برخی  و  کنند 

تواند به شناسایی عناصر اصلی و دال مرکزی آن کمک کند. بندی گفتمان می. در نظر داشتن مفصل1
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می  امکانگرفته  نقش   شوند. همچنين  اجتماعی    آفرینی گفتمان در عرصهتبيين  و  سياسی 
توان با قطعيت بيشتری در خصوص تحوالت اجتماعی  شود. بر همين اساس میفراه  می 

های مختلف سخن گفت.   آفرینی یک گفتمان در برهه سياسی و نقش 
درونی   ها، هر گفتمان عالوه بر منطقبعبارتی دیگر با در نظر داشتن تبارشناسی گفتمان 

از صورت بخشی  )به    بندیخود،  زمينه  از  متاثر  فضایی  را در  هویت خود  و حتی  فکری 
کند و برای بازشناسایی یک  معنای اع  شامل بستر سياسی، اجتماعی، فرهنگی( کسب می 

دوسویه و متقابل گفتمان و زمينه را در نظر داشت که در موضوع مورد    گفتمان باید رابطه 
با حاکميت غالب گفتمان  اص  زمينه  ؛پژوهش  اسرائيل  اجتماعی رژی   لی، ساختار سياسی 

اتفاق نظر    « زمينه »و    « گفتمان»خصوص ميزان تاثير و تاثر ميان    است. البته در  1صهيونيستی 
رسد؛ اما در هر حال باید  وجود ندارد و صدور حک  کلی در این رابطه مشکل به نظر می

که   داشت  گفتمانتوجه  بستر  گون  هایتممامی  در  فرهنگی  یا  فلسفی  سياسی،  اگون 
های آخر قرن بيست   است که در دهه  و این همان موضوعی  کرده  ظهور  اجتماعی خاصی

ها و رابطه آنها  تبارشناسی گفتمان  از آن به عنوان  اجتماعی  انمدیشمندان و ممتفکران عملوم
   2. اندبا تحوالت اجتماعی سخن گمفته

بر  دیگر  سویی  بازشناسی  اسا  از  ضرورت  و  فوکو(  قرائت  )با  گفتمانی  رویکرد  س 
نظام ميان قدرت و  نقِش  روابط  و  با قدرت حاک   ارتباط گفتمان  های حقيقت، شناسایی 

صورت در  نظ   قدرت  شناسایی  فضا  این  در  دارد.  بسزایی  اهميت  نيز  گفتمان  بندی 
پساصهيونيستی( گفتمان )نظير گفتمان صهيونيستی و  ارتباط  ، مش3های رقيب  نمودن  خص 

ه1 صه   تواندینم  یپژوهش  چي .  گفتمان  به  توجه  بررس  یهودی  ییادگرايبن   ،يونسيبدون  ز  یرا    س  يون يصه   رایکند. 

(.  248:  1379  نيا،آریایی ) کنند یم تنفس  آن در یهودی یهاگروه  و  ها جنبش تمام  که است یو عام نیچارچوب نماد

)قدرت(    حاکمه  دستگاه  ی دئولوژیا  و  گفتمان  عنوان  به   ای  بيرق  گفتمان  بعنوان  تواندیم  یستيونيصه   گفتمان  واقع  در

.رديگ  قرار یبررس مورد

ا2   استقالل  نفسه  یف  هاشهیاند  یا بر  که  است  آشکار  فوکو   شليم  و  وتاريل  یهانوشته  در  هرکس  از  شيب  اممر   نی. 

 . (1380عضدانلو،)دانستند می خاص یاجتماع طیشرا از  بمرخاسته را  آنمها و  نبوده   قمائل یخاص

دارد که گفتمان3 نکته ضرورت  این  یادآوری  استقرار گفتمان خود،  .  و  تثبيت  راستای  در  رقيب(  )و  مختلف  های 

دنب به  هویتی  مرزهای  نمودن  مشخص  ضمن  )غيریتهمواره  رد  و  طرد  گفتمانال  در  سازی(  هستند.  رقيب  های 

نيز گفتمان بحث  مورد  مشابهت ظاهری( گفتمانموضوع  عينِ  )در  پساصهيونيستی  و  به  های صهيونيستی  رقيب  های 
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تر سياسی اجتماعی )که عمال جزیی از گفتمان هستند(، با  تحوالت و فرایندهای گسترده
 رسد.  گفتمان مدنظر ضروری به نظر می

زمينه   تحليل  چگونگی  اینها،  بر  برخوردار    عالوه  بسزایی  اهميت  از  فرامتنی  و  متنی 
ه  مرتبط شود. از این طریق امکان  شود متن و زمينه با  تالش می  «برش»است که با ابزار  

میآینده فراه   نيز  ریشهپژوهی  کشف  زیرا  الیهشود  در  مساله  یک  مختلف  های  های 
آینده نظریات  از  یکی  اساس  افقی،  و  الیه عمودی  علی  تحليل  )نظریه  نيز 1ای پژوهی   )

راستا  می همين  در  گسستباشد.  و  فرایندها  نمودن  روشن  برای  برو  رویکرد  ها  اساس 
ای و  طرح برخی مباحث حقوقی، تاریخی و سياسی در قالب گفتمانی، اسطورهگفتمانی،  

می جوامع حاردی ضرورت  در خصوص  آسيبیابد.  اجتماعی  به  اذعان  با  ادامه  های  در 
تالش شده است تا با استفاده  بينانه،  نظری موجود در بحث گفتمان و تاکيد بر بررسی واقع

بعن  )هممزمان  »گمفتمان«  پژوهش از  مورد  موضوع  تئوریک(  چارچوب  و  روش  ، وان 
پژوهی محقق شود.  بررسی و به اقتضای ماهيت و موضوع تحقيق، سطوحی از آینده

 یی یهودی ادگرایبن
نظير  مختلفی  تعاریف  و  ندارد  وجود  نظری  اجماع  بنيادگرایی  تعریف  در  که  هرچند 

سنت مدرنيس ،  با  محافظهضدیت  جزمگرایی،  خشونتاندیشی،  کاری،  طلبی  عملگرایی، 
ای خصایص سازمانی و ایدئولوژیک، نظير  رسد مجموعه برای آن ارائه شده اما به نظر می 

در   که  بنيادگرایی»مجموعه  آنچه  شده،    2«پروژه  ارائه  احصا  جامع  نسبتا  تعریفی  بتواند 
ی یا  های اساسترین معنایش، تعهد به عقاید و ارزشدر وسيعدر هر حال بنيادگرایی    3.دهد

گيرد  روند که گاه کشمکش گفتمانی با آنها در عرصه سياسی اجتماعی شکل بسيار آشکاری به خود میشمار می

.   شودمیبه آن پرداخته که در ادامه 

1. Casual Layer Analysis (CLA)

. طی یک برنامه مطالعاتی در دانشگاه شيکاگو و با همکاری آکادمی هنر و علوم آمریکا، بنيادگرایی دینی و علل  2

 Martin Martyتوسط    «ییادگرايبن  »پروژه   تایخيزش آن در دوران پایانی قرن بيست  مورد بررسی قرار گرفت. نها

and Scott Appleby   آن گروه در  د  ادگرايبن  یهامنتشر شد که  و هفت  پنج کشور  تحل  نیدر  قالب  و    یلي در 

قرار گرفته بود.    ی)در پنج جلد( مورد بررس یريتفس

اهم 3 وجود  با  البته  باال  ت ي.  ارزش  انتقادات  نیا  ی و  بازه   برا  زين   یمجموعه،  است.  وارد  آن  در    شتريب   ی آگاه  یبه 

(. Emerson, 2006: 134-135: )شودمنبع مراجعه  نیپروژه به ا نیادات وارد به اانتق خصوص
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می تلقی  نظری  نظام  یک  هسته  بعنوان  باورها  این  اینکه  خاطر  به  و  است  ، شوندبنيادین 
دارند  تغييرناپذیر  و  پایدار  ماهيت  یک  معموال  زودگذر  و  فرعی  باورهای  برخالف 

دهه 6:  1389ه،  )درخش چند  در  بواسطه  (.  مفهوم  این  جنبش   اخير  قالب  در  و  طرح  ها 
-از حيث سلبی  –مدرنيس  نيز  اساسا  يتی دوچندان یافته و  های سازمان یافته، اهمحرکت

 به قوام نظری آن کمک کرده است. 
مفهومی در امان نيست، خود نيز   های بنيادگرایی یهودی، عالوه بر اینکه از پيچيدگی 

های نظری متعددی مواجه است. بخشی از  ای از بنيادگرایی دینی با چالش به عنوان گونه
تنيده سه مفهوم دره   شود که در بنيادگرایی یهودیموضوع مربوط میپيچيدگی به این  

مجموعه  « دین»و    « قوميت»،  « تاریخ» قراردر  پيوسته  ه   به  و  متناظر  عمال  اد  ای  که  رند 
دهی  و نقش قدرت در شکل  1امکان تفکيک آنها ممکن نيست. از سویی دخالت سياست 

سازمان    -گفتمانبه   جنبش  بر  تاثير  مکانيس   تنيدگی  بر    -یافتهبا  افزوده دره   موجود 
دینی    اینگونه از بنيادگرایی، بر مبنای اختالف نظری در خصوص تفسير این آموزهاست.  
دوران  "که   در  یهود  دارد   « بازگشت »یا    « تبعيد»قوم  تقسي "قرار  اصلی  جریان  سه  به   ،
روشی    خصوص اصول کلی و اهداف غایی، از حيث  که در عين اجماع نسبی درشود  می

و در نداشته  نظر  فروعات وحدت  نمی  و  را  نتيجه  آنان  تمامی  بعنوان یک کليت    –توان 
 ذیل یک عنوان قرار داد.  -یکپارچه 

از:  گونه  بنيادگرایی یهودی عبارتند    بنيادگرایی عملگرا ،  بنيادگرایی منفعلهای اصلی 
موعودباورو   گونهبنيادگرایی  دو  اجماال  اصل    .  این  به  قائل  یهود  نخست  قوم  که  هستند 

عصر   در  اما    2«تبعيد»همچنان  دارد  است.    مواجههنوعِ  قرار  متفاوت  زمانی  ظرف  این  با 
، رویکردی کامال غيرسياسی و حتی غيراجتماعی دارد و  « انزواگزینی»بنيادگرایی منفعل با  

ضور  بازگشت و با ح  های سياسی و اجتماعی خود را منوط به فرا رسيدن دورهفعاليت کليه 
بر است.  نموده  اساس  منجی  و   ،این  رستگاری(  )یا  بازگشت  فرایند  در  بشری  دخالت 

های ملی و سياسی تا زمان ظهور منجی به تعویق  نجات قوم یهود منع شده و تمام آرمان

تفکرات مختلف    خ یطرف با تار  کیاز    هود،ی  تيو قوم  ن ید  یِطوالن   خیتار   به واسطه  ی هودی  ییادگراي. در بحث بن 1

 –  لياسرائ   یرژ  یريگشکل  گرید  یاز سو   ؛گفتمانی(  تسلط  یبرا  تالش  یگفتمان   یها)رقابت   يروبرو هست   یو متنوع

د  یرتفسي  ارائه  و از  اصول    نیخاص  شکل  -تیهودیو  در  قدرت  گفتمان(  )نقش  بحث  در گيری    ی هاکنار 

های موجود افزوده است.ی بر پيچيدگیو مذهب  یاسياختالفات س یو برخ کیدئولوژیا

2. Exodus
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وظيفهافتاده کناره  اند.  تبعيد،  در  و  یهودیانِ  روحانی  امور  به  توجه  و  سياست  از  گيری 
 معنوی است.

دورهبنيادگرا  به  اعتقاد  وجود  با  عملگرا  تالش    یی  عملگرا  رویکردی  اتخاذ  با  تبعيد، 
به اصول  –نموده پایبندی  اجتماعی وفق دهد و در    -در عين  با مقتضيات سياسی  خود را 

یافته سازمان  و  تشکيالتی  اقدامات  راستا  استهمين  گرفته  پيش  در  را  بنيادگرایی    1. ای 
بسر   2ظهور منجی   اصل که اکنون در آخرالزمان و در آستانهموعودباور نيز با اعتقاد به این  

سوگندهامی رسيدن  پایان  به  زمان  )  3گانه سه  یبرند؛  نموده  اعالم   ,Friedmanرا 

حاکميت قوم اسرائيل بر سرزمين موعود    در پیِ( و در تالشی مومنانه  127-131 :1993
باور اینگونه از بنيادگرایی،   است. در -(4اساس مرزهای کتاب مقدس )از نيل تا فرات  بر –

ساختن   مسير  در  مشارکت  با  باید  که  هستند  یهودیان  این  و  شده  آغاز  نهایی  رستگاری 
الهی را جاری سازند. این گروه ضمن اذعان به ماهيت    اراده  ،تاریخ با کمک به خداوند

به    همکاری با آن را  5سکوالر جنبش صهيونيس  و رژی  حاک ، با ارجاع به منابع مقدس
آن را برخالف   ؛رغ  محترم شمردن دولتدانند. البته علیضروری می  « ابزار»عنوان یک  

امه به صورت تفصيلی به آن خواهي   شود و در اد. بررسی تفکرات اینگونه موضوع اصلی این مقاله محسوب می1

 پرداخت. 

(. 135-145: 1381)ماضی،  دیيفرما  مراجعه منبع نیا به شتريب مطالعه  یبرا. 2

از    شيپ؛  شورش کنند  انیهودی  ريغ  هي عل  دینباباشند:  . یهودیان ملزم به رعایت سه اصل اساسی در شرایط تبعيد می3

مس استمقدس    نيبه سرزم  انیهودیمهاجرت    ح، يظهور  برا  د ینبا؛  منع شده  دعا  بر  منج   یاصرار  از    ش يپ  -یآمدن 

.  داشته باشند -موعد مقرر

)کتاب  4 در  نمونه  عنوان  به  است.  بوده  دیگر  اقوام  به  متعلق  این سرزمين  که  آمده  به طور ضمنی  تورات  در  البته   .

  اقوام   سرزمين  یعنی   بخش ؛می  تو   نسل   به   فرات  رود  تا   مصر  مرز  از   را  سرزمين  این   من»( آمده:  18-21:  15آفرینش،  

«. یبوسی و جرجاشی کنعانی، اموری، رفایی، فرزی،  قدمونی،  قنزی،  قينی،

می5 تفسير  اینگونه  گمارا  را  وضعيت  این    بر   «. شد  خواهند  ريتطه  و  سیتقد  سپس   و  ساخت  خواهند  ابتدا»نماید:  . 

ه منجی ظهور نماید، آن ه  تطهير خواهد  همين قاعده، هر چند که دولت اسرائيل مقدس نيست اما زمانی ک  اساس

(. Weitzman, 2004شد لذا در حال حاضر باید برای آن حرمت قائل شد ) 



( 1400)  پاییز|  38ره  شما| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 86

موعود سرزمين  و  تورات  یهود،  قوم  از    ،تثليث  دولت  چنانچه  معتقدند  و  ندانسته  مقدس 
 1.مسير رستگاری منحرف شود، باید با آن مقابله کرد

به سه مفهوم    مومنانه   ودی، باورمندیقابل تاملِ دیگر در مورد انواع بنيادگرایی یه   نکته  
مقدس»  پيوسته برگزیده»،  « سرزمين  بخش »و    « قوم  نجات  که    « مسيحای  یک  )است  در 

می  ،مجموعه( تشکيل  را  یهودی  بنيادگرایی  گفتمان  مرکزی  این  دال  که  چند  هر  دهند. 
شمار  و مقومات اصلی بنيادگرایی یهودی به    2مفاهي  تماما برگرفته از منابع مقدس یهودی 

امامی بيرونی    روند  منطق  و  مقدس(  منابع  تفسير  نوعِ  در  )اختالف  گفتمان  درونی  منطق 
زمينه  )نقِش  و   3گفتمان  نظر  اختالف  موجب  اسرائيل((  اجتماعی  سياسی  )ساختار 

اساس نظام    های حاردی بر های مختلف شده است. از آنجایی که گروهگيری گونهشکل
شوند در ادامه به صورت  گرایان عملگرا محسوب می دنياب  ء فکری و عملگرایی خود جز 

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

بنیادگرایی یهودی عملگرا
، واقعيت سياسی و نياز مالی اشکالی از همکاری با  1948پس از استقرار رژی  اسرائيل در  

م جریانات  به  را  افراطیدولت  حتی  نمونه  بعنوان  کرد.  تحميل  صهيونيس   ترین  خالف 
نمی نکنند  جریانات ضدصهيونيست  ازدواج حمایت  مورد  در  دولت  سياست  از  توانستند 

گروه191:  1389)ژیلبراشتاین،   از  نفر  هزاران  امروزه  از  (.  )اع   مذهبی  متعصب  های 
از سازمان غيرحاردی(  را  هایی که غذای حالل )کوشر(  حاردی و  نيازهای دینی  و سایر 

هم1 بر  جر  ني .  س  ادگرايبن  اناتیاساس    ا ی  یاشغال  یها شهرک  از  ینينشعقب  ای  هي تخل  قبال   در  دولت  یهااستيبا 

  اسلو  ماني پ  یامضا  در   ن،يراب   اسحاق  اقدامات.  کنندیم  مقابله  و  مخالفت   شدت  و   صراحت  به   اعراب،  با   صلح   هرگونه 

 شد.   یافراط انیادگرايبدست بن  یموجب ترور و ،یعرب ی روابط با کشورها یسازیعاد و اردن با  صلح و

  و  ها هي حاش ،یدراشيم ی هانوشته  بابل، و   ياورشل یتلمودها شنا،يم یحاخام  مجموعه)تورات(،  یعبر مقدس کتاب. 2

  ه، يعمل   یهارساله  و  استفتائات  تلمود،  بر  یفقه  شروح  آن،  از  شده   گرفته  یها خطابه  و  وعظ  و  مقدس  کتاب  یرهايتفس

رسایلی    صورت  به  ای  و  هيحاش  شکل  به  ای  که  فلسفه  و  کالم  ،یاخالق    يتعال  ای  موسار  بر  مشتمل  یآثار  ،یعرفان  متون

( که در ميان آنها تورات و  17:  1385ند )انترمن،  رواند؛ از منابع قابل استناد یهود به شمار میجداگانه نگاشته شده 

تلمود جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارند.  

3. Context
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می انگاشته  تامين  نادیده  عمال  ضدصهيونيستی  مواضع  اینجا  در  و  کرده  حمایت  کنند، 
با    1. شودمی اصول  از  بسياری  در  یهودی،  بنيادگرایان  از  گروه  منفعل »این  ،  « بنيادگرایان 

دارند نظر  عقيده   -وحدت  با  ارتباط  در  خاص  طور  زمان   به  در  بابلی  تبعيد  عصر  تداوم 
اما در مواضع و باورهای سنتی خود توقف نکرده و دولت و گفتمان صهيونيستی را    -حال

حک  در  بلکه  مشروع  تفکر  و  نهاد  یک  عنوان  به  انکارواقعيتی    ، « یگرید»  نه  ،  غيرقابل 
عمل )کامال(  موضعی  اتخاذ  با  و  میپذیرفته  دنبال  را  هدف  این  که  گرایانه  کدام  »نمایند 

در عرصه   رو آناناز همين   «.جان و هویت قوم یهود موثر است عمل و رویکرد در حفظ  
گرا نيستند بلکه به دنبال حمایت از گروهی هستند که منافع آنان یا راست  ذاتا چپ  سياسی

کند تامين  بيشتر  پژوهشگرانِ  نظربه    2. را  این   برخی  امروزه  یهودی،  بنيادگرایی  از  گونه 
 یهودی مطابق با شریعت یهود دارد و بيشتر به  کامال   تمایل کمتری به برپایی یک جامعه

-261:  1396فائق،  )درخشه و حسينی  باشددنبال مشارکت در ساختار سياسی اسرائيل می
حاضرند بسياری از اصول خود    -برای نيل به هدف  -عملگرایی حداکثری،    آنان با.  (254
آن تناقضات نظری در اصول و  و به تبع    بر مبنای دستور کار عملگرایانه.  پا بگذارند  را زیر

تفکر    های مختلفی درون آنان شکل گرفته است. یکی از نمایندگان اصلیتفکرات، گروه
بعنوان   را  آنان  منابع  اکثر  در  که  هستند  حاردی  جوامع  )عملگرا(،  یهودی  بنيادگرایی 

های این  اند. مداقه در اندیشهگونه از بنيادگرایی معرفی کردهترین مصداق برای این اصلی
ارتباط و  اجتماعی  اسرائيل می  شان جماعت، ساختار  اجتماعی  به  با ساختار سياسی،  تواند 

 یافتن پاسخ پرسش اصلی این پژوهش کمک کند. 

ل یاسرائ در یحارد  جوامع یباورها  و نهیشیپ
اطالق    4به یهودیان فراارتدوکس  -در معنای جدید آن  –، اس  یا صفتی است که  3حاردی 

استفاده  در    1. شودمی دینداران  کلیِ  قراردادن  خطاب  برای  لفظ  این  مدرن،  عبری  زبان 

 گفتمان  به  یدهجهت و ی ده. اشاره به نقش قدرت در شکل1

 ( دارند.  ی)راست افراط ی با احزاب راست ی شتريب ارتباط  و شباهت  یدتي و عق یاسيس  ثي. البته از ح2

  به   قتريدق   یحارد  ،/haˈrɛdi/  ی سياما با توجه به نوع استرس واژه در زبان انگل  رودیبکار م  زين   یدیحر  یدر فارس  .3

 .  رودیبکار م Haredim  «ی»حاردواژه در حالت جمع به صورت  نی. ارسدیم نظر

4. Ultra-Orthodox
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مذهبی  می اقشار  و  پذیرفت  صورت  تفکيک  تدریج  به  اما  و    2«داتی»شد  شدند  خوانده 
نگاه    (.Heilman, 2000: 12)  «حاردی »ها  فراارتدوکس نوع  از  متاثر  آن  پيروان 

ای  اسی( مقيد به رعایت مجموعهمذهبی و ایدئولوژیک )به مسائل شخصی، اجتماعی و سي 
آیين  مالحظاتِ  و  اخالقی  ی هااز  این  که  هستند  حيات    دینی  در  بارزی  نمود  رفتاری 

گيری این و عقاید شان دارد. هر چند که در خصوص چگونگی شکلسياسی و اجتماعی
رسد تحوالت قرن نوزده  و توسعه مدرنيس  و  آنان، اتفاق نظر وجود ندارد اما به نظر می

احساس خطر یهودیان از نفوذ افکار بيگانه و نيز ادغام یهودیان در جوامع اروپایی، موجب  
دینی  شکل به شدت  تفکراتی  مبنای  بر  و  گيری جریان حاردی  تلمود  تورات،  مبنای  )بر 
خاخامی(  اندیشه مميزه  هگردیدهای  وجوه  از  یکی  محافظه  که  نوعی  و  آنان  کاری 

  ست.بوده اانزواگرایی خودخواسته 
یافته  بتوان اولين تشکيالت سازمان  آگوداس  »را در تشکيل گروه    جماعتاین    شاید 

دانست. زمانی که گروهی    5(4)متشکل از ائتالف دو جریان حسيدی و ميتناگيد  3«اسرائيل
)سال   معتقد  یهودیان  خصوصا    1912از  جدید،  تحوالت  به  واکنش  در  لهستان(  در 

در   یهودیان  ادغام  و  را  سکوالریس   تشکيالت  این  و  آمده  ه   گرد  اروپایی،  جوامع 
این تفکرات و پيروان آنان نمود و   هلوکاست کمک شایانی به توسعهگذاری کردند.  پایه

 ,Friedmanپس از جنگ جهانی دوم جوامع حاردی در سرتاسر جهان شکل گرفتند )

م(.  86 :1993 منطقه  این  به  آن  مرکزی  پایگاه  اسرائيل،  رژی   تشکيل  شدبا  و   نتقل 
اساس رس  الخط و    )بر  6«آگودات اسرائيل»آگوداس اسرائيل به یک حزب سياسی با نام  

امروزه کليه تبدیل شد که  با    تلفظ جدید زبان عبری(  یا مرتبط  احزاب حاریدی منشعب 
باشند. آن می

  ن یدیا  ای(  Jews)   یهودی  را  خود  و   د خواننینم  نام   ن یا  به  را   خود  -لفظ  ن یا  از  انتقاد  با   –  ی دیالبته جماعت حار  .1

(yidn  )دانندی م.

2. Dati

3. Agudas Yisroel

4. Mitnagdim

ا  نیا  تياز اهم   ی. بخش5 ا  نیائتالف به  اما در آن   شدند یم  محسوب  ه   ب يرق   و  مخالف   هاگروه   ن یخاطر بود که 

ائتالف شرکت کردند.  نیدر ا تیهودیحفظ  یمقطع برا

6. Agudat Israel
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 باورها و عقاید
معنای  به  پروردگار  حاردی  محضر  در  خوفناک  یا  برگرفته   ، لرزان  است  کتاب   لفظی  از 

خاص، ریشه در دوران   جریانی گروه و    و انتساب آن به (. کاربرد لفظ  66:  2،  )اشعيا  1مقدس
( )از رهبران معنوی عرفان 2، خاخام اليزر )معروف به اذکاری16مدرن دارد. در اواخر قرن  

گونه درباره حاردی  نوشت: »کسی که خود را وقف سه اصل دینی کرده است: ( این 3کاباال
)   شناخت  توبه«  و  مغفرت  طلب  و  احکام  به  عمل  الهی،   ,Gordon-Bennettاحکام 

( و حدود چهار قرن طول کشيد که این واژه کاربرد عمومی پيدا کند و در معنای 2019
این تفکر،   رسد مهمترین شاخصه ظاهر شود. به نظر می  -برای گروهی خاص   –جدیِد خود  

اصلی آن    4گراییسنت  را  آنان خود  و سنت تر باشد.  دین  مدافعان  معنای ین  )در  دینی  های 
اثر حمالت مدرنيزاسيون و سکوالریزاسيون در   دانند و معتقدند نقش دین بر موسع آن( می 

باید اصالح گردد. ها و بنيادها(  )با بازگشت به سنت رنگ شدن است و این روند  حال ک  
چارچوب،  البته   این  مخالسنت در  یا  واپسگرایی  معنای  به  و گرایی  مدرنيس   با  مطلق  فت 

های مظاهر آن نيست. آنان از فناوری، رفتار، حرفه، سازمان و هر چيزی که نسبت به حرمت 
بی  می مذهبی  اجتناب  شود  اعتقاداتشان  سستی  موجب  یا  باشد  ) تفاوت   ,Baumelکنند 

با احوال شخصيه و (. حاردی19 :2006 ارتباط  از حيث رعایت شریعت خصوصا در  ها 
گروه اعتقادات   با  چندانی  تفاوت  اسرائيل  فردی  در  مذهبی  داتی  –های  خوانده   -5که 

عرصهمی  در  آنان  تمایز  وجوه  که  آنجایی  از  اما  ندارند.  نمایان   شوند  اجتماعی  سياسی 
 شود:شود در ادامه به اختصار به برخی موارد مه  پرداخته می می 

به کار رفته است.  -حاردی –( همين معنا به صورت جمع 66: 5،  در کتاب )اشعيا .1

2. Azkari

 دانند. . هرچند او کاباليست نبود، اما بسياری از بزرگان عرفان کاباال خود را شاگرد وی می3

  موجب   یاسيس  و  یاقتصاد  ،یاجتماع   متعدد  عوامل  و   ستين  نید  از  دفاع  خاص  طور   به  و  لزوما  انیادگراي بن  زهيانگ.  4

  کنند   تالش  و  کرده   رجوع(  نید  یعنی)  داراست  را  یپردازهینظر  قوت   نیشتريب  که  سنت  از   بخش  آن  به  آنان  تا  شده 

  ، ی)هوشنگ  کنند  ا ياح  است،  گرفته   قرار  تهيمدرن  دیتهد  معرض   در  اکنون   که  ی سنت  ی زندگ  فقرات  ستون  مثابه  به   را  آن

1389 :185 .) 

  مسائل   به  ی بندیپا  ن يع  در  که  شوندیم  خوانده  ز ين  مدرن   یها ارتدوکس  بعنوان   که (  ی)دات  ی مذهب  یهاگروه   اما.  5

نسبت  روزآمدتر  یرفتارها  ی،اجتماع  یاسي س  مسائل  در  ،ینید به  و  بپذیرند  را  مختلفی  مشاغل  حاضرند  و  دارند  ی 

 کنند و در سياست فعالند. ها بيشتر در ارتش خدمت میحاردی
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با یک دولت یهودی  « تداوم عصر تبعيد »ها با قائل بودن به  بسياری از حاردی- ، اساسا 
یک    ،مدرن  و  سکوالر  بعنوان  را  اسرائيل  فعلی  رژی   و  هستند  ضرور "مخالف  "شر 

اند. پذیرفته
و  - سياسی  فردی،  زندگی  در  مقدس  کتاب  و  شرع  مطلق  حاکميت  بر  تاکيد  با  آنان 

یهود   قوم  برتری  توراتی(،  مرزهای  )براساس  مقدس  سرزمين  حرمت  به  قائل  اجتماعی؛ 
توسعه)دال و  فلسطينيان  اخراج  یهودی(،  بنيادگرایی  گفتمان  مرکزی  سازی  شهرک  های 

(. Kalev, 2019هستند )
ارزش- ميان  تقابل  مقدم  در  باید  شریعت  معتقدند  یهود،  شریعت  و  دموکراتيک  های 

(.  Pew, 2016: 6) داشته شود
به رژی  اسرائيل کنند، در درجه- نخست    پيش و بيش از آنکه هویت خود را منتسب 

(.  Pew, 2016: 23دانند )خود را یهودی می
جداسازی  - دینی،  مدارس  در  مردان  وقت  تمام  تحصيل  شنبه،  روز  حرمت  رعایت 

از غذای حالل   استفاده  نقل عمومی، کار و ارتش، ضرورت  جنسيتی در سيست  حمل و 
زنان   و  مردان  برای  پوشش خاص  ارتش، ضرورت  در  حاردی  مردان  معافيت  )کوشر(، 

های سياسی و  خصوصا متاثر از جنجال  –ی از جمله مسائلی است که در حال حاضر  حارد
شود.  به عنوان نمادهای هویتی این جماعت شناخته می -ای رسانه

شود، معتقدند در عين مدرن بودن و شان مطرح می آنان در پاسخ به انتقاداتی که عليه -
گذشته  و  سنت  دین،  به  همچنان  مدرن؛  جهان  ب  درک  میخود  احترام  را  ا  آن  و  نگرند 

نقطهمقدس می این  و  با گروه   دانند  )تمایزشان   :Medding, 1996های مرتجع است 

364.)
جوامع حاردی در تمام امور و تصميمات مه  زندگی )نظير محل زندگی، تحصيل،  -

(. Weiss, 2019کنند )های خود مشورت میکار و ازدواج( با خاخام

ل یاسرائ یاسیسدر عرصه   یدیحار جوامع
در مباحث پيشين عمدتا ماهيت و چيستی گفتمان حاردی مورد بحث قرار گرفت اما در  

اسرائيل( شناسایی    « زمينه»ادامه ضرورت دارد جایگاه گفتمان در ظرف   )ساختار سياسی 
طيف وسيع موضوعات و مسائلی که در دایره   اسرائيل به واسطه  ها در جامعهحاردیشود.  
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های متنوعی جای گرفته و منابع مختلف آنها را با  بندی ها وجود دارد، در دستهنآگفتمانی  
حاردی  و احزاب منشعب  ،  شاهاک  اسرائيلاند.  نموده  بندیهایی تقسي عناوین و شاخص 

آنان   زیدان  (.Shahak, 2004: 7)داند  می  1از آن را نماینده جریان بنيادگرایان افراطی 
ارتدوکس ذیل  مذهبیرا  صهيونيست  های  مقابل  در  )و  غيرافراطی(  افراطی  مذهبی  های 

داده )عبدالعالی،  Zeidan, 2006: 225)  جای  مشابهی  دیدگاه  در  و   )1391  :128) ، 
به دو دسته صهيونيست و غير صهيونيست تقسي گروه  بنيادگرایان را  بندی  های مذهبی و 

نيست جای داده است.  یهودیان متعصب غيرصهيو  های حاردی را در زمرهنموده و گروه 
بحث    فریدمن  ذیل  یهودی »در  می« بنيادگرایی  معرفی  را  اصلی  گرایش  دو  که  ،  کند 

باشد  نماد بنيادگرایی رادیکال می  « گوش اموني  »کار و  نماد بنيادگرایی محافظه  « حاردی  »
(Silberstein, 1993: 19 ،25-27: 1389( به نقل از )ژیلبرشتاین .) 

آنک حاردی  وجود  با  یهودیان ها  برای  دیگر  دایاسپورای  یک  را  اسرائيل  دولت  ه 
میمی تالش  ظاهر  در  البته  دارند.  فعالی  حضور  سياست  در  امروزه  اما  از  دانند،  کنند 

از   استفاده  بجای  اجتناب کنند و حتی در جلسات خود  اسرائيل  ، 2کوا ي هات نمادهای رژی  
جریانات حاردی با سایر احزاب  به  خوانند. ساختار احزاب وابسته  های یهودی را مینيایش 

ادامه ساختارشان  اسرائيل،  احزاب  اکثر  دارد.  تفاوت  اما    اسرائيلی  است  غربی  احزاب 
دارند. شورای خاخامی   موازی  دو ساختار  )که در سطح    واحزاب حاردی  سياستمداران 

(. ها هستندکنند مجری دستورات شورای ربیسياسی حضور فعال دارند و آشکارا بيان می
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  

بعنوان یک تاکتيک   –به فلسطينيان    بخشی از سرزمين  )از منظر دینی و    -یا صلح موقت 
ها و طرفداران  قابل تامل اینست که در اینگونه مواضع، چپ  دارند. نکتهمذهبی( مخالفت ن
گروه از  نيز  میصلح  حمایت  بنيادگرا  )های  البته  Shahak, 2004: 20-22کنند   .)

موضع این  برای  بنيادگرایان  دليل  که  است  چپروشن  با  صلح  گيری  طرفداران  و  ها 
تر هستند و  ودیان در دوران تبعيد ضعيفمتفاوت است. بنيادگرایان فقط از این منظر که یه

البته نه صلح کامل بلکه صلحی موقت برای    –به صلح    ،ممکن است جانشان به خطر بيفتد

. جریان معتدل معرفی شده است ه نمایند « مذهبیملی» جریان. 1

2( .Hatikvah )س يون يصه   یجهان جنبش و لياسرائ یمل سرود.
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بيشتر منافع  در هنگام ظهور  دهندنشان میتمایل    -کسب  اینست که  آنان  اساسی  اعتقاد   .
)در  و    واهند بودخ  منجی و دوران رستگاری، یهودیان به مراتب نيرومندتر از غيریهودیان

توانند تمام سرزمين اسرائيل را تصرف نموده و تمام کليساهای مسيحيان و  میآن هنگام(  
امروزه    ،مساجد مسلمانان را ویران نمایند اما هنوز زمان آن فرا نرسيده است. در هر حال

ها و جوامعی  هر چند که هنوز ه  جوامعی از حاردی  در انزوایی خودخواسته در شهرک
میبس زندگی  احزاب    1کنند ته  قالب  در  عملگرایانه  مواضعی  اتخاذ  با  وجود  این  با  اما 

عرصه در  رسمی  صورت  به  مستمر    سياسی  حضور  انتخابات  در  و  یافته  حضور  سياسی 
 نمایند. خود را پيگيری می و منافع هادارند و از این مجرا خواست

 احزاب حاردی  
باشد. از  های زیادی میاست که دارای پيچيدگی  نظام حزبی اسرائيل، نظامی بسيار متنوع

به امروز نزدیک به    1948سال   اسرائيل ظاهر شده  حزب در عرصه  200تا  اند که  سياسی 
حزب   11اند در کنست صاحب کرسی شوند و در حال حاضر  حزب توانسته   110حداقل  

دارند حضور  کنست  اختالفات    2.در  ورایِ  در  مختلف  ایگفتمانیاحزاب  در   ده، 
متفق سياسی  در  صهيونيس   و  هستند  جریان    اکثرالقول  به  مثبت  نظر  و  تایيد  نوعی  آنها 

احزاب   از  برخی  حتی  و  دارد  وجود  دینی(  لزوما  نه  سياسی  بعد  بر  تاکيد  )با  صهيونيس  
 معتقد است: « عبد معروف»اند. برای صهيونيس  رسالتی الهی قائل شده

هسته » روزی  اینکه  با هدف  احزاب  عرصه   جامعه  این  به  پا  دهند  تشکيل  را  صهيونيستی 
یهود داشتهسياست گذارده تاسيس دولت  بارزی در  نقش  احزاب  این  )معروف،   « اند اند. 

 (. 41:  1380به نقل از )افتخاری،   113:  1374
محسوب    کار  اساس  و  دارد  بسياری  اهميت  دولت  و  کنست  در  حزبی  نظام  این 
های سياسی  ای طراحی شده که امکان طرح خواستهونهشود. ساختار سياسی فعلی به گمی

های مختلف  رو گروهپذیر نموده است. از همين مکانااجتماعی را فقط از مجرای حزبی  

آ  ییهاینگران  هیما   انزوا  نیا  نظران،صاحب  یبرخ  دید  از.  1 م   نده یدر  بالقوه  بروز مشکالت و    تواندیاست و  باعث 

اجتماع شود.   یاصل  انیبا جر یاختالفات 

  ک  یو    ستياحزاب کنست ب  ری( در ائتالف با سا کودي)ل  روز يحزب پ  یناتوان  ل يدلپژوهش به    نیدر زمان نگارش ا  .2

 برگزار شود.   2019سپتامبر  17منحل شد و مقرر شده انتخابات مجدد در  
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از طریق حزب مستقل یا از طریق حمایت از احزاب   –ناچارند نياز خود را در قالب حزبی 
نی، قومی یا طبقاتی بخواهد  نژادی، دی   بيان نمایند. هنگامی که یک خواسته  -یا اشخاص 

در ساختار سياسی حاک  و نظام حزبی و انتخاباتی مطرح شود، برخی مالحظات باید در 
برنامه  یا  ایده، طرح  لزوما  با طرح نظری  –اوليه    نظر گرفته شوند و  مطابق  قابليت   -دقيقا 

عرصه در  عينی  ناچار  تحقق  به  و  ندارد  را  سياست  خواست عملی  تغييرات  یا  دستخوش  ه 
 شود که جوامع حاریدی مصداق روشنی بر تایيد این ادعا هستند.  ای میناخواسته

اسرائيل  سياسی  هتوراهاحزاب    ؛در صحنه  دیگل  و  اسرائيل  اگودات  دو    شاس،  )این 
اند( نماینده جریان با یکدیگر متحد شده  یهودیت هتوراهائتالف    حزب در حال حاضر در

می پحاردی  که  همانطور  شد،  باشند.  ذکر  این  از  اسرائيل يش  حزبی    1آگودات  نخستين 
یک   به شکل  را  آنها  اجتماعی  و  سياسی  تفکر حاردی، حضور  نماینده  بعنوان  که  است 

احزابی که امروز به نمایندگی از حاردی  در انتخابات    حزب سياسی مطرح کرد؛ لذا کليه
یا از   به نوعی  پرچ  و    شاسانند  منشعب شده )م  آگوداتو صحنه سياسی حضور دارند 

اند، لذا در ادامه به معرفی  ( یا در ائتالف با آن )یهودیت متحد توراتی( تشکيل شدهتورات
شود.  احزاب فعال حاردی که امروزه در صحنه سياسی حضور دارند، پرداخته می

   2حزب شاس 

می  محسوب  فراارتدوکس  و  سياسی  حزبی  که شاس،  وابسته  به    شود  حاردی   جریان 
و اساس تشکيل    3تاسيس  وسف ی  ایعوادتوسط خاخام    1984این حزب در سال    باشد.می

است. هدف تشکيل حزب،    شدهسفاردی    آن پایان دادن به تعصب و تبعيض عليه جامعه
گذشته » شکوه  دنبال    « بازگرداندن  به  سياسی  و  دینی  ادبياتی  از  استفاده  با  و  شده  اعالم 

ط است.  اهداف سياسی خود  پيشبرد  و  آرا  دهندگان  جذب  و رای  آن عمدتا  به  رفداران 
( هستند اما با این وجود  212-207:  1391ی و ميزراحی و اقشار ضعيف )عبدالعالی،  دسفار

اسرائيل،  .  1   ت ی اکثر  که  است   »گور«  فهیطا  آنها  نیترمه   از  که  است  ید يحس  یهاگروه   از   یائتالف   خودآگودات 

 حزب   و  شد  منشعب  آن  از  1988  سال   در  که  یتوانيل  جناح  مانند  گرید  فیطوا   ني همچن  و  ددهیم  ليتشک  را  اگودات

 . شد منشعب حزب نیچند به  خود نوبه به  حزب نیا. داد لي تشک  را تورات پرچ  یعنی هتوراه« گلی»د

 است.  "نگهبان تورات یهایسفارد"حزب  نام  ی. معن2

در  پارلمان  انتخابات  از  قبل  یاندک.  3 و   فهرست  در  سفاردی   دینی  رهبران  شدن  گرفته  نادیده   به  اعتراض  یازده  

 . اسرائيل اگودات حزب انتخاباتی
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یهودیان مذهبی )و حتی برخی سکوالرها( نيز به آن گرایش دارند و در موضوعاتی نظير  
سکوالریس   با  فلسطينی 1مخالفت  اعراب  با  دشمنی  آنان  2،  نابودیِ  ضرورت  مسائل 3و   ،

با آن    5گرایان( ، مسائل اخالقی )مخالفت با همجنس 4(Fendel, 2010سرزمينی )  دینی،
دهند. به دليل مخالفت خاخامها و رهبران معنوی حزب، تاکنون تمامی  همراهی نشان می

 ,Chabin)  اعضای حزب متشکل از مردان بوده و زنان در این حزب جایگاهی ندارند

2015.)6

آ  در  حزب  مانند این  خارجی  سياست  و  اجتماعی  مسائل  در  بویژه  تاسيس  غاز 
. از سوی دیگر در مواضعش  گرایش داشتهای اشغالی به جناح چپ  نشينی از زمين عقب

اما در ادامه بسوی راست   به احزاب حاردی نزدیک بود  پيدا    تمایلنسبت به صهيونيس ، 
د در ائتالف بوده است. شاس  گرای ليکواخير همواره با حزب راست  در چند دوره  کرد و

و به   -درصد آرا(    5.99کرسی )با    8)دوره بيست و یک (، توانست    7انتخابات سال جاری 
پيروز حزب  سومين  علی   -عنوان  نماید.  سياستکسب  رژی   رغ   سکوالر  های 
اساس قوانين شریعت یهود )هالخا(    ست که دولت باید بر ا   صهيونيستی، حزب قائل به این 

نماید   بنيادگرای  8( Siegel, 2015)عمل  احزاب  شد،  ذکر  نيز  از  پيش  که  همانطور   .
یهودی نظير شاس رویکردی کامال عملگرا اتخاذ نموده و با وجود اینکه اساسا اعتقادی به  

1. https://www.britannica.com/topic/Shas

  ز يشناسد و حضور آنها را ن  ینم  تيرا به رسم   نيابراز کرده است که ملت فلسط  رشياخ  یکردهایحزب در رو   نیا.  2

ب   یدر کرانه باختر اقل  زيرا ن  لي داخل اسرائ  ینيو اعراب فلسط   شناسدینم  تي ه رسمو نوار غزه    ت يبه رسم  تيبعنوان 

با آنها با تسامح برخورد   د یکه با  داند یم ی حي و مس ی مانند مسلمانان و دروز ینید ی هاتيو فقط آنها را اقل شناسدینم

 (.  Peled, 2002کند )

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). 

. 1398 نیفرورد  ستيمطابق با ب 2019  لینه  آور .7

8. https://www.jewishvirtuallibrary.org/shas-political-party.

https://www.haaretz.com/1.5106595
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135611
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135611
http://www.haaretz.com/news/shas-mk-gays-are-causing-israeli-society-to-self-destruct-1.238216
http://www.haaretz.com/news/shas-mk-gays-are-causing-israeli-society-to-self-destruct-1.238216
https://www.haaretz.com/1.4985143
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سياست از  با  برخی  اما  ندارند  فعلی  رژی   توجيه    دولتهای  را  آن  و  کرده  همکاری 
نمونه خاخام یوسف )رهبر  1.کنندمی و   بعنوان  ادبيات دینی  با  مقاطعی  معنوی حزب( در 

دارد،   اهميت  سرزمين  از  بيش  یهودیان  جان  حفظ  تبعيد  دوران  در  موضوع  این  طرح 
های سرزمينی رژی  صهيونيستی را مشروع جلوه دهد. کوشيده سياست

 ( هاتوراه  اهداوتی) متحد یتورات تیهودی حزب
  هاتوراه   گلیدو    لي آگودات اسرائ  ائتالف دو حزب   و در نتيجه  1992سال  در  این حزب  

حاردی بيشتر  آرای  کسب  منظور  اشکنازیبه  )عمدتا  و  ها  ليتوانی  جریان  به  وابسته  های 
آن    حسيدی( تشکيل شد. پيش از معرفی این حزب ضرورت دارد احزاب تشکيل دهنده
می نظر  به  الزم  شده  یاد  احزاب  خصوص  در  مختصری  توضيح  لذا  شوند  رسد. معرفی 

این حزب، اساسا این نام    )پرچ  تورات( یکی از احزاب تشکيل دهنده  هتورا  گلیدحزب  
با پرچ  رسمی و رژی  سکوالر  به این خاطر برگزیده بود که حاکی از مخالفت آن   2را 
نيز حزب بسيار مهمی در تاریخ اسرائيل به شمار می  رود  اسرائيل باشد. آگودات اسرائيل 

سال   در  تشکي   1980که  لهستان  اسرائيلدر  رژی   تشکيل  از  پس  و  شد  نمایندگی    ،ل 
های حاردی را به عهده داشت. هر چند که در ابتدای تشکيل این حزب، رهبران آن گروه 

استقالل )و دریافت برخی   صدور اعالميه با جنبش صهيونيستی مخالف بودند اما در آستانه 
ابتدای 3امتيازات  به نوعی مواضع خود را تعدیل نموده و از  تقریبا در    (  به حال  تاسيس تا 

ها  اند. تصميمات حزب توسط شورای خاخامهای اسرائيل مشارکت فعال داشتهتمام دولت
از    -عمدتا به دالیل دینی و سياسی  -شد و عموما ضمن ائتالف با احزاب پيروز،  اتخاذ می

پست میپذیرش  امتناع  کابينه  دوهای  افکار  از  ترکيبی  ح  کردند.  در  مذکور  زب  حزب 
یهودیت متحد توراتی، موجب بروز ناهماهنگی و اختالفات نظر شده و گاه این اختالفات  

سال   نمونه  عنوان  به  است.  شده  حزب  در  انشقاق  موجب  که  رفته  پيش  حدی   2004تا 

س  یبرخ  .1 به  توجه  با    احزاب   تیمحور  با  یائتالف   یها دولت  در   آن  مشارکت  و   حزب  نیا  ی هااستيمعتقدند 

مصالحه در مسائل    ،آن  جهينت   در  و   دارد  وجود   آن  بر  حاک   ی هااستيس  در  یرومندين  انهیعملگرا  شاتیگرا  گرا،چپ

   .(Ettinger, 2014) خوردیآشکارا به چش  م یب و مذه یاقتصاد

.بود سکوالر  یرژ یجد  نیمنتقد از یک ی حزب، یمعنو  رهبران از  شا  خاخام .2

  ی برخ  تداوم و ی نید مدارس از یمال شتريب  تیحما ها، ائتالف به   ورودش ی برا ی نید یحزب بعنوان ل ياسرائ  آگودات. 3

 بود. گذاشته  شرط را حالل  یغذا  انون ق   و شنبه  روز قانون   مانند ،ینید نيقوان 
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ادامه   2006مجدد به دو بخش تقسي  شد و این وضعيت تا پيش از انتخابات سال    ،حزب
، تاثر از تفکرات حاردی است و در کليات و اهدافهای کالن میافت. حزب در سياست

اخير )کنست   انتخابات  این حزب در  اوج موفقيت  ندارد.  با حزب شاس  تفاوت چندانی 
 درصد آرا( را کسب کند.  5.78کرسی ) 8( بود که توانست 2019بيست و یک  سال 

 ل ی اسرائ یاسیس ساختار در یحارد  احزاب  نقش یابیارز
از    نماینده و  حاردی )بعنوان   ان ی جر  به بخشی  بنيادگرایی عملگرا( در قالب احزاب سياسی 

تاکيد  یهودی  قوميت  و  دین  تاریخ،  از  عناصری  بر  ناخواسته  یا  که   نموده   صورت خواسته 
عامه  فلسفی خارج   برای  و  انتزاعی  از حالت  را  باورها  آنان  هستند.  فه   قابل  و  آشنا  مردم 

اند. احزاب حاردی برای جلب نموده   تبدیل   ول عامه کرده و به شعارهایی زودفه  و مورد قب 
حمایت عمومی، ضمن دینی جلوه دادن مفاهي  سياسی و اجتماعی، باورهای ناسيوناليستی را 

باشد: از ای می دهند. اتخاذ چنين رویکردی دارای فواید چندگانه نيز در قالب دینی ارائه می 
با آنان را دشوار می  افزایش  وی دیگر  سازد و از س یک سو مخالفت  مشروعيت و موجب 

کنند که در ميان قوم به منابعی استناد می   نظرات   . زیرا در توجيه عقاید و شود اقتدارشان می 
یهود معتبر و موجه است. بعنوان نمونه در حمایت از جریان سياسی حاک ، سياست خود را 

می  بيان  توراتی  شعارهای  قالب  و  در  ضمن،  کنند  گروه در  از ملی های  حمایت  )اع   گرا 
را   و سکوالر(  یهودی می   جلب مذهبی  بنيادگرایان  هر   ؛ کنند.  و  فرهنگ  اقتصاد،  سياست، 

بينند و به نظر آنان می   رستگاری مربوط به زندگی دنيوی است، در پرتو مفهوم  را که  آنچه  
با معيار مسيحایی داوری شوند که آیا موضوع مورد  باید  یا اخالقی  همه مالحظات عملی 

می   بحث  شتاب  موعود  ارض  نهایی  آزادی  و  رستگاری  فرایند  تعویق به  را  آن  یا  بخشد 
)گيدیون،  می  گونه 59:  1378اندازد  تنوع  به  توجه  با  دامنه (.  و  یهودی  بنيادگرایی  های 

نيز گسترش یافته   بنيادگراییکنند، حاميان  مسائلی که در خصوص آن اظهار نظر می   گسترده
ا  طيفی  حيث  این  از  و  گروه است  جز ز  مذهبی  تا  سکوالر  محسوب   شانطرفداران   ء های 

انتخاباتی شوند.  می  پایگاه سياسی و  نيز در تقویت  البته رشد سریع جمعيت جوامع حاردی 
است آنان   نبوده  تاثير  جامعه .  بی  ميان  در  رشد  نر   ميزان  نمونه  عنوان  به    به   پنجحاردی 

عالوه بر این،   1.درصد است   1.2ر حاردی  غي   درحاليکه این رق  برای جامعه   1رسددرصد می 

.  دهندیم ل يرا تشک  لي ئاسرا تي جمع از درصد  ازده ی حدود  ،یحارد انیهودی. در حال حاضر 1
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ها در خصوص اولویت برخی خاخام   از ایده   ،گرا و طرفداران صلح های چپ برخی از گروه 
مقابل توسعه در  یهودیان  این حيث جز  کرده  سرزمينی حمایت   جان  از  آنها   ء و  طرفداران 

ای افراطی نيز ه ( و در طرف مقابل، برخی از گروه Shahak, 2004: 20گيرند ) قرار می 
کنند. البته روشن است که از تفکرات ضد اسالمی و ضد عربی آنان استقبال و حمایت می 

ها به صورت تاکتيکی و منوط و مشروط به خدماتی است که طرفين به اغلب این حمایت 
  نمایند. می ه  ارائه  

زمانی طوالنی   برهه  یک  در  انتخابات  تحليلی  بررسی  منظور سنجش گرا  -در  یش  به 
گرا  نشان داده شد که احزاب مذهبی و راست  -افکار عمومی به جریانات سياسی و فکری

از حمایت بيشتری برخوردار بوده و این مطلب به نوعی از این واقعيت حکایت دارد که  
قرار می یهودی  بنيادگرایی  تاثير  یهودیانی که تحت  افزایش  شمارِ  پيوسته در حال  گيرند 

پروفسور   مقاله  « ينگ کيمبرل»است.  عنوان  در  با  ملی»ای  در  مذهب،  دموکراسی  و  گرایی 
جامعه  « اسرائيل که  است  می  معتقد  تصور  در خارج  که  چيزی  آن  از  بيش  شود  اسرائيل 

دسته میبندیدرگير  مذهبی  چالش های  و  آن  باشد  عقيدتی  مورد    –های  در  خصوصا 
 ,Shahakبسيار زیاد است )  -روندتصوراتی که در خارج از اسرائيل بدیهی به شمار می

دوره 6 :2004 در  انتخابات  آرای  تحليل  می(.  نشان  کنست  مختلف  احزاب  های  دهد 
و   داده  اختصاص  خود  به  را  سوم  جایگاه  همواره  مستقل،  یا  ائتالفی  صورت  به  حاردی 

از   آنان  سال    3.7  -کمترین   -آرای  ده   )کنست  تا  1981درصد   –درصد    16.7( 
پانزد  -بيشترین سال  )کنست  و  1991ه   مه   بسيار  نقشی  همواره  و  بوده  نوسان  در   )

. (320: 1396)درخشه و حسينی فائق،  اندتاثيرگذار در تشکيل کابينه داشته

ل یاسرائ میرژ با یحارد جامعه  تعامل 
نظير شکافچالش  اسرائيل  در  اساسی  قومی  های ساختاری  تاریخی  متنوع  اجتماعی  های 

مراتب  ادیان و اختالفات مذهبی درون دینی(، توزیع و سلسله)عرب و یهود(، دینی )تعدد  
دینداران   و  سکوالر  یهودیان  تاثيرگذار  و  مه   اختالف  و  سفاردی(  )اشکنازی،  طبقاتی 

در کنار نظام سياسی    -ها با ه  و تداخل این شکاف-(  94-95:  1391متعصب )عبدالعالی،  

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). 

http://www.cbs.gov.il/publications/tec27.pdf
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از سوی    1. است  شده   (ثباتبی)اما    به ظاهر متکثر  گيری یک نظامو انتخاباتی موجب شکل
شد  دیگر   گفته  که  گونههمانطور  به  فعلی  سياسی  امکان طرح  نظام  که  طراحی شده  ای 
حزبی  خواسته مجرای  از  فقط  را  اجتماعی  سياسی  هر  مکاناهای  لذا  است  نموده  پذیر 

وجود، سه  ابراز  برای  تاثيرگذاریگفتمان  و  قواعد   ؛خواهی  برخی  است  ناچار  ضرورتا 
را پذیرا باشد یا خود را با آن تطبيق دهد    -در حال حاضر گفتمان صهيونيستی  -  « زمينه »

 برای اند.  را برای آن بکار برده  «نهي زم  از  گفتمان  یریپذري تاث »که در ادبيات گفتمانی تعبير  
اسرائيل سياسی  ساختار  در  حاردی  گفتمان  تاثر  و  تاثير  ميزان  به    ،ارزیابی   طرح ناگزیر 

وضوعاتی هستي  که این تعامل و جهت آن را مشخص نماید که در ادامه با  ق و میمصاد
 . شودمیبررسی برخی نقاط عطف و موضوعات مه  به آن پرداخته 

 جایگاه دین در رژیم اسرائیل چالش  -الف
اساسی از  یکی  شد،  ذکر  که  سياسی  همانطور  ساختار  و  حاک   هيات  که  مسائلی  ترین 

ب روبروست،  آن  با  عملی  اسرائيل  و  نظری  حيث  از  دولت  و  دین  تعامل  چگونگی  حث 
باشد. مطلبی که از گذشته تا به حال همواره به عنوان یک معضل اساسی به شمار رفته  می
به صبغه  و مقاله ضرورت دارد.    دینی و مذهبی حاردی ،   با توجه  این  به آن در  پرداختن 

ای کلی در  د( صدور گزارهروشن است که به دالیل مختلف )که در ادامه بحث خواهد ش
 . باشدنمیپذیر این خصوص امکان

طيف    و  ندارد  وجود  دینداران  ميان  دین،  از  واحدی  قرائت  که  داشت  نظر  در  باید 
تا دینداران سنتی و سکوالر استدالل خود را دارند. همچنين    ،متعصبان مذهبی  نظرات و 

های اجتماعی  نقش دین در عرصه  حضور و  ادیان( مساله  )نه تنها در یهودیت بلکه در همه
برانگيز و مورد اختالف بوده است. در رژی  اسرائيل   و سياسی همواره موضوعی چالش 

ای از مفاهي ِ قوميت، دیانت،  پيچيده  این مساله اهميتی دوچندان یافته است زیرا مجموعه
اع نظری را  اجمهمراه با منابع متنوع و مورد اختالف،    ایدئولوژی در کنار تاریخی کهن،

مه  )و  این  بر  مضاف  است.  ساخته  مشکل  پيش  از  نقش بيش  باید  همه(  از  آفرینی  تر 
افزود.  های مختلف را نيز به این مجموعه آشکارِ سياست در خلق دانش و تاثير بر گفتمان

احزاب جد  با  و  اندبوده   یائتالف   لي اسرائ  یهادولت  یتمام،  1948  از.  1 محبوب  د،یتعدد  اصل   تي کاهش    ی دو حزب 

. است شده  د یتشد یاسيس ی ثباتیب و  استقرار عدم نیا ،(کودي)کار و ل
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از شکل فعلی   –گيری رژی  صهيونيستی  پس  به طور خاص در شرایط  بعنوان    -و  آنچه 
عرصه  "دین" و  سي  در  سنت  از  برخواسته  دین  لزوما  دارد،  وجود  اجتماعی  حتی  و  اسی 

ایدئولوژیک عرضه  قالب  این ساختار، در یک  در  دین  بلکه  نيست  یهودی  مقدس  منابع 
بهره آن  از  خود  منافع  و  سالیق  اقتضای  به  مختلف  جریانات  و  احزاب  که  برداری  شده 

های مرتبط  گماتيک در حوزه این وضعيت، پررنگ شدن رویکردهای پرا  نتيجه  1.کنندمی
با امور دینی است. 

 موافقتنامه وضع موجود  -ب
پيشنهادات مبنای  بر  موافقتنامه  به    ونیگوربن   این  یهود(  آژانس  اجرایی  رئيس  )بعنوان 

اسرائ ارائه  لي آگودات  با  ارتباط  تضمين  در  در برخی  از    ها  )پيش  مذهبی  امور  خصوص 
اساس این توافق، رهبران صهيونيست   فت. برشکل گر  1947ژوئن    19تاسيس دولت( در  

های  ، سامانه آموزش دینی و اختيارات دادگاه2در مورد حرمت روز شنبه، غذاهای حالل 
ها به جنبش دینی آگودات  ضمانت ای ازمجموعه ، مذهبی یهودی در زمينه احوال شخصيه

نتيجه در  دادند.  موافقتنامه  اسرائيل  یهو  ،این  نگرانی  و  دغدغه  ارتدوکس  چهار  دیان 
آموزش(   و  شخصيه  احوال  حالل،  غذای  شنبه،  شد)تعطيلی  که  لحاظ  سياسی  رهبران  ؛ 

از   و  نمودند  تثبيت  دینی  رهبران  و  بر جریانات  را  بودند حاکميت خود  همگی سکوالر 
به   نيز  مذهبيون  و  گرفتند  بدست  را  سياسی  و  اقتصادی  امنيتی،  امور  زمام  دیگر  سوی 

ت یافتند و ترس آنان از اینکه دولت سکوالر شئون خاص  های خود دسحداقل خواست
زمينه توافقنامه  این  برداشته شد.  ميان  از  کند  پایمال  را  دو    دینی  ميان  تفاه   و  همزیستی 

تشکيل دولت  سکوالرگرایش   امکان  از  و دینی را هموار ساخت و  متشکل  ائتالفی  های 
آورد فراه   را  دینی  کوچک  احزاب  و  الئيک  بزرگ  (. 180:  1381)ماضی،    احزاب 

قانونی   اساس  و  پایه  بودن،  یهودی  و  دولت  بين  رابطه  مورد  در  موجود  وضع  موافقتنامه 

اسرائيل". ماضی در کتاب  1 معتقد است جریان می  "دین مدنی"را    یدئولوژیااین    "سياست و دیانت در  خواند و 

ن هيچ  را جزصهيونيس   آن  آنجایی که  از  اما  نيست  قائل  سنتی  دین  برای  یهود"ارکان    ءقشی  لذا  می  "قوميت  داند 

تواند آن را تماما نادیده انگارد. به همين دليل رهبران سياسی نياز به یک دین جدید را احساس کردند که ریشه  نمی

ها و فرق دینی  دولتی را جایگزین سازمان  ردیف آن نباشد و دولت و نهادهایهای یهود داشته باشد اما ه در سنت

 ( 188-196:  1381کند )

2. Kosher.
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می شمار  به  اسرائيل  قضایی  سيست   در  موجود  در  دوگانگی  بویژه  دوگانگی  این  و  آید 
های انسان، آموزش و سایر مسائل اجتماعی کامال  مورد احوال شخصيه، حقوق و آزادی

هایی که برای اصالح آن از سوی . این موافقتنامه تاکنون در برابر کليه تالشمشهود است
سکوالر   جریانات  حمالت  هرگاه  است.  کرده  مقاومت  آمده،  بعمل  مختلف  جریانات 

شدت گرفته است، احزاب    (بر رفتار اجتماعی افراد)های این موافقتنامه  برضد محدودیت
او جمعيت برخی  به  استناد  با  مذهبی  موافقتنامه های  مواد  و تالش    ز  برخاسته  مخالفت  به 

اند که مفاد آن را حفظ کنند، ولی هرگاه احزاب مذهبی در صحنه سياسی قدرت  کرده
های مدنی و بویژه دیوان عالی کشور شروع به عرض اندام کرده اند با حمله به دادگاهیافته

(. 81: 1384اند )جنتی، و خواستار تقویت موقعيت شریعت یهودی در نظام قضایی گردیده

 قانون تال  -پ
نگرانی  از  یکی  اسرائيل  رژی   تشکيل  ابتدای  از  که  شد  بحث  این  از  جوامع پيش  های 

حاردی، مساله خدمت اجباری در ارتش بود که عموما با توجيهات مذهبی و دینی از آن  
می باز  جنجالسر  و  بحث  از  پس  سرانجام  مساله، زدند.  این  خصوص  در  متعدد  های 

سال   )بر  2002سرانجام در  تال  قانون  باراک،  ایهود  زمان  در  توصيه   و  های کميته  اساس 
نظام1تال هدف  با  بر (  و  رسيد  تصویب  به  ارتش  در  حاردی  جوامع  خدمت  کردن  مند 

تمام دانشجویان  آن،  میاساس  )یشيوا(  مذهبی  مدارس  سن  وقت  تا  سالگی    23توانند 
بينداز تاخير  به  را  نظامی خود  ارتش،  خدمت  در  بجای سه سال خدمت  آن  از  و پس  ند 

ماهفقط   دولت    شانزده  اختيار  در  اجتماعی  خدمات  قالب  در  سال  یک  یا  کنند  خدمت 
انزوای    2.باشند با  به منظور مقابله  به نوعی  قانون برای حل یک معضل و  این  هر چند که 

د اما از  تصویب ش  -به صورت موقت  -تعمدی جوامع حاردی در ساختار نظامی اسرائيل 
آشکار   تبعيض  یک  را  آن  حاردی  غير  جوامع  سو،  یک  از  نبود.  موفق  مختلف  جهات 

به دالیل    –دانستند و از سوی دیگر جوامع حاردی استقبالی از آن بعمل نياورده و عمدتا  

از خدمت در ارتش    یجوامع حارد  تيکردن معاف   مند نظام  منظور   به  لياسرائ  پارلمان   در  1992  سال   در  ته يکم  نیا  .1

شده بود.   ليتشک

 : دیيفرما مراجعه منبع نیا به قانون ن یا خصوص در شترياطالعات ب ی. برا2

http://www.loc.gov/law/help/il-haredi-military-draft/israel-haredi-military-draft-

postponement.pdf.
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بر  -مذهبی نشدند  حاضر  مانده  باقی  یشيوا  نمایند   در  عمل  قانون  این  ترتيبات  اساس 
(Gradstein, 2012صرف .) دعاوی حقوقی از  سياسی  1نظر  این    2و  موضوعيت  با  که 

تنش و  اختالفات  از  و آشکار  زنده  نمادی  باید  را  تال  قانون  است،  های  قانون در جریان 
در جامعه اسرائيل دانست. در هر حال جوامع و احزاب حاردی همچنان بر    داخلی فزاینده  

فيت قانونی دانشجویان مدارس  خصوصا با تاکيد بر معا  -  3ضرورت ادامه حيات این قانون 
به حدی جدی   تنش  این  فعلی،  دارند. در وضعيت  تاکيد  غيرقابل حل   –دینی  -و شاید 

خاخام سو  یک  از  که  اگر  است  حتی  حاردی  جوانان  معتقدند،  حاردی  خاطر  -های  به 
قانون  این  با  از    -مخالفت  و  ارتش خدمت کنند  در  است که  این  از  بهتر  بيفتند  زندان  به 

 2019یکی از موضوعات چالشی و بحث برانگيزی بود که در سال    این مسالهگر  سوی دی
تاریخ   در  بار  نخستين  )برای  مجدد  انتخابات  برگزاری  و  پارلمان  انحالل  به  منجر  دوبار 

نمی نظر  به  این چالش در کوتاهاسرائيل( گردید.  بر  پایانی  باشد  رسد  داشته  مدت وجود 
خاخام با  زیرا  حاردی  جوامع  برهای  مطالعه  تاکيد  بودن  حياتی(  )و  وقت  تمام  ضروری 

دفاع از    معتقدند آنان در حال تربيت سربازانی در جبههتورات توسط طالب علوم دینی،  
مقابل طرف  در  هستند.  اسرائيل  عقيدتی  و  دینی  غير    ،هویت  حتی  )و  سکوالر  جریانات 

 نسبت به آن معترضند. دانند و سکوالر( این روند را تبعيضی آشکار و ناعادالنه می
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http://www.haaretz.com/news/national/after-tal-law-ruling-israel-is-back-to-square-one-1.414019
http://www.haaretz.com/news/national/after-tal-law-ruling-israel-is-back-to-square-one-1.414019
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3427136,00.html
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باشد که آنان را قادر ساخته ضمن حفظ  مواجهه با تحوالت سياسی و اجتماعی جدید می
و با حفظ حری  متمایزِ    –درجاتی از انزوا و عزلت از جریان اصلی جامعه، در مواقع لزوم  

بپر  -خود نقش  ایفای  بلکه  به  کنند،  دفاع  خود  هویت  و  حيات  از  تنها  نه  و  دازند 
های خود را از طرق مقتضی )در حال حاضر از طریق حزبی( بر ساختار اجتماعی  سياست

ای طراحی شده که در  به گونه  1. از منظر بيرونی نيز ساختار سياسی نمایندو سياسی تحميل  
پيش روی    د و بعبارتی تنها گزینهای جز همراهی و همسازی ندارناغلب موارد آنان چاره

می  ،آنان اجتماعی  و  سياسی  ساختار  در  موجود  قواعد  برخی  حال  پذیرش  هر  در  باشد. 
این   نکته  تامل  و  ا  قابل  سياسی  هویتی،  عقيدتی،  جمعيتی،  فعلیِ  ظرفيت  با  آنان  که  ست 

آفرینی در آینده دارند. نقش  برای موثریبسيار  توانعصبيتی که دارند، 
تا سال    60سریع جمعيتی که  رشد    و  دارند  بيست سال  زیر  آنان  پانزده    2027درصد 

رشد    2، هاافزایش حضور آنان در دانشگاه  ، درصد جمعيت اسرائيل را تشکيل خواهند داد
اجتماعی خدمات  و  ارتش  در  خدمت  اینترنت   ،متقاضيان  از  استفاده  افزایش 3افزایش  و 

مردان انحصا   4اشتغال  ایجاد  برای  تالش  استارتو  بر  مبتنی  کارهای  و  کسب  و  ر  آپ 
انکار  فناوری قابل  غير  سياسی  دستاوردهای  و  جدید  کرسی  –های  افزایش  های  نظير 
همگی از این واقعيت حکایت دارند که    5؛در کنار سبک زندگی منحصر به فرد  -پارلمانی

غير    .1 زندگی  از  و روشی  سبک  چنين  مدرن  در عصر  داشت،  توجه  باید  موجود،  ساختارهای  از  نظر  البته صرف 

عمومی و خصوصی متاثر از عصر مدرنيس  اثرات وضعی خود را بر      آميختگی حوزه ممکن به نظر می رسد و در ه

 این جوامع داشته است.  

 درصد رشد داشته است.   150تعداد دانشجویان حاردی  2017تا  2010از سال   .2

 کنند.  درصد از آنان از اینترنت استفاده می 43فقط   2017اساس آمار سال   بر .3

مي  .4 جوامع  این  حرفهدر  در  عموما  زنان  و  است  بيشتر  مردان  از  زنان  اشتغال  در  زان  بتوانند  که  دارند  اشتغال  هایی 

 های بسته و امن )و گاه کامال زنانه( کار کنند.  محيط

زندگ  .5 ا  یسبک  و  نیخاص  داشتن  و    ی اريهم  یهاست يس  قناعت،  باال،  یزندگ  به  دي ام  رينظ  ییهایژگیجوامع 

  با   سهیمقا  در  را  آنان  -یاقتصاد  مشکالت   داشتن  رغ یعل  -واحد  یاز رهبر  تي تبع  ،یجمع  اراده   و  یهماهنگ  ،یگروه

 توانمندتر ساخته است.    لي در اسرائ یو مذهب یقوم  یهاگروه  ریسا
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ی خواهد  سياسی و اجتماعی اسرائيل بسيار جد  آفرینی و حضور این جوامع در آیندهنقش 
  1.بود
اصلی این    مالحظات یاد شده، در مجموع برای تحليل کلی و پاسخ به مساله  توجه بهبا   

تحقيق با رویکرد گفتمانی، یادآوری این نکته ضروریست که همواره ميان گفتمان و بستر  
نمی سو  یک  از  دارد.  وجود  مستمر  تعاملی  و  رابطه  )زمينه(،  سياسی  از  اجتماعی  توان 

و از سوی دیگر  2اری هميشگی گفتمان بر فرایندهای اجتماعی سياسی سخن گفت تاثيرگذ
گفتمان مستمر  زمينهتاثيرپذیری  تحوالت  و  فرایندها  از  درها  لذا  نيست.  قطعی  نظر   ای 

داشتن فرض مذکور، باید قائل به نوعی تعامل دائمی ميان زمينه و گفتمان باشي  که طبيعتا  
مقاطعی زمينه    ،در  یا  تاثير  گفتمان  و  نماید  تحميل  را  خود  اقتضائات  و  الزامات  توانسته 

 تری از خود بر جای نهد. پررنگ 
نماینده  عنوان  به  حاردی  جوامع  خصوص  نظر    در  به  عملگرا،  بنيادگرایی  گفتمان 
، گفتمان آنان متاثر از تحوالت زمينه  2000رسد از ابتدای تاسيس رژی  اسرائيل تا سال  می

که تاثيرگذار باشد خود را با مقتضيات گفتمان رقيب )گفتمان سکوالر  بوده و بيش از آن
تدریج   به  اما  است.  داده  تطبيق  دهه   –صهيونيستی(  در یک  شاهد    -اخير  به طور خاص 

اجتماعی اسرائيل    -های این گفتمان در ساختار سياسیفراروایت  گستردگی، شيوع و غلبه
دال پررنگ  حضور  و  گفتمانهستي   توسعه  نظير  -های  ثمربخش    ضرورت  سرزمينی، 

اولویت صلح،  گفتگوهای  و  مذاکره  در  نبودن  مقدس  کتاب  فرامين  حاکميت  به  بخشی 
 2000کند که گفتمان مذکور )از سال  این واقعيت را آشکار می  -عرصه سياسی اجتماعی 

نقش  بعد(  بنيانبه  در  جدی  تاثيرگذاری  و  به  آفرینی  است.  داشته  اجتماعی  سياسی  های 
وان نمونه به موارد ذیل توجه فرمایيد: عن 

منبع    نیبه ا  لياسرائ  جامعه  یکل  تيبا وضع  سهیآمار منتشر شده در خصوص آنان و مقا  نیدتریاز جد  یآگاه  یبرا  .1

 :  شودمراجعه 

Gilad Malach and Lee Cahaner, (2018), The  Yearbook-of  Ultra-orthodox  Society  

in Israel, The Israel Democracy Institute.  

  در   یرگذاريتاث  یبرا  یکمتر  ت يقابل  و  تيظرف   از  -سهی مقا  مقام  در  –  هاگفتمان  از  یاريبس  که  است  روشن.  2

.  برخوردارند یاجتماع یاسيمختلف س یهاعرصه
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-بعنوان بخشی از فرایند صلح با فلسطينيان  –نوار غزه   درصد مردم اسرائيل با تخليه 54 •
 1. مخالفند

"اسرائيلی "درصد    42و    "یهودی "درصد مردم اسرائيل در درجه نخست، خود را    47 •

  2.دانندمی
درصد با   51و    3س با حماس مخالفندب درصد مردم اسرائيل با امضای قرارداد آتش   70 •

 4. مذاکره با حماس نيز مخالفند
درصد مردم اسرائيل عقيده دارند که یهودیان باید از حقوق سياسی بيشتری نسبت    50 •

  5.به اعراب برخوردار باشند
محافظه• سکوالر،  از  )اع   اسرائيل  مختلف  اقشار  ارتدوکس در  مذهبی،  های  کار، 

معرفی میدرصد مذهبيو  82متعصب(؛   یهودی  را  ابتدا خود  تنها  ن  و  آنان    8کنند  درصد 
می اسرائيلی  نخست  درجه  در  را  ارتدوکس خود  مورد  در  رق   این  افراطیدانند.  -های 

اول خود را یهودی می  72درصد است. در طرف مقابل    92  -دانندکسانی که در درجه 
از   میدرصد  اسرائيلی  را  ابتدا خود  از  د  64دانند.  سکوالرها،  نيزمحافظهرصد  در    کاران 

   6. داننددرجه اول خود را یهودی می
کرسی• تعداد  دالافزایش  و  اصول  پيگيری  پارلمانی،  از  های  گفتمانی  مرکزی  های 

ملی  و طرح دغدغه  7سوی سایر احزاب  بعنوان موضوعات  ملی  این جریان در سطح  های 
آیند. به شمار می ی مذکورادعا تایيد هایی روشن برنشانه 8اسرائيل  رژی 

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/ several-

casualties-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.

  بوده  لي اسرائ  ینيسرزمتوسعه    ،یرو   شيدر انتخابات پ  یروزيپ  ی( براکودي حزب حاک  )ل  یاصل   یهاوعده   از  یکی.  7

 .   باشد یم انهیادگرايبن یشعار اساسا که است

  ل يتشک  یائتالف برا  یريگشکل  عدم  در  یاساس  عوامل   و  ها از چالش  یک یقانون تال    ،لياسرائ   رياخ  انتخابات  در.  8

 دولت بوده است.  

http://www.pcpsr.org/en/node/611
http://www.pcpsr.org/en/node/611
http://www.timesofisrael.com/several-casualties-in-explosion-in-central-tel-aviv/
http://www.tau.ac.il/peace/
http://www.tau.ac.il/peace/
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ظرفيت    و  حاک   اجتماعی  سياسی  ساختار  به  توجه  با  است  روشن  آنچه  حال  هر  در 
رسد در  به نظر می   -رشد جمعيت سریع  نظر داشتن مولفه  خصوصا با در  –جوامع حاردی

ای نخواهند داشت و با تبدیل شدن به یک جریان اصلی، آینده آنان دیگر نقش حاشيه دهه
گفت  یک  قالب  خواهند مان  در  اسرائيل  اجتماعی  و  سياسی  ساختار  بر  مه   بسيار  تاثيری 

گفتمان   مقومات  و  اصول  داشتن  نظر  در  با  نيز  تاثير  این  سوی  و  سمت  که  داشت 
هایی از آن در قالب پيمایش افکار عمومی ذکر  که نمونه  -بنيادگرایی یهودی )عملگرا(،  

پيش   -شد آرمانقابل  به  عنایت  با  است.  بر خواه بينی  مبنی  آنان  اعتقاد  بنيادگرایان،  ی 
اساس روایات منابع    ضرورت اصالح وضع موجود و بازسازی نظام اجتماعی و سياسی بر

شئون سياسی اجتماعی و نارضایتی از وضع   مقدس، ایمان راسخ به حاکميت شرع بر کليه
در های آنان )های فعلی رژی  اسرائيل، بدیهی است که خروجی کنش موجود و سياست

محافظه ثبات  یک  به  منجر  غيررسمی(،  یا  رسمی  به  قالب  بسته  و  شد  نخواهد  کارانه 
تنش  اسرائيل، ضرورتا  داخلی رژی   شرایط  و  آنان  مختلف  توانمندی  را در سطوح  هایی 

در بر خواهد داشت. بعنوان نمونه در خصوص قضيه   المللیو حتی بين   اجتماعی  -سياسی
، درگيری با فلسطينيان و محور مقاومت )و سازی هرکگسترش ش،  صلح اعراب و اسرائيل

ج.ا.ایران(   جمله  از  محور  این  حامی  بيشتر  کشورهای  درگيری  و  تنش  سمت  به  اوضاع 
تواند جزیيات، ميزان و سمت و سوی دقيق های بيشتر میسوق پيدا خواهد نمود. پژوهش 

سياست بر  را  گفتمان  این  هوتاثيراتِ  مسائل  و  خارجی  داخلی،  این  های  اجتماعی  و  یتی 
. مورد بررسی قرار دهد 1رژی  

 تعارض منافع
تعارض منافع ندارم

Seyed Mohammad Hoseini Faegh: https://orcid.org/0000-0003-0272-9164 

به   اساسا  اما  دارد  تيفعال   یفعل  ی اسيس  نظام  در  نکهیا  رغ ی عل  یحارد  انیجر  که  معتقدند  یبرخ  نمونه  عنوان  به.  1

، منجی حقيقی قوم یهود نيست. برای مطالعه بيشتر در این  س يون يمطلب است که صه   ن یدنبال روشن نمودن و اثبات ا

 (. Salman, 1998: 41خصوص به این منبع مراجعه شود: )
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