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مقدمه
بنديطبقهوشناسیگونهوبنیادگراییهمچونپیچیدهویوجهچندايپدیدهشناخت

وتحولوتکونسیروتاریخیهايخاستگاهوهاریشهواکاويمسلتزمآنمختلفشاتیگرا
موضوعاي،رشتهمیانحثبیکعنوانبهپدیدهاینکههمچنانهاست؛آنعطفنقاط

علوموروانشناسیشناسی،جامعهاقتصاد،سیاسی،علومهمچونگوناگونیعلوممطالعات
بهمربوطمباحثاخیرهايدههدر. استبودههمارتباطاتوفرهنگعلومواخالقتربیتی،

هاييجمهوروایآسغربافزایش نقش اسالم سیاسی در ،1ایراناسالمیانقالببابنیادگرایی
مانند هاییجنبشظهور،2آمریکادرمسیحیبنیادگرایانهايرسواییشوروي،یافتهاستقاللتازه 

مانند داعش هاییگروهقالبدرخشنوافراطیهايجریانپیدایشاسرائیل،درامونیمگوش 
ییادگرایبنها،بنیادگراییانواعمیاندر. بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفته است

را در ییادگرایبنهیاولخاستگاههاپژوهشاغلبباب مورد توجه قرار گرفته که نیاز ایحیمس
با توجه به اقدامات زینیاسالمییادگرایبن. دانندیم) 19در قرن (پروتستان آمریکا تیحیمس

. دقرار داریو پژوهشيارسانهتوجهاتکانوندرامروزهگرا،افراطيهاگروهیبرخ
يبرايادیزلیدال. قرار نگرفته استیمورد بررسد،یباکهچنانآنيهودیییادگرایبناما

نیابرعالوه. استشدهشناختهکمترآنینیدمنابعوزبانکهنیمطلب ذکر شده، از جمله انیا
رکنادريهودیییادگرایمرتبط با بنيهاپژوهشدراستیسینیآفرتوجه به دخالت و نقشبا

ساخته دارخدشهمنابع را ی، وثاقت علم)اعم از موافق و مخالف(یارزشيهايریسوگیبرخ
داردضرورتینیدییادگرایبنازيابه عنوان گونهيهودیییادگرایبنشناخترو نیاز هم. است

ازگونهنیانظراناز صاحبیبرخدهیعقبهدارد،اهمیتآننظريبررسیکهاینعیندررایز
. خواهد کردفایاينقش جدایو منطقه غرب آسلیاسرائیستیونیصهمیرژندهیآدرییادگراینب

3عنواننیو با استندیبرخوردار نيادیاز تنوع زیقاتیمنابع تحقيهودیییادگرایبننهیزمدر

دريهودیییادگرایبن"به کتاب توانیمنابع منیاجملهاز. ستیدر دسترس نيادیآثار ز
شدهمحسوب استنادقابلاشاره کرد که از جمله منابع "ینسکیو مزوشاهاك"فیألت"لیرائاس
و انقالب اسالمی 1979مطرح شد اما داللت ضمنی آن تا سال 1921) در دوره معاصر(هرچند که بحث بنیادگرایی . 1

.ایران تقریبا نمود خاصی نداشت
2. Televangelical Scandal
3. Jewish Fundamentalism
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اثر نیايهایژگیوجمله از. پرداخته استيهودیییادگرایبنیبه بررسيانتقادیبا نگاهو
يهاانیجرخاصطوربهو(لیاسرائجامعهدريهودیییادگرایبنيانتقادوقیدقواکاوي

آن با اطالعاتو هادادهیبرخوجود نیاما با ااست،) یمذهبیملحزبم،یآمونش گوم،یحارد
. نیستروزبهلیاسرائیو اجتماعیاسیسيداریناپازیو ن) 2004(کتابفیتألخیتارتوجه 
از جمله زین،)1988(کیالستاثر "لیاسرائدريهودیییادگرایبن: و خداوندنیزميبرا"کتاب

بر یخیتارکردیروغلبهشدهادیمنبعدرکهچندهر. شودیمحسوب منهیزمنیآثار مهم در ا
ییادگرایبنگسترشويریگشکلریسوجودنیمشهود است اما با ایاسیو سينظريهایبررس

هايریشهکمتر به تبیین موجود،منابعوشدهیادآثار. تشده اسنییتبیدر آن به خوبيهودی
هايبررسیعمدتا ضمن واندپرداختهدر انواع بنیادگرایی یهودي تنوعاییچراختالف و نظريِ

عینی آن را مورد توجه قرار داده و از تحلیل نظري هاينمونهبنیادگرایی و مصادیقتاریخی،
پرسش نیبه اپاسخدنبال بهیقاتیتحقيخألهایبرخبهتوجهباپژوهشنیا. اندورزیدهغفلت 
تبیینرا يهودیییادگرایانواع بنانینظري ماختالفوتنوعییچراتوانیمچگونهکه هستند

،يهودیییادگرایبنمختلفيهاگونهیمعرفضمنتالش شده است تا اساسنیبرهم. کرد
متأثرییادگرایبنمختلفيهانحله: کهکردارائههیفرضنیاکردنروشن جهتدررايشواهد

يهامولفهو ) یو مکانیظرف زمانصیمنابع مقدس و تشخریتفس(ینیددرونيهامولفهاز
مباحثواندگرفتهشکل ) یستیونیصهمیرژيو ساختاریاجتماع،یاسیسراتیأثت(ینیدبرون

بهتیعنابا. اندداشتهتحوالت این انواع نقش وگیريشکلدر توأمانصورتبهعینیونظري
به عنوان روش و چارچوب (گفتمان لیوش تحلو رکردیرواز،ییادگرایبنیدرونتنوعات

منابعازاستقراییصورتبهپژوهشهايدادهيگردآورباو تالش شده استفاده) ينظر
باينظرمباحثانیمیمنطقارتباط ) اینترنتیوچاپیمقاالتوکتبازاعم(ايکتابخانه

. برقرار شودمقالهيهاافتهی

ژوهشپمیمفاهفیو تعرينظرچارچوب
ییادگرایبنفیتعر

علوموانسانیعلومدريادیزمیمفاهالبته. استنشدهارائهییادگرایبنازیقیدقفیتعر
گونهدرتنوعوتکثر. نداردوجودآنهاتعریفمورددرينظراجماعکهدارندوجودیاسیس
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حال،نیعدراماهساختدشواررامانعوجامعفیتعرکیارائهامکان،ییادگرایبنمختلفيها
فیتعريبرا. خوردیمچشمبهمختلفجوامعدرانیادگرایبنانیميزیانگرتیحيهامشابهت

يهامشابهت"زینووبر"یآرماننمونه"روشدوازاستفادهمفهوم؛نیاثغوروحدودنییتعو
طوربهو(ییراادگیبنيهاگونهکثرتبهتوجهباکهاستریپذامکاننیتگنشتایو"یخانوادگ

شبردیپبهتواندیم"نیتگنشتایویخانوادگيهامشابهت"ازاستفاده،)يهودیییادگرایبنخاص
کهاستFundamentalismیسیانگلاصطالحازاستیبرگردانییادگرایبن. کندکمکبحث

: 1379وود،یه(استاساسوشالودهيمعنابهFundamentumینیالتکلمهازبرگرفتههمآن
یمذهبفرقهکیيبرايالدیم20سدهلیاوادربارنینخستيبرااصطالح،ایواژهنیا). 495

ازکارمحافظهیمحافلدرم19سدهاواخردرفرقهنیا. شدبردهکاربهمتحدهاالتیادریحیمس
جدامسیپروتستانتبدنهازوگرفتنشأتکایآمردر1ییگرالیانجخاللازوپروتستانيسایکل

). 43: 1390،یپاکتچ(کردرشدیافراطگروهکیعنوانبهو) Harris, 1998: 19(شد
تحققامکاننیزدینیغیرهايزمینهدرونداردمذهببهاختصاصیالزاماچندهرییادگرایبن
دونیپواستخوردهگرهمذهبمفهومبامعموال) معاصردورهدربویژه(آنخارجیبروزامادارد

. دارداسالموبودیسممسیحیت،یهودیت،ازاعمجهانبزرگادیانروانیپبایمستحکم
شوندگانجیبسوروانیپ،ییایجغرافلحاظازوشودینممحدودینیمعنیدبه؛ینیدییادگرایبن

:Barker, 1999(ستینیخاصیاجتماعگاهیجاوطبقهجنس،سن،بهمحدودوداردياریبستنوع

شاتیگراتوانیمهمنیدکیروانیپانیمدریحتو) 178: 1383،يمحمدگل(ازنقلهب) 20
نمونهکیادگرایبنجنبشهرقتیحقدر. کردمشاهدهراییادگرایبنازیمتنوعاشکالومختلف
بر2.ردیپذصورتخودشیفرهنگویخیتارچارچوبدردیباآنفهمواستفردبهمنحصر

در قالب ییادگرایبنفیتعرموجود،يهایدگیچیپوتنوعبهتوجهبارسدیمر اساس به نظنیهم
صیخصاباتوانیمراانیادگرایبنامروزه. ممکن باشدیسازمانوياشهیانديهایژگیواز یقیتلف
: کردییشناساوفیتعرریز

درنیدنقششدنرنگکمبهنسبتودارنداعتقاداستیسونیدیناگسستنوندیپبه-1

1. Evangelism
:بهشودمراجعهنهیزمنیادرشتریبمطالعهيبرا. 2

Munson,Henry(2014),Fundamentalism,in:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
1191955/fundamentalism
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ازاعم(یعموميحوزهدرنیدینیآفرنقشيایاحدنبالبهوهستندمعترضمدرنجهان
: 1379وود،یه(و) 177: 1383،يمحمدگل(1هستند) ياقتصادویفرهنگ،یاجتماعیاسیس

دوباره استوار ،درستیِو اجتماعینظم فرهنگادهایبنبهرجوعبادیباانیادگرایمنظر بناز.)505
).Marti, 2007: 73(گردد 
کهآنجاتااست؛انیادگرایبنیاصلمقوماتازیکیآنمظاهروسمیمدرنبامخالفت-2

مفهومازخارجایوتهیمدرنبهتوجهبدونییادگرایبنمعتقدند)Emerson, 2006: 129(یبرخ
عصرهیعلنایادگرایبنزشیخ: خدامدافعانِ "کتابدرالرنس. ستینییشناساقابلتهیمدرن

باشدمربوطيدیتوحویخداشناسمباحثبهکهآنازشیبییادگرایبنکهاستمدعی2"مدرن
). Emerson, 2006: 132(استگرفتهشکلسمیمدرنباتقابلدر

تنهاانیادگرایبنگفتتوانیمکهییجاتاهستند،گرنشیگزمنابعانتخابدرشدتبه-3
درخشه(استرشانیمسوروش،يدئولوژیادیموکهکنندیمداستنامقدسمتونازدستهآنبه
). 38: 1396فائق،ینیحسو

نیهمبرودارداعتقادنوروظلمتشر،وریخبریمبتندوگانهینیبجهانبهییادگرایبن-4
. 3کندیمریتفسروانشیپيبراراجهاناساس
دارخدشهراعصمتنیاکهياهینظرهرگونهباودارنداعتقادمقدسکتابعصمتبه-5
و) Salzman, 2008: 318(دانندیممعنامنبعتنهارامقدسمتونرایز. زندیخیبرممقابلهبهکند
کهیاعتقاداتوباورهااساسشود،جادیايدیتردمقدس،کتاببودنیانیوحوعصمتدراگر

راروانیپباورتینهادرامرنیهموشودیمتزلزلدچاراندشدهيفداکاربهحاضرآنيمبنابر
). Almond et al, 2003: 96(کردخواهدسست
يابزارهرازحاضرنددارندراشرکردنکنشهیرقصدکهنیابهاعتقادباانیادگرایبن-6

يابزارهاازاستفادهریمسنیادرگاهآنانمنظراز. دهندنجاتشرازراجهانتاکننداستفاده
ویدرستخدا،انیمنبردان،یادگرایبننظردریواقعنبرد. استاجتنابرقابلیغزیآمخشونت

:بهشودمراجعهنهیزمنیادرشتریبمطالعهيبرا. 1
Pedahzur, Ami and Leonard Weinberg (2005). Religious Fundamentalism and Political
Extremism, London: Frank Cass.
2. Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age (1989)

:براي مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه شود به. 3
Graetz, Michael (2008). Encyclopedia Judaica: Good & Evil, in: http:// www.
jewishvirtuallibrary.org/ good-evil
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.)Juergensmeyer, 2003: 219(استیگمراهوینادرستطان،یشباقتیحق
يبرارایآرمانوروشنياندهیآکهدستنیاازیمیمفاهوییگراهزاره،يباورموعود-7

يهاجنبشبخشالهام،)216- 218: 1388ن،گرایدوانیموحد(کشدیمریتصوبهروانیپ
هیتوجراخوديهاشکستوهاتیموفقموعود،بحثبهاستنادباانیادگرایبن. هستندادگرایبن
.دارندیمنگهزندهخودروانیپدلدررادیامهموارهوکنندیم

يعضاا. استبرخوردارياژهیوگاهیجاازکیزماتیکاريرهبرادگرایبنيهاجنبشدر-8
ومعتبردادهایروازيوریتفاستنها،ونگرندیمرهبرشاننگاهچهیدرومنظرازایدنبهجنبش

ازيوبرداشتوریتفاساگریحتکهاستيحدتارهبرشانبهروانیپبهاعتقاد. استموثق
قراررشیپذموردبازهمباشد،- ینیددیعقاواصولیحتای-آنانيباورهامخالف،ینیدمنابع

.  ردیگیم
ونشیگز،يرفتارالزاماتمراتب،سلسلهتیرعاان،یادگرایبنیالتیتشکنظامدر-9
ندارندالتیتشکدریگاهیجازنانآناناغلبدروشودیمتیرعاشدتبهیانتخابتیعضو

).51: 1396فائق،ینیحسودرخشه(

گفتمانلیتحل
ازکلییفیتعرتوانیمتنها"نیتگنشتایویخانوادگيهامشابهت"مدلازيریگبهرهبا

مناسبينظرچارچوبازدیباآنیدرونتنوعاتلیتحليبراودادارائهییادگرایبنمفهوم
نظردربدونواستمندنهیزميادهیپد،یکليشمادرییادگرایبنکهجاییآناز. شوداستفاده
بهتوجهبانبوده؛بررسیقابلامنیتیحتیوفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،سیاسی،شرایطگرفتن

) فوکوروایتبهدانشگیريشکلبرقدرتتأثیرگذاريو(قدرتودانشرابطهکهاین
وکرداستفاده1گفتمانلیتحلروشازتوانیمییادگرایبننییتبولیتحليبرالذااست،پررنگ

درشهیرکهییجاآنازگفتمانلیتحل. کردیبررسیگفتمانچارچوبکیدرراییادگرایبن
قابلمذکوربحثدرداردرایاجتماعيهادهیپددرنهفتهيمعناکشفقصدودارديکاومعنا

ویفرهنگ،ياشهیاندینظامعنوانبهییادگرایبندهیپدگفتمان،لیتحلمنظراز. استاستفاده
توان به عنوان یک قالب تحلیل و روش تئوریک از نظریه و روش تحلیل گفتمان، بر اساس قرائت الکال و موفه می. 1

. اسـتگرفته شـدهبهرهروش و هـم بـه مثابه چارچوب تئوریکمـثابههـم به» گـفتمان«دراین نوشتار از . برداري نمودبهره
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وابستهبدانخودنخست؛گامدرکهاستیتیکليداراگفتمان. استيواکاوقابلیاجتماع
بلکههستند،مرتبطگریکدیبهتنهانهکهدارندوجوديعناصرمجموعهآنداخلدر. است

ازيامجموعهبهگفتمانایمتندوم؛. ندیگویمگفتمانایمتنبدانکهسازندیمرایتیکل
در. ریتفسندیفرادرهموموثرندمتندیتولپروسهدرهمعواملنیااست،یمتکیرونیبعوامل
. هستندهمریتأثتحتجهینتدرواندمتقابلکنشيداراگریکدیباریتفسودیتولانیجرواقع،
استخاصیخیتارتیوضعویاجتماعطیشراازمتأثرآنریتفسندیفراوگفتمانبافتسوم؛

ییادگرایبندرمثال(ییراادگیبنیدرونتنوعاتبهتوجهبارسدیمنظربه). 3: 1379آسابرگر،(
گفتمانلیتحلروشازاستفاده) میهستمختلفيهاشیگراشاهد،يهودیاییحیمس،یاسالم

نیاحیتوضبهتوانمیوکنديشتریبکمک،یمفهوميواکاوبهییادگرایبنیدرونعرصهدر
واستگرفتهشکل) چراو(چگونهیاساسمیمفاهادگرایبنانیجرهردرکهکردکمکمطلب

یاجتماعیاسیسساختار(نهیزمو) يهودیییادگرایبن(گفتمانانیمیمتقابلتأثروریتأثچه
بستر(زمینهمیانمتقابلوسویهدوارتباطاهمیتازگفتمانتحلیلدر.داردوجود) لیاسرائ

يریرپذیتأثويرگذاریتأثینوعگاهرامـتقابلرابـطهنیاوشدهبحثگفتمانو) اجتماعی
تحوالتوسـاختارهارابـطهبـهمربوطبحثبهيحدتابحثنیا. انددانستهزینمتقابل
يارابطه1یانسانکارگزارانباساختارهارابطهکهگونههمانبه. داردشباهتیاسیس-یاجتماع
بهمتقابلارتباطزینیاجتماعيندهایفـراوهاگـفتمانانیم) 11: 1382دنز،یگ(است،متقابل
بسترمحصولکهچندهر-مدرنشکلدر–یهوديبنیادگراییمورددر. 2خوردیمچشم

ايمالحظهقابلتأثیراتنتوانستهاخیردههچنددرحداقلامااستصهیونیسمسیاسیاجتماعی
حیثاز-يتأثیرگذارگفتمانِکهآنازبیشوباشدداشتهاجتماعیوسیاسیفرایندهايبر

سیاسینظامباراخودوپذیرفتهتأثیرگرایانهعملهايمولفهواسطهبهباشد،- اجتماعیونظري
کهاستمشاهدهقابلعملگرابنیادگراییدرخاصطوربهپذیريتأثیرچنین. استدادهتطبیق

آنبهادامهدرکهکندتبیینتواندمیگفتمانتحلیلنظریهوروشرانظريهايتیظرفاین
.استشدهپرداخته

1. Agents
برسیاسی با تأثیر کارگزاران انسانی-فـرایندهاي اجتماعیبـسترها را بـرتأثیرگذاري گفتمانتوانهمه، نمیبا این. 2

.اقتصادي قابل مقایسه دانست-ساختارهاي اجتماعی
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يهودیییادگرایبن
دقایقبخش،نجاتيحایمسودهیبرگزقوممقدس،نیسرزممیمفاهيهودیییادگرایبندر

گرد-مرکزيدالعنوانبه-1"يرستگار"اصلمفهوملیذیهمگکهروندیمشماربهگفتمانی
دررونیهماز. دهندیمارائهییدگراایبنمختلفيهاگونهيبنددستهيبرایشاخصوآمدههم

بهتیعناباآنازپسوکردهذکررايهودیییادگرایبنیاصلمقوماتابتدابحث،ادامه
.کردمیخواهيبنددستهویمعرفرايهودیییادگرایبنمختلفيهاگونه"يرستگار"شاخص

يهودیییادگرایبنمقومات
هودینیدیاصلرازهیشيفکرویخیتارثیحازرسدیمنظربهت،یهودیخیتاربهینگاهبا

نیتدوباتینهادرکهاستيساختارازمتأثر،يهودیيهاشیگراانواعبرحاکماصولو
درهودیدیجدتحوالت. استگرفتهشکلاسالم،وتیحیمسباهودینیدییارویرووتلمود
یحتوشدهریتفسونیتدوقبلدورانسننوباورهايمبنابرمعاصروکیکالسدوره

خودهمبازندارندتیهودینیدبهيدیتقچندانياعتقادلحاظازکهدیجديِهودیيهاجنبش
منابعازيهودیییادگرایبنیاصلمقوماترونیهماز. کنندیممنتسبمقدسمنابعوخیتاربهرا

درکهاندشدهاستخراج) استمشکلاریبستیهودینیددرآنهاکیتفککه(ینیدویخیتار
. گرفتخواهدقراربحثموردادامه

مقدسسرزمین- الف
آنگسترهمورددرکه-سرزمینبنیادگرایی،بحثدرخاصطوربهویهودیتآییندر

مقدس،سرزمینعناوینبهآنازواستبرخوردارخاصیتقدساز- داردوجودنظراختالف
منابعبراساسمعاصر،تفاسیرازنظرصرف. شودمییادEretz Yisraelعبريبهیاموعودارض

با. رودمیشماربهیهوديسنتدرمذهبیکامالمفهومیکسرزمینبحثتوراتنیزوتاریخی
مقدسسرزمینبهمستقیما) آیه(عبارت170حدودکهشودمیمشاهدهتوراتمتنبهمراجعه

:ازعبارتندمقدسسرزمیناینمختصاتوهایژگیوندي کلی یک دسته بدر. اندکردهاشاره
و یصورت ازلبهامانبوده، انیهودیبه متعلقابتدادرکهزیخحاصلاریبسنیسرزمنیا"

.وجود نداردتعابیر دیگري مانند نجات و بازگشت براي آن بکار رفته که از حیث معنایی تفاوت اساسی میان الفاظ یاد شده . 1



237...يهودیییادگرایبنیشناسگونهبابدرينظریتأمل

شده است و در ضمن دهیبخشيونسلومیابراهبهیالهتیعناباومشخص يبا مرزها،يابد
1".داده شده استزیدستور تصرف آن ن

ویاسیسینیدينهادهااستقراروموعودنیسرزمبههودیقومورودبا،يهودیمنابعساسابر
به عبارتی در پرتو توجه . شودیملیبه ارض مقدس تبدنیسرزمنیبه مرور زمان امعبد،ساخت

به اصلِ سرزمین مقدس، قوم یهود همواره در تالش و تکاپو براي رسیدن به آن و حفظ و 
.)143: 1389ژیلبراشتاین،(رودمیشماربهقوممحركموتوردهیانیاودبودنگسترش آن 

دهیبرگزقوم- ب
هودیمختلفشاتیگراوهانحلهانیمدرهودیقومبهتعلقوبودن"يهودی"عنوانمورددر

یقومفیتعرانیمدهیچیپرابطه،یاصلمشکل. نداردوجوديواحددگاهید) لیاسرائدرخصوصا (
یو برخیاسیبا افزوده شدن مباحث سف،یدر تعاريناسازگارنیا. استتیهودییِنیدو 

در يادیزاتیآ. شده استدهیچیپشیاز پشیبیو قومیاسیس،ینیديهایشیمصلحت اند
قوم "و "قوم خدا"یهودیان خود را ات،اند و بر اساس آیپرداخته"دهیبرگزقوم"تورات به بحث 

آنانقوموداردوداشتهقوماینبههمیشگیوخاصعنایتخداوندمعتقدندودداننیم"برگزیده
وجود با–البته بر اساس روایات تورات، حمایت الهی . 2استبرگزیدهدیگراقوامتماممیانازرا

هرگاه یهودیان از عهد خود سرباز واستمشروط به اطاعت قوم از فرامین خداوند - بودن،مطلق
Das(استفرمودهعقوبتراآنان- قومازحمایتبودنابديعیندر–د خداوند انزده

Judenthum, 1902: 44(.هستند مورد قبول یقوم مقدسایدهیمردمان برگزانیهودیکهنیاباور
اساسبرواستسکوالر یحتوطلب کار و اصالحارتدوکس، محافظهتیهودیفرقتیاکثر

انیهودیمعتقدندکه لیاسرائيهودیدو سوم مردم بایتقر3"یدموکراسلیاسرائموسسه "پژوهش

کتاب (؛ )34: 14کتاب الویان، (؛ )4: 6کتاب خروج، (؛)7: 12کتاب آفرینش، : (براي مطالعه بیشتر مراجعه فرمایید به. 1
بنیادگرایی یهودي و ساختار سیاسی اسرائیل، ). 1396(و درخشه، جالل و حسینی فائق، سیدمحمدمهدي ) 12: 11اعداد، 

.105تا 103، صفحات )ع(دانشگاه امام صادق : تهرانسرگردانی میان بازگشت و تبعید، 
؛ )2: 14کتاب تثنیه، (؛ ) 5: 19کتاب خروج، : (انددر تورات، آیات زیر به نحوي به برگزیده بودن قوم یهود اشاره داشته. 2
؛ )9: 10دشاهان، کتاب اول پا(؛ )53: 8کتاب اول پادشاهان، (؛ )23-24: 7کتاب دوم ساموئل، (؛ )17-19: 26کتاب تثنیه، (
کتاب (؛ )27-28: 46کتاب ارمیا، (؛ )1-4: 31کتاب ارمیا، (؛ )4: 135کتاب مزامیر، (؛ )20-21: 17کتاب اول تواریخ، (

؛)1-2: 3؛ کتاب عاموس، )1-2: 3کتاب یوئیل، (؛ )21-25: 37کتاب حزقیال، (؛ )24-28: 36حزقیال، 
3. Israel Democracy Institute
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یموجب نژادپرستدیاصل نبانیمعتقدند باورِ به ا2يهودیيهاخاخامیبرخ. 1هستنددهیقوم برگز
زیاظهارات مبالغه آموجودنیابااما،)Kohler, 2011: 45-46(شودنژادها ریپست دانستن ساای

. استکردهفراهم ییهادگاهیدنیچنجیترويرا برانهیزمر،یتفاسیبرخزیم و نتقدس قويدرباره
کلدرواقعدهدنجاتایبکشدرايهودیفردکییکسچهچنان: آمدهشنایمدرنمونهعنوانبه

.)Kohler, 2011: 46(به نقل از ) Mishnah Sanhedrin 4:5(استدادهنجاتایکشتهراتیبشر
اززیمتماراگونهنیاان،یادواقوامملل،ریساازبودنمتفاوتبريهودیییگراادیبندیتأک

یبرخباتقابلدريهودیییادگرایبنیحتمنظرنیااز. استکردهییادگرایبنانواعریسا
ینگاهبا"يریالمسعبدالوهاب ". ردیگیقرار مکیکالسسمیونیصهيدئولوژیايکردهایرو

بر زبانیمجامعهلهیوسبهاسپورایدادوراندرکهییانزواکهاستمعتقد،اصلنیابهيانتقاد
انیهودیانیدر میقیعمیطلبيبرترو عقدهیگانگیبه حس بلیتبد،شده بودلیتحمانیهودی

خودکردنو مناسک و منسوب ) يهودیانسان ياز جمله برتر(اتیو نظردیاز عقايشمار. شود
کردیمتیتقوآنانانیمدرراحسنیا) لیاسرائارض -ونیصه(یفرضیخاستگاهایکشوربه
.)23: 1378،يریالمس(

بخشنجاتيحایمس- پ
اتییجزدرالبته. استیالهانیاز جمله مشترکات ادهاتفاوتهمهبایمنجظهوربهاعتقاد

در . داردرادخويکارکردهاومختصاتنیدهردریمنجوداردوجودنظراختالفاصلنیا
وندیمفهوم در پنینکته قابل ذکر است که انیاهودیییادگرایبندر يباوریمنجشهیمورد اند

هرحذفصورتدرکهيطوربهاست؛"موعودنیسرزم"و "دهیقوم برگز"مستحکم با اصول 
رتباط با بنیادگرایی یهودي در ا. شودیمدارخدشههودیییادگرایبنشهیانداساسنهایاازکی

بیشاسرائیلاز تشکیل رژیم پسخصوص بهبحث ظهور منجی رویکردي بسیار عملگرا دارد و 
یبرخ. استداشتهاجتماعی-عمدتا قومی و سیاسی نگاهیکندتأکیددینیمنابعبرکهآناز

میعهد قدیینهانیدر تدوهودیيشهیدر اند3يامروزيدر معنايموعود باورشهیاندمعتقدند

1. http://en.idi.org.il/media/4256544/democracy_index_2015_eng.pdf
.اشاره کردRabbi Meirتوان به از جمله این خاخامها می. 2
هاي امروزه تلقی از اندیشه مسیحایی یا موعودباوري، در ارتباط با مفاهیم مسیحایی و فرجام شناختی است که در دروه. 3

. شودمفاهیم برداشت نمیتاریخ قوم یهود، چنین تعبیري ازاولیه
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). 607: 2ج،1374س،یتی(اند اضافه شده
جامع، فراگیر و مقبول فییک تعرارائهامکان،يباورموعودبحثارتباط با درهودینیددر

یهودتاریخدرباوريمسیحابهگرایش. استغیرممکنها به جهت تاریخ طوالنی و تنوع رهیافت
کلی در این باب وجود نظریهدو. استته از جریانات یهودي ظهور و بروز داشیطیف متنوعدر

بن میمون اعتقاد به ظهور مسیحا را از اصول ایمان یهودي دانسته و برخی کسانی مانند موسی: دارد
. دانندمی- و امري غیر جوهري- یهود شناسان معاصر این باور را پدید آمده از نامالیمات تاریخی

شاید به دلیل نقش پررنگ ساختار و . دوم استنظریهانتقادي تاریخ یهود تا حدودي مویدمطالعه
هرگاه قوم . دوم مورد استقبال بیشتري قرار گرفته استبافت اجتماعی در ظهور این اندیشه، نظریه

باویافتهرونقپیشازبیشبخش،نجاتهاي اندیشه،یهود در معرض نامالیمات قرار گرفته
گران،یدوانیموحد(استگرفتهقرارتوجهموردکمترهاندیشاینطرحِ،ینسبثباتبرقراري

1388 :218 -216.(

يهودیییادگرایبنمختلفيهاگونه
يهاگرایشدارايونیستیکپارچهکلیتیکبنیادگراییشد،ذکراینازپیشکهطورهمان

واستاوندخددهیبرگزقومهود،یقومنکهیاسربرییادگرایبنمختلفيهاگونه. استمختلف
تیحاکمواستقراریمنجظهورباکهاستخوددهیبرگزقومبهخداوندموهبتموعودنیسرزم

یالهسنتدرتلمودوتوراتمیتعالبراساسمعتقدندونداشتهيدیتردشد،خواهدمحققآنانیینها
. استتالفاخمحلیالهارادهووعدهتحققزمانِصیتشخواقع،در. نداردوجودوعدهخلف

نیبتنشدرهموارهقوم،نیاخیتارشده؛تیرواهودیقومخیتارازتوراتدرکهچهآنبراساس
قومگناهانکفارهوخداوندخواستدیتبعو)Koller, 2014: 21(استبوده"يرستگار"و"دیتبع"

خواهد) خدادهیزبرگقومعنوانبه(انیهودیبینصکهاستیعاقبتوپاداشهميرستگاروبوده
مسائلتماموبودهقومتوجهکانوندرهموارهبازگشتودیتبعیاتیحمسألهاستمعتقدوزنرین. 1شد
).77: 1389وزنر،ین("پرمعناستوگرانقدرامشیپ"پسشود،یمدهیدمسألهنیاپرتودرهودیقوم

اینک سخنان خود را که به موسی .8: اینطور آمده است9و 8؛ در عبارات 1به عنوان نمونه در صحیفه نحمیا، باب . 1
اما اگر بسوي من بازگردید و از احکام . 9. ها پراکنده خواهم ساختاگر گناه کنید شما را در میان امت: فرمودي به یادآور

زیرا اورشلیم . ، حتی اگر در دورترین نقاط جهان به تبعید رفته باشید، شما را به اورشلیم بازخواهم گرداندمن اطاعت کنید
و ) 6-10: 31کتاب ارمیا، (؛ )5-10: 10کتاب اشعیا، : (همچنین رجوع فرمایید به. اممکانی است که براي سکونت برگزیده

.)21-28: 37کتاب حزقیال، (و ) 27: 47کتاب ارمیا، (
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ایدیتبعحاالتازکیهردر،یخاخامریتفاسويهودیمقدسمنابعمیتعالبراساس
تخلفآنهاازکیهربهیتوجهیبکهشدهگذاشتهانیهودیعهدهبریمتفاوتفیتکال،يرستگار

رایفعلطیشراکهنیابراساسلذا. )Zeidan, 2006: 226-228(شودیممحسوبیالهدستوراز
ییادگرایبنیکلانیجردروندرنحله،چندمیبدانآنيرستگارآغازایهودیقومدیتبعادامه

دوبهیاسیسيهاتیفعالدرشرکتشاخصيمبنابرمذکوريهانحله. استگرفتهشکليهودی
اناتیجرواحزابشدهادیيهاشاخهازکیهردر. شوندیمکیتفکیاسیرسیغویاسیسگروه
. پرداختمیخواهآنهابهادامهدرکهدارندوجودیررسمیغویرسم

دیتبعدرتیهودیییِادگرایبن
رایطلبصلحموضعیخاخامتیهودی،يالدیم70سالدرمیاورشلمعبدبیتخرازپس

یالهتیمشد،یتبعکهبودندمعتقدآنان. بودهودیمردمنجاتآنیاصلهدفکهکردنداریاخت
کردیرونیايمبنابر. 2استشدهلیتحمآنانبر1لیاسرائیبنقومگناهانکفارهعنوانبهوبوده

ظهورقوم،نیانجاتراهتنهاهود،یقومیپراکندگودیتبعکردنقلمدادعقوبتبهتوجهباو
موعودنیسرزمدرهودیقوماودستبهکهاست) داوودنسلاز(بخشنجاتيحایمسویمنج

خداامردردخالتهرگونهو4ردیپذصورتیالهارادهبراساسدیباندیفرانیا. 3ابدییماسکان
دنیرسفرامنتظرصبورانهدیباانیهودیلذا. رودیمشماربهگناهیمنجظهوريبرالیتعجو

وشودیمبازگرداندهقومنیابهدوبارههود،ییپادشاهکهاستزماننیادر. باشنديروزنیچن
وشدهعمنيرستگارندیفرانیادريبشردخالترونیهماز. شودیمجادیایینهايرستگار

د،یتبعدرانِیهودیفهیوظ. اندافتادهقیتعوبهیمنجظهورزمانتایاسیسویمليهاآرمانتمام
اسرائیلقومگناهتاکردراکارایناوکرد،تبعیددوردیاربهسرزمینشانازراآنهااسرائیل،مجازاتبراي] خداوند[او. 1
)9-8: 27اشعیا،(کندکفارهرا
اطاعتمناحکامازوبازگردیدمنسويبهاگراما. ساختخواهمپراکندههاامتمیاندرراشماکنید،گناهاگر. 2

استمکانیاورشلیم،زیرا. گرداندبازخواهماورشلیمبهراشماباشیدرفتهتبعیدبهجهاننقاطدورتریندراگرحتیکنید،
؛)17-8: 9اشعیا،(؛) 8-7: 8اشعیا،: (بهفرماییدرجوعهمچنین). 10-8: 1نحمیا،صحیفه(امبرگزیدهسکونتبرايکه

). 2-1: 14اشعیا،(
پادشاهیاوکرد؛خواهممنصوبپادشاهیبهداوودنسلازراعادلیشخصمنکهرسیدفراخواهدروزياینک. 3

دراسرائیلزمانآندر. کردخواهداجراراعدالتدنیاسراسردروکردهحکومتعدالتوحکمتباکهبودخواهد
). 6-5: 23ارمیا،(کردخواهدزندگیآرامشوصلح

).15: 16ارمیا،(گرداندبازخواهمامدادهپدرانشانبهکهمینیسرزبهراایشانمن. 4
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ابزارازاستفادهوتالشهرگونه. استيمعنوویروحاناموربهتوجهواستیسازيریگکناره
.شودیمسوبمحیالهارادهدردخالتدیتبعدورانبهدنیبخشانیپايبراینظامویاسیس

انیهودیریغطرهیستحتهودیقومکهاستنیابرخداخواستواراده،یطیشرانیچندر
خالفکهینیقوانیحت–يهودیریغنیقوانازکهشدهدادهدستورزینآنانبهورندیگقرار
رستشپخدا،انکار: داردوجوداستثناسهتنهاموردنیادر. کننداطاعت- استهودیعتیشر

آندستوراتبهعملوتوراتمطالعهبهدیباانیهودیشدهادیموارددر. یجنسفسادبت،
نیتضمراقومنجاتگمراه،وگانهیبيهافرهنگوانیهودیریغازدنیگزيدورباوبپرازند

اصلسهتیرعابهملزمانیهودیشده،ادیالزاماتبرعالوهیخاخامریتفاسبراساس. کنند
:هستنددیتبعطیشرادریاساس

؛کنندشورشانیهودیریغهیعلدینبا.1
؛استشدهمنعمقدسنیسرزمبهمهاجرتشانمنجی،ظهورازشیپ.2
.باشندداشتهمقررموعدازشیپیمنجآمدنيبرادعابراصراردینبا.3
تیمشروعنییتعيبراياستانداردعنوانبهکهن،مدلنیابهيهودیییادگرایبنازنحلهنیا

نیااز. کندیممبارزهاستانداردنیاازانحرافگونههرباوکندیمنگاهمدرنيهودییزندگ
د،یتبعدر. هستندمحکومانحراف،عواملعنوانبهلیاسرائمیرژویستیونیصهگفتمانث،یح
توانندیمنیدبزرگان. کرداجراتوانینمرامعبدوموعودنیسرزمبهمربوطنیقوانازياریبس

کهدیتبعطولدرنیقواننیااماکنند،نییتعراندهیآیپادشاهنیقوانبهمربوطيهايتئور
یپادشاهمورددرییهالخانیقوانیتمامن،یبنابرا. ستندیناالجراالزمهستندتیاقلدرانیهودی
.)Zeydan, 2006: 225-228(افتدیمقیتعوبهحیمسظهورتانیزميروبريهودی

1يحارديهاگروهاغلبوداشتادامهیستیونیصهمیرژلیتشکازپستامخالفتنیا

درشورش"عنوانبهآنلیتشکبالیاسرائمیرژلیتشکيابتدادریحتوداشتنديادهیعقنیچن
ازپس. شدارائهدیجدیخاخامریتفاسجیتدربهکهنیاتادندیورزمخالفت"یالهنیفرامبرابر

یکی از . شوندهاي متفاوتی تقسیم می، مشخصا به گروه)شوندکه گاه داتییم نیز خوانده می(یهودیان مذهبی در اسرائیل . 1
در برخی منابع از آنان به هستند که به شدت افراطی و مذهبی بوده و) مفرد آن حاردي یا حارد(ها ها حاردیماین گروه

- بنیادگرایان وابسته به حاردیم که به شدت عملگرا هستند، . شودیاد می"ارتدوکس افراطی"یا "فرا ارتدوکس"عنوان 
امروزه در قالب احزابِ آگودات اسرائیل، دیگل هتوراه، یهودیت هتوراه و -صرف نظر از اختالفات داخلی و انشعابات

.حضور داشته و دارندشاس در عرصه سیاسی 
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مسائلبهییگوپاسخومیرژنیاباتعاملوارتباطنحوهمورددریاختالفاتمیرژنیالیتشک
شکليهودیونیمذهبانیمدریاسیسریغویاسیسانیجردوتینهادروآمدشیپدیجد

ماندندیباقدیتبعطیشرادرتیهودیاصولبهبندیپاومعتقدچنانهمیاسیرسیغانیجر. گرفت
طیشراازدیجدومتفاوتيریتفسانه،یگراعملمالحظاتگرفتننظردربایاسیسانیجرو

انیجردویمعرفبهادامهدر. دادندرییتغراخودکردیروجیتدربهودادهارائهيرستگارودیتبع
. پرداختمیخواهشدهادی

سمیونیبا صهتیو ضدیاسیسییانزواگرا: منفعلییادگرایبن
احکاموبردیمسربهدیتبعدوراندرهمچنانهودیقوممعتقدندانیادگرایبنازگروهنیا

زورازاستفادهبارايهودیکشورلیتشکتلمودوتوراتاستنادبهآنان. شوداجرادیبادیتبعدوران
ییحایمسجنبشکیراسمیونیصهش،یگرانیا. دانندیمبزرگیگناهیمنجظهورازشیپو

منظر از. کندکینزدراجهانانیپايویدنيابزارهاازاستفادهباکندیمتالشکهداندیمنیدروغ
رفتارهستند،آنحامالنکه،یالهامیپبهمردمانانیمدرمکلفنددیتبعدوراندرانیهودیآنان 
ونهمچستنیزوبمانندجدا"يمعنوویاخالق"جهتازاقواموهاملتگریدازدیبایموکنند

نهیزمنیهمدر. آورنديرویپرستلذتویپرستمالبهدینباآنها. استحرامآنهابرهاانسانگرید
وییجداتاشدهعطالیاسرائبهتنهاتوراتدهیچیپومتعددنیقوان"است،معتقدرشیهخاخام

ییجدااستنآخواهانرشیهکهییجدانیاالبته. "ابدیتحققبشرافرادگریدازآنانزیتما
بودن؛دهیبرگزوخاصبهاعتقادنیعدرانیهودیزینويمادییجدانهواستيمعنوویروح

بهموظفکهرایرسالتهموکنندیمستیزآنجادرکهباشندییکشورهاشهروندهمتوانندیم
کیگاهچیهلیاسرائملتیِقوماستقاللاساسنیابر. رسانندانجامبهاند،شدهمکلفآنيادا

وجودیجماعتهانیاانیمدر. استنبودهلیاسرائرسالتازیاساسجزءکیاییاساساصل
اعتقاديهودیدولتکیعنوانبهلیاسرائدهیابهاصالکه–کارتايناتورودیتناگیم- دارند

ويریگهکنارزانیم. بدانندخدامقدسابزاررالیاسرائمیرژکهنیابهبرسدچهندارند
انیادگرایبنجزوراآنان) 133: 1389ک،یالست(یبرخکهاستيحدبهجوامعنیاینیگزعزلت

دیتبعدارنددهیعقگروهنیا. استلیاسرائیفعلمیرژمخالفکارتايناتور. کنندینممحسوب
یالهويعنوممسائلبامرتبطراهودیقومیینهاییرهاو استبودهيویدنمالحظاتلیدلبههودی
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یپاسخگرانیدبهتجاوزورندیبپذیفروتنبارادیتبعدورانمشکالتدیباهودیقوم. داندیم
نیترثباتباونیترکهن"کهکنندیمیمعرفیستیونیصهضدانیهودیراخودآنها. استستیناشا

میرژبا1کارتايرناتومخالفتشدت. "دهندیمارائهراسمیونیصهجنبشنهیزمدرهودیدگاهید
آتشبهمقدسيروزهادرلیاسرائخارجوداخلدر رالیاسرائپرچمکهستیحدتالیاسرائ

2.کشندیم

قابللیذمواردمیبرشمرراانیجرنیا- مشترك-دیعقاواصولمیبخواهاختصاربهاگر
:استذکر

ینیدباورکینکهآازشیپوستیناسالمایتیحیمسهمچونيادهیعقيهودیانتید.1
برودیآیمدیپدعملازبلکهشودینمحاصلمانیاازنجاتواستیزندگوهیشکیباشد

.استفرضتوراتحکم613بهعملانیهودی
امبریپبهنایسطوردرخداوندرایموسگانهپنجاسفارواستخداوندتورات،صدورمنبع.2
بعدهاکهفراگرفتزینرایشفاهیتوراتمکتوب،وراتتبازمانهمیموسوفرمودمیتسلخود

.شدمدونشنایمعنوانتحت
ازاطاعتبهملزمیمتیقهربهيهودیکیکهاستيویدنوینیدهمزمان،ینظامهالخا.3
.استآننصوصهمه

نیادیآدیپدیتعارضهالخاواتیحانیماگرواستيابدویازلآننیفراموتورات.4
.ابدیرییتغدیباکهاستاتیح

بابرابرزیچهمهکهآنشرطبهدهد؛یمحکمگرانیدباانیهودییستیزهمبهتورات.5
.باشدتوراتاحکامودیعقا

تنهايعبرزبانواستینیدمدارسالنیالتحصفارغتیصالحدرینیدمناسکياجرا.6
.شوندمختلطمردانباستینبانمازهنگامزنانواستنمازگزارانزبان

- استداوودساللهازکه-بخشنجاتيحایمسوهستندخداونددهیبرگزقومانیهودی.7
ي فرقه(و جنبش ساتمار ) ادا(البته الزم به ذکر است که عالوه بر ناتوري کارتا گروههایی نظیر اداها خاریدیس . 1

: براي اطالعات بیشتر در این زمینه به این منبع مراجعه فرمایید. آیندنیز جزو مخالفان رژیم اسرائیل به شمار می) حسیدیه
هاي فرهنگی و با تاکید بر آسیب(هاي ساختاري رژیم صهیونیستی چالش). 1393(زاده صادقیجالل درخشه، کسري

.پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: ، تهران)اجتماعی
: بهشودمراجعهجنبشنیایرسمتیوبسابهنهیزمنیادرشتریبمطالعهيبرا. 2

http://www.nkusa.org/Foreign_Language/Farsi/New%20Farsi%20transNew.pdf
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تاوبودهودیگناهانفریککلیهیرانیو. سازدبپانوازرالیاسرائمملکتتاگشتخواهدباز
دشنخواهدسریمحیمسدستبهکلیهيبازسازباشدنبخشودهراآنانگناهخداوندکهیهنگام

.)123- 126: 1381،یماض(
اقامتکهيکشورهردردیباآنان. باشندداشتهدیتبعرشیپذبهمانیادیباهودیقوم.8

.باشندیپرستهنیمووفاباشهرونداننندیگزیم
ریناپذاجتنابویقطعيهاجنبهازیکیمستقر،يرهبربامبارزهیحتومخالفت.9

امااستگناهکارانمتوجهآنهاخشمکهچندهر. شدبایمشدهادییمذهبمتعصبيگروهها
). 195: 1389ن،یلبراشتایژ(انجامدیمحاکمرهبرانازانتقادبهسرانجام
بهتوجهباوبرندیمرنجيجدیسازمانضعفازشده،ادیاناتیجروهاگروهاکثر
بهزینرالیاسرائولتدکهییجاآنازوندارندیچندانتوانمنسجميرهبرعدمویپراکندگ

يهاکمکآنان. ندارندیرسمویاسیسعرصهدريموثربروزوحضورشناسندینمتیرسم
بهمحدودهمیرسمریغعرصهدر. کنندینمشرکتزینانتخاباتدرورندیپذینمرایدولت

ییادگرایبنزاگونهنیا. برندیمسربهخودخواستهییانزواوانحصاردروهستندخودجوامع
. نداردلیاسرائيهااستیسبريجدریتأثعمال

)سمیونیصهرشیپذتادیترداز(یاسیسفعالگرا؛عملییادگرایبن
بايهمکارازیاشکال،یمالازینویاسیستیواقع،1948درلیاسرائمیرژاستقرارازپس

ازتوانستندینمستیونیضدصهتانایجرنیتریافراطیحتنمونهعنوانبه. کردلیتحمرادولت
ازنفرهزارانامروزه). 191: 1389ن،یلبراشتایژ(نکنندتیحماازدواجمورددردولتاستیس

ریساوحالليغذاکهییهاسازماناز) يحاردریغويحاردازاعم(یمذهبمتعصبيهاگروه
انگاشتهدهینادیستیونیضدصهمواضعجانیادروکنندیمتیحماکرده،نیتأمراینیديازهاین
ذکرنیاازشیپکهیانیادگرایبندیعقاازياریبسدريهودیانیادگرایبنازگروهنیا. شودیم

سربهدیتبعطیشرادرهودیقومکهنیاخصوصبه-دارندنظراتفاق،)منفعلانیادگرایبن(شد
وانهیگراعملآشکارمالحظاتبهبناونکردهتوقفخودیسنتدیعقاومواضعدرامابرد،یم

بهرایستیونیصهگفتمانودولت،1یستیونیصهمیرژیاجتماعیاسیسساختارازرفتنیپذریتأث

شودیمادی"گفتمانبرنهیزمریتاث"عنوانبهآنازیگفتمانقالبدر. 1
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. کنندتیفعالچارچوبنیادردارندلیتماورفتهیپذشده،انجامعملوتیواقعکیعنوان
نفوذاعماليبرايابزاردنبالبهوکردهعملنیاازفراتریحتشده،ادیاناتیجرازياریبس

ودارنديادیزشیگرایراستدستاحزاببهآنان. هستندلیاسرائساختاردریاسیسویعموم
ازگونهنیاالبته. دهندیمخدماتآنانبه،ینیداناتیجرتیحماجلبِيبرامتقابالزیناحزاب

تیمشروعخواهدیمکهباورعودموبنیادگراییویمذهبسمیونیصهمجموعهریزییادگرایبن
همچنانهاگروهنیارایزردیگینمقرارکند،هیتوجییحایمسیگفتمانقالبدررالیاسرائمیرژ
دنبالراهدفنیاانهیگراعملکامالیموضعاتخاذباودارنداعتقادهودیقومدیتبعدورانبه
آنانرونیهماز. "دهدیمنجاتراانیهودییزندگشتریبکردیرووعملکدام"کهکنندیم

شتریبراآنانمنافعکهکنندیمتیحمایگروهازبلکهستند،ینگراراستایگراچپذاتبه
.)254-261: 1396فائق،حسینیودرخشه(کندنیتأم

صرفاعقایدبرخیازگرفتنفاصلهبا،ییادگرایبنازگونهنیا،يهودیپژوهشگراندهیعقبه
عتیشربامطابقيهودیکامالجامعهکیییبرپابهيکمترلیتماامروزهخود،دینیِوبیمذه

یسعآشکارصورتبهالبته. استلیاسرائیاسیسساختاردرمشارکتدنبالبهشتریبوداردهودی
زايریگکنارهوانزواازیدرجاتراستانیهمدر. کندحفظحاکمقدرتباراخودفاصلهکندیم

خدمتازیاسیسویدتیعقلیدالبهآنان. استمشاهدهقابلآناندراجتماعیاصلانیجر
يسربازخدمتگذراندنبهمنوطلیاسرائدراشتغالحقکهییجاآنازوزنندیمبازسريسرباز
يهاآموزشازخودبستهجوامعلیدلبهآناننیهمچن. باالستآنهاانیمدريکاریبزانیماست،
جیتدربهالبته. شودیممحسوبکاربازاربهآنانوروديبرايجدیمانعکهاندبودهدوربهمدرن

استافتهیشیافزاارتشدرینظامخدمتيبراداوطلبانهمشارکتفقر،زانیمرفتنباالبهتوجهبا
)Pfeffer, 2014 .(جامعهمیحاردازیبخشعملگرا،ییادگرایبنگونهوادگرایبنيهاگروهانیمدر

.دارندیمواضعنیچنلیاسرائ
ندیفراهنوزمعتقدندانیادگرایبنازگونهنیاییآنجاازشدگفتهنیاازشیپکههمانطور

ازیبخشيواگذاربهلذاداردتیاولوانیهودیجانحفظطیشرانیادرونشدهآغازيرستگار
تأملقابلنکته. کنندینممخالفت) یمذهبوینیدمنظراز(موقتصلحایانینیفلسطبهنیسرزم

تیحماادگرایبنيهاگروهازصلحطرفدارانوهاچپمواضع،گونهنیادرکهاستنیا
باورنیابودهضعفموضعدرلیاسرائدولتهرگاه). Shahak, 2004: 20-22(کنندیم
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دورانآنخاصاحکامد،یتبعطیشرادرکهگرفتهقرارتوجهاتکانوندرمجدداانهیادگرایبن
یاراضيواگذارایینینشعقبدربارهخصوصبهراخوداقداماتلیاسرائمیرژواستحاکم

نهداشته،قرارقدرتموضعدرلیاسرائدولتکههرگاهواستکردههیتوجینیديمبنانیابر
میهستدیتبعدوراندرکهمطلبنیابلکهاندشدهسپردهیفراموشبهشدهادیيسوگندهاتنها

انیادگرایبنازيگریدگروهدیعقابهدولت،اقداماتبهیبخشتیمشروعيبراوشدهانکار
. استشدهاستناد) یستیونیصهانیادگرایبن(

درخودخواستهییانزوادرمیحاردازیجوامعهمهنوزکهچندهرامروزهحالهردر
احزابقالبدرانیادگرایبننیاوجود،نیاباامادکننیمیزندگشهرهاازدوروهاشهرك

دارندانتخاباتدرمستمرحضورواندافتهیحضوریاسیسيعرصهدریرسمصورتبهیاسیس
گلید(توراتپرچم،1لیاسرائآگوداتاحزاب. کنندیميریگیپراخودخواستهمجرانیاازو

منعکس) لیاسرائآگوداتوتوراتپرچمالفائت(3یتوراتتیهودیاتحادوشاس،)2هاتوراه
حضوریتوراتتیهودیاتحادوشاسریاخيهاسالدرکه4هستندادگرایبنيگروههانیاکننده

. دارندیپارلمانواستیسصحنهدریفعال

موعودباوربنیادگرایی
باآنانکهتاساینشدذکراینازپیشکهانواعیباباورموعودبنیادگراییاصلیتمایز

قراررستگاريدورانآغازدراکنونکهمعتقدندیهوديمقدسمنابعازمتفاوتتفسیريارائه
برگزیدهقومیهودیانکهمعتقدندآناناساس،اینبر. استمنجیظهورآننهایتکهداریم

جدادارندارقریهودیانازترپایینايدرجهدرعمدتاکهاقوامسایرازبایدوهستندخداوند
خویشقومبهخداوندکهاستسرزمینییهود،قومسکونتبرايمکانبهترینلذا. باشند

درسکونتلذا. باشدیهودیاناختیاردرهمیشهبرايسرزمیناینکهخوردهسوگندوبخشیده
نحوهربهبایدجهانسرتاسریهودیانوشودمیمحسوبدینیهايآموزهازیکیسرزمیناین

یهودیان،ازگروهاین. شوندبرخوردارالهیموهبتاینازتابرسانندآنجابهراخودممکن
1. Agudat Yisrael
2. Degel HaTorah
3. United Torah Judaism (UTJ)

:براي مطالعه بیشتر در این زمینه به این منابع مراجعه شود به. 4
Filc, Dani, (2010), The Political Right in Israel: Different Faces of Jewish Populism,
Routledge.
Pedahzur, Ami, (2012), The Triumph of Israel's Radical Right, Oxford University Press
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شدهآغازرستگاريدورانمعتقدندونداشتهگانهسهسوگندهايوتبعیددورانبهاعتقادي
.است

اینواستاسرائیلقلبنیزاورشلیموعالممرکزاسرائیل: دیگویمنحمانبنموشهخاخام
فریضهسرزمینایندرسکونتورسدمیکمالبهبشریتآندرکهاستجاییتنهاسرزمین

اینانجام. کندمیبرابريآنهاهمهبابلکهاستگانه613واجباتازیکیتنهانهوبودهالهی
از: استمعتقدزینکوكخاخام. سازدمیهمواربخشنجاتمسیحظهوربرايراراهفریضه

کهخدادست"آن،ورودمیشماربهمنجیظهوردرآمدپیشصهیونیسمجنبشرمنظاین
). 135-145: 1381ماضی،ازنقلبه(استشدهخوانده"دهدمیانجامرانجاتآسمانیوظیفه
بابایدکههستندیهودیاناینوشدهآغازنهاییرستگاريبنیادگرایی،ازگونهاینباوردر

مشارکت. سازندجاريراالهیارادهوکنندکمکخداوندبهتاریخ،اختنسمسیردرمشارکت
اینبهکمکدرمهماقداماتازمقدسمعبدواورشلیمساختنوفلسطینسرزمیندراسکاندر

درراخودپادشاهیبایدکهشدهسفارشیهودیانبه. شوندمیمحسوببخشنجاتروند
تاملقابلنکته. بمانندمنجیظهورمنتظرالهیقوانینياجراباوکردهبنامقدسسرزمین

بهونیستندغافلصهیونیسمدولتوجنبشسکوالرذاتازشده،یادبنیادگرایانکهاینجاست
یالهارادهنادانعواملسکوالريهاستیونیصهاگرچهمعتقدندامادارندآگاهیآنازخوبی
آنانگیريشکل. دارندمشارکتيرستگاررونددرچونشوندیمدهیبخشتینهادراماهستند

در. کنندیماجرارایالهيهابرنامهبدانندخودنکهیابدونآنهاوبودهخداوندخواستاساسبر
روندازیبخشعنوانبهآنسکوالرجامعهولیاسرائدولتسکوالر،سمیونیصهروند،اینجهینت

نیبدترونیترحرمتیبدریحتمواردنیاهمه. کردهندخوادایپیمذهبتیمشروعيرستگار
نیزميروبرخداوندحکومتبرمبناییلیاسرائدولت. هستندياژهیوتقدسدارايحالتشان

دشمناننگاه،اینبراساس. شودیمقلمداديمادیزندگوخداوندنیبوندیپمثابهبهواست
يمعنوتعالیيدهندهنشاننوعیبهل،یاسرائینظامياهيروزیپوبودهخداونددشمنانلیاسرائ

ودینیشواهدخود،اعتقادنیابخشیمشروعیتبرايیهودي،بنیادگرایان. آسمانهاستدر
اجازهروحانیغیرافرادوکارگراناول،معبدساختدرمثالعنوانبه. کنندمیذکرراتاریخی
. نبودمستثنیقاعدهاینازنیزآنبخشترینمقدستیحوکنندسرکشیآننقاطهمهبهداشتند

ریتطهوسیتقدسپسوساختخواهندابتدا": کندمیتفسیرگونهاینگماراراوضعیتاین
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منجیکهزمانیامانیستمقدساسرائیلدولتکهچندهرقاعده،همینبراساس".شدخواهند
شدقائلحرمتآنبرايبایدضرحاحالدرلذاشدخواهدتطهیرهمآنکندظهور

)Weitzman, 2004: 85-90 .(
گانهسهسوگندهايحرمتويدیتبعسکونویارادگیبمعتقدندبنیادگرایانازگروهاین

یکدرمنجی،ظهور. شودتالشمنجیظهوربرايکهاستآنزماناکنونودهیرسانیپابه
:Friedman, 1993(شودمهیاآنزمینهبایدتدااببلکهپذیردنمیصورتخوديبهخودفرایند

کهاستصورتنیبدمقدسنیسرزمقبالدرانیادگرایبنمواضعبرههنیادر). 127-131
رونددرکاملتوقفیحتایووقفهبهمنجرتواندیمنیسرزمقسمتهرازکردننظرصرف

بخشیحتندادنوعودمونیسرزمکلتصرف،ییحایمسيرستگارعصردر. شوديرستگار
. رودیمشماربهواجباتجزوانیهودیریغبهآنازیکوچک
:ازعبارتندباورموعودییادگرایبنيباورهاويدئولوژیادریاصلنکاتمجموعدر
مربوطکههالخانیقوانتمامکهدهیرسفراآنهنگاموشدهآغازيرستگارزماناکنون

. شونداجرادانبودهآخرالزماندورهبه
باوشودیمآغازیالهریتقدبهکهاستبازگشترقابلیغویخطيرونديرستگار
شودجادیاریمسنیادریموانعکهداردوجودامکاننیاالبته. رسدیمخوداوجبهیمنجظهور

. نداردوجودتوقفومیتسلحالهردراما
انیادگرایبنانیمیاختالفاتآن،تقدسوینیدتیمشروع،یستیونیصهیفعلمیرژمورددر

رایمنجظهورکهدانندیممشروعثیحنیاازرادولتانیادگرایبناغلبچهاگر. داردوجود
يرستگارریمسازدولتاگراماشدخواهدریتطهیمنجتوسطتینهادروبخشدیمسرعت

ایهیتخلقبالدردولتيهااستیسباادگرایبناناتیجر. کردمقابلهآنبادیباشود،منحرف
ومخالفتشدتوصراحتبهاعراب،باصلحهرگونهاییاشغاليهاشهركازینینشعقب
يسازيعادواردنباصلحواسلومانیپيامضادرن،یراباسحاقاقدامات. کنندیممقابله
. شدیافراطانیادگرایبندستبهيوترورموجب،یعربيکشورهاباروابط
تالشوروندیمشماربهمتحدومقدسکلّکیتوراتوموعودنیسرزمهود،یقوم

.رودیمشماربهانیهودیيفهیوظبخشسهنیاانیموحدتحصوليبرا
یمنیاهرویطانیشيروهاینازانیهودیییرهاموجبموعود،نیسرزمبرهودیقومتسلط
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.ساختخواهدرهنمونيمادیزندگبريروزیپومطلقتقدسيسوبهراقوموشدخواهد
رندیبپذراهودیقومتیحاکماگراعراب،خصوصبهيهودیریغاقوامباارتباطدر

. شونداخراجوسرکوبدیباصورتنیاریغدروداشتخواهدوجودآنانیزندگامکان
استرستگاريضروريونهاییمراحلجزو،)سوم(معبدبازسازي.
کهاستهستیدرجهانشروخیرمیاننبردصحنهآخریندشمنانش،بااسرائیلهايجنگ

هستند،اسرائیلدشمنانومخالفانهمانکهراخبیثارواحوشیطاننبردها،اینطیخداوند
سکوالر،هايفرهنگهمهعلیهبلکهنیستاعرابعلیهفقطشدهیادهايجنگ. دهدمیشکست

.)Zeidan, 2006: 231-233(ازنقلبه) Lustic, 1988(یافتخواهدادامهالهیغیرومنحط
در،یمکانویزمانظرفصیتشخوهدفدرمشابهتنیعدرباورموعودانیادگرایبن
نیهمبرودارندنظراختالفاهدافيریگیپیچگونگومراحلابزارها،خود،راهبردياجرا
1:شوندیممیتقسگروهدوبهمبنا

وافتدینماتفاقبارهکیبهيرستگارمعتقدندروانهیمنسبتايکردیروبانخستستهد- الف
. ندارنداعتقادبارهکیویانقالباقداماتبهرونیهمازاستیجیتدریمراحليدارا

یانقالبويقهراقداماتخشونت،طرفدارودارندیافراطاریبسيکردیرودومدسته- ب
تااندگرفتهقرارخطابموردشخصهبهخداونديسوازکنند،یمگمانآنان. هستنديشتریب

روندوکنندتیهداوساختهمتنبهرامخالفانهمهمقدس،کتابدستوراتياجراضمن
،2"میآمونگوش"رینظییهاگروه. کنندبناراسوممعبدتینهادروبردهشیپرايرستگار

. رندیگیمقراردستهنیادر،6"معبدموسسه"و5"معبدکوهمومنان"،4"يچاکاهن"،3"کاخ"
،یملیمذهبمانندیاحزابيسوازلیاسرائیاسیسساختاردرباورموعودانیادگرایبننظرات

نیبزرگترعنوانبهآنانازوشودیمانیبکودیلحزبياعضاازياریبسوتیتزومت،یدیمول
ودولتبهتوان،حددرباورموعودانیادگرایبن. دشویمادیلیاسرائواعرابصلحموانع

:براي مطالعه بیشتر دراین زمینه به این منبع مراجعه شود به. 1
Don-Yehiya, Eliezer, (2014), “Messianism and Politics: The Ideological
Transformation of Religious Zionism”, Israel Studies, Vol. 19, No. 2, Special Issue:
Zionism in the 21st Century (Summer2014)
2. Gush Emunim
3. Kach
4. Kahane Chai
5. Faithful Mount
6. The Temple Institute
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بابنیاازگاهایحتشدگفتهنیاازشیپکهطورهمانوگذارندیماحترامیدولتينهادها
نیابااما. دانندیممقدسراآناست،هودییآرماندولتتحققويرستگارریمسجهتدرکه

و"ستینمقدسلیاسرائنیسرزماندازهبهلیئاسرادولت"که،دارنداذعانصراحتبهوجود
دولت،تقدساست،مطلقویشگیهمکه) توراتونیسرزممردم،(مقدسثیتثلبرخالف
گروهقالبدرلیاسرائمیرژسیتأسآغازدرکهانیادگرایبنازگونهنیا. استینسبومشروط

رغمبهداشتند،قرارتیاقلدروشدندیممحسوبیافراطوطلبخشونتوافتهینسازمانيها
خودسر،ينهادهاازوکنندمستحکمراخودگاهیجاجیتدربهاندتوانستهادیزمشکالتوجود

وتفکراتبحران،بروزهنگامدراندتوانستهآنان. شوندلیتبدافتهیسازمانییهاگروهبه
گستردهگاهیپابهتوجهبا. نداشدهمواجهیخوباستقبالباوکنندغیتبلراخوديدئولوژیا

بهلیاسرائاستمدارانیسواحزابامروزه،یاجتماعیاسیسمختلفسطوحدرنفوذویاجتماع
هستندآنانيهابرنامهوهاخواستهداشتننظردربهریناگزیمذهبوراستيهاانیجرخصوص

. دهندیمخدماتآنهابهعملدرو

يریگجهینت
ریتفسمورددرکهينظراختالفيمبنابریهوديبنیادگراییشد،گفتهکهآنچهبراساس

و"عملگراانیادگرایبن"،"منفعلانیادگرایبن"یِاصلانیجرسهبهدارند،کهنینیدآموزهکی
دورانبهقائلکهنیا،يهودیییادگرایبندگاهیداز. شوندیممیتقس"باورموعودانیادگرایبن"

شودیمبارمختلفیاحکامآنبروداردراخودخاصاقتضائاتمیباشبازگشتدورانایدیتبع
ازیکهرکهاستروشنشرایطایندر. استمتفاوتزینفیتکالواهدافها،نیابرعالوهو

البته. باشدداشتهاسرائیلدولتوجامعهباهاگونهسایربهنسبتمتفاوتیتعاملبنیادگراییانواع
کهاینعیندرکهاستنیايهودیییادگرایبنمختلفيهاگونهمورددرتأملبلقانکته

اختالفاتریشهوکنندمییهودمنابعوتاریخبهمنتسبراخودباورهايواصولهاآناکثریت
دانسته-مکانیوزمانیمقتضیاتتشخیصبعضاو–متفاوتخاخامیتفاسیردرموجود

تفاسیربهدهیجهتدرصهیونیستیرژیمخاصطوربهوسیاستآفرینینقشازنباید؛1شودمی
هاي مذکور منجر به اختالف در هدف نشده و در یک نگاه کلی، اهداف غایی آنان ونهالبته اختالف تفسیري میان گ. 1

آنان تنها در ظرف زمانی و مکانی تحقق اهداف و نیز تاکتیک مورد نظر براي رسیدن به هدف، . رسدیکسان به نظر می
.اختالفاتی دارند
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- شدبحثاینازپیشکهطورهمان–ترواضحبیانبه. شدغافل- آنابداعِحتیو- مختلف
مالی،کمکدریافتقدرت،عرصهدرماندنباقیجهتبهبنیادگرا،هايگروهازبسیاري
راهبرديیاتاکتیکیصورتبهامروزهلگرایانه،عممالحظاتسایروطرفدارانشبکهتوسعه
نامشروعموجودیتیکازاسرائیلرژیمآندرکهدهندمیارائهیاپذیرفتهراجدیديتفاسیر
بارزتریناینواستشدهمبدلآرمانیدولتدرآمدپیشیاالزمشریکبهحداقلمطلق،

) یستیونیصهمیرژیاجتماعویاسیسارساخت(نهیزمازییادگرایبنگفتمانيریرپذیتأثنمود
ریتفاسدریمذهبرهبرانگاهیجاوییعملگرا،يگرنشیگزصهیخصبهتوجهباالبته. است

نیهمبروخوردیمچشمبهآنهایعملوينظراصولدرينظرتناقضات،ینیديهاآموزه
يواسطهبهندارد؛ودوجموجوديهايبنددستهوشدهادیتیوضعتداوميبراینیتضماساس

دراست،ممکنصهیونیستیرژیمهايسیاستآفرینینقشودخالتنیزوادیزییعملگرا
م؛یباشيهودیییادگرایبندیجديهاگونهلیتشکایانشعابادغام،شاهدندهیآيهادهه

یطقمناحتمالِنیاواستمشاهدهقابلوضوحبهلیاسرائاحزابدرزینامروزهکهیتیوضع
زینيهودیییادگرایبنيهاگونهلیاسرائیاجتماعیاسیسطیشراریتأثتحتکهداردوجود
. شوندیراتییتغدچار
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