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مقدمه
در جهان امروز ،كمار مسئلهاي به ماننا بنيادگرایي در كانون توجهات رسانهاي و پژوهشي قرار
دارد .با وجود اینكه بنيادگرایي ذاتاً و از حاظ نظري مربوط به دنياي مارن نيست 5،اماروزه در
قا ب جناشهاي مارن صورتبناي جایاي یافاه و بيش از پيش مورد توجه قرار دارد .تحات
تأثير مااحث بنيادگرایان یهاودي و قاارت یاافان روز افازون آناان ،دیان در جام اه اسارالي
(جام ه اي مارن و سكوالر كه ابااا نقش حاشيه اي باراي دیان قالا باود) باهصاورت يااملي
سياسي و اتالقاي درآمااه و دیرار نماي تاوان آن را نادیااه گرفات .دیان (در پرتاو مااحاث
بنيادگرایان) توانساه يالوه بر پيشارد منافع تویش ،تود را يموماً بر زناگي اجاماايي تحميا
كنا و بازتاب آن در حوزههاي حقوق ،حكومت و فرهنگ به توبي پيااست (گياایون:5۳11 ،
 .)6۱در ميان گونههاي مخالف بنيادگرایي ،بنياادگرایي یهاودي باه واساطه برتاي مالحظاات
سياسي و يلمي مورد بررسي دقيق قرار نررفاه است.
ا ااه این پژوهش نيز ادياي جام يت ناارد ،اماا هااف آن ،واكااوي و بررساي بنياادگرایي
یهودي –به ينوان گونهاي از بنيادگرایي دیني -در ساتاار سياسي اسرالي است .ا اااه الزم باه
ذكر است كه رویكرد اصلي بحث ،در حوزه انایشه سياساي اسات و تاالش شااه تاا ارتاااط
م هومي و منطقي یك انایشه سياسي 2در ساحت نظري و يملي مورد بررساي قارار گيارد .در
ارتااط با بحث بنيادگرایي یهودي ،پژوهشهاي فراواني به چشم نميتورد و از شاات

تارین

منابع موجود ،كااب «بنيادگرایي در اسرالي » اثار «شااها » اسات ،كاه باا رویكاردي تااریخي
جریانهاي بنيادگرا در اسرالي را مورد بررسي قرار داده است .اثر مهم دیرر ،كااابي باا يناوان
«بنيادگرایي یهودي» -مشام بر مجمويهاي از مقاالت به ویراسااري ژیلاراشااین -است ،كه در
آن به موضويات مانويي در همين زمينه پرداتاه شاه است .مناابع یادشااه ،هرچناا از حياث
تاریخي -نظري از قوت قاب مالحظهاي برتوردارنا ،اما اطاليات آن چناان بهروز ناوده و باا
 .5در همين زمينه «كاسالز» م اقا است كه بنيادگرایي دیني در تمام تاریخ بشر وجود داشاه است ،اما در سالهاي پایااني ایان
هزاره ،به منز ه مناع هویت به طور ايجابآوري ،نيرومنا و اثرگذار جلوه كرد (كاسالز.)۳5-۳4 :5۳11 ،
 .2از ميان مقومات اصلي انایشه سياسي ،بنيادگرایي داراي هر سه دال ت تاييني  ،م رفاي و هنجااري (مناوچهري)11 :5۳11 ،
است و با توجه به قوتي كه از حيث ب ا هنجاري دارد ،بهطور قطع در قا ب انایشههاي سياسي جاي ميگيرد.

بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 020

توجه به تحوالت سریع سياسي اجامايي ،گاه قاب اساناد نيسانا .يالوه بر ایان ،در نشاان دادن
سير نظري و يملي بنيادگرایي یهودي در اسرالي –به صورت هامزماان -دچاار كاساايهاایي
هسانا.
مقا ه حاضر كوشياه ضمن بهرهگيري از مناابع موجاود ،حضاور و نقاش بنياادگرایي را در
يرصه نظري و يملي سياست اسرالي به تصویر كشا و با تل ياق مااحاث مرباوط باه انایشاه
سياسي و سياست يملي ،بهدناال پاسخ گویي به این پرسش است كه «بنياادگرایي یهاودي چاه
جایراه و نقشي در ساتاار سياسي اسرالي دارد؟».
در ماحث حاضر ،به د ي پيچياگي نظري م هوم «بنيادگرایي» -به ماننا سایر م اهيم حاوزه
يلوم انساني ،-حضور همزمان و تا حاودي ت كيكناپذیر دیانت ،قوميت و تاریخ یهاود و نياز
مااحث سياسي مرتاط با رژیم اسرالي  ،با پيچياگيهاي اساسي مواجه هسايم؛ كاه هماين امار،
امكان بررسي را دشوار ميسازد .از حيث روشي نيز حااي بار فارا امكاان ت مايم و كااربرد
رویكردهاي اثااتگرایانه در حوزه يلوم انساني ،به واسطه موضوع مورد بحاث و نياز تكثار و
تنوع مؤ هها ،بهكارگيري چارچوب نظري مشخ

و م ين دشوار است .ا اااه ایان مسائله باه

م ني روشمنا ناودن پژوهش نيست .چون بنيادگرایي در شِماي كلي ،پایاهاي كامالً زمينهمناا
است و باون در نظر گرفان شرایط سياسي ،اجامايي ،اقاصادي ،فرهنري و حااي امنيااي قابا
بررسي نيست ،و نيز با توجه باه ارتاااط آشاكار داناش و قاارت (و تأثيرگاذاري قاارت بار
شك گيري دانش به روایت «فوكو») در بحث بنيادگرایي یهودي ،اساا اده از چاارچوب نظاري
«تحلي گ امان» ميتوانا در ب ا تحليلي پژوهش كارگشا باشا.
بااا ينایاات بااه تنويااات درونااي بنيااادگرایي ،اسااا اده از تحليا گ امااان در يرصااه درون
بنيادگرایي به واكاوي م هومي كمك بيشااري مايكناا .باا اساا اده از ایان چاارچوب نظاري،
شناسایي دال مركزي بنيادگرایي یهودي و نيز ارتااط این م ااهيم باا شارایط سياساي اجاماايي
امكانپذیر است .دادههاي پژوهش به صورت اسااقرایي از مناابع كاابخاناهاي (ايام از كااب و
مقاالت چاپي و اینارناي) و نيز مصاحاه با صاحبنظاران ایان حاوزه جماعآوري شااه اسات.
براساس یافاههاي موجود ،این پژوهش بهدنااال روشان كاردن ایان ادياا (فرضايه) اسات كاه
«بنيادگرایي یهودي –در انواع و گونههاي مخالف -به ينوان یك انایشه ،با بهرهگياري از ابازار
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حزبي در ساتاار سياسي اسرالي حضاور ماؤثري دارد و ضامن تأثيرپاذیري از بساار سياساي
اجامايي ،توانساه است بر ساتاار سياسي اجامايي تأثيرگذار باشا و اهااف بنيادگرایاناه تاود
را -با راهاردهاي ما اوت (در گونههاي مخالف) -دناال كنا .مقا ه بر اساس م هوم بنياادگرایي
یهودي سامان یافاه است و پس از ت ریف این م هاوم ،گوناهشناساي نظاري اناواع بنياادگرایي
یهودي و شات

هاي دساهبناي آن ارالاه شااه اسات .در اداماه نياز چراونري ای ااي نقاش

بنيادگرایان در صحنه يملي سياست مورد بحث قرار گرفااه؛ اینكاه بنيادگرایاان -باا توجاه باه
اصول و ماانيِ تود -چه نراهي به دو ت و ساتاار سياسي دارنا و نحوه ت ام آنان باا دو ات
و ساتاار سياسي چرونه است.

الف .بنیادگرایی یهودی
بنيادگرایي یهودي ،به ينوان گونهاي از بنيادگرایي (دیني) ،داراي مشاابهتهاایي باا گوناههااي
دیرر بنيادگرایي است و از این حيث ،مشابهت هایي در ادیان ابراهيمي (یهودیات ،مسايحيت و
اسالم) وجود دارد؛ اما در يين حال ،بنيادگرایي یهودي داراي مقومات تاص تاود اسات ،كاه
بایا مورد شناسایي و بررسي قرار گيرد .در مطا ات مربوط به بنيادگرایي یهود ،باا ساه مؤ اه
درهم تنياه تاریخ ،5دین و تمان 2یهودي مواجهيم .دین در سه م ناي تورات و تلمود ،ت اساير
يلما و تاتامها و نيز ت اسير گزینشي بنيادگرایان قاب ت ریف است و تمان هم در تاریخِ ایان
قوم ،پراكناه ماجلي است .در بحث بنيادگرایي یهودي ،به واسطه تاریخ كهن یهودیات ،از یاك
سو ،با تاریخ ت كرات مخالف و مانويي روبهرو هسايم و از سوي دیرر ،با شاك گياري رژیام

 .5بخش زیادي از كااب مقاس دین یهود ،به تاریخ این قوم اتاصاص یافاه است .گرایش اصلي این مجمويه كه از  ۳۱كااب
و نوشاههاي كوچك و بزرگ تشكي ميشود و به موضويات مخالف پرداتاه ،بيان تاریخ قوم اسرالي چرونري شك گياري
این قوم و شكست ها و پيروزي هاي آن است .در مجموع ،سه پنجم حجم ك مجموياه كاااب مقااس باه تااریخ قاوم یهاود
پرداتاه و مي توان اديا كرد كه موضويي كه بيش از همه در این مجمويه باان پرداتاه شاه ،تاریخ قوم ،ايمال و سرنوشت آن
است (سليماني اردسااني.)22-2۳ :5۳14 ،
 .2برتي براي یهودیت ،قال به تمان نيسانا و این قوم را فقط داراي فرهنگ و دین ميداننا.
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اسرالي –و اراله ت سيري تااص از دیان و مناابع یهاود -5و نياز بحاثهااي ایاالو وژیك و
شك گيري برتي اتاالفات سياسي و مذهاي ،رویكردهاي جاناااراناه و ما صااانه بار برتاي
تحقيقات سایه افكناه و صحت يلمي آنها را تاشهدار كرده است.
بر همين اساس ،یكي از مشكالت مطا ات یهودیت و مسال مرتاط با آن –حاي به اذياان
انایشمناان یهودي -تنوع زیاد است و امكان اینكه نظامها و تقریرهاي كامالً ما اوت یهودیات
(كه در طول زمانهاي مخالف شك گرفاه و شكوفا شاهانا) را یكپارچاه و هماهناگ بااانيم،
وجود ناارد .در ميان تنوع یادشاه ،هر یك از نظام هاي یهودي به تنهایي و به ايااار تود آغااز
ميشود و پس از آن به ماار و اسناد مقاول رجوع ميكنا؛ تا ماون و دالی نقلاي بياباا و باه
نقش تود به ينوان یهودیت ايااار بخشا (نيوزنر .)41-10 :5۳1۱ ،اتاالفها ميان گاروههاا و
دساههاي مخالف در بحث بنيادگرایي ،اهمياي دوچناان پياا ميكناا؛ زیارا یكاي از تصاای
بنيادگرایي «گزینشگري» است .بنيادگرایان یهودي بر برتي اصول یهودیت تأكيا ویژهاي دارنا
و ت اسير تاص تود را از كااب مقاس اراله ميدهنا ،كه همين مطلب بر دامنه اتاالفات آنها
افزوده

است2.

در اینجا ،بيان این نكاه ضروري است كه بنيادگرایي یهودي یكدست و یكپارچه نيسات و
گرایشات مخال ي ميان آنها دیاه ميشود ،اما اصو ي كاه تحات يناوان «مقوماات بنياادگرایي
یهودي» ذكر ميشود ،نقطه اشارا انواع گونههاست .این اصول ياارتنا از:
 .5بر اساس –روایتهاي مخالف -نظریاه گ اماان ،كاه اسااس نظاري مقا اه را تشاكي مايدهاا ،رابطاه داناش و قاارت،
غيریتسازي ميان گ امانها ،دال مركزي و م ص بناي نشانهها ،نقش رهاران سياسي در پياایش ،يينيتیابي و ت وق گ اماان،
توضيح چرونري جذب م اهيم جایا در یك گ امان و تغيير و تطايق آنها در م ص بنااي جایاا ،در گ اماان صهيونيسااي
بسيار پررنگ است و همين ویژگيها ،در مورد گ امان بنيادگرایي (به ينوان گ امان رقيب) نيز صادق است .به ياارتي ،رابطاه
بنيادگرایي بهينوان یك گ امان ،با جریان صهيونيسم –صرف نظر از نقاط اشارا و افاراق -بسيار مهم و قاب تأم است؛ زیرا
در هر حال ،بنيادگرایي یهودي(در شك م اصر) –يماتاً -در بسار گ امان صهيونيساي رشا یافاه است.
 .2روشن است كه در این پژوهش نمي توان جزء به جزء يقایا و اتاالفات يقياتي گروههاي مخالف یهودي را بررسي كارد.
از طرف دیرر ،بيان برتي اصول ،ضروري است .چون بنيادگرایي یهودي با توجه به تأكياا بار اصاو ي نظيارِ يصامت كاااب
مقاس ،در زمره یهودیان راست كيش قرار مي گيرنا ،بحث از يقایا و باورهاي گروههاي تجایانظرطلب و اصالح گرا ضروري
بهنظر نمي رسا .بنابراین ،تمركز این پژوهش ،بر يقایا یهودیت راساتكيشاي اسات؛ كاه بنيادگرایاان – باا هماه تنوياات و
اتاالفات -يماتاً برتاساه از آن هسانا.
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سرزمین مقدس :در آیين یهودیت و بهطور تاص در بحث بنياادگرایي ،سارزمين -كاه در
مورد حاود و گساره آن اتاالفنظر وجود دارد -از تقاس تاصي برتوردار است و از آن باا
يناویني همچون «سرزمين مقاس»« ،ارا مويود» یا به ياري " "Eretz Yisraelیاد ميشاود.
صرفنظر از ت اسير م اصر ،بر اساس منابع تاریخي و نيز تورات ،بحث سرزمين م هومي كامالً
مذهاي در سنت یهودي بهشمار ميرود و در تاورات حااود  510يااارت (آیاه) مسااقيماً باه
سرزمين مقاس اشاره كردهانا .بر اساس منابع یهودي ،با ورود قوم یهود به سارزمين موياود و
اساقرار نهادهاي دیني سياسي و ساتت م اا ،بهمارور زماان ،ایان سارزمين باه ارا مقااس
تاای ميشود .اص سرزمين مقاس و تالش براي سكونت در آن ،همواره موتور محر قاوم
یهود به شمار ميرفاه است .تكمي ا حااق سارزمين ،پايشنيااز تكميا یهودیاان و همچناين
پيشنياز تكمي رساراري ك جهان به شمار ميرود (السايك )54۳ :5۳1۱ ،ت اساير تاوراتي و
تلمودي –صرف نظر از منشا صاور آن -به نحوي است كاه هویات قاوم و دیان یهاود را باا
سرزمين پيونا زدهانا .بهطوري كه ميتوان گ ت با حاذف ينصار سارزمين ،شايرازه هویات و
حاي دیانت یهودي از هم ميپاشا.
قوم برگزیده :در مورد ينوان یهوديبودن و ت لق داشان به قوم یهود ،در مياان نحلاههاا و
گرایشات مخالف یهود (تصوصاً در اسرالي ) دیاگاه واحااي وجاود نااارد .مشاك اصالي،
رابطه پيچياه ميان ت ریاف قاومي و دیناي یهودیات اسات .ایان ناساازگاري در ت ااریف ،باا
افزودهشان مااحث سياسي و برتي مصلحتانایشي هاي دیني ،سياسي و قومي بايش از پايش
پيچياه شاه است .باور اینكه یهودیان مردمان برگزیااه یاا قاوم مقاساي هساانا ،ماورد قااول
یهودیت ارتاوكس ،محافظهكار و اصالحطلب است و بر اساس پژوهش «مؤسساه دموكراساي
اسرالي دموكراسي» 5،تقریااً دو سوم ماردم یهاودي اسارالي م اقاناا یهودیاان قاوم برگزیااه
هسانا 2.هرچنا برتي يلماي یهودي م اقانا باورِ به این اصا ناایاا موجاب نژادپرسااي یاا
پست دانسان سایر نژادها شود ،اما اظهارات ماا غهآميز درباره تقاس قوم و نيز برتاي ت اساير،
زمينه را براي ترویج چنين دیاگاههایي فراهم كرده است .به نظر ميرسا رویكرد نژادپرساانه و
1. Israel Democracy Institute
 .2براي مطا ه بيشار به این مناع مراج ه كنيا:
http://en.idi.org.il/media/4256544/democracy_index_2015_eng.pdf
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نراه تحقيرآميز نسات به سایر ادیان و اقوام از سوي برتاي یهودیاان ،مااأثر از هماين بااور –
اغراقشاه« -برگزیاه بودن» باشا .تأكيا بنيادگرایي یهودي بر ما اوت بودن از سایر مل  ،اقاوام
و ادیان ،این گونه را از سایر انواع بنيادگرایي مامایز كرده

است5.

مسیحای نجاتبخش :اياقاد به ظهور منجي با همه ت اوتهاا ،از جملاه مشااركات ادیاان
ا هي است .ا ااه در جزليات این اص اتاالفنظر وجود داشاه و منجي در هر دیني ،مخاصاات
و كاركردهاي تود را دارد و از حيث اینكه شخ

باشاا یاا وضا يت اجاماايي ،ناوع رابطاه

منجي با تااونا (بشر م مو ي ،مظهر تاا ،تنزل تاا و )...نوعِ آرمان و نياز از ب اا كااركردي
(اینجهاني ،كيهاني) داراي وض يت ما اوتي است .در مورد انایشه منجيباوري در دین یهاود،
این نكاه قاب ذكر است كه این م هوم در پيونا مساحكم با اصول «قوم برگزیااه» و «سارزمين
مويود» است؛ بهطوري كه در صورت حذف هر یك از اینها ،اساس انایشه بنياادگرایي یهاود
تاشهدار ميشود .بنيادگرایي یهودي در ارتااط با بحث ظهور منجي ،رویكردي بسيار يم گارا
دارد و –تصوصاً پس از تشكي رژیم اسرالي  -بيش از آن كاه بار مناابع دیناي تأكياا نمایاا،
نراهي يماتاً قومي ،سياسي اجامايي داشاه اسات .برتاي م اقاناا انایشاه مويودبااوري در
م ناي امروزي 2در تاوین نهایي يها قایم اضافه شااهاناا( ۳یاايس ،5۳14 ،ج .)601 :2هماان
طور كه ميزان پایاناي گروههاي مخالف یهودي به باورهاي دیني و يقياتي ما اوت اسات ،در
مورد مسئله منجي نيز این اتاالفات وجود

دارد4.

 .5از این منظر ،حاي بنيادگرایي یهودي در تقاب با برتي رویكردهاي ایالو وژي صهيونيست كالسيك قرار ميگيارد .اسااس
شك گيري صهيونيسم بر این مانا بود كه با توجه به پراكناگي قوم یهود به صورت اجاماياتي ،اقليت ،مجزا و پراكنااه در سار
تا سر جهان ،بایا تابيري انایشياه شود تا این قوم بهصورت ماحا در سرزميني ما لق به تودشان گردهم آیناا؛ تاا از اقليااي
غير يادي و تاص «به ملاي به ماننا سایر ملتها» تاای شونا.
 .2امروزه تلقي از انایشه مسيحایي یا مويودباوري ،در ارتااط با م اهيم مسيحایي و فرجامشناتاي است ،كه در دروههاي او يه
تاریخ قوم یهود ،چنين ت ايري از م اهيم برداشت نميشود.
 .۳دو نظریه كلي در این باب وجود دارد :كساني ماننا موسي بن ميمون اياقاد به ظهور مسيحا را از اصول ایمان یهودي دانساه
و برتي یهودشناسان م اصر این باور را پایاآماه از نامالیمات تاریخي -و امري غيرجوهري -ميداننا.
 .4براي مطا ه بيشار به این مناع مراج ه كنيا( :آبایي.)5۳11 ،
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ب .گونههای بنیادگرایی یهودی در اسرائیل
همان طور كه پيش از این بحاث شاا ،مقوماات بنياادگرایي یهاودي ،مااناي بار يقایاا یهودیاان
ارتاوكس است ،كه بهشات پایانا به هالتا و تلمود بابلي هسانا .بنياادگرایي یهاودي -از حياث
نظري -محاود به اسرالي نيست و در هار كشاوري كاه جم يات قابا مالحظاهاي از یهودیاان
(تصوصاً یهودیان ارتاوكس) در آن وجود داشاه باشنا ،به چشم ميتورد .ا ااه در يم  ،تاارج
از اسرالي كه یهودیان در اقليت بسر ميبرنا ،تجلي بنيادگرایي یهودي بيشار در قا ب جماعآوري
كمكهاي ما ي و حمایت از بنيادگرایانِ اسرالي است .بنيادگرایي در اسرالي –نساات باه تاارج
آن -اهميت بسيار بيشاري دارد ،زیرا بنيادگرایان ميتواننا به روشهاي مخالاف ،درون احازاب و
بهتاع آن ،درون دو ت ن وذ كننا و سياستهاي تود را پيريري نماینا.
تنوع بنيادگرایي یهودي شر تآور است و برتي گونهها و گرایشاات بنياادگرایي یهاودي،
بهطور آشكاري ،تطرنا و افراطيتر به نظر ميرسنا؛ تا آنجا كه برتاي م اقاناا بنياادگرایي
یهودي نه تنها ميتوانا سياستهاي اسرالي را تغيير دها ،بلكه ميتوانا سياستهااي هسااهاي
این رژیم را نيز مااثر سازد ( .)Shahak, 2004: 6آموزههاي بنيادگرایي یهاودي ،باه اشاكال و
گونههاي مخالف در جریانات فكري و احزاب سياسي نمود دارد .ا ااه بایهي است كاه شاات
و ض ف آن و نيز فلس ه وجودي و كاركردِ آن ،در جریانات مخالف ما اوت اسات؛ اماا آنچاه
اهميت دارد ،ن س بروز و ظهور يناصر بنيادگرایي یهودي است ،كه در ادامه باه آنهاا پرداتااه
ميشود .بنيادگرایي یهودي ،داراي سه گونه مخالف است ،كه ماناي دساهبناي ایان ساه گوناه،
شاتصي است كه ریشه در ت سير آموزهاي از كاااب مقااس دارد .از دیااگاه یهودیاان ،اینكاه
یهودیت در دوران «تا يا» یا «رسااراري» قارار دارد ،احكاام و مالحظاات تاصاي بارآن باار
ميشود .بر اساس شات

ِ «تا يا» یا «رساراري» ،بنيادگرایان به دو دساه كلي تقسيم ميشاونا.

گروهي قال به تااوم دوران تا يا هسانا و گروهي دیرر م اقانا دوران تا ياا پایاان یافااه و
اكنون در آغاز مرحله بازگشت و رساراري هسايم.
با وجود «اتاالف ت سيري» یاد شاه ،بنيادگرایان اهااف غایي یكساني دارنا و محا اتااالف
آنان ،در ظرف زماني و مكاني تحقق اهااف و نيز تاكايك مورد نظر باراي رسايان باه هااف،
است .در ادامه ،بهصورت اجما ي به گونههاي یاد شاه تواهيم پرداتت.
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 .0بنیادگرایی منفعل
این گروه از بنيادگرایان م اقانا قوم یهود همچنان در دوران تا يا بهسر مايبارد و احكاام دوران
تا يا بایا اجرا شود 5.آنان به اساناد تورات و تلمود ،تشكي كشور یهاودي -باا اساا اده از زور و
پيش از ظهور منجي -را گناهي بزرگ ميداننا .یهودیان در دوران تا يا مكل نا در مياان مردماان،
براساس فرامين ا هي رفاار كننا و ميبایا از دیرر ملتها و اقاوام از جهات «اتالقاي و م ناوي»
جاا بماننا و زیسان همچون دیرر انسانها بر آنها حرام است .بر این اساس ،اساقالل قومي ملات
اسرالي  ،هيچگاه اص اساسي یا جزء اساسي رسا ت اسرالي ناوده است .این نحلاه از بنياادگرایي
یهودي ،به این مال كهن ،بهينوان اساانااردي براي ت يين مشروييت زناگي یهاودي ماارن نرااه
ميكنا و با هرگونه انحراف از این اسااناارد ماارزه ميكننا .از این حيث ،گ اماان صهيونيسااي و
رژیم اسرالي بهينوان يوام انحراف ،محكوم هسانا.
در ميان اینها ،جماياي وجود دارنا -مياناگيا و ناوري كارتا– كه اصالً به ایاه اسرالي باهيناوان
یك دو ت یهودي اياقاد ناارنا؛ چه برسا به اینكه رژیام اسارالي را ابازار مقااس تااا باانناا.
ميزان كنارهگيري و يز تگزیني این جوامع به حاي اسات كاه برتاي آناان را جازو بنيادگرایاان
محسوب نميكننا؛ زیرا م اقانا اینان آن اناازه كه به مسال مخالف اهميت مايدهناا ،باه تغييار
جام ه از طریق سياسي اهمياي نميدهنا و به آن اياقادي ناارنا (السايك.)5۳۳ :5۳1۱ ،

 .2بنیادگرایی عملگرا
این گروه از بنيادگرایان نيز م اقانا یهودیت همچنان در دوران تا يا به سر ميبارد و همچناان
(حااق از حيث نظري) سوگناهاي سهگانه پابرجاست ،اماا در مواضاع و يقایاا ساناي تاود
توقف نكرده و بنا به مالحظات آشكار يم گرایانه ،دو ت و گ امان صهيونيسااي را باه يناوان
 .5براساس ت اسير تاتامي ،یهویان در دوران تا يا ملزم به ريایت سه اص اساسي هسانا .5 :یهودیان ناایا يليه غيریهودیاان
شورش كننا؛  .2پيش از ظهور مسيح ،مهاجرت یهودیان به سرزمين مقاس منع شاه است؛  .۳یهودیان ناایا اصرار بر ديا براي
آمان منجي -پيش از مويا مقرر -داشاه باشنا .در تا يا ،بسياري از قوانين مربوط به سرزمين مويود و م اا را نمي توان اجرا
كرد .بزرگان دین ميتواننا تئوري هاي مربوط به قوانين پادشاهي آیناه را ت يين كننا ،اما این قوانين در طول تا يا كه یهودیاان
در اقليت هسانا ،الزم االجرا نيسانا .بنابراین ،تمامي قوانين هالتایي در مورد پادشاهي یهودي بر روي زمين تا ظهور مسيح به
ت ویق ميافاا (.)Zeydan, 2006: 225-228
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واق يت و يم انجامشاهاي ،پذیرفاه و تمای دارنا در این چارچوب ،ف ا يت كننا .بسياري از
جریانات یاد شاه ،حاي فراتر از این يم كارده و باهدنااال ايماال ن اوذ در سااتاار سياساي

اسرالي هسانا .بایا توجه داشت كه این گونه از بنيادگرایي ،زیرمجمويه صهيونيسم ماذهاي و
بنيادگرایي مويودباور صهيونيساي –كه ميتواها مشروييت رژیم اسرالي را در قا ب گ اماني
مسيحایي توجيه نمایا -قرار نميگيرد؛ زیرا این گروهها همچناان باه دوران تا ياا قاوم یهاود

اياقاد دارنا و با اتخاذ موض ي كامالً يم گرایانه ،این هاف را دناال ميكننا كه كااام يما و
رویكرد ،بيشار زناگي یهودیان را نجات ميدها.
از همين رو ،آنان ذاتاً چپگرا یا راستگرا نيسانا ،بلكه از گروهاي حمایات مايكنناا كاه
منافع آنان را بيشار تأمين كنا 5.به يقياه پژوهشرران یهودي ،ایان گوناه از بنياادگرایي اماروزه
تمای كماري به برپایي جام ه كامالً یهودي مطابق باا شاری ت یهاود دارد و بيشاار باه دنااال
مشاركت در ساتاار سياسي اسرالي است .ا ااه به صورت آشكار ،س ي ميكنا فاصله تاود را
با قارت حاكم ح ظ كنا .در همين راساا ،درجااتي از انازوا و كناارهگياري از جریاان اصالي
اجاماع ،در آنان قاب مشاهاه است .آنان– به دالی يقياتي و سياسي -از تامت سربازي سار
باز ميزننا و چون حق اشاغال در اسرالي منوط به گذراناان تاامت ساربازي اسات ،ميازان
بيكاري در ميان آنها باالست 2.همچنين ،آنان به د ي جوامع بساه تود ،از آموزشهاي مارن به
دور هسانا كه مان ي جاي براي ورود آنان به بازار كار محسوب ميشود.)Pfeffer, 2014( ۳

 .1بنیادگرایی موعودباور
ت اوت اصلي بنيادگرایي مويودباور ،با انوايي كه پيش از این ذكر شا ،این است كه آنان باا ارالاه
ت سير ما اوتي از منابع مقاس ،م اقانا یهودیت اكنون در آغااز دوران رسااراري قارار دارد كاه
 .5ا ااه از حيث سياسي و يقياتي ،نزدیكي بيشاري با احزاب راساي و راست افراطي دارنا.
 .2با توجه به نرخ بيكاري باال ،در سال  5۱۱1وزارت كار و امور اجامايي اسرالي پيشانهادي باه ایان جواماع ارالاه داد ،كاه
برايشان به صورت اتاصاصي دورههاي آموزشي براي ورود به بازار كار برگزار كنا .براي مطا ه بيشار مراج ه كنيا به:
http://adva.org/wp-content/uploads/2014/09/Government-Allocations-to-the-ultra-ortodox.pdf

 .۳براساس یافاههاي جایا ،با توجه به باال رفان ميزان فقر ،مشاركت داوطلاانه آنان براي تامت نظامي در ارتش افزایش یافاه
است.
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فرجام آن ،ظهور منجي است .از نظر آنان ،سكونت در سرزمين مويود ،یكي از آموزههاي اساساي
دیني محسوب ميشود و یهودیان جهان بایا به هر نحو ممكن تاود را باه آن جاا برسااننا .ایان
گروه از یهودیان ،اياقادي به دوران تا يا و تااوم ايااار سوگناهاي ساهگاناه ناارناا و م اقاناا
دوران رساراري آغاز شاه؛ اسرالي مركز يا م و اورشليم نيز قلب اسرالي است و ایان سارزمين
تنها جایي است كه در آن ،بشریت به كمال ميرسا و سكونت در این سرزمين ،فریضه ا هي باوده
و نه تنها یكي از واجاات  65۳گانه است بلكه با همه آنها برابري ميكنا .انجام ایان فریضاه ،راه
را براي ظهور مسيح نجاتبخش (منجي) هموار ميسازد (ماضي.)5۳1-541 :5۳15 ،
بنيادگرایان مويودباور ،از ذات سكوالر جنااش و دو ات صهيونيسام غافا نيساانا 5و باه
توبي از آن آگاهي دارنا ،اما م اقانا اگرچه صهيونيستهاي سكوالر ،يوام نادان اراده ا هاي
هسانا ،اما نهایااً بخشياه ميشونا؛ چون در رونا رساراري مشاركت دارنا .شك گياري رژیام
صهيونيساي بر اساس تواست تااونا بوده و آنها باون اینكه تود بااننا ،برنامههااي ا هاي را
اجرا ميكننا .صهيونيست ریشه در اباكار بشري ناارد ،اما پاسخي است به حركاهااي ا هاي باه
سمت رساراري نهایي .تقاس ذاتي سرزمين اسرالي و رونا رسااراري ،باهتااریج تصاورات
غلط سكوالر را تصحيح تواها كرد و در تمامي اسرالي و یهودیان ن وذ تواها كرد .در نايجه
این رونا ،صهيونيسم سكوالر ،دو ت اسرالي و جام ه سكوالر آن ،باهيناوان بخشاي از روناا
رساراري ،مشروييت مذهاي پياا تواهنا كرد 2.این گروه از بنيادگرایان ،م اقانا ظهور منجي،
در یك فراینا تودكار صورت نميپذیرد ،بلكه اباااا بایاا زميناه آن مهياا شاود و -باا ظهاور
منجي -آن هنرام است كه كليه ف ا يتهاي بشاري –در ایان راه -باه سارانجام تاود تواهاا
رسيا .رمز موفقيت و كليا رساراري در این راه ،حاكميت قوم یهود بر ك سارزمين اسارالي –
و بهطور ویژه اورشليم -و بنا كردن م اا سوم است.
 .5همانطور كه از اظهارات تاتام هاي یهودي مشخ

است ،این گونه از بنيادگرایي نيز ریشه در منابع مقاس یهاودي دارد و

ناایا جریان صهيونيسم دیني و این گونه از بنيادگرایي یهودي را– تماماً  -مرباوط باه دوره م اصار و سااتاه دسات جنااش
صهيونيسم باانيم ،بلكه بایا توجه داشت كه جناش صهيونيسم توانست با اساناد به منابع مقاس و ت اسير تاتامي ،آموزههااي
یاد شاه را در جهت تأیيا ایالو وژي صهيونيساي به كار گيرد و این گ امان را به ينوان گ امان غا اب -در رقابات باا ساایر
گ امانها -تثايت نمایا.
 .2بر اساس همين قاياه ،هرچنا دو ت ف لي اسرالي  ،مقاس نيست ،اما زماني كه منجي ظهور كنا ،آن هم تطهير تواها شا.
بنابراین ،در حال حاضر بایا براي آن حرمت قال شا (.)Weitzman, 2004
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برقراري پيونا مجاد تورات ،سرزمين و قوم یهود ،وظي ه دیني است كه انجام آن بر يهااه
یهودیان سرتاسر جهان است .شك گيري دو ت اسرالي  ،حاكي از این است كه «رد پاي مسيح»
قاب مشاهاه شاه و تقایر جایاي براي قوم یهود و حاكميت آن در حال رقامتاوردن اسات
(.)Friedman, 1992: 127-131

ج .بنیادگرایی در ساختار سیاسی اسرائیل
بحث درباره بنيادگرایي و تأثيرات آن در يرصاه سياساي ،داراي پيچيااگيهااي نظاري و يملاي
فراواني است و بيتوجهي به برتي جزليات و مالحظات ،موجب ارزیابيهاي نادرست مايشاود.
با توجه به نظریه گ امان و نيز اهميت تأثير و تأثر ماقاب بنيادگرایي و بسااري كاه در آن حضاور
دارد ،شناسایي زمينه و شرایط سياسي -اجامايي الزم بهنظار مايرساا .بناابراین ،باراي ارزیاابي
جایراه و نقش بنيادگرایي در ساتاار سياسي اسرالي  ،ابااا ضروري است تصویري كلي از صحنه
يملي سياسي این رژیم داشاه باشيم .در ساتاار سياسي اسرالي  ،در كنار اهميت قاواي مجریاه و
مقننه (كنست) ،نظام حزبي از اهميت تاصي برتوردار است 5.نظام حزبي اسرالي  ،بسيار مانوع و
داراي پيچياگيهاي زیادي است .از سال  5۱41تا به اماروز ،نزدیاك باه  200حازب در يرصاه
سياسي اسرالي ظاهر شاهانا كه حااق  550حزب توانساهانا در كنست صاحب كرسي شاونا و
در حال حاضر 55 ،حزب در كنست حضور دارنا.
ت ااد زیاد احزاب با گرایشهاي مخالف ،مسئلهاي است كه مايتواناا از جهاات مخالاف
مورد بررسي قرار گيرد 2،اما مهمارین وجهي كه ما نظر این پژوهش اسات ،ایان اسات كاه در
 .5نظام حزبي ،چه در كنست و چه در دو ت ،اساس كار محسوب ميشود .نمایناه پار مان یا يضو كابينه ،تابع مقررات حزبي
است كه باان وابساه است و نميتوانا باون درجشان در فهرست احزاب ،تود را نامزد كنا و در دوران مسئو يت تاود نياز
نميتوانا از حزب جاا شود .در اناخابات هم مردم به احزاب رأي ميدهنا نه اشخاص .ناض يملي سياستهااي اسارالي در
دست احزاب است و رهاران حزب ،افراد را ت يين ميكننا.
 .2چهار موضوع اساسي در صحنه سياست اسرالي وجود دارد ،كه منجر به ایجاد نزاع و اتاالف و نهایااً شك گياري احازاب
مي شونا :مسال اجامايي اقاصادي؛ مسئله امنيت؛ سياست تارجي و مذهب و حكومت .باراي مطا اه بيشاار باه ایان منااع
مراج ه كنيا (اسالمي.)210 :5۳۱۳ ،
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ساتاار سياسي اسرالي  ،سياستهاي دو ت بر اساس برنامه احزاب ت ياين مايشاود و در هار
دوره ،احزاب پيروز هسانا كه تطمشي و رویه دو ت را ت يين ميكننا .از همين رو ،شناساایي
احزاب ،گرایشها و جهتگيريهاي سياسي آنان ،شاات

مهماي در فهام وضا يت سياساي

اسرالي است .از سوي دیرر ،از فرضيات این پاژوهش ایان اسات كاه بنياادگرایي یهاودي باا
اسا اده از ابزارهاي حزبي ،قابليت ايمال ن وذ در سياستهاي دو ت و تأثيرگاذاري در ساطوح
مخالف سياساي ،اجاماايي ،اقاصاادي ،فرهنراي و حااي امنيااي را دارد .در صاحنه سياسات
اسرالي  ،شاهایم كه بسياري از احازاب ايام از ماذهاي و راسات و چاپ ،باه واساطه مشاي
پراگماتيك -كه رویهاي غا ب در ميان جریانهاي سياسي اسرالي است -و نيز كاركرد دوگاناه
(قومي -دیني) مقوماات بنيادگرایاناه ،در مقااطع مخالاف ،از باورهاا و يقایاا بنيادگرایاناه در
راسااي تاليغ ،مشروييتبخشي و ايمال ن وذ اسا اده ميكننا.
از طرف دیرر ،اغلب گونههاي بنيادگراي یهودي نيز به نويي از این ساتاار اسااقاال كارده
و قوانين بازي را پذیرفاهانا .ا ااه ،ساتاار حزبي اسرالي  ،بهدالی ذیا  ،باا اصاول تشاكيالتي
بنيادگرایان ت اوت چنااني ناارد و شایا هماين امار موجاب شااه كاه بنيادگرایاان ،مخا ات
چنااني با پيريري اهااف تود ،در قا ب حزبي ،نااشاه باشنا.
 .5احزاب اسارالي (ايام از چاپ ،راسات و ماذهاي) باه ميازان زیاادي داراي گارایشهااي
ایالو وژیك و بهشات يم گرا هسانا و مقومات اصلي بنيادگرایي یهودي كاموبايش در مياان
آنها به چشم ميتورد.
 .2احزاب اسرالي  ،يالوه بر ای اي نقشهاي سياسي و حزبي ،در نظام م نایي مخاطااانشاان نياز
تأثيرگذارنا .در جهان آكناه از تناقض و م اهيم پيچياه ،یكاي از كاارویژههااي احازاب ،ت ریاف
جهان از منظر جهانبيني و ایالو وژي تاصي است ،كاه مخاطااان و پياروانش را از بايهاویاي و
سردرگمي م نوي نجات دها (.)Mahler, 2011: 143-145
بر همين اساس ،در ادامه ،نقش و جایراه گوناههااي مخالاف بنياادگرایي یهاودي در سااتاار
سياسي و حزبي اسرالي مورد بررسي قرار تواها گرفت.
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 .0بنیادگرایی منفعل در عرصه سیاسی
اكثر گروهها و جریانهاي بنيادگرایي من

 ،از ض ف سازماني جاي رنج ميبرناا و باا توجاه

به پراكناگي و فقاان رهاري منسجم ،توان چنااني ناارنا و چاون دو ات اسارالي را نياز باه
رسميت نميشناسنا ،حضور و نقش مؤثري در يرصه سياسي و رسمي ناارنا و غا ااً رویكارد
ان ا ي و ماارزه من ي را در پيش گرفاهانا .آنان ضمن رد كمكهاي دو ااي ،در اناخاباات نياز
شركت نميكننا .از سوي دیرر ،بهد ي ض ف سااتااري و تشاكيالتي ،در يرصاه غيررسامي
هم ،محاود به جوامع تود بوده و در انزوایي تودتواساه بهسر ميبرناا .بناابراین ،بار اسااس
آنچه گ اه شا ،این گوناه از بنياادگرایي ،باا توجاه باه دامناه اناا طرفاااران و نياز ضا ف
تشكيالتي ،يمالً نقش یا تأثيري جاي بر سياستهاي اسرالي ناارد و باا توجاه باه سايطره و
ت وق گ امان صهيونيساي ،در آیناه نزدیك نيز این امر ب يا به نظر ميرسا.

 .2بنیادگرایی عملگرا در عرصه سیاسی
بخشي از جام ه حاردي 5،شاكله اصلي این گونه از بنيادگرایي را تشكي مايدهناا .حاارديهاا ،باا
وجود آنكه دو ت اسرالي را دایاسپوراي دیرري براي یهودیاان مايدانناا 2،اماا اماروزه در سياسات
حضور ف ا ي دارنا .ا ااه در ظاهر تالش ميكننا از نمادهاي رژیم اسرالي اجاناب كنناا و حااي در
جلسات حزبي ،بهجاي اسا اده از هاتيكوا ،۳نيایشهاي یهاودي را مايتوانناا .چاون ایان گوناه از
بنيادگرایان م اقانا هنوز فراینا رساراري آغاز نشاه و در این شرایط ،ح ظ جاان یهودیاان او ویات
دارد ،با واگذاري بخشي از سرزمين باه فلساطينيان –یاا صالح موقات( -از منظار دیناي و ماذهاي)
مخا ت نميكننا .نكاه قاب تأم این است كه در اینگونه مواضع ،چپها و طرفاااران صالح 4نياز
 .5الزم به یادآوري است كه «حاردیم»– م ردِ آن حارِد -یكدست و یكپارچه نيسانا و طيف مانويي از يقایا ميان آنها وجود
دارد آنچه در ادامه ميآیا ،بيانرر يقایا و باورهاي بخشي از جام ه حاردي است و جوام ي از حارديها وجود دارنا كه زوماً
از چنين تطمشي پيروي نميكننا.
 .2هرچنا بنيادگرایان يمررا قال به تااوم دوران تا يا هساانا ،اماا آناان -در طاول حااود ه اااد ساال -باا اتخااذ مواضاع
يم گرایانه ،از مخا ان رژیم اسرالي  ،به جریان سياسي ف ا ي تغيير گرایش دادهانا.
 Hatikvah .۳سرود ملي اسرالي و جناش جهاني صهيونيسم.
 .4ا ااه روشن است كه د ي بنيادگرایان براي این موضعگيري ،با چپها و طرفااران صلح ما اوت است.
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از گروههاي بنيادگرا حمایت ميكنناا ( .)Shahak, 2004: 20-22ایان بنيادگرایاان فقاط از ایان
منظر كه یهودیان در دوران تا يا ض يف تر هسانا و ممكن است جانشان به تطر بي اا ،به صالح
ا ااه نه صلح كام  ،بلكه صلح موقت و تاكايكي براي كسب منافع بيشار -تمای دارناا و اياقااداساسي آنان این است كه در هنرام ظهور منجي و دوران رساراري ،یهودیان به مراتاب نيرومنااتر
از غيریهودیان هسانا و ميتواننا تمام سرزمين اسرالي را تصرف كرد و تمام كليساهاي مسايحيان
و مساجا را ویران كننا اما هنوز زمان آن فرا نرسياه

است5.

در هر حال ،امروزه هرچناا هناوز هام جاوام ي از حااردیم در انزوایاي تودتواسااه در
شهر ها و دور از شهرها زناگي مي كننا ،اماا باا وجاود ایان ،در قا اب احازاب سياساي ،باه
صورت رسمي در يرصه سياسي حضور یافاه و تقریااً به صورت مسامر در اناخابات مشاركت
دارنا و از این مجرا ،اهااف تود را پيرياري مايكنناا .احازابِ «آگاودات اسارالي »« ،پارچم
تورات» (دیر هاتوراه)« ،شاس» و «اتحاد یهودیت توراتي» (الاالف پرچم تاورات و آگاودات
اسرالي ) از احزاب شات

«بنيادگرایي يم گرا» به شمار مي روناا 2كاه در ساالهااي اتيار،

حزب «شاس» و «اتحاد یهودیت توراتي» حضور ف ا ي در صحنه سياست و پار ماني داشاهاناا.
نراهي كلي به حضور احزاب یادشاه در اناخابات ،این واق يت را نشان ميدها كه آنان پس از
اناخابات سالهاي  5۱15و ( 5۱14كه تنها  ۳/1و  4/1درصاا آرا را كساب كردناا) در اغلاب
اناخابات ب اي ،بيش از ده درصا آرا را به تود اتاصاص دادهانا و این ،از تثايت جایراه آنان
 .5هر گاه دو ت اسرالي در موضع ض ف بوده ،این باور بنيادگرایانه مجاداً در كانون توجهات قرار گرفاه كه در شرایط تا يا،
احكام تاص آن دوران حاكم است و رژیم اسرالي  ،اقاامات تود را در ميان اقشار مذهاي– تصوصاً يقبنشيني یا واگذاري
اراضي -بر اساس این باور دیني ،توجيه كرده است و هرگاه دو ت اسرالي در موضع قوت قرار داشااه ،ناه تنهاا ساوگناهاي
یادشاه به فراموشي سپرده شاه انا ،بلكه این مطلب كه در دوران تا يا هسايم ،اساساً انكار شاه و براي مشاروييتبخشاي باه
اقاامات دو ت ،به يقایا گروه دیرري از بنيادگرایان (بنيادگرایان مويودباور) اساناد شاه است.
 .2بر ماناي دساور كار يم گرایانه ،آنان ،تناقضات نظري و فكري زیادي در اصول و ایالو وژي این گونه به چشم ميتاورد،
كه همين اتاالفات ،منجر به شك گيري تقسيمات گوناگون در درون آنان شاه است .از همين رو ،در يرصه سياسي اسارالي ،
این گونه از بنيادگرایان در قا ب چناین حزب سياسي مخالف حضور دارنا و این ،از وجود اتاالفات در ميان آناان حكایات
دارد .يالوه بر این ،هرچنا اكثر پژوهشها ماناي تقسايمبنااي احازاب مخالاف «بنيادگرایاان يما گارا» را اتاالفاي ناژادي
(س اردي -اشكنازي) دانساهانا ،اما بایا توجه داشت ،كه يالوه بر اتاالف یادشاه ،اتاالفات نظري و يملي زیادي ميان آنها
وجود دارد.

 011ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  10بهار 59

و افزایش نساي طرفارانشان -آن هم در جام ه سكوالر اسرالي  -حكایت دارد .در ارتاااط باا
نقش و تأثير این جریانات در ساتاار سياسي اسرالي  ،نكاتي به شرح زیر قاب ذكر است.
 .5با توجه به جم يت 5و نرخ رشا باالي آنان (حاود  1درصا) احازاب حااردي ،جواماع
تود را به حوزه اناخاباتي تاای كرده اناا و در هنراام اناخاباات ،از آناان حاااكثر اساا اده را
ميبرنا.
 .2احزاب مخالف اسرالي نيز بهدناال جلب حمایت این احزاب و جوامع هسانا و در حا
امكان ،به آنان تامات داده و –با توجه به پایراه اجاماايي گساارده -در الااالفهااي دو ات،
براي آنان نيز سهم قال ميشونا.
 .۳هساه اصلي و مركزي احزاب و جوامع حاردي را ماارس و مراكز مذهاي آناان تشاكي
مي دها .در واقع ،در این ماارس و مراكز است كه آموزشهاي سياسي و يقياتي به ايضاا داده
مي شود .از همين رو ،ت ا يمي كه در این مراكز تاریس مي شاود ،در آینااه اسارالي تأثيرگاذار
تواها بود .تصوصاً با توجه به اینكه بين سالهااي  5۱10تاا  5۱11جم يات محصاالن ایان
ماارس و مراكز ،چهار برابر افزایش یافاه؛ در حا ي كه سيسام هااي آموزشاي ماوازي اسارالي
(دو اي و سكوالر) چنين رشاي

نااشاهانا2.

 .4براساس گزارش مركز «امور مذهاي اسرالي » ،از ساال  5۱10تاا  ،5۱۱1ت اااد مااارس
آنان شش برابر شاه و وزارت آموزش اسرالي نيز مايي است شاكه ماارس آگودات اسرالي ،
 555درصا و شاكه ماارس شاس ۳01 ،درصا افزایش داشاه است.

با ينایت به موارد فوق و با در نظر داشان وابساري ما ي این گروه ها ۳به دو ت و دریافات
كمكهاي دو اي و نيز برتي ضا ف هااي ساازماني و تشاكيالتي -تصوصااً فقااان اتحااد و
 .5بر اساس اطاليات مركز آمار اسرالي  ،جم يت حاردي حاودا  110هزار ن ر (حاود ده درصا جام ه اسرالي ) برآورد شاه
است (در سال  .)2054براي اطاليات بيشار مراج ه كنيا به:
http://www1.cbs.gov.il/ts/databank/series_one.html?codets=3763

 .2بر اساس گزارش مركز ادفا ،ماارس رسمي (دو اي) در مقاطع مخالف – كودكساان تا دانشراه 520 -تا  5۱0درصا رشا و
ايراب نيز  510درصا رشا داشاهانا.
 .۳بر اساس گزارش سازمان همكاري اقاصادي و توس ه ( )OECDدر سال  ،2054ميزان فقر در ميان یهودیان حااردي بسايار
باالست و به اناازه فقر ايراب است (جم يت ايراب فقير ،سه برابر یهودیان فقير ميباشا).
براي مطا ه بيشار مراج ه كنيا به:
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یكپارچري -به نظر نمي رسا ایان گوناه از بنياادگرایي -در شارایط ف لاي -بخواهاا رویاهاي
مخا ف و ما اوت از گ امان حاكم در پيش گيرد .آنان با بهرهگياري از مشاي پريملررایاناهاي،
حااكثر توان تود را صرف هماهنگساتان با گ امان حاكم كرده انا .ا اااه ناایاا از ایان نكااه
غ لت ورزیا كه رشا روزافازون جم يات ایان جواماع ،5درون شااكه هااي منازوي– و ا اااه
تودتواساه -در كنار آموزشها و ت ا يم دیني و نيز گسارش شااكه مااارس ،در آینااه اي ناه
چناان دور ،ميتوانا شرایط را به ن ع برنامه و اهاافِ آنان تغيير دها .به ينوان نموناه ،در نظار
بريریا رشا جم يت یهودیان  5/1درصا ،غيرحاردي  5/2درصا ،ايراب  2/5درصا و ماوسط
نرخ رشا  5/۱درصا است؛ در حا ي كه حاردي ها نرخ رشا  1درصا را دارنا كه یقيناً افزایش
جم يت آنان– 2در دهههاي آیناه -تأثيرگذاري سياسي بيشاري را نيز در پي تواها داشت.
در آن هنرام ،مقابله با سكوالریسم حاكم و نيز پيرياري حاكميات هالتاا در يرصاههااي
سياسي و اجامايي ،از جمله برنامههایي است كه در دساوركار این جریان قرار تواها گرفات؛
كه در صورت بروز چنين وض ياي ،برتورد و ت ارا با گ امان صهيونيساي (بهينوان یكاي از
گ امانهاي رقيب) نيز محام است.

 .1بنیادگرایی موعودباور در عرصه سیاسی
همان طور كه پيش از این ذكر شا ،این گونه از بنيادگرایان اياقاد دارنا با پایان دوران تا ياا و
آغاز رساراري ،قانون جایاي بایا وضع شاود و اكناون زمااني اسات كاه دوران سرساپردگي
یهودیان به پایان رسياه است .اورشليم و رساراري نهایي منحصراً براي یهودیاني اسات كاه از
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/03/social-2015-Eng.pdf

 .5در هنرام تأسيس اسرالي  ،حاردیم حاود  ۳0هزار ن ر بودناا و در حاال حاضار -باا بااالترین نارخ رشاا در مياان ساایر
گروههاي اسراليلي -ده درصا جم يت اسرالي را تشكي ميدهنا و پيشبيني ميشود در سال  ،20۳0بيست درصاا جم يات
اسرالي را تشكي دهنا.
 .2اگر رونا افزایش جم يت با همين شااب ادامه پياا ك نا و مان ي در این رونا ایجاد نشود ،افزایش جم يات آناان در آینااه
ميتوانا نسات جم ياي اسرالي را تغيير دها و جام ه اسرالي را از جام هاي سكوالر باه جام اهاي ماذهاي تااای كناا .بار
اساس آمار سال  ،2001حاود  ۳1درصا جام ه اسرالي  ،مذهاي ( 1/1درصا ارتاوكس افراطي 5۳ ،درصا مذهاي و  54درصا
مذهاي سناي) و حاود  64درصا سكوالر ( 4۳درصا سكوالر و 25درصا سناي غيرمذهاي) هسانا ).(INSS, 2005-2007
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حاظ سياسي حاكم هسانا .در يصر رساراري ،بایا ت امالت ف لي بهكلي دگرگون و تغييراتاي
در نقشهاا ایجااد شاود و بایاا غيریهودیاان ،تاابع قاوم یهاود شاونا (.)Weitzman, 2004
بنيادگرایان مويودباور م اقانا با آغاز زمان رساراري ،بایاا تماام قاوانين هالتاا -در يرصاه
سياسي و اجامايي -اجرا شونا .بنيادگرایان مويودباور ،رژیم ف لاي اسارالي را از ایان حياث
مشروع مي داننا كه ظهور منجي را سريت مي بخشا و نهایااً توسط منجي ،تطهير تواهاا شاا.
با وجود این ،بایا توجه داشت كه دو ت اسرالي نيز از اناقادات بنيادگرایان مصاون نيسات .از
منظر بنيادگرایان ،چنانچه دو ت از مسير رساراري منحرف شاود ،بایاا باا آن مقابلاه كارد .بار
همين اساس ،جریانات بنياادگرا باا سياساتهااي دو ات در قااال تخلياه یاا يقابنشايني از
شهر هاي اشغا ي یا هرگونه صلح با ايراب ،بهصراحت و شات مخا ت و مقابلاه ماي كنناا.
اقاامات اسحاق رابين ،در امضاي پيمان اسلو و صلح با اردن و ياديسازي روابط با كشورهاي
يربي ،موجب ترور وي بهدست این دساه از بنيادگرایان شا .بنيادگرایان مويودبااور -در ياين
مشابهت در هاف و تشخي

ظرف زماني و مكاني -در اجراي راهارد تود ،ابزارها ،مراح و

چرونري پيريري اهااف ،اتاالفنظر دارنا و بر همين مانا ،به دو گروه تقسيم ميشونا.
 .5دساه نخست ،با رویكردي نساااً ميانه رو ،م اقانا رساراري به صاورت ناگهااني ات ااق
نميافاا و داراي مراحلي تاریجي است .از همين رو ،به اقاامات انقالبي اياقاد ناارنا.
 .2دساه دوم ،رویكرد بسيار افراطي دارنا و در ميان گونه هایي كه تا پيش از این ذكر آنهاا
رفت ،طرفاار تشونت ،اقاامات قهري و انقالبي بيشاري هسانا .از اياقادات آنان ،ایان اسات
كه رساراري ناایا زیاد طول بكشا و زماني م ادل یاك نسا را باراي آن در نظار گرفااهاناا.
گروههایي نظير «گوش امونيم»« ،كاخ»« ،كاهن چاي»« ،مومنان كوه م اا» و «مؤسسه م ااا» ،در
این دساه قرار مي گيرنا .آنان به هيچ گوناه مصاا حهاي اياقااد ناارناا و جناگ و تشاونت را
بخشي از فراینا تطهير و رساراري ميداننا و از آن اساقاال ميكننا.

نظرات بنيادگرایان مويودباور -در ساتاار سياسي اسرالي  -از ساوي احزاباي مانناا «ملاي
مذهاي»« ،مو يایت»« ،تزوميت» و بسياري از ايضاي حزب يكود بياان ماي شاود ،كاه از آناان
بهينوان بزرگترین موانع صلح ايراب و اسرالي یاد مي شود .پيوناا آناان باا احازاب سياساي،
تصوصاً حزب يكود ،قاارت سياساي و اهميات آناان را بايش از پايش افازایش داده اسات.
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بنيادگرایان مويودباور ،در حا امكان ،به دو ت و نهادهاي دو اي احاارام ماي گذارناا و هماان
طور كه پيش از این گ اه شا ،حاي گاهاً -از این باب كه در راسااي مسير رسااراري و تحقاق
دو ت آرماني یهود است -آن را مقاس مي داننا .اما با وجود این بهصراحت اذياان دارناا كاه
«دو ت اسرالي بهاناازه سرزمين اسرالي مقاس نيست» و بار تاالف تثلياث مقااس (ماردم،
سرزمين و تورات) كه هميشري و مطلق است ،تقاس دو ت ،مشروط و نساي است .این گوناه
از بنيادگرایان كه در آغاز تأسيس رژیم اسرالي در قا ب گروههاي سازماننيافاه ،تشونتطلاب
و افراطي قرار داشانا و در اقليت قرار بودنا -به رغم مشكالت زیااد -توانسااه اناا باهتااریج
جایراه تود را مساحكم كرده و از نهادهاي پراكناه ،به گروههایي سازمانیافاه تاای شونا.
امروزه از قلمرو نامرلي بنيادگرایان سخن باه مياان مايآیاا ،كاه شااكه پيچيااه سياساي و
اقاصادي پایا آوردهانا و يمالً بر سياستهاي اسرالي تأثيرگاذار اسات .آناان توانسااهاناا در
هنرام بروز بحران ،ت كرات و ایالو وژي تود را تاليغ كننا و تقریااً با اسااقاال تاوبي مواجاه
شاه انا .با توجه به پایراه گسارده اجاماايي و ن اوذ در ساطوح مخالاف سياساي -اجاماايي،
امروزه احزاب و سياسامااران اسرالي -تصوصاً جریانهاي راست و ماذهاي -نااگزیر باه در
نظر گرفان تواساه ها و برنامه هاي آنان هسانا و يمالً باه آنهاا تاامات ماي دهناا .از حياث
نظري و كاركردي ،ميان این گونه از بنيادگرایان و نظام سياسي اسرالي  ،قرابت بيشاري بهچشام
ميتورد و رژیم صهيونيساي در پيريري اهااف توس هطلاانه تود (نظير توس ه شهر ساازي)
و برتي اقاامات تشونتطلاانه و افراطگرایانه ،بهتوبي از این جریانها اساا اده مايكناا .باه
نظر نميرسا –در حال حاضر و آیناه -چا ش و ت ارا جاي ميان آنها به وجود

آیا5.

نتیجهگیری
بنيادگرایي یهودي ،امروزه حضور غيرقاب انكاري در جام ه و ساتاار سياسي اسرالي دارد
و با توجه ش ارهاي صریح و باون پيچياگي و ويااههااي تااص آناان ،ماناي بار نجاات و
رساراري ،توجه بسياري از گروههاي اجامايي را به تاود جلاب كارده اسات .از مياان اناواع
 .5ا ااه این وض يت و تااوم آن ،در صورت قارت داشان احزاب راست و راست افراطي ،با احامال بيشاري قابا پايشبيناي
است.
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گونه هاي بنيادگرایي ،به جز بنيادگرایي من

 ،كه يماالً در صاحنه حزباي و سياساي اسارالي

حضور ناارد ،سایر بنيادگرایاان ،حضاور در يرصاه سياساي را در قا اب حزباي پذیرفااه اناا.
بنيادگرایان وابساه به حاردیم ،كه باه شاات يما گارا هساانا ،صارف نظار از اتااالفهاا و
انش ابهاي داتلي ،امروزه در قا ب احزاب آگودات اسرالي  ،دیر هاوراه ،یهودیت هااوراه و
شاس در يرصه سياسي حضور دارنا .بنيادگرایان مويودباور نيز يماتاً همان صهيونيسات هااي
مذهاي هسانا كه در قا ب احزابي ملي -مذهاي (م اال) ،تانه یهودي ،تامي ،موراشاا و ميمااد
در صحنه سياسي اسرالي حضور دارنا.
از حيث اصول ،دیاگاه و رهاري ،قرابت بيشاري مياان بنيادگرایاان و احازاب راسات وجاود
دارد ،كه اگر این مسئله را در نظر داشاه باشيم ،اهميت بنيادگرایان و جایراه سياسي آناان بايش از
پيش روشن مي شود .ا ااه ناایا از این نكاه هم غاف شا كه بنيادگرایان بر اسااس تااماتي كاه از
احزاب حاكم دریافت ميكننا ،در الاالفها شركت ميكنناا و در الااالفهااي یادشااه ،بايش از
آنكه به مالحظات ایالو وژیك و اهااف مشار توجاه داشااه باشانا ،باهتااماتي كاه دریافات
مي كننا اهميت ميدهنا .با وجود این ،احزاب دست راساي –به واسطه پيوناهاي مشار سياسي
و يقياتي -بيشار به تواساهها و نيازهاي این گروهها توجه ميكننا بنابراین ،در اكثر دو اتهااي
اسرالي  ،شاها الاالف ميان بنيادگرایان و احزاب دست راساي هسايم .با توجه به محاوبيات قابا
تأم بنيادگرایان در ميان افكار يمومي -تصوصاً در ميان اقشار مذهاي -و نيز ضارورت الااالف
احزاب براي تشكي دو ت ،حزب پيروز (باا هار گرایشاي) باراي تشاكي دو ات نااگزیر اسات
حمایت بنيادگرایان را كسب كنا و باون حمایت بنيادگرایان ،يمالً قادر به تشكي دو ت نيست.
در مواقع بروز بحران ،احزاب وابساه به بنيادگرایاان ،باا اسااقاال بيشااري از ساوي افكاار
يمومي مواجه شاهانا .ويااههااي بنيادگرایاان ماناي بار آینااهاي روشان ،تغييارات ساریع و
رهایيبخش و نيز تل يق آموزههاي دیني با سياست ،اناقااد از ناكارآمااي طارح و برناماههااي
سياسامااران سكوالر ،ایمان ،اياقاد و ت ها راسخ به نجات قوم یهود 5و مواردي از اینچنيناي،
در جلب حمایتهاي يمومي –ايم از سكوالر و مذهاي -تأثيرگذار بوده است .يالوه بار ایان،
با توجه به اینكه رضایت اجامايي چنااني از وض يت ف لي سااتاار سياساي اسارالي وجاود
 .5با توجه به ایاه هاي بنيادگرایان ماني بر ضرورت گسارش سرزمين ،بيرون رانان فلسطينيان و حاكميت قوم یهود برسرتاسار
سرزمين مقاس ،در مواردي رژیم اسرالي از چنين رویكردهایي -براي تروج از بحران -اساقاال ميكنا.
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ناارد ،بنيادگرایان بهتوبي توانساهانا اصول تود را تاليغ كننا .در مجموع ،بنياادگرایي یهاودي
تصوصاً در نوع دوم و سوم -نيرویي تأثيرگذار و غيرقاب انكار در آیناه اسرالي تواها بود.در يين حال ،در مورد ميزان و چرونري نقشآفریني (هر كاام از گونههاي) بنيادگرایي یهودي
در آیناه اسرالي  ،مو ههاي زمينهاي زیادي تأثيرگذارنا ،از جمله وض يت سياسي -اجامايي و
امنياي اسرالي  ،تحوالت منطقه غرب آسيا ،مسئله روابط ايراب و اسرالي  ،تشایا یاا تضا يف
شكافهاي اجامايي ،افزایش یا كاهش جم يت ميزان كمكهاي

تارجي5.

در كنار این مؤ هها -با توجه به جایراه بيبای رهاران و تاتاامهااي یهاودي در ت ساير
آمورزههاي دیني و بهتاع آن ،جهاتگياريهااي دیناي ،سياساي و اجاماايي -تحاوالت درون
گ اماني بنيادگرایي نيز مهم است .با توجه به مالحظاات یادشااه و وجاود ماغيرهااي ما ااد،
امكان قضاوت كلي و صاور احكام كلي مشك بهنظر ميرسا .در این ميان ،مسئلهاي كه قط ي
به نظر ميرسا این است كه در آیناه اسرالي  ،با توجه به برتي گرایشهاي يمومي باه سامت
م نویت و رشا سریع جم يت گروههاي مذهاي ،بنيادگرایي نقش اساساي ای اا تواهاا

كارد2.

يالوه بر این ،بروز هر گونه بحاران داتلاي و تاارجي ،موجاب افازایش قاارت بنيادگرایاان
(تصوصاً نوع دوم و سوم) و نيز اقاال يمومي به سمت آنان تواها شا .در نهایت ،با توجه به
اینكه مقومات اصلي بنيادگرایي یهودي ،هم جناه دیني و هم قومي و ملي دارنا (و به يااارتي،
كاركرد دوگانه دارنا) آنان در ميان اقشار غيرمذهاي نيز داراي طرفااراني هسانا و پایراه آناان،
صرفاً به اقشار دیني محاود نيست .همين نقاط قوت ،بنيادگرایي یهودي را از گونههااي دیرار
بنيادگرایي مامایز ساتاه و امكان نقشآفریني بيشاري را براي آن مهيا كرده است.

 .5تحلي هر كاام از گونههاي بنيادگرایي و تأثير آنها ،از منظر هر یك از مؤ ههاي یادشاه ،پژوهش مسااقلي را مايطلااا و
این پژوهش در حكم فاح باب در این زمينه به شمار ميرود.
 .2بایهي است چرونري این ای اي نقش ،در هر كاام گونههاي بنيادگرا ،شك ما اوتي دارد.
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