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انتظار موعود در جنبشهای بنیادگرای دینی
احسان حمیدیزاده
مجید موحد
چکیده

از آنجا که ا کثر بنیادگرایان ،انتظار تغییرات سلریع در آینلد نزدیلک را دارنلد و

ملیتلوان بللا اطمینلان گفلت کلله هملۀ بنیادگرایلان بلله دنبلال تأسلیس حکومللت
االهی بر روی زمین اند ،آن هم ،همین االن و در همین جلا ،نله در آخلرت یلا در
دنیللای ارواح .در عمللوم تعللاریفی کلله از جنللبشهللای بنیللادگرا ارائلله مللیشللود؛

موعللودگرایی و هللزارهگرایللی عنصللری جللداییناپللذیر در ایللن جنللبشهللا فللرد

میشود .در این مطالعه وزن عنصر موعودگرایی و هلزارهگرایلی در سله جنلبش

هاردیم ،طالبان و ا کثریت اخالقی بررسی شده است .هریک از ایلن جنلبشهلا

جللزء تأثیرگللذارترین جنللبش هللای بنیللادگرا در دوران و دیللن خللود بلله حسللاب
میآیند .با استفاده از روش تطبیقی مورد محور ،مصلادیق موعلودگرایی در هلر
سه جنبش استخر اج شده است .از دستاوردهای این مطالعه؛ آ گاهی به علدم
وزن یکسان عنصرموعودگرایی در جنبشهای بنیادگرای ملورد بررسلی و ارائله

یک مدل نظری است که بر اساس آن چگونگی ارتبلاس و کلارکرد موعلودگرایی

با عناصر دیگر در این جنبشها ؛ مانند گزینشگری از متن مقدس و مرزبندی

روشلن قابل فهللم مللیشلود .البتلله یافتللههللای ایلن تحقیللق بللا حمایللت نظللری؛
ت وری آلموند و اپ بی و سیوان بهدست آملده اسلت کله در ایلن نظریله تلالش

شده ،که اجزای تشکی دهند یک جنبش بنیادگرا را تبیین شود.
واژگان کلیدی

موعلللودگرایی ،هلللزارهگرایلللی ،بنیلللادگرایی دینلللی ،هلللاردیم ،طالبلللان ،ا کثریلللت

اخالقی.

 .1دانشآموخته دکتری جامعهشناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مس ول) (.)ehamidizadeh@gmail.com
 .2دانشیار بخش جامعهشناسی دانشگاه شیراز.
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مقدمه
بنیادگرایی بهعنوان فرقله ای کوچلک در آمریکلا ،بیلرون از ایلن کشلور شلناخته شلده نبلود و تلا

اواس سد  20میالدی ،فرهنگ های اروپایی از جمله فرهنگ انگلیسی آ کسفورد ملدخلی بلرای

آن نداشت.

دهۀ  1960دهۀ تعمیم این اصطالح از فرقۀ یاد شده به برخی جریانها در حیطۀ ادیلان دیگلر
ا
(مخصوصا اسلالم) اسلت .در سلال  1967عزیلز احملد 1،نویسلند مسللمان از شلبه قلاره بلا نوشلتن

مقالهای دربار افکلار ملودودی ،بله رابطلۀ او بلا جریلان «بنیلادگرای ارتلدکس» در پا کسلتان اشلاره
مل للیکنل للد( .احمل للد .)369-380 :1967،گل للامهل للای بعل للدی را چنل للد سل للال بعل للد پژوهشل للگران
انگلیسل للینل للویس عل للرب مس ل لللمان برداشل للتند .آنچل لله ایش ل للان بنیل للادگرایی خواندنل للد جری ل للان
اخ للوانالمس لللمین و جری للانه للای م للرتب در جه للان ع للرب ب للود (دس للوکی)187-195 :1973 2،
(فخری.)97-107 :1977 3،

شاید یکی از گستردهترین و بلندپروازانهترین پژوهشهای صلورتگرفتله در بلاب بنیلادگرایی

دینی پروژهای با همین عنوان در دانشگاه شلیکاگو بله سرپرسلتی ملارتین ملارتی و اپل بلی اسلت
کلله در پللنج جلللد منتشللر شللده اسللت .ایللن پللروژه ،بللرای فاصللله گللرفتن از تعریللفهللای تقلی ل گللرا و

سادهساز ،به تعریفی شبکهای از بنیلادگرایی روی آورده اسلت (ملارتی و اپل بلی .)95 :1991 ،در
ایللن پللروژه بعضللی از نویسللندگان در مقالللههای خللود بلله موعللودگرایی بللهعنوان یکللی از عناصللر

اساسی در جنبشهای بنیادگرا توجه کردهاند( .آملرمن( )66-1 :1991،سلاچدینا-403 :1991 4،
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 )457عالوه بر آن نظریهپردازان و جامعهشناسان دین که بنیادگرایی را بررسی کردهاند ،بلر ایلن
ویژگ للی ای للدئولوژیک بنی للادگرایی ص للحه گذاش للتهان للد( .ریزب للرات( ،)1993 5،آلمون للد،)2003 6،

(آنتلون( ،)2010 7،بلروس )2000 8،و البتلله طیفلی دیگلر از پژوهشللگران ،موعلودگرایی را بللهعنوان

یک عنصر حاشیهای در نظر گرفتهاند (آرمسترانگ( ،)2000 ،روتون( )1391،کاپالن.)1987،

1 .Aziz Ahmad
2 .Dessouki
3 .Fakhry

4 .Sachedina

5 .Riesebrodt
6 .Almond
7 .Antoun
8. Bruce

ا کثر بنیادگرایان ،انتظار تغییرات سریع در آیند نزدیک را دارنلد و ملیتلوان بلا اطمینلان گفلت

که همۀ بنیادگرایان به دنبال تأسیس حکومت خداوند بر روی زمیناند ،آنهم ،همین االن و در

همین جا ،نه در آخرت یلا در دنیلای ارواح .آنهلا چلون کتلاب مقلدس خلود را ترجمله تلاریخ معاصلر

میدانند و به بخشی از تاریخ خود بهعنوان عصر طالیی معتقدند بر ایلن مبنلا بله دنبلال تاسلیس
دولتیاند که در آن ،دستورات دینی بهعنوان قوانین حکومتی استوار باشد تا بر این مبنا بتواننلد

بلله پللیشبینللی وقللایع دور آخرالزمللان و زمللان ظهللور موعللود بپردازنللد .بللا ایللن حللال ،برخ للی از
بنیادگرایان ،سکوت پیشه کرده و منتظر میمانند تا بلا ظهلور موعلود ،ایلدههایشلان تحقلق یابلد،

بللدون این کلله فعالیللت انقالبللی خللاص انجللام دهنللد (کللوک .)15 :2005 1،البتلله موعللودگرایی ،در
فرهنگ مسیحی به هزارهگرایی تبدی میشود؛ کله اعتقلاد بله سللطنت هلزار سلالۀ مسلیح اسلت.
اصطالحی که مأخوذ از انجی (مکاشفۀ یوحنای رسول ،باب بیسلتم ) اسلت (هلوربری:1998 2،

( )13لنوهارد.)44-46 :2010 3،

آلموند و اپ بی و سیوان بنیادگرایی دینی را مانند هر جنبش اجتماعی دیگر محدود به زمان

و مکان مشخصی میدانند و معتقدند جنبش بنیادگرا واجد پویلاییهلای درونلی و بیرونلی اسلت

که در طول زملان و مکلان ملیتوانلد از تا کتیلکهلای مختلفلی بلرای پیلروزی اسلتفاده کنلد و یلا بلا
شکست مواجه شود (آلموند و اپ بی )120 :2003،از نظر آلموند اپ بی و سیوان برای بنیادگراها
تاریخ پایانی معجزه آسا و مقدس دارد .در پایلان تلاریخ بلا آملدن و بازگشلت موعلود ،رنلجهلا پایلان
این ابزار برای دلگرملی و اطمینلان بخشلی بله پیلروان خلود بهلره ملیبلرد .دیگلر سلنتهلا ،ا گرچله

تمای دارند که آخرالزمانی را از این سه سلنت قلرد بگیرنلد ،املا در اطمینلانبخشلی بله پیلروان

خویش ضعف جدی دارند (آلموند .)96 :2003،آنها همچنین موعودگرایی را عنصری ملیداننلد
که اعضای جنبش را برای مواجه با نامالیمات دنیای بیرون از جنبش آماده میکنلد؛ و بله نلوعی

احسللاس خللاص بللودن و اطمینللان خللاطر یللا نجللات یللافتگی را بلله آنهللا مللیدهللد و در بعضللی از

جنبشها؛ ابزار مناسبی برای مرزبندی با غیر خودیها است.

سل لمالی کللله بللله وج للود ملللیآیلللد آن اس للت کللله  .1در صلللورت اس للتفاده بنیادگرایلللان از عنصلللر

موعودگرایی ،نحو استفاده آن در جنبش چگونه است؟  .2آنها بلا چله ابلزاری و چگونله بلین دو
1. Cook

2. Horbury

3. Leonhard
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مییابد ،شر نابود میشود و معتقدان پیلروز ملیشلوند .یهودیلت ،مسلیحیت و اسلالم بله خلوبی از
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عصللر طالیللی گذشللته و آینللده پ ل مللیزننللد؟  .3و در آخللر ،کللارکرد و کللارآیی موعللودگرایی بللرای

جنبشهای بنیادگرا چیسلت؟ بلا پاسلخ بله ایلن سلمالهلا ملیتلوان بله مکلانیزمهلای درونلی ملورد
استفاد جنبشهای بنیادگرا نیز پی برد.

بلرای پاسلخ بله ایلن سللماالت بلین سله جنلبش بنیللادگرای دینلی در ادیلان ابراهیملی (هللاردیم،

ا کثریلت اخالقللی و طالبلان) بللا روش تطبیقلی _ تللاریخی ملورد محللور ،یلک بررسللی تطبیقلی انجللام

خللواهیم داد و بللا مبنللا قللرار دادن نظریلله آلمونللد ،اپل بللی و سللیوان کلله  9شللاخص را در دو سللطح
ایدئولوژیک و سازمانی برای تبیین و شناسلایی جنلبشهلای بنیلادگرا مشلخص کلردهانلد (سلطح

ایدئولوژیک؛  .1وا کنش به حاشیهسازی دین؛  .2گزینشگری؛  .3جهلانبینلی مبتنلی بلر دوگانله

انگلاری؛  .4مطللقانگلاری و اعتقلاد خطاناپللذیری متلون مقلدس؛  .5هلزارهگرایلی و موعللودگرایی

س للطح س للازمانی؛  .6برگزینن للدگی (خ للود ح للقپن للداری)؛  .7مرزبن للدی بس للیار روش للن؛  .8اقت للدار

سازمانی؛  .9الزامات رفتاری) این جنبشها را بهعنوان نمایندگان دین خود در نظر میگیریم تلا
بتوانیم بر این مبنا به پاسخهای قانعکننده برسیم.

سه مرحله برای رسیدن به دادههای تطبیقی را طبق نظلر اسلکاچپول پشلت سلر گذاشلتهایلم.

ابتللدا شللباهتهللا میللان سلله جنللبش را بررسللی نمللودیم .در گللام دوم ،روشللن مللیکنللیم کلله آیللا

شلباهتهللای مشللاهده شللده بللا رخلداد تحللت بررسلی ارتبللاس علللی دارنلد یللا خیللر .در مرحللۀ سللوم،

مللیکوشللیم تللا برمبنللای شللباهتهللای شناسللایی شللده تبیینللی عللام صللورت دهللیم (اسللکاچپول،

)498-501 :1388
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طب للق چلللارچوب نظ للری یلللاد شلللده موع للودگرایی ،عنصلللری منفلللک نیس للت و فهلللم کلللارکرد

رهبر کاریزماتیک را سراش متن مقدس ملی فرسلتد و بلا گلزینش و تفسلیر رهبلر کاریزماتیلک از ملتن
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سازمانی قاب مشاهده است ،در سطح ایدئولوژیک منجر به وا کنش به حاشیهسازی بله دیلن در

آن در جنللبش ،بللدون در نظللر گللرفتن ارتبللاس آن بللا عناصللر دیگللر امکللانپللذیر نیسللت .بنللابراین
ب للرای داش للتن الگ للوی مناس للب ب للرای جم للعآوری دادهه للای م للرتب نی للاز ب لله ی للک م للدل نظ للری
وجود دارد .به نظر میرسد که برای استفاده از موعلودگرایی در جنلبشهلای بنیلادگرا ایلن عنصلر
ب للا پ للیش ف للرد ق للرار دادن لغ للزشناپ للذیری م للتن مق للدس و اعتق للاد ب لله دوگان لله ب للودن جه للان،

مقلدس موعلودگرایی ظهللور پیلدا مللی کنلد .نتیجلله ظهلور موعللودگرایی در دو سلطح ایللدئولوژیک و

دوران مللدرن مللیشللود و در سللطح سللازمانی ،الزامللات رفتللاری معینللی را بللرای پیللروان بلله وجللود

می آورد .این در هم پیچیدگی عناصر یلاد شلده را تلالش کلردهایلم در جنلبشهلای انتخلاب شلده
بیرون بیاوریم.

دادههای تطبیقی
 .1موعودگرایی در ا کثریت اخالقی

جنلبش ا کثریلت اخالقللی یلک جنللبش هلزارهگللرا اسلت .جلری فللالول بنیانگلذار ایللن جنلبش بلله

ماقب ل هللزاره معتقللد بللود و مللیگفللت مللا در آخللر تللاریخ بلله سللر مللیبللریم .پیللروان او معتقدنللد نبللرد

آرمگلدون 1میلان خداونلد و شللیطان نزدیلک اسلت و ایللن نبلرد فرجلام تللاریخ اسلت کله پللس از آن،
مسیح به همراه مسیحیان دوباره زاده میشود و با هم هزار سال بر جهان حکومت خواهند کرد.
پت رابرتسون از رهبران اثرگذار ا کثریت اخالقی نیز همین اعتقاد را دارد ،اما بلا یلک اخلتالف و آن

این که مسیحیان نباید منتظر فرجلام تلاریخ شلوند تلا قلدرت و حکوملت را بله دسلت گیرنلد ،بلکله

باید هم ا کنون ،حا کمیت سیاسی خود را آغاز کنند .او بدین وسیله به اعتقادات مابعلد هلزارهای

نزدیللک مللیشللود کلله احیللا گران بنیللادگرا بلله آن اعتقللاد دارنللد .رابرتسللون در کتللاب خللویش تحللت
عنوان «اظام اوین جیاای :آیا مقدمۀ اظام الیی جیاای اس ؟» عنوان کرد ،اعالم نظام نلوین جهلانی
پللس از سللقوس اتحللاد جم للاهیر شللوروی و جنللگ خل للیج چیللزی نیسللت ج للز آغللاز فرجللام ت للاریخ.

(اسنوبال( )114 :1991،رابرتسون.)180 :1991،

رابرتسللون پیشللگویی مللی کنللد کلله نبردهللای نظللام نللوین جهللانی یکبللار دیگللر باب ل را متحللد و

یکپارچه خواهد کرد ،به سان نیروهای ا کدی و بابل قلدیم و بنلی عمیلر و کلالح کله بلا هلم متحلد
انجیللی اسلتفاده مللی کنلد .او پیشللگویی خلود را بللا توجله بلله رؤیلای یوحنللا کامل مللیکنلد؛ این کلله

نیروهای شرور و بد نظام نوین جهانی در چهار گوشه جهان در کنار رود فرات گرد خواهند آمد تا

خود را برای کشتن یک سوم مردم آماده کنند:

این چهار فرشته برای این ساعت و روز و ماه و سال آماده شده بودند ،بنابراین کار خود
را آغللاز کردنللد تللا یللک سللوم بشللریت را بلله قت ل برسللانند( .سللفر رویللا( )9:15:رابرتسللون،

)180 :1991

از نظر ا کثریت اخالقی برای آماده شدن در این جنگ ،مسیحیان و دیگلر انسلانهلای خلداجو

در سراسر جهان باید خود را از قید انسانگرایی سکوالر ،همجلنسگرایلی و فحشلا نجلات دهنلد و
خود را وقف کیش عصر جدیلد کننلد .بلا آغلاز ایلن نبلرد (آرما گلدون) مسلیحیان دیگلر الزم نیسلت

زملان زیلادی منتظللر شلروع هللزاره باشلند ،بلهزودی هلزار حکوملت مسللیح آغلاز مللیشلود .فللالول و
1. Armageddon

انتظار موعود در جنبشهای بنیادگرای دینی

شللده و شللروع بلله سللاخت شللهرها خواهنللد کللرد او بللرای تببللین دیللدگاه خللود از آیللههللای مختلللف
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ا
رابرتسون شدیدا بله تقویلت موقعیلت اسلرائی معتقلد بودنلد؛ چلون وجلود ایلن کشلور را بلرای جللو
افتادن نبرد نهایی الزم میدانند (هال س .)132 :1382،
ا
جری فالول ،موضوع آرمگدون را تقریبا به هر موضوع دیگر ترجیح میداد .او در موعظلۀ دوم

دسامبر  1984خود ،وعظ خود را با قرائت آیۀ شانزدهم بلاب شلانزدهم مکاشلفات آغلاز کلرد _ کله
نخستین و تنها مورد ذکر آرمگدون در کتاب مقدس است _ پس از ذکر آیه اعالم کرد:

ایللن سللخن در قلللب مللردم تللرس مللیپرا کنللد .آخللرین بللار نبللردی پللیش مللیآیللد ،سللپس

خداونللد هم لۀ کیهللان را در اختیللار خللود مللیگیللرد .کتللاب مقللدس در بللابهللای  21و 22
مکاشللفات ،بلله مللا مللیگویللد ،خداونللد ایللن زمللین را _ یعنللی آسللمانهللا و زمللین را _ ویللران
خواهد کرد و پطرس قدیس در نوشتههای خود میگوید که آن ویرانی ،یا حرارتی بسیار

سوزان ،یا انفجاری بس نیرومند خواهد بود (فالول.)107 :1981 ،

فللالول بللا نقل آی لۀ یللازدهم بللاب دوازدهللم کتللاب زکریللای نبللی و آیللۀ شللانزدهم بللاب شللانزدهم

کتاب مکاشفۀ یوحنای نبی و همچنین آیههای سی و پنجم و سی و ششلم بلاب سلی و چهلارم و
آیۀ نخست همین باب سی و ششم از صحیفۀ اشعیای نبی میگوید« :میلدان نبلرد آرما گلدون ،از

مجدو در شمال تا ادوم 1در جنوب ،فاصلهای در حدود  200مای کشیده شده است .این میدان از

دریای مدیترانه در غرب تا تپههای موآب در شرق ،خواهد بود؛ یعنی فاصللهای حلدود  100مایل
و شام وادی یهوشاف  2هم میشود .آیۀ دوم و همچنین دوازدهم بلاب سلوم صلحیفۀ یونیل

3

نبی نشان میدهد که همۀ این ناحیه شهر اورشلیم و وادی جزرال خواهد بود.
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فلالول بللا اسللتناد بلله پیشلگویی حزقیللال 4نبللی بلله ایلن نتیجلله رسللیده بللود کله روسللیه بلله علللت

نیلازش بلله نفللت _ چلون نفللتش در حللال تملام شللدن اسللت _ بله خاورمیانلله ،و بله ویلژه ( بلله علللت

نفللرتش از یهودیللان) بلله اسللرائی مللیآیللد و درسللت در همللان وقللت اسللت کلله درهللای جهللنم بللاز

میشود (همان.)110-118 :

طی مبارزات انتخابات ریاسلت جمهلوری ،سلازمان ا کثریلت اخالقلی فعالیلتهلای بسلیاری بله

نفللع ریگللان انجللام داد .ایللن سللازمان ،کلله قلللب تپنللد جنللاح راسللت مسللیحی بلله شللمار مللیآمللد،
1 .Adom

)2 .Jehoshaphat (Yehoshafat
3 .Joel

 :Ezekiel .4حدود  26قرن پیش ،حزقیال ،نبی یهودی پیشگویی کرده است که چنین امتی ،درست پیش از دومین ظهلور
مجدد مسیح ،از شمال فلسطین قیام خواهد کرد .در بلابهلای  38و  39کتلاب حزقیلال نبلی ،ملا ملیخلوانیم کله نلام ایلن
سرزمین «روش» خواهد بود.

توانست آراء  3میلیون نفر رأیدهنلده را در انتخابلات ریاسلت جمهلوری و کنگلره جلذب کنلد و بلا
پیروزی و به قدرت رسلیدن ریگلان ،جنلاح راسلت مسلیحی تبلدی بله قلدرتی تأثیرگلذار در عرصلۀ
سیاست آمریکا شد .سازمان ا کثریت اخالقلی ،یلاران و پیلروان خلویش را بلرای «حمللهای صللیبی

علیله توقللف فعالیلتهللای هسلتهای» بسللیج نملود و ریللیس سلازمان اعالمیللههلایی تحللت عنللوان

جنلگ هسللتهای و بازگشلت مسللیح در میلان شللرکتکننلدگان در تظللاهرات پخلش کللرد کله جنللگ
هسللته ای بللا اتحللاد جمللاهیر شللوروی را بللا دومللین ظهللور مسللیح مللرتب مللیدانسللت .آرمگللدون

هستهای به خاطر اسرائ ی طناب مقدسی بود که جناح راست مسیحی صهیونیستی را بلا ریگلان
مرتب میساخت( .هال س )146 :1382،

در مبلارزات انتخابلات ریاسلت جمهلوری سلال1980ریگلان در گفتگلویی تلوزیلونی کله بلا جلیم

بیکر 1واعظ تلویزیونی انجام داد ،یادآوری کرد ،ما همان نسلی هستیم که آرمگدون را میبیند.

در همان سال ویلیلم سافایر 2خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ریگان مقاب کنگره
اسرائی گفته است:

اسرائی همان دمکراسی ثابت و استوار و بیهمتایی است که میتلوان بلهعنوان مکلان
وقوع آرمگدون به آن تکیه کرد( .کپ )47 :1375،

حضور سیاسی ا کثریت اخالقی و تلالش بلرای غلبله بلر فرهنلگ غاللب سلکوالر در بیلرون باعلث

دنبللال پیللاده کللرد ن تمللدن مس للیحی باشللند و بلله همللین دلیل ل نگللاه آنهللا از پیشللاهزارهای ب لله
ا
پساهزارهای تغییر پیدا کرد ،چون این دیدگاه کامال حضور و نفوذ آنها را در عرصۀ سیاسی توجیله

انتظار موعود در جنبشهای بنیادگرای دینی

شد کله ایلن گلروه دسلت از نگلاه پیشلاهزارهگرایانلۀ خلود بلردارد و بلا رویکلردی خلوشبینانلهتلر بله

ببخشللند؟ یللا این کلله دور طالیللی آخرالزمللانی بللرای آنه لا زودتللر از فللردی خللاص خواهللد رسللید؟
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میکرد( .تالش برای هرچه نزدیک کردن ظهور مسیح).
 .2موعودگرایی در هاردیم

بللرخالف مسللیحیان و مسلللمانان ،نکتللهای کلله محللور نگرانللیهللای یهودیللان در آخرالزمللان

را تشلکی ملیدهلد یللک چیلز اسلت ،آن هلم مسللیح :این کله آیلا او خواهلد آمللد؟ ا گلر قلرار بله آمللدن
او باشللد ،آن زمللان کللی اسللت؟ آیللا یهودیللان مللومن مللیتواننللد تللا حللدی بلله ظهللور زودتللر او سللرعت

آیللا خداونللد ایللن کللار را بلله واسللطۀ انسللان انجللام مللیدهللد یللا ایللن اتفللاق بلله شللک معجللزهآسللایی

1 .Jim Beaker

2 .William Safire

رخ میدهد؟

اعتقاد یهودیان به آخرالزمان با تجربۀ منحصر به فرد تلاریخی یهودیلان پیونلد خلورده اسلت.
ا
تقریبللا از قللرن هشللتم قب ل از مللیالد ،پیللامبران مختل لف نویللد ظهللور یللک منجللی را بلله یهودیللان

میدادهاند .علت این که فرقههای مختلف در یهودیت دیلدگاههلای متفلاوت و گلاهی متنلاقک
ا
نسبت به یهودیت دارند برخورد با منجیان دروغینی است که آنها تجربه کردهاند .معموال تبعید

و قت  ،سزای این منجیان دورغین بوده است .گروهی از یهودیان بله افلرادی کله آنهلا را نجلات
داده یا به آنها محبت کردهاند ،مانند اسلکندر و کلوروش ،مسلیح (منجلی) گفتنلد .گروهلی دیگلر

معتقدند که مسیح واقعی بین همان مسیحهای کذابی بلوده اسلت کله بله دسلت خلود یهودیلان
کشته شده است( .لنوهارد( )121-125 :2010،هوربری.)23-27 :1998 1،

ا
یهودیان ارتدوکس که بسیاری از بنیادگرایان یهودی را شلام ملیشلود کلامال بله بخلشهلای

کتبی و شفاهی تورات معتقدنلد و بلاور دارنلد کله دسلتورات و احکلام آن بایلد نعل بله نعل رعایلت
ا
شود و آخرالزمان باید کامال از نشانههای تورات تفسیر شود و بله اعتقلاد آنهلا مسلیح خواهلد آملد و

اسرائی را بازسازی خواهد کرد .در زمینۀ اعتقاد به آخرالزمان ارتدوکسها به دو دستۀ هلاردیم و
ارتل للدوکس مل للدرن تقسل للیم مل للیشل للوند .وجل لله تمل للایز آنهل للا در اعتقل للاد بل لله آخرالزمل للان بل لله نل للوع

موضللعگیللریشللان در برابللر دولللت اسللرائی ارتبللاس دارد .ارتللدوکسهللای مللدرن از دولللت اسللرائی

حمایت میکند چون اعتقاد دارند که صهیونیسم ،غیلر از بعلد ضلدخاخامیش ابعلاد دینلی زیلادی

دارد .اما برخالف آنها هاردیم رویکردی تشکیکی نسبت به دولت اسلرائی دارنلد و معتقلدانلد کله
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صهیونیسم نه تنها غیردینی است ،بلکه میخواهد در روند ظهلور مسلیح (منجلی) دخاللت کنلد.

کاری که فق در اراد خ داوند است .آنان معتقد بودند که ا گر صهیونیسلتهلا بله راه خلود ادامله
دهند ،در این صورت زندگی یهودی از به جا آوردن اصول دینی و یلادگیری متلون مقلدس دینلی

منحرف خواهد شد و به طرف یک پروژ سیاسی خارج از کنترل خاخامها سوق پیدا خواهد کرد

(لیبمن( )359-360،1993،میزونسکی.)93 :2004،

بیشل للتر اعضل للای فرق ل لۀ هل للاردیم مل للیپذیرنل للد کل لله تل للالش بل للرای تحمی ل ل هالخل للا بل لله بقی ل لۀ

جامعه ،بیمعناست و کشور یهود تنها زمانی میتواند یک کشور یهودی بشود که مسلیح موعلود
بیایللد .چنللین اعتقللادی بللا عقیللد «پروتسللتانهللای پیشللاهزارهبللاور» ،کلله خودشللان را بلله مثابلله

بقای ل للای نج ل للاتیافتل ل لۀ بش ل للر ت ل للا هنگ ل للام «بازگش ل للت عیس ل للی» تلق ل للی م ل للیکنن ل للد ،تط ل للابق دارد

1. Horbury

(سولوویتیچیک.)199 :1994 1،

اعض للای ه للاردیم معتقدن للد از آنج للایی ک لله حال للت تبعی للد ،ح للالتی تق للدیری اس للت ،انس للان

نمی تواند با اقدامات خود باعث برطرف شدن این حالت (یعنی جلدایی بلین انسلان و پروردگلار)
شود .برخی از اعض ای هاردیم ،بنابه همین اعتقاد ،حتلی حاضلر بله شناسلایی اسلرائی بلهعنوان

زادگللاه یهودیللان نیسللتند ،هرچنللد بنللا بلله مصللالح عم ل گرایانلله تللا حللدی خللود را بللا ایللن مقوللله

سللازگار کللرده انللد .آنللان در عللود ،خودشللان را یهودیللان واقعللی تلقللی مللیکننللد کلله حللاال در درون
کشللور صهیونیسللتی ایللن جهللان بللاور اسللرائی بلله حالللت تبعیللد بلله سللر مللیبرنللد( .روتللون:1391،

 )59-60مطابق ایلن دیلدگاه ،هرگونله تلالش انسلان «بلرای تسلریع آخرالزملان» دخلالتی در قلملرو
االهی اسلت .بنلابراین ،از نظلر هلاردیم تلالش صهیونیسلم بلرای بازگشلت بله تلاریخ شورشلی علیله

سلطنت الهی بوده است.
ا
بنابراین ،واضح است که ضدیت هاردیم با دولت اسرائی صرفا به این خاطر نیست کله ایلن
دولت موجودیتی سیاسی _ دنیوی است ،بلکه مخالفت آن با هر حکومت یهودی است کله قبل

از مسیح موعلود ظهلور کنلد .چنلین حکلومتی ،حتلی ا گلر قلرار باشلد طبلق قلانون یهلود رفتلار کنلد،

«ب للیحرمت للی ب لله ت للورات» محس للوب م للیش للود .در واق للع ای للد کل للی حکوم للت هالخ للایی ن للوعی

تناقک گویی است ،چرا کله وجلود چنلین حکلومتی ،براسلاس تلورات ،نلوعی طغیلان علیله یکلی از
( )210-211فریدمن.)210 :1389 ،

خاخام کوک ،پایهگذار جنبش گوشآمونیم ،جزء ارتدوکسهلای ملدرنی بلود کله بله نحلوی از

دولت اسرائی حمایت می کردند و حتی معتقد بله یلادگیری عللوم جدیلد بلرای اداره دوللت ملدرن

بودنللد تللا زمینلله بللرای ظهللور منجللی فللراهم شللود .امللا گروهللی تنللدرو در میللان هللاردیمیهللا بللا نللام
ا
«نگهبانهای شهر» (ناتوری کارتلا) 2کله شلدیدا مخلالف پایلهگلذاری دوللت یهلودی بودنلد بلر آن
بودند که فق خداوند اسلت کله بلهوسلیلۀ منجلی خلود ملیتوانلد کشلور اسلرائی را بله حاللت اول
بازگرداند و هرگونله تلالش یهودیلان بلرای پایلهگلذاری دوللت خلود ،نلوعی مداخلله در کلار خداونلد

است (کرومر.)401 :1986،

بللا ایللن حللال ،طبللق آمارهللای موجللود ،نزدیللک بلله  15هللزار نفللر یهللودی موعللودگللرا در اسللرائی
1. Soloveitchik

2. Neturei karta

انتظار موعود در جنبشهای بنیادگرای دینی

اساسلیتللرین عقایللد خللود تلورات (صللبورانه در انتظللار ظهللور مسلیح بللودن) اسللت( .کرومللر:1390 ،
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زندگی میکنند و نزدیک بله  350هلزار یهلودی موعلودگرا در آمریکلا .ایلن یهودیلان ،از نظلر شلک

رفتار و نوع پوشش تفاوت چندانی با بقیه افراد ندارند .آنها تمام ویژگیهای یهودیلان را دارنلد و

مناسک آنها را اجرا میکنند ،با ایلن تفلاوت کله معتقدنلد کله مسلیح هملان موعلود اسلت کله بایلد
منتظر ظهورش بود ،البته چندان عالقله ای بله بیلان ایلن بخلش از اعتقلاد خلود ندارنلد .در میلان

هاردیمیها نیز افرادی پیدا میشوند که موعودگرا به این معنیانلد؛ یعنلی مسلیح را قبلول دارنلد.
این افراد زمانی که با خانواده برای خوردن غذای شبت دور میز مینشینند ،مسیح مهمانی ویژه

در کنار میز آنها به حساب میآید و بشقابی را برای او کنار میگذارند.

آنهلا معتقلدنلد کله چلون ملا یهلودی هسلتیم موظلف بله عمل و اعتقلاد بله تلوراتایلم و یکلی از

نکاتی که در تورات بر آن تأ کید شده ظهور مسلیح اسلت .ایلن گلروه نیلایشهلای متعلددی بلرای
مسیح دارند که قب از خوردن غذا ،قب از رفتن به سفر ،قب از مسافرت و قب از خواب باید آن

را بخواننلللد (هل للایلمن( )4 :1992،لنوهلللارد( )130 :2010،هل للوربری .)71 :1998،بلللهطل للور کلل للی،
موعودگرایی در هاردیم عنصری کمرنلگ بله حسلاب ملیآیلد و در ایلن زمینله آنهلا بیشلتر در ملورد

فاجعۀ ظهور یک مسیح دروغین در قرن هفدهم بحث میکنند.

گرایش هزارهگرایانه در هاردیم را میتوان به دلی اقلیت بودن یهودیلان اروپلایی دانسلت کله

هاردیم نیز جزیی از آن گروه است .یعنی آنها همواره امید به روزی داشتهاند که بلا ظهلور موعلود

از ظلللم و سللتمی کلله بللر آنهللا بللهعنوان گللروههللای اقلیللت مللیرود از بللین بللرود و یهودیللان در کنللار
یکللدیگر زنللدگی کننللد .البتلله ایللن گللرایش بلله موعللودگرایی نیللز بللا احسللاس برگزیللده بللودن میللان
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هاردیمیها ارتباس تنگاتنگ دارد.

موعودگرایی و هزارهگرایی در طالبان
با توجه به نگاه کالسیکی که در مورد ظهور مهدی در میان اه سلنت وجلود دارد ،در طالبلان

نیللز مللیتللوان عالئللم موعللودگرایی را بلله همللین شللک مشللاهده کللرد .مطللابق بللا ایللن دیللدگاه ،از

منطقله ای در آسللیای مرکللزی کلله در ادبیللات قللدیمی خوراسلان (خراسللان بللزرگ) نامیللده مللیشللود
ا
سللپاه عباسللی ،کلله از نسل خلفللای عباسللی اسللت ،قیللام مللیکنللد و طبللق احادیللث موجللود احتمللاال

مهدی موعود از این سپاه خواهلد بلود .پیلروان مهلدی کله در ایلن سلپاه قلرار دارنلد بلا بیلرقهلای

سللیاه و موهللای بلندشللان شناسللایی مللیشللوند .ایللن سللپاه منللاطق بللین خراسللان بللزرگ و عللراق را

تصرف میکند و تملام مخالفلان خلود را شکسلت ملیدهلد .البتله ایلن ادبیلات و روایلتهلا بله ایلن
شک در کتابهای روایی اه سنت نیامده است و بیشتر گرتهبلرداری از یلک رویکلرد موعلودگرا

است (فیلیو.)187 :2011 1،

در روایت دیگری که از ایلن پیشلروی وجلود دارد ایلن پلرچمداران سلیاه از خراسلان بلا تصلرف
ا
ایران به سمت سوریه میروند و نهایتا اورشلیم را فتح و پایتخت موعود را آنجا بنا میکنند .این
روایت را اولین بار یک فلسطینی با نام عبداهلل عزام مطر کرد .این فرد برای مبارزه و کارشکنی

در کار اسرائی ابتدا به اردن و بعد به افغانسلتان در زملان اشلغال شلوروی مهلاجرت کلرد .یکلی از
فعالیتهای عزام در افغانسلتان تل الش بلرای عملومی کلردن جهلاد و جللو انلداختن افغانسلتان در
این آیند موعودگرایانه بلود کله بله آزادی فلسلطین از دسلت اسلرائی منجلر ملیشلد .او در کتلاب

خود با عنوان «از کابا تا اورشلیم» رهلایی و آزادی کابل را پلیششلرس آزادی اورشللیم ملیدانسلت
(کوک.)173 :2005 ،

با اینکه عزام در سال  1989ترور شد و نتوانسلت رهلایی افغانسلتان از دسلت کمونیسلتهلا را

ببینلد ،تفکللر او بلله خللوبی بللر رهبلران مسلللمان آینللده در افغانسللتان اثللر گذاشلت .بلله نظللر مللیرسللد

دولت اسالمی افغانستان پاسخی بود به این نگاه رادیکال .مردمان افغانستان به سبب درگیری

در جنگ تندرو و رادیک ال شدند .البته ایلن رادیکلال شلدن باعلث شلد جنلگ ملاهیتی دینلی پیلدا
کند و به پیروزی بلر شلوروی بینجاملد .بلا وجلود ایلن ،چلون افغانسلتان از مرکلز قلدرت مسللمانان

(مصر و عربستان) و درگیریهای آن دور بود به مناسبترین مکان برای تشکی دوللت اسلالمی
هجرت مسلمانانی که به دنبال ایجاد امارت اسالمی بودند (گال.)234 :2012،

ب للا روی ک للار آم للدن طالب للان در افغانس للتان در  1996و امیرالم للممنین خوان للدن مالعم للر امی للد

تازهای در دل مسلمانان رادیکلال جوانله زد .بلا این کله امیرالملممنین خوانلدن مالعملر بلرای ا کثلر
مسلللمانان جه للان مسللخره ب للود (بلله دلیل ل نداشللتن س للواد دینللی و ع للرب نبللودن) ،انگ للار ب للرای

مسلللمانان تنللدرو همللین کللافی بللود و زمین لۀ حمایللت مسلللمانان خللارجی بلله رهبللری بللن الدن از
طالبان را فراهم کرد .این اتحلاد بلا تهدیلدی کله از طلرف آمریکلا بلرای هلر دو گلروه وجلود داشلت

استحکام بیشتری پیدا کرد.

اما کلید تأسلیس حکوملت موعلود در افغانسلتان در سلال  2001زملانی کله طالبلان دو مجسلمه

بودا در بامیان را منفجر کردند زده شد .برای مسلمانان تنلدرو در جهلان ایلن عمل نشلاندهنلد

پایبنللدی بللیچللون و چللرای رژیللم طالبللان بلله شللریعتی بللود کلله در جوام لع مسلللمان دیگللر چنللدان
1 .Filiu

انتظار موعود در جنبشهای بنیادگرای دینی

(بلا روایللت رادیکللال عبلداهلل عللزام) تبللدی شللد .بله همللین دلیل  ،افغانسلتان مقصللدی شللد بللرای
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رعایت نمیشود (کوک.)175-177 :2005،

اما بعد از حملۀ آمریکلا بله افغانسلتان بخشلی دیگلر از پلازل موعودگرایانلۀ طالبلان و القاعلده در

حال تکمی شدن بود .آنها آمریکا را با حکومت بیزانسی که در روایتهای موعودگرایانۀ تاریخی

آمده بود شبیهسازی کردند و بسلیاری از ملردان طالبلان و القاعلده قسلم خوردنلد کله پشلت «ملرد

قریشی» را خالی نمی کنند .البته طرفدارن القاعده این تعبیر را برای بن الدن به کار میبردند .در
ابتدا طالبان چندان با این تعبیر موافق نبود اما بعد از حمللۀ آمریکلا بله افغانسلتان طالبلان نیلز بلا

القاعده در این اعتقاد همراه شد (فیلیو.)189 :2011 ،

با وجود این ،بن الدن چندان اصراری به پرکردن این جایگاه نداشت .او بیشتر یک رویکرد و

هدف آخرالزمانی داشت :این که مسلمانان جهان همگی برای جهاد با کفار و مسلمانان فاسد بلا
یکللدیگر متح للد ش للوند تللا آن س للاعت موع للود کلله عب للداهلل ع للزام نویللدش را داده ب للود ف للرا برس للد.

گللرایشهللای موعودگرایانلۀ طالبللان نیللز از زمللان پیونللد میللان القاعللده و طالبللان بلله وجللود آمللد .بللا

این که جنبش طالبان از تفکرات آخرالزمانی افرادی مانند عبداهلل عزام تأثیر گرفته بود ،تا قب از
پیوند با بن الدن به دنبال جهانی کردن اهداف نبود .طالبلان و القاعلده نیلز بعلد از حمللۀ آمریکلا

شکسللت خللود را بلله گللردن تفرقلله ای کلله بللین مسلللمانان جهللان ایجللاد شللد و نیللز حمایللت نکللردن

دولتهای فاسدی مانند عربستان سعودی از آنها انداختند.
نتیجهگیری
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اخالقللی بللیش از دو جنللبش دیگللر اسللت .در ایللن جنللبش موعللودگرایی هویللت جنللبش ا کثریللت
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از آنجللایی کلله جنللبشهللای بنیللادگرا نیللاز بلله نللوعی یقللین در برابللر دنیللای متزلللزل و مشللکوک

مقللدس انکارناپللذیر اسللت .در واقللع براسللاس مصللادیق ب لهدسللت آمللده از موعللودگرایی بللین سلله

جنبش مورد بررسی ،موعودگرایی با تفاسیر مختلفی در جنبشهای بنیادگرا حضور دارد و نقشلی

انکارناپذیر ایفا می کند؛ اما در پاسخ به سوال اول ایلن مقالله طبلق دادههلای بلهدسلت آملده وزن

موعودگرایی در همه جنبش هلا یلک انلدازه نیسلت.در ایلن تحقیلق وزن موعلودگرایی در ا کثریلت
اخالقی را تعیین میکند.

مدرن دارند و رجلوع بله ملتن مقلدس ملیتوانلد ایلن تزللزل را از بلین ببلرد .املا رجلوع جنلبشهلای
بنیادگرا در سنتهای مختلف دینی به متنهای خطاناپذیر به شلک گزینشلی اسلت .یعنلی ایلن

جنللبشهللا بلله بخللشهللایی از متللون مقللدس رجللوع مللیکننللد کلله یقللین مللورد نیازشللان را بلله ثمللر

برسللاند .همراهللی گللزینشگللری و رجللوع بلله مللتنهللای بللیخطللا و لغللزشناپللذیر مسللتلزم ظهللور
رفتارهای بدون ابهام و روشنی است .ایلن رفتارهلای مبتنلی بلر برخلورد گزینشلی بلا ملتن مقلدس

مللرز روشللنی را بللین رفتارهللای درسللت و غلل مشللخص مللی کنللد .گزینشللی کلله بنیادگرایللان انجللام

میدهند اهداف استراتژیکی را برای این جنبشهلا بله وجلود ملیآورد کله آنهلا را از دشلمنانشلان
مجزا می کند .در واقع آنها بخشی از سنت مقدس خود را گزینش میکنند تا به نحوی از دیگلران
و هللمکیشللان خللود متمللایز شللوند .ایللن گللزینشگللری عللالوه بللر ایجللاد رفتارهللای مرزبنللدی شللد

مشللخص ،بلله شللک مواجه لۀ جنللبشهللا بللا مدرنیتلله و مظللاهر آن نیللز منتهللی مللیشللود .یعنللی

بنیادگرایلان بلا این کله مدرنیتله را دشلمن اصللی خلود ملیداننلد ،بلا توجله بله رجلوعی کله بله مللتن

مقللدس مللیکننللد و یقینللی کلله بلله دسللت مللیآوردنللد ،از مدرنیتلله در جهللت اهللداف خللود بلله شللک

گزینشی استفاده میکنند در واقع گلزینشگلری پاسلخی مناسلب بله دوملین سلمال در ایلن نوشلتار
است .این عنصر است که با کمک اعتقلاد بله لغلزشناپلذیری ملتن مقلدس بلین عصلر طالیلی در

گذشته و آینده پ میزند.

ا گر بخواهیم ارتباس این عناصر را روی سه جنبش مورد مطالعه پیاده کنیم ،ارتبلاطی رفلت و

برگشتی میان این عناصر را مشاهده میکنیم .بهعنوان مثلال ،هلاردیم جلزء جنلبشهلایی اسلت

که گزینش از تاریخ یهود و عناصر موجود در متن مقلدس یهلودی مبنلای زنلدگی روزملره اعضلای

هلاردیم را شللک ملیدهللد و ایلن گللزینش نلوع مواجهلۀ آنهلا را بللا افلراد بیللرون از جنلبش مشللخص
نمللود ایللن وضللعیت را در تفسللیری کلله از داسللتان فینحللاس و آیللات  110و 111کیتوبللت در تلمللود

میتوان مشاهده کرد .این آیات دستور عم خداوند در مورد چگونگی برخورد با اسرائی و افراد
غیریهودی در دوران تبعید را به یهودیان ارائه میدهلد کله بله سلوگندهای سلهگانله معلروفانلد.
خداونللد فرمللان داده اسللت کلله  .1یهودیللان در تبعیللد نبایللد بلله سللرزمین فلسللطین بازگردنللد؛ .2

یهودیانی که بین ملتهای غیریهود زندگی میکنند نباید علیه آنها شورش کننلد؛  .3هلمچنلین
غیریهودیللان در عللود نبایللد یهودیللان را مللورد آزار و اذیللت کننللد .خاخللامهللا بللا گللزینش و تفسللیر

خاصللی کلله از ایللن آیللات انجللام دادنللد (کرومللر ،)151-155 :1988،اول مرزبنللدی روشللنی را بللین

هاردیمی و غیرهاردیمی مشخص ملیکننلد ،دشلمنان و مخالفلان هلاردیم را تعیلین ملیکننلد و بلا
تفسیر از داستان فینحاس؛ به نوعی رفتار خشونتآمیز نسبت بله آنهلا را مشلروعیت ملیبخشلند.

هلاردیم بلا تأ کیلد بلر مفهلوم تبعیلد ،صهیونیسلتهلا را دشلمن درجلۀ اول خلود معرفلی کلرد و تمللام
رفتارهلای خلود را از چگلونگی برخلورد بلا زنلان و مخالفلت بلا آملوزش آنهلا ،نلوع انتخلاب مشللاغ ،

انتظار موعود در جنبشهای بنیادگرای دینی

می کند و آنها را برای متمایز بودن با غیر از خود ملزم به انجام دادن رفتارهای روشلن ملینمایلد.
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نحو استفاده از مطبوعات و حتی پوشش و نوع غذای مصرفی خود را براساس مخالفلت بلا آنهلا

مشللخص نمودنللد .بلله بیللان دیگللر ،آنهللا در تمللام رفتارهللای جزیللی خللود تللالش مللیکننللد خللود را از
صهیونیستهای این جهان باور متمایز کنند .در هاردیم گزینشگری از کانلال مرزبنلدی روشلن

با دنیای بیرونی نمود پیدا میکند.

در ا کثریت اخالقی برخورد گزینشی با متن مقدس به انداز هاردیم وجود دارد ،با این تفلاوت

کلله بخللش قاب ل تللوجهی از ایللن گللزینش بللرای پللیشبینللی آینللده انجللام شللده اسللت .طرفللداران

ا کثریت اخالقی فق انجی نمیخوانند ،تا تاریخ بیاموزند و یا اصول اخالقی را درک کننلد ،بلکله
آنها انتظار دارند در متن مقدس سرنخهایی برای سرنوشت آینلد جهلان و آخرالزملان پیلدا کننلد

(لنوهللارد . )69 :2010،البتلله بللا ایللن گللزینش مللرز بللین دوسللت و دشللمن را مشللخص و بللا گزینشللی

موعودگرایانله صهیونیسلتهلا را دوسلت فعللی خلود و اعلراب را بلهعنوان دشلمن مشلترک خللویش

معرفی میکنند.

به نظر می رسد کارکرد اعتقاد به موعود در ا کثریت اخالقلی آن اسلت کله میلان اعضلا دلگرملی
ا
ایجلاد کنللد .معمللوال ایللن عنصللر زملانی پررنللگتللر اسللت کلله جهلان بللا بحرانللی جللدی مواجلله شللده
ا
باشد .این جنبشها معموال آن را نشانۀ وعلد داده شلد آخرالزملانی خلویش ملیخواننلد .از ایلن
قبی است جنگ ویتنام یا جنگ خلیجفارس در سال  1991که از طرف ا کثریت اخالقی و بعضلی

از بنیادگرایان یهودی نشانهای از ظهور آخرالزمان خوانده شد (لنوهارد.)108 :2010 ،

نکتله دیگللر این کلله؛ بلله نظللر مللیرسللد گذشللته بللرای بنیادگرایللان کللارکرد و نتللایج رفتللاری دارد.
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گذشته در واقع به عم امروز مهمیز میزند ،به ویژه زملانی کله گذشلته و حلال در تقلاطع بلا آینلده
ا
قرار میگیرد .معموال چنلین نگلاهی نسلبت بله گذشلته و حلال رویکلردی موعودگرایانله را در ملورد

آینده بین بنیادگرایان به وجود میآورد .ایلن نگلاه موعودگرایانله مشلوق و انگیلزهای بسلیار قلوی
است که به نوعی شرای سخت امروز را قاب تحمل ملیکنلد .هلمچنلین بله لحلاظ ایلدئولوژیک،

بهانۀ سیاسی مناسبی برای اعضای تازه وارد جنبش فراهم میکند.
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