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 نامه علمی _ پژوهشی مشووورق موعود فصو   12/3/1397تاریخ دریافت: 
  1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   13/5/1397تاریخ پذیرش: 

 تحلیل و بازشناسی انواع صهیونیسم
 براساس اندیشه موعود آخرالزمان

کردیحمحمد  1سین طاهری آ
 دهیچک

که معتقد به تأسیس دولوت یهوودی در فلسوطین ای اصهیونیسم اندیشه ست 
بیشووی بوورای یهودیووان در آخرالزمووان اسووت. ایوون تفکوور همووواره بووا تفکوور نجووات

موعود پیوندی ناگسستنی دارد. ایون  رو صهیونیسم با آموزهازین ؛همراه بوده
کووه بووا تعریووف صهیونیسووم و معرفووی انووواع آن در یهودیووت و  مقالووه تووالش دارد 

کووه در تمووام انووواع ، مسوویحیت کنوود  بووه بررسووی آموووزه موعووود بپووردازد و بیووان 
دینوی  _صهیونیسوم سیاسوی، صهیونیسم )یعنی صهیونیسم دینی در یهودیوت

ودیوووت و صهیونیسوووم فرهنگوووی در صهیونیسوووم سیاسوووی در یه، در مسووویحیت
در بررسوی چنین  یهودیت( همواره آموزه موعود نقش اساسی داشته است. هم

کووه بازگشوووت صهیونیسووم فرهنگوووی بوووه شناسوووی موعووود، گونووه تحلیووو  نمایووود 
صهیونیسووم دینووی در یهودیووت اسووت و صهیونیسووم سیاسووی یهووودی ریشووه در 

ایون دو تفکور ایون مسویحیت دارد و تفواوت عموده  دینوی_ صهیونیسم سیاسوی 
که تشکی  دولت یهودی در فلسطین در صهونیسم فرهنگی و دینوی کوه  است 

منوووط بووه ظهووور ماشوویح و ، برگرفتوه از شووریعت یهووودی و تووورات و تلمووود اسوت
امووا در تفکوور صهیونیسووم سیاسووی در یهودیووت و نیووز صهیونیسووم  ؛موعووود اسووت

ن سوت و همویقبو  از ظهوور موعوود ا، دولت یهودی ، تحققسیاسی مسیحیت
 امر سبب اختالف میان آنان است.

 :یدیکل واژگان
، صهیونیسووم فرهنگووی، صهیونیسووم سیاسووی، صهیونیسووم دینووی، صهیونیسووم
 .موعود، مسیحیت، یهودیت

                                                        
 .(taheri-akerdi@iki.ac.irقم ) خمینیسسه آموزشی پژوهشی امام . استادیار م1
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 مقدمه

که در ادبیات سیاسی، لفظ صهیونیسم ادبیوات فرهنگوی و حتوی ، ادبیوات دینوی، لفظی است 
کی از تفکرات متعوددی اسوت: از یدی زیاد شنیده مودر ادبیات سینمایی هالیو شود. این نام حا

که بر آمده از توورات و تلموود اسوت و یهودیوان را در انتظوار ظهوور موعوود و  تفکر دینی در یهودیت 
کووه بعوودها و پووس از  ماشوویح و تشووکی  دولووت یهووودی در تپووه صووهیون فوورا مووی خوانوود؛ تووا تفکووری 
ک ه در انتظار بازگشت مجدد مسویح بودنود رنسانس در مسیحیت پروتستان پیوریتن ظهور یافت 

ی بوورای سووازنامیدنوود و وظیفووه دینووی خووود را مقدمووه و خووود را منتظووران واقعووی عیسووی مسوویح
که در برخی ملی می بازگشت مجدد عیسی مسیح گرایوان یهوودی  مذهبی دانستند؛ تا تفکری 

کار فرهنگی برای دولوت ماشویحانی در یهودیوت بوود؛ که قائ  به  گرفت  و توا تفکور سیاسوی  شک  
کوه در آرزوی تشوکی  دولوت مسوتق  های قومصهیونیستی در برخی دیگر از لیبرال گرای یهودی 

هایی از لفظ صهیونیسم در ادبیات دینی و سیاسی قرون یهودی بودند؛ همه این موارد برداشت
کوودک یلمفو، ایهای رایانه بازی، هاتوان این تفکر را امروزه در نوشتهاخیر است. حتی می هوای 

کلیو و فیلم کورد؛ از ایون رو هوا و یوا برخوی سوریالهای سوینمایی و حتوی  هوای تلویزیوونی ردیوابی 
شووناخت معنووای صهیونیسووم و توضوویح آموووزه موعووود در ایوون اندیشووه و نیووز تفوواوت رویکردهووای 

 ای اساسی در ادبیات دینی و سیاسی معاصر است.مسأله، موجود آن
که  فلسوطین و ، طرفدار بازگشت یهودیان به سرزمین توارییی خوودصهیونیسم جنبشی است 

کمیووت مسووتق  یهووود در آن سوورزمین اسووت ایوون  (41 :1384، )سووایزر .ایجوواد دوبوواره و اسووتقرار حا
کثر صهیونیست تعریف -ها موورد توافوق اسوت و هور تفکوری از منظور خوود آن را تحلیو  مویمیان ا

عریوف و تبیوین اعتقواد بوه موعوود در انوواع معوانی کند. شناخت انواع صهیونیسوم بور مبنوای ایون ت
که درصدد معرفی انواع تفکرات صهیونیستی و بیان رابطه میان آنان، آن  هدف این مقاله است 
 ست.ا

فرهنگوی و سیاسوی نوشوته شووده ، اموروزه مقواالت متعوددی در زمینوه صهیونیسوم اعوم از دینوی
گرفته است و ح کمتر صورت  ، ها بوا خلوت میوان آنوانتی برخی نوشتهاست اما تفکیک میان آنان 

کوه هورهوای نامناسوب ارائوه دادههای نادرست و تحلی برداشت گونوه تحلیو   انود. بودیهی اسوت 
کوه در ایون مقالوه ، درست از صهیونیسم مبتنی بر فهوم صوحیح از معنوا و انوواع صهیونیسوم اسوت 
گیوورد و، مسووتنداتاسووتفاده از  تووالش شووده اسووت بووا ، توور از همووه ایوون موووارد ممهوو ایوون مهووم انجووام 

که برخی را قب  از ظهور ماشویح بوه دنبوال رابطه کم است  که میان انواع صهیونیسم حا ای است 
ه و برخووی را منتظوور ظهووور نگووه داشووته و تشووکی  دولووت کشوواندتشووکی  دولووت مسووتق  یهووودی 
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کوورده اسووت. بنووابراین تشووکی   مسووتق  یهووودی در فلسووطین را بووه پووس از ظهووور ماشوویح مشووروط 
که برخی آن را قب  و برخوی بعود از ظهوور ، دولت یهودی عنصری مهم در تفکر صهیونیسم است 
 دانند.ماشیح می

گفت چهار تفکر مهم صهیونیستی امروزه درمی  جهان وجود دارد: توان 
 . صهیونیسم دینی در یهودیت؛1
 . صهیونیسم دینی سیاسی در مسیحیت؛2
 . صهیونیسم سیاسی در یهودیت؛3
 در یهودیت.)یا مذهبی( نیسم فرهنگی . صهیو4

کمتور بودان که پس از معرفی آنان به رابطه میان آنان و نیز اندیشه موعود در آن کنون  کوه توا  ،
 شود.اشاره میپرداخته شده است، 

 صهیونیسم دینی

مقدس )تنخ و یا کتاف براساس مبنای صهیونیسم دینی اعتقاد به ظهور موعود در آخرالزمان
در تورات و تلمود آمده معتقدند موعود از نس  داود  چه آن مود است. آنان با اشاره بهتورات( و تل

کورد و جهوان را بوه تسوییر خوود در خواهود آورد. بوه  خواهد آمد و بر تپه صوهیون حکوموت خواهود 
گوروه  کوه معتقود اسوت در آخرالزموان شیصوی از نسو  ، «صهیونیسوم»بواور ایون  گوینود  بوه مکتبوی 

صهیون )اورشولیم(  ۀمسیحایی خود را در تپ _دولت یهودی، (داود قب به فرزند)مل داود پادشاه
بلکووه ماشوویح پووس از رفووت، قبو  از ظهووور نبایوود بووه سوورزمین موعوود ، کنوود. بووه بوواور آنووان برقورار می

که به نیست شهر مقدس، ظهور از نوو بنوا ، گناهوان موا خوراف شود سبباورشلیم و نیز معبد آن را 
کنو می کوه بوکند و سوپس پرا  تبعیوددر نقواط میتلوف جهوان بوه ، گناهوان ه سوببدگان اسورائی  را 

کوه اسوتقالل سیاسوی نیوز در دوران  آوری می جموع، رفتنود کنود. حتوی علموای یهوود بور ایون نظرنود 
ها باید صبر  ها و مشقت از این رو برای رهایی از بدبیتی (67 :1377، )کرینستونماشیح است. 

کرده تا  کرد و خدمت دولت کندها  دیگور ملوت اسورائی  زیور دسوت ، کوه در دوران او، ماشیح ظهور 
 (361-360 و 352 :1350، کهن). ای نیواهد بود هیر دولت بیگانه

بنووای مجوودد  _بازگشوت ماشوویح _ انتظووار _ اسوت: تبعیوودبوودین شوورح سوونتی دیوون یهوود   فرموول
تشووکی  دولووت  بووه فلسووطین_ و بازگشووت تبعیوودیان اورشوولیم و معبوود بووزرگ آن بووه دسووت ماشوویح_

های تبعید بوه انتظوار  خواهد تا در همان مکان داران می مستق . شریعت یهودی یا هاّلخا از دین
 ؛361-360، 352 همو:). آید ماشیح بمانند و همین امر در واقع اطاعت از خداوند به حساف می
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 (46 :1374، المسیری
کوه  هموان نسویه عبوری، یهودیان یوا تونخ کتاف مقدس   که این توضیح کتواف مقودس اسوت 

کتووبیم( اسوت و ، شام  سه بیش تورات )توراه( انبیا )نووییم یا نبیئم( و مکتوبات )کتوویم یوا 
کوه معوادل عهود 39در بردارنوده   :Ginsberg, 1996)جدیود در مسویحیت اسوت.  صوحیفه اسوت 

V.4, 814-96 کردی کیود داشوته (136-113 :1390، ؛ طاهری آ و  تنخ همواره بور ظهوور منجوی تأ
 یوووا Masihg-ho)دربردارنوووده مفهووووم منجوووی اسوووت. ماشووویح ، دارد. تعبیووور ماشووویح در یهودیوووت

Messhia  یاmessiahy )شوده یوا تودهینکه در فارسی بوه مسویحا معوروف اسوت بوه معنوای مسوح
کلمه لقب پادشاهان بنی اموا بوه مورور بوه ، اسورائی  بوودهشده با روغن مقدس است. در ابتدا این 

کورش هم اطالق شد. در زمانبنی گاه غیرکاهنان و حتی  لقبی برای ، های بعداسرائیلیان مانند 
اولووین بووار در داسووتان توودهین شووائول  (319، 5ج :1382، )المسوویریپادشوواه آرمووانی یهووود شوود. 

کوووار رفوووت  و بووور  بوووه بعووود( 6: 24سوووموئی  )اول)طوووالوت( بوووه دسوووت سوووموئی  نبوووی ایووون وا ه بوووه 
به منجی ، سلیمان نیز اطالق شد؛ اما به مرور از لقب برای پادشاهان و داود پادشاهان بعد مانند

شدند منتظر ظهور یک ماشویح و منجوی اسرائی  هر وقت دچار مشک  میتغییر مفهوم داد و بنی
 (317 :1368، )شاله .بودند

گئووال  تاریخ سراسر درد و رنج یهودیان سبب شد آنان همواره به دنبوال طورح مفهووم ماشویح و 
وعوده خداونود ، ات( باشند و از این طریق امید به آینده داشته باشند و از طرف دیگر ماشویح)نج

گور بور پیموان و عهود خوود بوا  کتاف مقدس به آنان وعوده داده ا بر قوم یهود بود. بارها خداوند در 
ایوون اسوواس کنوود و ماشوویح را خواهوود فرسوتاد. بوور خودا باشووید خداونوود نیووز بوه وعووده خووود عموو  موی

خداونود ، شودن جهوانیهود معتقدند پس از آشفتگی و فساد در جهوان و غیرقابو  تحمو  علمای
-261 :1382، )کهون .در آخرالزمان ماشیح را جهت اصوالح اموور و برپوایی عودالت خوهود فرسوتاد

262) 
 خوردنود از خداونوود تقاضوای داور داشووتند تووامووی یهودیوان پووس از موسوی هوور بوار بووه مشووکلی بور

گرفتنود و بودین ترتیوب سوموئی تصومیم بوه  که این شوائول رابوه عنووان ، تشوکی  حکوموت واحود 
داود بووود. عصوور داود و ، امووا اولووین مسوویحای واقعووی بووه بعوود(1: 24سووموئی )اولمسوویحا برگزیوود 

سوولیمان شووکوفایی آرمووان مسوویحایی و تشووکی  دولووت ماشوویحانی و رهووایی از دسووت دشوومنان 
گیوری ظلومدولوت سو ۀستمگر بود. پس از سولیمان بوا تجزیو تور اندیشوه مسویحا جودی، لیمان و فرا

گواه از  شد. انبیای پس از سلیمان بارها به ظهوور منجوی موعوود و یوا هموان ماشویح وعوده دادنود. 
گاه از مفهوم مسیحایی و دولت ماشیحانی نام برده می شد. اشعیا از تولد لفظ مسیحا و ماشیح و 
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گویوود و از ویژگووی عصوور سووین مووی (14: 7ا )اشووعیکووودکی بووا نووام عمانوئیوو  یعنووی خوودا بووا ماسووت 
که مسیحایی می  گرگ با بره سوکونت خواهود داشوت و پلنوگ بوا بزغالوه خواهود خوابیود»... گوید 

کالم خداوند از اورشلیم صوادر خواهود شود و او »...و نیز  (6: 11)اشعیا « و... شریعت از صهیون و 
  (3-1: 4ه ؛ میکا4-2: 2)اشعیا« امت ها را داوری خواهد نمود...

کنار اشاره به شید ماشویح ی گواه دوران ماشویحانی و مسویحایی مطورح اسوت. صوفنیا، در 
کو  جهوان اسوت.  که دیدگاهی جهان نبی شمول دارد معتقد است عصر مسویحایی زموان اصوالح 

-نیز ماشیح را یک شهریار از جنس بشر و نهالی از خاندان داود موی ی نبیارمیا (11-8: 3)صفیا 

که ر گواه خوود  این شهریار منصوف خداسوت و بور تیوت (26-25: 33)ارمیا وزی خواهد آمد داند 
کشویده مویهوا بوهکند و هموه ملوتیعنی اورشلیم و تپه صهیون حکومت می شووند سووی آن شوهر 

ای از جانب خداونود حزقیال و یوئی  نیز آمدن ماشیح را با معجزه (22-21و 3: 30؛ 17: 3)ارمیا 
 بووارهتوورین دیوودگاه درشوومولجهووان (16-15: 3؛ یوئیوو  12-11: 37حزقیووال ) .داننوودمصووادف مووی

کتاف، ماشیح قب  از اسارت بابلی  تا 40های که بافاستمقدس مربوط به اشعیای تبعیدی  در 
 کتاف اشعیا به او منسوف است. 66

کاهنان و قدرت یوافتن سووفریم  پس از اسارت بابلی و بازگشت به اورشلیم و تشکی  حکومت 
 بووار دیگوور اندیشووه مسوویحایی رونووق یافووت و ، )کاتبووان( و عووزرای نبووی و عموو  بووه شووریعت توووراتی

 مالکووی خبوور از آموودن  (6-5: 4)مالکووی خبوور از آموودن ایلّیووا یووا همووان الیوواس نبووی داد ، مالکووی نبووی
دانود. در واقوع الهوی را عمو  بوه شوریعت موسوی موی  دهود؛ بلکوه شورط تحقوق وعودنموی داود پسر

کتب تنخ )یا همان عهد، ی نبیکتاف مالک کتاف از  گر الهیواتی نووین در بواف عتیق( بیان آخرین 
ماشیح است. اعتقواد بوه رسوتاخیز مردگوان در عصور مسویحایی بوه هموراه جواودانگی قووم یهوود از 

که بسیاری از م منان یهود معتقد بودند پس از مورگ خوود و ترین این دیدگاه است. بطوریمهم
؛ 39 :1377، )گرینسوتونبورای دیودن شوکوه آینوده قووم برخواهنود خواسوت ، حهنگام قیام ماشی
کووردی کتووابش بووار دیگوور اعتقوواد بووه ماشوویح را مطوورح  (213 :1390، طوواهری آ  دانیووال نبووی نیووز در 

 گوید:کند و میمی
گرفتن گشوت  مزد نیکان برای  -2: 12)دانیوال و بدان برای دیدن مجوازات بور خواهنود 

3). 

گره خوورد  در واقع به نوعی اندیشه رجعت همراه با رستاخیز مردگان و عصر مسیحایی در هم 
 مسلم در میان یهودیان تبدی  شد. و حکومت برتپه صهیون به امری و انتظار ظهور ماشیح
گفووتدر مجموووع مووی کتوواف مقوودس یهودیووان )توونخ( دربوواره ماشوویح و دولووت  چووه آن توووان  در 
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کوه بوا قورائن عبارتسوت از قیوام پ، ماشیحانی وجود دارد ادشواهی بوزرگ و باشوکوه از خانودان داود 
پوا  هایی در تپه صوهیون بورای را با معجزهحکومت شایسته، الهی و با دمیده شدن روح خدا در او

کرد و این حکومت در جهان نمونه خواهد شد و سرور عالم می  گردد. خواهد 
 کوووه کووورده اسوووت. تلموووود نیوووز ماننووود تووونخ بارهوووا بوووه ماشووویح و موعوووود یهوووودی اشووواره تلموووود 

کووه پووس از سووال    قبوو  از 450منبووع شووریعت و الهیووات یهووودی اسووت همووان سوونت شووفاهی اسووت 
کتوواف مقوودس اشووتباه نشووود کووه این بووه سووبب، موویالد و نگووارش توونخ  مکتوووف نشوود ، بووا توونخ و 

گردان مکتوب هیلو  مکتووف 220و سینه بوه سوینه اداموه یافوت. در   م توسوت یهوودا هناسوی از شوا
 م( بووور آن 500م( و بابووو  )توووا 300ام میشووونا بووور آن نهووواده شووود و دو شووورح در اورشووولیم )توووا شووود و نووو

گمارا گمارا معرف شد. ترکیب میشنا و  که به  کوه منبوع نوام تلمووکتابی بزرگ بوه، نوشته شد  د شود 
کوووووردی29-21 :1383، )سوووووالتزاسوووووت.  الهیوووووات و شوووووریعت در یهودیوووووت   :1390، ؛ طووووواهری آ

137-145 ،Gilat, 1996: V.15, 750-779) 
کتاف صدها بار از ماشویح و امیود بوه آینوده  اندیشه مسیحا در تلمود بسیار پیچیده است. این 
گرچوه انتظوار ماشویح در سونت  گفته است. همه یهودیان معتقد به ظهور ماشویح هسوتند.  سین 

د موویالدی نیووز وجووود داشووت؛ امووا تیریووب دوم معبوو 70شووفاهی یهووود قبوو  از ویرانووی دوم معبوود در 
کلمووات معلمووان قبوو  از ویرانووی . ای روشوون شوودسووبب تقویووت بوواور بووه ماشوویح و امیوود بووه آینووده در 

گردید توا میورا  ، شودماشیح بیان می  مطالبی دربار، معبد اما تیریب معبد سبب تدوین تلمود 
یهودیوت از بووین نورود و بوور ایون اسوواس اندیشوه ظهووور ماشویح و تشووکی  دولوت ماشوویحانی بور تپووه 

گاه متناق  و متضاد شد. دریافوت نویسوندگان تلموود صهیون د گسترش یافت و  کالم ربانیون  ر 
فعالیوت مسویحا و پویش آهنوگ او الیواس و حوواد  مربووط بوه ظهوور بسوویار ، شیصویت، از نسوب

کوه دهود یعنوی سویتیهوای مسویحایی مویمیتلف شد. تلمود خبور از محنوت هوای قبو  از ظهوور 
سسوتی ، عودم احتورام بوه والودین و صواحبان توسوت جوانوان ،بنودباریشام  افزایش فسواد و بوی

تبودی  شودن محو  تحصوی  بوه ، اعتباری عالمان دیونبی، هاکاهش نس ، روابت خویشاوندی
کن فساد کوه بایود طرد م منان و ترویج هرج و مرج و مانند آن می، نزاع میان حکیمان، اما شود. 

گووووردد.  ؛ 62-61، 1377، )گرینسووووتونتوسووووت ماشوووویح و عوووودالت دولووووت ماشوووویحانی برطوووورف 
Kethuboth 112b; Shabbath 118a; Sanhedrin 97a) 

او را انسووانی از نسوو  داود  ، امووا در مجموووعشووید ماشوویح متفوواوت اسووت دربووارهتصووور تلمووود 
کوه بوه سوبب موهبوتمی سوازد و هوای مشورک را نوابود مویهوای طبیعوی مقودس شوده و اموت داند 
 (65 :1377، )گرینستون .کندمیاسرائی  را صاحب قدرت جهانی بنی
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که جهان قب  از ماشیح ، دچار ظلوم و فسواد شوده و الیواس قبو  از ماشویح، تلمود معتقد است 
امنیوت و ، صولح، کند و با ظهور ماشیح و تشکی  دولوت ماشویحانیمقدمات ظهور او را فراهم می
کم موووی  همیقوووداش شوووود و معبووود اسووورائی  سووورور عوووالم مووویشوووود و بنووویعووودالت بووور جهوووان حوووا

 شود.المقدس( دوباره بازسازی و مرکز حکومت می)بیت

که اموروزه ارتدکسوی که صهیونیسم دینی  گفت  فریسوی، هوا و یهودیوان سونتی در مجموع باید 
کووه پووس از ظهووور ، بوودان معتقدنوود یعنووی انتظووار بوورای ظهووور یووک ماشوویح و موعووود از نسوو  داود 

کورده و جهوان را تسوییر خواهود  یهودیان را به اورشلیم برده و بر تپه صهیون حکومت خود را بنوا 
کرد و منتظر ماند تا بیاید و دولت یهودی را مستقر سازد. در این  کرد. پس باید برای آمدنش دعا 

کوووروش منتظوور ظهووور سووومین ماشوویح جهووانی خووود هسووتند تفکوور  70و از ، کووه پووس از موسووی و 
کنون بودان معتقدنود قبو  از ظهوور ماشویح ممنووع بووده و  تشوکی  هور دولوت یهوودی، میالدی توا

  است. ، جایزتشکی  دولت تنها پس از ظهور موعود انسانی یا همان ماشیح

 دینی در مسیحیت_ صهیونیسم سیاسی 
کتووواف مقووودس توسووووت  کلیسوووا بووور تفسووویر  در مسووویحیت نیوووز پوووس از رنسوووانس و رد حجیوووت 

کوه همووه در در مسویحیت شوکهای جدیوود متعودد،  مکاتوب فکوری و فرقوه، هواپروتسوتان گرفوت    
کلیسوووا جوووای موووی هوووای گیرنووود. در ایووون بوووین یکوووی از فرقوووهقالوووب پروتسوووتان و یوووا معترضوووان بوووه 

کسب قدرت در انگلسوتان در قورن ، هاپیوریتنیعنی موعودگرای مسیحی  مویالدی بوه  17پس از 
هوای گوویی پویش براسواس سازی بورای بازگشوت مجودد عیسوی مسویح بودنود. آنواندنبال مقدمه

گنواه و مصولوف ، قدس به ویژه مکاشفات یوحناکتاف م که مسویح پوس از بیشوش  معتقد بودند 
ق بار دیگر برای نجات بشر در آخرالزمان خواهد آمد و این در چند مرحلوه اتفوا، شدن در قرن اول

کوه مقدموهخواهد افتاد. وظیفه هر مسویحی مو  شود. سواز بازگشوت مجودد مسویح بامن ایون اسوت 
کووه عنصوور اساسووی آنمرحلووه را مطوورح  5آنووان  دولووت یهووودی و معبوود بووود و ، یهودیووان سوواختند 

کووه بووه جهووان مووادی آموود کووه دولووت ، معتقوود بودنوود عیسووی مسوویح در بووار اول  در میووان یهودیووانی 
کرد و بار دیگر نیوز بایود یهودیوان  از ؛دارای دولوت و معبود باشوند، یهودی و معبدی داشتند ظهور 

کمک یهودیوان آمدنود توا دوا لوت و معبود را بازسوازی نماینود توا مسویح بوار دیگور بور معبود ین رو به 
کردی و دین. ظهور یابد کردی107 :1395، پناه)طاهری آ  (121 :1396، ؛ طاهری آ

که معتقد به بازگشت مجدد حضرت عیسی بوه ، و ملکووت الهوی بوود صهیونیسم مسیحی 
که به اختصار عبارتست از:چند مرحله قائ     است 
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کندگی یهود1 سازی برای ظهوور طرح مقدمه، ها در انگلیسبا حکومت پیوریتن در عالم: . پرا
کمک به مهاجرت یهودیان به سراسر عالم گوام ، مسیح با  از جمله انگلسوتان و آمریکوا بوه عنووان 

معووروف شوودند. آنووان حتووی آداف  «Juduizer»یووا  نیسوت مطوورح شوود. ایوون افووراد بووه هووادار یهووود
کننود.یهودی را جایگزین اصول مسیحی کردند تا بهتر بوا یهودیوان همکواری   :1386، )سوایزر ت 

گرینسوتون38 :1385، ؛ صاحب خلق70  ;Roth, Cecil, 2007, Vol. 11, 520 ؛132 :1377، ؛ 

Katz, 2007, Vol. 21, 542) 
توالش مسویحیان . تغییور رویکورد یهودیوان سونتی بورای بازگشوت یهودیوان بوه ارض موعوود: 2

که یهو کوه حاضور بوه مهواجرت بوه ارض موعوود ن سونتی دیوانیپیوریتن این بود  و منتظور  بودنودرا 
کنند به فلسطین رفته و دولت یهودی تشکی  دهند. یعنوی تغییور در ، ندبودظهور ماشیح  راضی 

و این در واقع خالف صهیونیسوم دینوی در  بود انتظار ظهور ماشیح کهترین آموزه یهودی اساسی
-آوردند و به فلسوطین مهواجرت مویروی می ی انتظار به عم جا. یهودیان باید بهیهودیت بود

کمک مالی و سیاسی می  :1374، )المسیریکردند. کردند و مسیحیان نیز باید دراین راه به آنان 
 (Malachy, 2007: Vol. 21, 621؛ 373 :1385، اپستاین ؛8-9

کتاف مقدسی خود معتقود براساس هاپیوریتن . تشکی  دولت یهودی:3 بودنود از جملوه  باور 
بازگردانوده شودن یهودیوان بوه فلسوطین و تشوکی  دولوت یهوودی ، مقدمات ظهوور مجودد مسویح
که بشر به جای تکیه به خدا بورای بازگشوت یهوداست. آنان برای نیستین  یوانبار معتقد شدند 

تحووت تووأنیر  «تقوودم انسووان بوور خوودا»ایوون رویکوورد  ، بایوود خووود بووه مداخلووه بپووردازد، بووه فلسووطین
کسب قدرت در آمریکوا و تأسویس مانیسم در پروتستان بود. پیوریتناو ها با مهاجرت به آمریکا و 

پوسووتان عووام سوور و قتوو ، م1663و تأسوویس دانشووگاه هوواروارد در ، م1630شووهر ماساچوسووت در 
م بوووه حمایوووت از مهووواجرت 18بوووه دنبوووال سووواخت اورشووولیم جدیووود بودنووود. آنوووان در قووورن ، آمریکوووا

پرداختند تا مقدمات ظهور مجدد حضرت عیسی فوراهم شوود. لوذا در قورن  یهودیان به فلسطین
رسوومًا میووان صهونیسووم مسوویحی و  19بووه دنبووال ارتبوواط بووا یهودیووان بودنوود و در قوورن ، م18و  17

کم ماساچوسووت در پیونوود برقوورار شوود. مووی، صهیونیسووم سیاسووی یهووود توووان از جووان وینتووروپ حووا
لورد شافتسوبری از سیاسوتمداران ، م1917رجوه انگلسوتان در لرد بالفور وزیر وقت اموور خا، م1630

هووای انگلسووتان و متوفووای جووان نلسوون داربووی رهبوور وقووت پیووریتن، م1885انگلسوتان متوفووای 
و ماننود ، م1935هوای آمریکوا و متوفوای ویلیام یوجین بالکستون رهبر وقت پروتستان، م1882

کرد. آنان جنگ جهانی اول  را برای تجزیه عهمانی و مقدمه آزادی فلسطین آن در این راه اشاره 
کمال استفاده را بردند تا دولت یهودی در فلسطین شک   راه انداختند و از جنگ جهانی دوم نیز 
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گرینسوتون71-47 :1383، )هوالل گیرد و سرانجام موفق شدند.  :1386، ؛ سوایزر132 :1377، ؛ 
؛ 110 :1352، ؛ ایوانووف71 :1373 ،؛ نووویه 58 :1384، ؛ النجیووری59 :1381، ؛ ماضوی71-72

 :Malachy, 2007: Vol. 21, 621; Mcgrath, 1998: 40; Katz, 2007؛ 5 1374، المسویری

Vol.21, 542; Bernavi, 1992: 140; Tivnan, 1987: 17-18; Wolff, 2006: 2110-211) 
گوودون:4 گووام آخوور قبوو  از بازگشووت مجووپیوووریتن . سوواخت معبوود و جنووگ آرما دد هووا معتقدنوود 
کنووونی مسج، مسوویح کووه یهودیووان معبوود را در محوو  قبلووی آن یعنووی محوو   داالقصووای ایوون اسووت 

کنود هموان کننود. زیورا مسویح بایود بور هموان معبود ظهوور  کوه بوار اول در مسلمانان، بازسازی  طوور 
کار سبب نزاع میان یهودیوان و مسولمانان و در نتیجوه جنوگ جهوانی جا به رسالت رسید.  آن این 

گدون خواهد شد و یا همان آرم شود و لشوکریان شویطان )اعوراف و جهان درگیر جنگ میسپس ا
 براسوواس آنوان شوود.موی خورنود و فضووا آمواده ظهوور مجودد عیسوی مسوویحاسوالم( شکسوت موی

کتاف از عهد جدید( بوه هوزاره کتاف مکاشفه یوحنا )آخرین  گرایوی قائلنود و پوس از تفسیر ادبی از 
کردهرا زمان ظهور مجدد  2000سال   :Malachy, 2007؛ 55 :1381، )ماضوی. بودنود مسیح حکر 

Vol. 21, 621 ؛Raskas, 2001: 199) 
عیسووی مسوویح مجووددًا ، در نهایووت پووس از طووی مراحوو  چهارگانووه . بازگشووت مجوودد مسوویح:5

که سلطنت مسیح را بپذیرند گشت و یهودیان و همه مردمانی از جهان  باقی خواهند ، بازخواهد 
کس م کند از بوین خواهود رفوت. حتوی معتقدنود دو سووم یهودیوان عوالم از بوین ماند و هر  یالفت 

؛ 463-462، 445، 316 :1386، )سوووایزررونووود و بقیوووه بوووه دیووون مسووویح در خواهنووود. آمووود. موووی
Malachy, Ibid)   
گفت در مجموع می یهودیوان بایود خوود ، در اندیشه صهیونیسم دینوی سیاسوی مسویحیتوان 

توا د و مسویحیان نیوز بایود کننویهودی را شک  داده و معبد را بازسازی  و دولت بروندبه فلسطین 
کننوود. آنووان فرمووول بووه ظهووور مسوویح  کمووک  کنوودگیمرحلووه5یهودیووان  مهوواجرت بووه ، ای بوواال )پرا

گودونی  دولوت یهوودی، احیوای معبود، فلسطین و تشوک را بوه عنووان  ظهوور مسویح(، جنوگ آرما
کرد نوود. البتووه ایوون دیوودگاه بعوودها در یهودیووت مووورد جووایگزین رویکوورد سوونتی در یهودیووت مطوورح 

که به صهی گرفت   ونیسم سیاسی در یهودیت معروف شد.اقبال قرار 

 صهیونیسم سیاسی در یهودیت
-اسوت. ملوی یوتتفکر صهیونیسوم مسویحی در واقوع ریشوه تفکور صهیونیسوم سیاسوی در یهود

کوه بوه دنبوال تشوکی  دولتوی یهوودی بورای فورار از رنوج  و تحقیور و برابوری بوا دنیوا گرایان یهوودی 
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کووه در انگلسووتان و آمریکووا قوودرت داشووت، بودنوود بووه ، بووا اطووالع از اندیشووه صهیونیسووم مسوویحی 
گرای یهودی و م سس نگار و ملیل روزنامهزتوان از همکاری تئودور هرتهمکاری پرداختند. می

بوه سوفارت  بوا ویلیوام هکلور صهیونیسوت مسویحی وابسوتهیوت، تفکر صهیونیسم سیاسی در یهود
کتواف  1896ل در را نوشوت و هرتوز بازگشت به فلسطینکتاف  1894انگلستان نام برد. هکلر در 

کورد. سوپس دولت یهودی  م در 1905توا  1897کنفورانس صهیونیسوم سیاسوی از  هفوترا تدوین 
که همان تفکر صهیونیسم مسیحی را دنبال می کرد  کرد. در واقع اواخر قورن بازل سوئیس برگزار 

از صهیونیسوم دینوی در یهودیوت و پیونود بوا یهوودی قورن جودایی تفکور صهیونیسوم سیاسوی  ،19
کشووور یهووودی در  کووه در نهایووت منجوور بووه تأسوویس  صهیونیسووم مسوویحی انگلوویس و آمریکووا بووود 

 (59 :1384، ؛ نویه 147 :1406، )شریففلسطین اسالمی شد. 
کوه ، صهیونیسم سیاسوی -1860) 1 لزهرتو تئوودور توسوت 19نیسوتین بوار در قورن روشوی بوود 

گرفووت« موسووی»کووه قیافووه و حالووت  (م1904 مطوورح شوود. ، (83 :1353، )ایوانووف جدیوود بووه خووود 
که در یهودیت به نام  و  یوابی بوه اهوداف دسوت، معروفند 2«گرایان ملی»هدف اصلی این جنبش 

، المسویری)بوود  در فلسوطین یهودیان ۀجامعبرای یک دولت مّلی  و تأسیس صهیونیست آرمان
 (Medoff & Waxman, 2009: 161; Wolff, 2006: 2110-211 ؛54-63 :1374

صهیونیسوم  م، اندیشوۀ19ۀ قورن گرایی یهودی در نیم گیری ملی ام  در شک واز م نرترین ع
، روزی آنان بوده است. فکر بازگشت یهود به فلسطین های شبانه ها( و تالش مسیحی)پیوریتان

گذشته اولین این طرح ، ها با نفوح در سیاست ها مطرح بود. آن میان پیوریتان بار در طی دو قرن 
( 1875-1812)3گرایوان یهوودی ماننود موسوی هوس  کردند. بعودها ملی  مطرحجدی  صورترا به

کتووواف  نرم و اورشووولیم در  ووور اهووو  توووورک کالیش  ش  دریشوووات ( در م1877-1785در آلموووان ) 4و هیووورک
کوه تنهوا راه نجوات یهو 5صهیون کردنود  اقاموت یهودیوان در سورزمین آبوا و اجودادی ، دیوتمطرح 

کووه بازگشووت یهودیووان در فلسووطین خووود اسووت. کوورد  وور بوورای نیسووتین بووار مطوورح  کالیش  ش  ، هیوورک
گام به سوی عصر ظهور مسویح اسوت و ایون امور بایود از سووی حکومت هوای عالقمنود و  نیستین 

گیرد. ازاین های یهوودی پیشونهاد  نشوینرو او طرحی برای مهاجرکمک یهودیان نروتمند انجام 
کووه هووم حمایووت ملی  ۀگرایووان یهووودی پووس از خووود را بووه دنبووال داشووت و هووم توجووه و عالقوو کوورد 

کرد اولیفانت و شافتسبری از صهیونیسم ؛ 374-372 :1385، )اپستاین. های مسیحی را جلب 
                                                        

1. Theodor Herzl 
2. nationalism  
3. Moses Hess  
4. Hirsch Kalisher of Thorn  
5. Derishath Zion  
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 (167-165 :1377، کرینستون
گرایووان یهووودی بووه ویووژه  ملی صهیونیسووم سیاسووی بووه نووام، هووا هووای پیوریتان بووا وجووود تالش

  اصلی ۀیهودیان بودند و خواست، نبت شد؛ زیرا مواد و عناصر اصلی صهیونیسم مسیحی، لزهرت
که از دل یهود باید جوششی برای بازگشت به فلسطین ایجواد  صهیونیست های مسیحی آن بود 

مسویحی بوه های  صهیونیسوت، گرایان موفقیت به دست آوردنود شود. به همین سبب وقتی ملی
و دیگوران بوه راحتوی طورح خوود را در هموه جووا  زلهرتو کوه این پشوتیبانی جودی از آنوان پرداختنود.

کنگووره برپووا می مطورح می منعووی یووا برخوووردی بووا ، هووای بووزرگ کردنوود و از سوووی حکومت کردنوود یووا 
که از سوی قدرت این بیان، گرفت ها صورت نمی آن های بوزرگ پشوتیبانی و حمایوت  گر آن است 
 شدند. می

کووه معتقوود بودنوود تل بووه اسووتراتژی صهیونیسووهرتووز کووه  مسوویح زمووانی می، های مسوویحی  آیوود 
او بوودون  .پووی بوورد، دولووت یهووودی در آخرالزمووان در فلسووطین قبوو  از ظهووور موعووود تشووکی  شووود

های مسویحی و یهودیوان  کوشید تا میان صهیونیسوت، که از این فرمول آرمانی سینی بگوید آن
کنود کسوب مشوروعیت توارییی ان ۀو سورانجام ایون امور در یوک لحظو توافق ایجاد  جوام پوذیرفت. 

های مسیحی انجام  مبنی بر استقرار دولت یهودی در فلسطین توست صهیونیست، لطرح هرتز
هووای بووزرگ غربووی ماننوود انگلسووتان و آمریکووا را  دولت، پووذیرفت. آنووان بووا حضووور جوودی در صووحنه

کردند ، در واقع هر یک از ایون دو جنوبش (60-59 و 55 :1374، المسیری). راضی به این طرح 
ل زکنوود. سوورانجام هرتووو دیگووری را وسوویله و دسووتاویزی بووورای تحقووق هوودف خووویش معرفوووی می

کوووردن مقووودمات تشوووکی  دولوووت در   یعنوووی فوووراهم، مسوووئول اجووورای طووورح صهیونیسوووم مسووویحی
 فلسطین شد.

گردهمووایی صهیونیسوو کووه در شووهر بووال  مدر اولووین  ، برگووزار شوود م1897ر د سوووئیس 1جهووانی 
دولوووت »تأسووویس ، تشوووکی  شووود. و مأموریوووت ایووون سوووازمان« ها سوووازمان جهوووانی صهیونیسوووت»

ل داده شود. اولوین زیهودیوان جهوان بوود و ریاسوت آن بوه هرتو ۀبرای رهوایی همو« ها صهیونیست
برخووی از  (15-14 :1353، )ایوانووف. بوور سوور محوو  تشووکی  ایوون دولووت درگرفووت 1903اخووتالف در 
بوا انتیواف فلسوطین میوالف بودنود؛ زیورا عقیوده  2های یهودی مانند لئون پینسوکر صهیونیست

کوه خوالی از سوکنه بووده و بودون خشوونت بوه آن دسوت یوابیم . داشتند باید زمینوی انتیواف شوود 
کوه در  او قدس  به عقید (89 :1373، )نویه  کتاف مقدس است  االقداس ما اعتقاد به خدا و 

                                                        
1. Bale  
2. Leon pinsker  
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که وط واقع همین ن دیورین موا را بوه ارض مقودس بودل سواختند نوه اردن و اورشولیم. از ها بودند 
کنوویم ایوون رو الزم نیسووت حتموواً  کووه بووه مووا ، در سوورزمین قبلووی خووود اقامووت  بلکووه هوور قطعووه زمینووی 

دولوت جدیود »جا خواهیم برد. از این رو طرحوی بوا عنووان  االقداس خویش را به آن قدس، بدهید
های  بیشووتر صهیونیسووت، مطوورح شوود. بووا ایوون وجووود« کنیووا فلسووطین در اوگانوودا یووا آر انتووین یووا

گوانگلستان مانند  حواییم وایوزمن )پودر دوم ، هرتزل، عضو مجلس عوام انگلستان سامئ  مونتا
گوروه هواخوواه انگلسوتان صهیونیسم( آنوان نکردنود و طرفودار اسوتعمار   اعتنوایی بوه عقیود، رهبر 

گروهی شود ، م1905نی در کنگره یع آخرینفلسطین بودند. دو سال بعد در  غلبه و پیروزی از آن  
کم ها چشم بر فلسطین دوختوه بودنود. بوه ایون  انگلیس مشغول بودند و مدت ۀکه در محاف  حا

کشووور یهووود در فلسووطین داده شوود کنگووره ریی و پافشوواری بوور اسووتقرار  ، )ایوانووف. ترتیووب در ایوون 
 (32-31 :1352، ؛ نیکیتینا83-86 :1353

، فرانسوه، کردنود. از آلموان یهودیان دوران پر از رنجی را در اروپا سوپری می 16تا پیش از قرن 
شود یوا از سووی  نوروت و دارائوی آنوان غصوب می، شودند پرتغال و... اخراج یا تبعیود می، انگلستان

کلیسووا کالپوورمن. شوود بووه بریوودن سوورهای هووزاران نفوور از آنووان حکووم می، اربابووان  ، ) یلبوورت و لیبووی 
کرینسووتون142-136، 3ج :1354 موورور یهودیووت در اروپووا بووه عنوووان مووذهبی بووه (117 :1377، ؛ 

کنووده شوودند تووارسوومی پذیرفتووه شوود و یهودیووان در همووه در قوورن هفوودهم انقووالف  کووه این جووا پرا
وقووع در انگلسوتان بوه، موذهبی پروتسوتان بوود  ۀترین و تنودروترین شواخ که افراطی 1ها پیوریتان

وو م1649پیوسوت. در  کرامک لاولیوور  ن 2،و  کام  لوون پیووریتن رئویس   پادشواه انگلسووتان شود. منشووه، و 
سووکونت  هایی تقاضووای خووود مبنووی بوور اجوواز  مووهرهبوور یهودیووان هلنوود بووا نوشووتن نا 3اسوورائی  یبنوو 

کوورد کشووور را مطوورح  کالپوورمن. یهودیووان در آن  ، ؛ هووالل151-143، 3ج :1354، ) یلبوورت و لیبووی 
، )کرینسووتون ای صووادر نشوود آن زمووان چنووین اجووازهدر ، هووای منشووه بووا وجووود تالش (45 :1383
کشف قاره آمریکا و مهاجرت پیوریتن (133 :1377 ، ها به آمریکا و همراهی آنوان بوا یهودیواناما 

کورد و پوس از اطوالع هرتوزل از حمایوت پیووریتن -آمریکا را مرکزی بورای تفکور صهیونیسوم سیاسوی 

سیاسی بر مبنای تشکی  دولت یهودی قب  اندیشه صهیونیسم ، های انگلستان و آمریکا از وی
که برخالف دیدگاه سنتی و صهیونیسم دینی بود.  دقیقاً  ؛از ظهور ماشیح وارد یهودیت شد امری 

کنفوورانس صهیونیسووم سیاسووی در بووازل سوووئیس تووا تشووکی  چنوودین هووا بووا تشووکی   ایوون حمایووت

                                                        
1 . Puritan 
2. Oliver Cromwell 
3. Menesseh Ben Israel  
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کنون ادامه داردم 1948دولت یهودی در فلسطین در   .تا
گفت تفکر صهیونیسم سیاسی در یهودیوت تحوت توأنیر صهیونیسوم مسویحی در مجموع بای د 
کموک آنوان توا تشوکی  دولوت یهوودی بوده و با حمایت های آنان بوه حیوات خوود اداموه داد و بوه 

کتوواف مقوودس و عقایوود یهودیووت سوونتی ارتدکسووی بووود. ، پوویش رفتنوود کووه میووالف صووریح  امووری 
کنوودگیتعووالیم صهیونیسووم مسووی براسوواس فرمووول آنووان نیووز مهوواجرت بووه ، حی عبووارت بووود از پرا

بورای آنوان بنوای معبود و ظهوور ماشویح اهمیتوی  .تشکی  دولت یهودی در فلسوطین ، وفلسطین
نداشت و همین امر میالفت یهودیت سنتی را بوه دنبوال داشوت. البتوه آنوان میوالفتی بوا دیودگاه 

گودون و بازگشوت مجو دد مسویح نداشوتند و صهیونیسم مسیحی مبنی بر بنای معبد و جنوگ آرما
کنفرانس عمالً  گذاشته و درباره آن صحبتی در  های خود و نوشته هاکتافها، این امر را مسکوت 

 به میان نیاورند.

 صهیونیسم فرهنگی در یهودیت
پووویش از  های تصهیونیسووو ۀدر اندیشووو «صهیونیسوووم فرهنگوووی»های  ریشوووهکوووه  بوووا وجوووود آن

 همربووط بوه اندیشو دقیقاً ولی این اصطالح ، شد میس و دیگران یافت ه   یچون موس هم، لزهرت
گینزبوورگ) 1،عووامآحوواد ُه  ( م1927-1856) یهووودی روسووی ۀبرجسووت  نویسووند 2(نووام مسووتعار آشوور 
بوا تشوکی  کوه مشوکالت یهودیوان  او ۀاندیشول و ایون زصهیونیسم سیاسوی هرتو به او شدیداً . بود
های ملی  دولت ملی همانند دولت یکنه ایجاد . هدف او انتقاد داشت، شود میح    دولتیک 
کوهیهوودی بورای یهودیوان ملوی  _ بلکوه ایجواد یوک مرکوز فرهنگوی، دیگر دنیوا  اقصوا نقواطدر  ی بوود 

کنده  او با تأسیس مرکوز فکوری   به عقید( Medoff & Waxman, 2009: 60 & 83.)هستندپرا
کنوود، و معنوووی شووان حفووظ  دتقوووم یهووود خواهوود رفووت و وحوو  روح یهودیووت بووه تمووام جوامووع پرا
 (82 :1353، )ایوانف. خواهد شد

در دل قرن نوزدهم مویالدی توسوت  3«صهیونیسم دینی یا مذهبی»که جنبش  نیز با وجود آن
کالیشور»حاخوام  اموا اصوول اساسووی آن در ، ( و دیگووران پدیودار شود1874-1795) 4«زیفوی هیورش 
« ُرمبوان»م( ملّقوب بوه 1270 -1194) «نحمان بن موشوه»میالدی در آراء حاخوام یهوودی  13قرن 

کوووه تحووت تووأنیر صهیونیسوووم دینووی و تعووالیم توووورات و تلمووود بووود. در واقوووع  قابوو  ردیووابی اسووت 
های  نوشوته  های دینوی یهوود و نمور ها و اسطوره پیشگویی  زائید، صهیونیسم فرهنگی و دینی

                                                        
1. Ahad Ha’am  
2. Asher Ginzberg  
3. Religious Zionism  
4. Zvi Hirsch Kalischer  
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 Medoff & Waxman, 2009: 166)؛ 137 :1381، )ماضی. های یهود است بسیاری از حاخام
انووود و توسوووت  هووور چنووود متفاوت« صهیونیسوووم دینوووی»و « صهیونیسوووم فرهنگوووی»دو اصوووطالح 

 ولی به نوعی به یک معنوا بواز، اند های میتلف و مستق  بیان شده های متعدد با اندیشه حاخام
کوه در داخو   گردنود و موراد از آن می توهوا»هوا صهیونیسومی بووود  هوای یهودیووان در  گاه )اقامت 1«گ 

کوه جودای از ملتجوامع اروپ های  یوا محلوه (62-61 :1381، )ماضوی زیسوتند هوای دیگور می ایی 
 (14یازده و ، دیباچه :1374، المسیری). رایج بود (نشین یهودی
و منتقوود طوورح « صهیونیسووم سیاسووی»میووالف مووذهبی، داران صهیونیسووم فرهنگووی و  طالیووه

رح صهیونیسووتی ضوورورتًا بایسووتی طوو، دبوواور بودنووبوور ایوون  ، چووونانوود های او بوده ل و اندیشووهزهرتوو
گروه هیر اندیش سیاسی یوا اقتصوادی مسوتق   ۀطرح احیای دین و فرهنگ یهودیت باشد. این 

کالیشر (324-319، 6ج :1382، )المسیری. نداشتند و « عّشواق صوهیون»رهبور جنوبش ، هدف 
گتوها از آن وضع خفت، ُهعام طین قدیم بود؛ بار از طریق ایجاد یک مرکز روحانی در فلس باززایی 

که یهودیان می ع بیاموزند جایی  کشت و زر کنند، توانستند  اعتماد به نفس و حرمت خود را ، کار 
 (29 :1359، )موشه به دست آورند و..

گروه  کوه ، «صهیونیسوم»در باور این  بوه هموان معنوای صهیونیسوم دینوی اسوت یعنوی مکتبوی 
 ۀمسیحایی خود را در تپو_ دولت یهودی داود، معتقد است در آخرالزمان شیصی از نس  پادشاه

بلکه ماشویح پوس ، کند. قب  از ظهور نباید به سرزمین موعود رفت صهیون در اورشلیم برقرار می
کندگان اسرائی  را جموع احیانیست شهر مقدس اورشلیم و معبد را ، از ظهور کورده و   و سپس پرا

کورده و از ا (67 :1377، )کرینستونکند. دولت خود را تأسیس می یون رو بورای نجوات بایود صوبر 
کنود خدمت دولت کرده تا ماشیح ظهور  دیگور ملوت اسورائی  زیور دسوت هویر ، کوه در دوران او، ها 
گروه نیز مانند  فرمول (361-360 و 352 :1350، کهن). ای نیواهد بود دولت بیگانه بندی این 

بنای مجدد اورشلیم  _اشیحبازگشت م _انتظار _قرار است: تبعید بدین یصهیونیسم دینی یهود
 _ تشکی  دولت مستق .بازگشت تبعیدیان _و معبد بزرگ آن به دست وی

ها بووورای بازگشوووت  گرا( توووالش صهیونیسوووت آنوووان ماننووود یهودیوووت حاخوووامی ارتدوکسی)سووونت
(. البتوه Avineri, 1981: 147دانود ) گوذاری و حورام می جمعی به فلسوطین را نووعی بدعت دسته

های  صهیونیسم مانند دعوت به زیوارت سورزمین مقودس در سوال هبی اندیشُبعد فرهنگی و مذه
در میوو  و ، بووه عنوووان فریضووه« نحمان بن موشووه»گزینووی در فلسووطین بووا ترغیووب آوارگووی و یووا وطوون

 تأنیر نبود. گرایش مردم به سرزمین فلسطین بی
                                                        

1. Ghetto  
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ائی  حمایووت آنووان ماننوود یهودیووان سوونتی ارتدکسووی در ابتوودا از برپووایی دولتووی یهووودی در اسوور
نووه در ، کردنوود؛ زیوورا معتقوود بودنوود ادای فوورای  شوورعی  توووراتی تنهووا در ارض مقوودس میسوور اسووت

، های دینووی اعتنووایی بوه سوونت دولووت را بووه سوبب بی بعودهای  های بیگانووه. اموا در سووال سورزمین
کردند.   (146 و 137 :1381، )ماضیفاقد مشروعیت اعالم 

گفت صهیونیسم فرهدر مجموع می نگی تفکری است بر مبنوای صهیونیسوم دینوی و در توان 
که بوهمقاب  تفکر صهیونیسم سیاسی هرتزل و طرفدارنش جوای تشوکی  دولوت یهوودی قبو  از ، 

کار فرهنگی بر مبنای شوریعت یهوودی اسوت. بسویاری از یهودیوان سونتی ، ظهور ماشیح قائ  به 
که در واقع طرفدار صین نظریه طرفداری میا ارتدکسی از هونیسم دینی بور مبنوای توورات و کنند 

کرده و معتقد به انجام اعمال خوف قب   تلمود هستند. آنان هرگونه تشکی  دولت یهودی را رد 
 از ظهور ماشیح هستند.

رسی تحلیلی ارتباط میان انواع صهیونیسم  با محور موعود آخرالزمان بر
هوای ت یهوودی و آمووزهو دیودگاه بوه شوریعدر واقوع ریشوه ایون دصهیونیسم فرهنگی و دینوی: 

 گردد. ریشه صهیونیسم فرهنگی به همان صهیونیسم دینوی در یهودیوت بورمی تورات و تلمود بر
که مربووط بوه سوال می  و انتظوار موعوود اسوت. ایون تفکورمعبود دوم م مویالدی و تیریوب 70گردد 

 هر تپومسویحایی خوود را دی از نسو  شواه داود، دولوت یهوودی_ معتقد اسوت در آخرالزموان شیصو
دهوود. آنووان معتقدنوود قبوو  از ظهووور نبایوود بووه سوورزمین موعووود صووهیون )اورشوولیم( تشووکی  مووی

نیسوووت شوووهر مقووودس اورشووولیم و سوووپس معبووود آن را ، )فلسوووطین( رفوووت. ماشووویح پوووس از ظهوووور
کورده و دولوت یهوودی را برپایوه عودالت بنوا    جموع اسرائی  راو سپس آوارگان بنی کندسازی میزبا
 کند.می

حاخووام زیفووی ، «هاُرمبووان»ملّقووب بووه ، نحمووان بوون   حاخووام یهووودی موشووهه بیووان شوود چووچنوان
کالیشر گینزبرگ)با ، عامآحاد ُه ، هیرش  و یموس، (نام مستعار آشر  و بسویاری دیگور از قوائالن س ه 

کووهبودبووه صهیونیسووم فرهنگووی  کردنوود. البتووه تمووام  براسوواس نوود  صهیونیسووم دینووی آن را تفسوویر 
که منتظور ظهوور ماشویح از نسو  های ها و ربیحاخام فریسی از تفکر صهیونیسم مذهبی یا دینی 

 کردند.حمایت می، داود در آخرالزمان بودند
. انتظوار 2. تبعیود یهودیوان؛ 1مراح  حواد  آخرالزمانی از نظور یهودیوان سونتی عبارتسوت از: 

یهودیووان در . بازگشووت 5. بنووای مجوودد اورشوولیم و معبوود سوولیمان؛ 4. ظهووور ماشوویح؛ 3ماشوویح؛ 
 دولت مستق  یهودی به دست ماشیح. . تشکی 6تبعید به فلسطین؛ 
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به انتظار ماشیح بماننود و هموین ، های تبعید خواهد تا در همان مکان داران می تلمود از دین
شویوه و زموان ایون بازگشوت بوه طوور ، امر در واقوع اطاعوت از خداونود اسوت. بازگشوت بوه فلسوطین

گهانی در میان معجزات ها از طریق دخالوت مسوتقیم خداونود تحقوق خواهود یافوت و  و شگفتی نا
کار به دست بشر انجام گرا(  پذیر نیست. از این رو یهودیت حاخامی ارتدوکسی )سنت اساسًا این 

جمعی بوه فلسوطین را نووعی بودعت و حورام  های سیاسی برای بازگشت دسوته تالش صهیونیست
 دانند. می

دیوت ریشوه در صهیونیسوم سیاسوی و دینوی در مسویحیت دارد. در یهو، صهیونیسم سیاسیاما 
که این تفکر  چوه بیوان مطورح شود. چنوان  هرتزل تئودورتوست  19نیستین بار در قرن روشی بود 

کووه در یهودیووت نووام  و  دسووتیابی بووه اهووداف، گرفووت« گرایووان ملی»شوود هوودف اصوولی ایوون جنووبش 
بود. آنان تحوت  در فلسطین یهودیان هجامع براییک دولت مّلی  و تأسیس یصهیونیست آرمان

صهیونیسووم سیاسووی بووه نووام ، حمایووت مسوویحیان پروتسووتان پیوووریتن بودنوود و بووا حمایووت آنووان
یهودیوان ، نبوت شود؛ زیورا عنصور اصولی صهیونیسوم مسویحی، ویژه هرتوزلگرایان یهودی به ملی

کووه از دل یهودیووت و  مسوویحیان صهیونیسووت  اصوولی هبودنوود و خواسووت الف تعووالیم خوو بوور آن بووود 
هوای باید حرکتی برای بازگشت به فلسطین ایجاد شوود. بودین سوبب بوا پیوروزی، تورات و تلمود

های مسوویحی بووه پشووتیبانی جوودی از آنووان پرداختنوود. دیوودار  صهیونیسووت، گرایووان یهووودی ملی
کتوواف  ویلیووام هکلوور هووای مسوویحی  از صهیونیسووتم و 1894در  بازگشووت بووه فلسووطیننویسوونده 
و نویسنده سفارت انگلستان در اتریش با هرتزل موسس صهیونیست سیاسی یهودی وابسته به 

ی جدیود تنها یک نمونه از آن است. همین امر سرآغاز ایجاد تفسیرم 1896در  دولت یهودکتاف 
 از صهیونیسم در یهودیت شد.

کوه باعون  صهیونیسم مسیحی معتقد بودند عیسوی مسویح پوس از یوک تجلوی و تجسود اولیوه 
گ بوار دیگور در آخرالزموان بورای نجوات بشوریت بواز خواهود ، ها شودناه حاتی و اولیه انسانبیشش 

 :گشت. آنان برای بازگشت مسیح به پنج مرحله معتقد بودند
کندگی یهودیان در عالم؛1  . پرا
 . بازگشت به فلسطین؛2
 . تشکی  دولت یهودی؛3
گدون؛جنگ نهایی آرم و . تأسیس معبد سلیمان به جای مسجداالقصی4  ا
 . بازگشت مجدد مسیح در معبد.5

کننود؛ زیورا  کموک  آنان معتقد بودند تا آمودن مسویح؛ تموام مسویحیان عوالم بایود بوه یهودیوان 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 

 

 47 
 
 

مان 
خرال(

ود آ
موع
شه 
اندی
س 
اسا
م بر
نیس
هیو
ع ص
ی انوا

ناس
ازش
ل و ب
حلی
ت

 

            

کشوته موی، آنان تا آمدن مسیح هنوز قوم برگزیده هستند و پس از ظهور مسیح شووند یهودیان یا 
کرد به آیند. پس باید تا آن زمان در خدمت یهیا به دین مسیح در می کمک  ودیان بود و به آنان 

ا مسوویح در معبوود ظهووور و معبوود را بسووازند؛ زیوور، فلسووطین برونوود و دولووت یهووودی را شووک  دهنوود
کرد.  خواهد 

گرچه صهیونیسم دینی و فرهنگی ریشه در توورات و تلموود داشوت و طالیوه داران آن  بنابراین ا
که استقالل سیا کید داشتند  بنای معبود و بازگشوت بوه فلسوطین ، سیبا استناد به این دو منبع تأ

، مووردم و انجوام اعمووال نیووک هبایود بووه دسوت شووید ماشوویح و پوس از ظهووور او و نیووز پوس از توبوو
گیوورد؛ امووا صهیونیسووم سیاسووی عملکووردی متضوواد بووا آن داشووت. خاسووتگاه و منشووأ اصوولی  صوورت 

کوه طالیوه، صهیونیسم سیاسی  اندیشه اران آن ماننود د از یک سوو در تفکور نوژادی یهودیوت اسوت 
منتظوور ، مووذهب بودنوود و بوورخالف یهودیووان سوونتی اعتقوواد بووه  منکوور خوودا و بی، هرتووزل و دیگووران

نوژادی بورای  _ولوی هویوت قوومی، ماشیح نبوده و اساسًا اعتقاد چندانی به ارض موعوود نداشوتند
کوه معتقدنود دو ران آنان اهمیت داشته و از سویی دیگر ریشه در تفکر مسیحیت پیوریتن داشوت 

کتاف مقدس پیشگویی ، براساسها دوران ماشیح است. به باور پیوریتن، کنونی حوواد  ، های 
کردنود توا  17میالدی آغاز شده است. از این رو از قورن  17بزرگ قب  از فرجام تاریخ از قرن  توالش 

گرداننود. بوه بواور آنوان  تشوکی ، بازگشوت بوه فلسوطین، یهودیان را همراه و همسو با اهداف خود 
 19بایود قبوو  از بازگشووت مجوودد مسویح محقووق شووود. آنووان در قوورن ، دولوت سیاسووی و بنووای معبوود
کوووردن ، گرایوووان یهوووودی و در ریس آن هرتوووزل جانبوووه از ملی مووویالدی بوووا پشوووتیبانی همه و راضوووی 

دینوی و فرهنگوی سونتی یهودیوت را  هتوانستند اندیشو، های بزرگ مانند آمریکا و انگلستان دولت
کننوود بوورای تشووکی  دولووت یهووودی بووه فلسووطین برگردنوود. در واقووع تغییوور داده و  آنووان را متقاعوود 

گونه که ملی شرایت به  کوردن دی چوون هرتوزل و دیگوران، نقوش راضویگرایوان یهوو ای رقم خورد 
کنفورانس صهیونیسوم  یهودیان را برای بازگشت به فلسطین بر عهده داشتند و برگزاری چنودین 

هوووووا  و پیوریتن، م تأییووووودی بووووور ایووووون مدعاسوووووت1905توووووا  1897سیاسوووووی در بوووووال سووووووئیس از 
کوردن دولت های )صهیونیسوت هوای بوزرگ غربوی را بورای تحقوق امور  مسویحی( نیوز نقوش راضوی 

کر، بازگشت  دند.ایفا 
صهیونیسووم آموووزه موعووود یهووودی و تغییوور معنووای هووا توانسووتند بووا نفوووح در  بنووابراین پیوریتن

کننود. آنوان بعود از دو یه، یهودی و خلق صهیونیسم سیاسیدینی  ودیت سنتی را در خود ادغوام 
کووه رهبووران صهیونیسوو، قوورن تووالش کننوود مموفووق شوودند  دسووتورات الهووی در ، سیاسووی را متقاعوود 

کنند. -آنوان مراحو  حوواد  آخرالزموانی را ایون شریعت و هاّلخای تلمود را به نحوی دیگر تفسیر 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

48 ،
تان
زمس

 
139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

48 
 
 

 گونه تغییر دادند:
 . تبعید یهودیان؛1
 سازی برای ظهور ماشیح؛ ز تبعید و تشکی  دولت یهودی به منظور زمینه. بازگشت ا2
 . انتظار ماشیح؛3
 . ظهور ماشیح.4

گوووام در توووالش بوووود توووا مجوووری دسوووتورالعم  گوووام بوووه  های  صهیونیسوووم سیاسوووی بوووه صوووورت 
 ی.باشد نه طرح سنتی یهود مسیحیهای  پیورتین

کووور 16کوووه در قووورن ، جنوووبش پروتسوووتانیایووون  هووودف اصووولی بوووا عنووووان  19د و در قووورن ظهوووور 
کوه های انجی  کردن پیشگویی عملی، یافتشهرت  «صهیونیسم مسیحی» ، آن براسواس است 

کنود ؟ع؟باید به وقوع بپیوندد تا مسیح یمقدمات حواد    خوود دینوی  هوظیفو . آنواندوبواره ظهوور 
، حووواد  رکوون اساسووی آن. کننوود تووالش، شوودن ایوون حووواد  تووا بوورای تسووریع در عملی داننوود می

 20تووا  17هووای  صهیونیسوم مسوویحی در طووول قرن. تشوکی  حکومووت یهووودی در فلسووطین اسووت
کوورده و سوورانجام  کوورد. گرایووان یهووودی  ملیموویالدی توانسووت در یهودیووت نفوووح  را بووا خووود همووراه 

راه خوووود را توووا ، های مسووویحی جانبوووه از سووووی صهیونیسوووم گرایوووان یهوووودی بوووا حمایوووت همه ملی
گرچه صهیونیست امه دادند.تشکی  دولت در فلسطین اد توا  جانبوه انجوام دادنود همهها توالش  ا

کننودیهودیوت  در دل آیوینرا اقودامی  آناشغال فلسوطین و تأسویس دولوت در  اموا میوان ، معرفوی 
د. وجود دار یمرزهای بسیار بلند، م سیاسییهودیت و صهیونیس صهیونیسم فرهنگی و مذهبی

؛ دانسوتدر دل یهودیوت حرکتوی دینوی و موذهبی  را صهیونیسوم سیاسویتووان  به هیر وجوه نموی
و  18در قورن  ی مسویحیهوا سازی این دو با هم تنها در راستای اهداف صهیونیسوت یکسانزیرا 
 است.بوده  19

هووای تووورات و تلمووود امووری آموووزه براسوواس توجیووه تأسوویس ایوون دولووت یهووودی در فلسووطین
کم در ناشدنی است و همین امر موجب اعتراض یهودیان سنتی ار تدکسوی بوه دولوت یهوودی حوا

کالم بسیاری از محققوان و م لفوان یهوودی نیوز وجوود دارد. از  فلسطین است. البته این موارد در 
گرینستون محقق بزرگ یهودیت می  گوید:باف نمونه 

نموی توانود ، کوه نوزد بسویاری از هوواداران خوود مقودس اسوت صهیونیسم ]سیاسیگ بوا آن
رد. هودف صهیونیسووم تأسویس دولووت یهوود در فلسووطین جوای آرمووان مسویحایی را بگیوو

کووه یهووود یووک هووای اروپاسووت. آرمووان مسوویحایی وعووده موویتحووت حمایووت قوودرت دهوود 
کرد و همو کورنش  هقدرت جهانی در فلسطین تأسیس خواهند  اقووام زموین در مقابو  آن 
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خواهند نمود. صهیونیسم حتی در بعد سیاسی خود تنها یک مرحله از آرمان مسیحایی 
 (.171: 1377)گرینستون،  محقق خواهد ساخت... را

 گوید:یا آنترمن از دیگر محققان بزرگ یهودی چنین می و
کشوور اسورائی   ههای روزافزونی در میان یهودیوان دربوار... میالفت اهمیوت و ضورورت 

کشوور اسورائی  سورآغاز دوران ماشویح  کوه آیوا پیودایش  وجود دارد. چندان روشون نیسوت 
کووه صوورف گووروه هًا اسوتثنایی اسووت از تجربوواسوت یووا  هووایی از آوارگووی. در خوود اسوورائی  نیووز 

ی برخوردار که عمیقًا معتقدند حکومت جدید از شأنی مسیحای، های دینیصهیونیست
کووه ایوون دیوودگاه دینووی خووویش را وارد عرصوو اسووت، متقاعوود شووده سیاسووی  واقعیووات هانوود 

 .(142: 1385، )آنترمن اند...کرده

هووای سیاسووی هووای دینووی و فرهنگووی بووا صهیونیسووتف میووان صهیونیسووتدر مجموووع اخووتال
همواره در یهودیت وجود داشته و مبنوای ایون اخوتالف نیوز آمووزه ماشویح )موعوود( و حکوموت بور 

که صهیونیست  ؛داننودهای دینی و فرهنگوی آن را منووط بوه ظهوور ماشویح مویتپه صهیون است 
لت یهودی در فلسطین قب  از ماشیح نیز جوایز های سیاسی معتقدند تشکی  دواما صهیونیست

 است.

 گیری نتیجه

گونه گونوه موعودشناسوی شناسی موعود می براساس تحلی   کوه دو  گرفوت  توان چنین نتیجه 
 در یهودیت دارای اهمیت است:

کووه منتظوور ظهووور موعووود هسوتند و تشووکی  دولووت یهووودی را قبوو  از ظهووور موعووود  یوک؛ آنووانی 
 های فرهنگی؛های دینی و صهیونیستونیستپسندند مانند صهینمی

که تشکی  دولت یهودی را قب  از ظهور موعود از باف دوران مسیحایی و یا مقدمه  دو؛ آنانی 
هوای های سیاسی در یهودیوت و صهیونیسوتکنند مانند صهیونیستدولت مسیحایی تبلیغ می
 دینی سیاسی در مسیحیت.

برگرفتوه از توورات و تلموود، میوالف تشوکی  دولوت های دینی دیندارن یهودی به سبب آموزه
 کنند.قب  از ظهور موعود هستند؛ ازین رو صهیونیسم سیاسی را رد می

کووه تشووکی  دولووت یهووودی در آخرالزمووان در  در ایوون مقالووه پووس از بیووان معنووای صهیونیسووم 
 فلسوطین بووود بووه معرفووی انووواع صهیونیسووم پرداخووت و چهووار نوووع صهیونیسووم یعنووی صهیونیسووم
دینی در یهودیت، صهیونیسم سیاسی _ دینی در مسویحیت، صهیونیسوم سیاسوی در یهودیوت و 
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صهیونیسم فرهنگی در یهودیت را تبیین نمود و در انتها به بررسی رابطوه میوان آنوان پرداخوت و 
کووه صهیونیسووم فرهنگووی ریشووه در صهیونیسووم دینووی در یهودیووت دارد و صهیونیسووم  بیووان شوود 

ر تفکر نژادی یهودی و نیز ریشه در صهیونیسم سیاسی _ دینی مسیحی سیاسی یهودیت ریشه د
کوه برمبنوای صهیونیسوم دینوی و فرهنگوی، تشوکی  دولوت  دارد. نقطه مقاب  آنوان در ایون اسوت 
یهودی در فلسطین قب  از ظهور موعود نهایی )ماشیح از نسو  داود( جوایز نیسوت؛ اموا برمبنوای 

کوه صهیونیسم سیاسی یهودی و مسیحی این  امور جوایز اسوت و هموین مسوأله سوبب شوده اسوت 
 آموزه موعود و شرایت و مسای  پیرامون آن در این اندیشه ها متفاوت باشد.
تفکوور صهیونیسووم  ، وگرچووه تفکوور صهیونیسووم دینووی یووا فرهنگووی ریشووه در تلمووود و تووورات دارد

 ؛ امووااردسیاسووی در یهودیووت ریشووه در نگوواه نووژادی یهووودی و نیووز تفکوور صهیونیسووم مسوویحی د
گروه مهم بود. نژادپرستان یهوودی قبو  از  دولوت یهوودی را، تشکی  دولت یهودی برای هر دو 

برای آرامش یهودیان خواستار بودند و مسیحیان صهیونیسم نیز دولت یهودی را ظهور ماشیح، 
گوروه در مسویح مویعیسوی ساز بازگشت مجودد مقدمه دانسوتند و هموین امور سوبب ادغوام ایون دو 
)اعم از دینی از تشکی  دولت یهودی قب  از ظهور ماشیح شد. از این رو یهودیان سنتی  حمایت

معتقد بودنود هموواره بوه مقابلوه ، سیس دولت یهودی را به پس از ظهور ماشیحاکه تو فرهنگی( 
-علی در فلسطین پرداخته و آن را میالف تعالیم توراتی و تلمودی خویش میبا دولت یهودی ف

معتقدند دولت یهودی باید به دست ماشویح و تنهوا پوس از ظهوور او و بازگشوت تموام دانند. آنان 
 یهودیان به فلسطین تشکی  شود.
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