
 

  انیادگرايبن و یادگرائيبن
  ادگرا بودي بنینياگر خم
  زدی واحمدی نژاد یمصباح 

  ؟غه ای انديچه ص
  

، یرانی ایاسين سينگاران و فعال  روزنامه ی، از سوري دو دهه اخی ط،"ییادگرايبن"واژه 
  . آشور ما شده استیاسيوارد فرهنگ س

  
  "ییادگرايبن"منشاء واژه 

 است آه به (Fundamentalism)" سميفاندا منتال "یسي ترجمه لغت انگلییادگرايبن  
ن جنبش در یا. آند  ی اشاره مییكایسم آمريآارانه در درون پروتستان  ك جنبش محافظهی

، در ی اجتماعیها   یینارضای ، در بستر گسترش مبارزات آارگریالدي م١٦اواسط قرن 
سم ياز رهبران پروتستان یكا، از طرف برخیك به آمريروان مذهب آاتولياوج مهاجرت پ

  .كا شكل گرفتیآمر
 از خطا ی، مانند اعتقاد به آالم خدا بودن و عاری مذهبی از باورهایبرشمار" ییادگرايبن"

ر و يح از مادر باآره، رستاخيش مسیح، زايالوقوع دوباره مس بیبودن آتاب مقدس، ظهور قر
را در " ییادگرايبن "یخی تاریها شهیر. آند  یه ميت تكيحين مسیاديآفاره، بعنوان اصول بن

  .افتیتوان   یاالت متحده میدر ا" یهزاره باور"جنبش 
ح و يرامون ظهور دوباره مسي پیادی زیجان اجتماعي ه١٨٤٠ و ١٨٣٠ دو دهه یط  
 پروتستان در یساي از رهبران آلین جهان از طرف برخی او در اسلطنت هزار سالهشروع 

در سال " اگارايل نيانجآنفرانس  "یبا برگزار" یباورهزاره "جنبش . جاد شدیكا ایآمر
 متمرآز ی خارج و بصورتیاز حالت پراآندگ" سينگلیمز ايج" بنام یشياز طرف آش ١٨٧٢

  .شكل گرفت) االت متحده و آانادایا (ی شمالیكای پروتستان در آمریسايدر درون آل
 ساالنه یها  آنفرانسیط" یت مودیدوا" بنام یگریش پروتستان دي آشقرن نوزدهمان یدر پا

بعد از جنگ . را منتشر آرد" یهزاره باور"ن برنامه جنبش ياول" لدينورت ف"خود در منطه 
 پروتستان و در جهت یسايسم در دورن آليبرالينگران از رشد ل" هزاره باورها" اول، یجهان

 یانس در شهرها آنفریدند، تعدادينام ی میرا فساد اجتماع  آه آنها آنیا دهیمقابله با پد
ت ي در ماهیريي، بدون آنكه تغ١٩١٩ا برگزار آردند و سرانجام در سال يالدلفيورك و فیوين

 یدیرش برنامه جدیو پذ" یحي مسیادهاي بنیانجمن جهان"س ي با تاس، خود داده باشندیاصل
 آنها بود، به یكا، راهنمایسم در امري سال تا شروع جنگ سرد و رشد آمون٣٠آه بمدت 

  . ت خود ادامه دادنديلفعا
 ین در مدارس و موسسات مذهبی تكامل داروی از رشد روز افزون تئورینگران  

ادگراها با ي بن١٩٢٠ دهه یسا و در جهت مقابله با انتقاد از آتاب مقدس، طيوابسته به آل
 ی بر آموزش تئوری و وضع منع قانونیگذار رو در صدد اعمال نفوذ بر روند قانونيج نيبس

" یتنس"الت ی تكامل را در ایها بطور مرتب موفق شدند آه آموزش تئور آن.  برآمدندنیدارو
ژه متوقف آننده، با شروع جنگ سرد از طرف محافل حاآم در یك قانون ویكا، با وضع یامر
ه ی تسوینه و فرصت مناسب براي طبقات حاآم زمیزيسم ستيان در آمونیادگرايكا، بنیامر

ن را ی تكامل داروی پروتستان و مقابله با تئوریسايال خود در آلحساب با مخالفان و رقب
  .افتندی



 

 دوم، تكرار جهاد یادگراها در دوران بعد از جنگ جهاني بنیستي ضد آمونیها تيفعال  
 دو دهه یادگراها آه طيبن. ن بودی دارویه تئوري اول علی بعد از جنگ جهانیها آنها در سال

ض ي و تبعیرفع نابرابر   و جنبشتنامیجنبش ضد جنگ وجه رشد ي و در نت١٩٧٠  و١٩٦٠
و ی رادیها ، فرستندهیها و موسسات فرهنگ كا به دامان مدارس، دانشگاهی در امرینژاد
كا و با ی امریاسي بر صحنه سگانیرونالد ر خود پناه برده بودند، با ظاهر شدن یونیزیتلو

 در انتخابات یرون آمده و نقش فعاليسم در آن آشور، از حالت منفعل خود بيبراليرشد نئول
فاء یگان شد ای آه منجر به انتخاب ر١٩٨٤ و ١٩٨٠ یها  آن آشور در سالیاست جمهوریر

 یها  و مقابله با آموزشی، در دشمنینه مذهبيادگراها در حال حاضر، در زميبن. آردند
سم فعاالنه يبراليولت از نئی در حمایاقتصاد -یاسينه سيسا و در زميبخش در آل  یات رهائياله

  .شرآت دارند
  
  یاد گرائـيران و بنیا

ك جنبش محافظه آارانه در درون ی اشاره به یادگرائـيچنانكه مختصرا نشان داده شد، واژه بن
توان   یا مین است آه آیشود ا  ی آه مطرح میسئوال. االت متحده داردی پروتستان ایسايآل

، با انقالب بهمن در ی مذهبی و تحت شعارهای آه در شكل مذهبی بخش و ملینبرد رهائـ
 نژاد و ی و احمدیزدی با آنچه که امثال مصباح یچ نوع قرابتي و هران شكل گرفتیا

 را دند ي به قدرت رسی اسالمی که در دهه دوم جهموریونير روحانيون و غيمجموعه روحان
  كاست قرار داد؟ی امریادگرائيف و در سطح جنبش بنیدر رد

 دهه دوم یران آه طی ایون ارتجاعي از روحانیا  اشاره به نظرات عدهیا دهممكن است ع
ن یدر ا.  خود از مذهب به جامعه برآمدند اشاره آنندیها دگاهیل دي به تحمی اسالمیجمهور

اند و   برخاستهیگاه طبقاتیون از آدام پاين دسته از روحانید توجه داشت آه اینه، ابتدا بايزم
ز مورد توجه قرار داد آه يار مهم را نين نكته بسی هستند و سپس ایقتصادستم ايمدافع آدام س

تر از    هستند آه گاه دو آتشهی امروز مدافع ارتجاع مذهبیز آسانيون نير روحانيان غيدر م
ون ين راه دوشادوش روحانیآنند و در ا  ی مذهب تالش می اعمال اصول ارتجاعیآنها برا

 روشن شدن اذهان ین و برایبنابرا. ستنديگردان نی رویملانت يت و خیچ جنايمرتجع از ه
 آه ی و آسانی ارتجاع مذهبی اقتصادیها شهی و ریگاه طبقاتید پای مردم، ابتدا بایها توده

ب، مبارزه با ارتجاع ين ترتیبد.  خود و مردم روشن ساختیمدافع و مروج آن هستند را برا
گذرد، به شرط آنكه تمام مذهب را   ی معبر منیاز ا" ی مذهبیادگرائـيبن "ی و بقولیمذهب

 یها شی گرایر در برداشت از مذهب و اسالم بر مبنام و به تكثينكن یتلق" یادگرائـيبن"
 یاجتماع -ی بار طبقاتیادگرائـيآنوقت، مبارزه با بن. ميها توجه داشته باش  شین گرای ایطبقات
  .ن مبارزه فراخواندید به ایتوان و با  یز مي مردم را نی مذهبیها  به خود گرفته و تودهیجد

ن مورد، نظر پرفسور یران در ایا   حزب تودهی مواضع رسمیش از مرور برخيپ  
ر نقل یران را در زی معاصر ایها خ جنبشیسنده، مورخ و صاحبنظر در تاری، نو"انيآبراهام"
  :سدینو  ین مين رابطه چنی از آثار خود در ایكی در یو. ميآن  یم

روان ي پی به آار برده شده آه حتینيآنقدر در مورد خم" ستيمانتال قب ناچسب فاندل  «  
ز با افتخار با ترجمه يدا آنند ني آن را پیا عربی یاند معادل فارس ران آه نتوانستهیخود او در ا

ن ی آه از ایعيبرغم استفاده وس. اند ادگرا را ضرب آردهيد بنی آن، واژه جدیالفظ تحت
له ي آه در اوائل قرن نوزدهم، بوسیا ن نظرم آه اطالق واژهیود، من بر اش  یبرچسب م
ر نه تنها موجب ی، به دالئل زیاسيك جنبش سی ابداع شده، به یال شمیكای امریها پروتستان
  .آننده و مطلقا نادرست است   شده، بلكه گمراهیسردرگم
صورت  نیاست، در ا دفر" از خطا مبرا بودن" قبول ی به معنایگرائـ ادي اگر بن -  

انه ياستمداران خاورميف همه سین تعری بر اساس ا.ادگرا خواهند بودين مسلمان، بنيهمه مومن
ن در عراق و محمدرضاشاه در يمانند انورسادات در مصر، شاه حسن در مراآش، صدام حس



 

ف شوند، یرادگرا تعيد بنیز باين بودند و متوسل هستند   به اسالم متوسل شدهی به نوعران آهیا
ران ی در ا خلقنیون، سازمان مجاهدين، وهابيالمسلم  مانند اخوانیاسي سیها چه رسد به گروه

  …ن افغانستان ویو مجاهد
 نی از سنت و رد جامعه مدرن است، در ای قشریرو   دنبالهی به معنایادگرائي اگر بن-

ن به وارد آردن از مسلماناياو به آرات بر ن. شود  ی نمینيشامل خمز ينن ی ا،صورت
د ی و تمدن جدیقي زنان، استفاده از موسیاسي، حق حضور سی صنعتیها ، آارخانهیتكنولوژ

  …آرد  ید ميتاآ
 مذهب، ی واقعیك مومن در درك معنی ی اعتقاد به توانائـی را به معنایادگرائـي اگر واژه بن-

م، یريما در نظر بگون و عليا دور زدن روحانیم به آتاب مقدس و يق مراجعه مستقیاز طر
  … نبودین نظري چنیچ وجه داراي به هینيخم

 معاصر اشاره داشته باشد، ی رسمیدولت و مرزها -   بر رد مفهوم ملتیادگرائـي اگر بن-
هن يران، میران، ملت ایاو به دفعات از آشور ا. شود  ی نمینيصورت هم شامل خم نیدر ا

  …فتگ  یران سخن میف ایران و مردم شریدوستان ا
 مضمون ی، بطور روشن دارایكائـیسم امريشه آن در پروتستانتی، بعلت ریادگرائـي واژه بن-

ل يانج"ن هوادار مكتب ي، در واآنش به مبلغیكائـیان امریادگرايبن. است  و بار محافظه آارانه
ر جامعه نبوده، بلكه نجات روح يي تغیآردند آه هدف مذهب واقع  یاستدالل م" یاجتماع
 مانند یدتيژه در رابطه با موضوعات عقیل بوي انجیالفظ  ر تحتيق تغبیها، از طر  انسان
چ ي را به هیدتيآه موضوعات عق یسم، برعكس در حالينيخم. امت استينش و روز قیآفر

ه ي مانند انقالب علیاسيس -یده نگرفته، بطور برجسته و عمده به مباحث اجتماعیوجه ناد
ه مستكبران توجه يج مستضعفان علي و بسی غربیها  ستيالی، اخراج امپرینخبگان سلطنت

ان، ي، نوشته آبراهامی اسالمی در باره جمهوریمقاالت: سمينيد به خمينگاه آن(… داشت
  )١٣-١٧ص١٩٩٣ یا، برآليفرنيانتشارات دانشگاه آال

  
  رانی حزب توده ایابیارز

 و ید، محافل خبريانجام ٥٧ت به انقالب ی آه در نهایا  تودهیها  زشياز زمان شروع خ
روان ي هواداران و پیطبقات - یعلم یابیسم، در جهت مقابله با ارزيالی وابسته به امپریفرهنگ
ع یسر" زه آردنيمدرن"ش گرفتند آه بر اساس آن ي را در پیغ نظري تبلیسم علمياليسوس

 یها و سنت" سميمدرن"ن يم به تضاد بین رژی ایتوجه  یم شاه و بیله رژيران بوسیجامعه ا
در . است  م شاه بودهی رژی در انقالب و سرنگونیونيلي میها   شرآت تودهی، علت اصلیبوم
ران بعنوان یاست و انقالب ا ها آتاب و صدها مقاله منتشر شده ن نظر، دهیح و اثبات ايتوض

ادگرا، يگرا، بن   سنتیروهايسم و ني هوادار مدرنیروهاين نياز برخورد ب" كينمونه آالس"
 غرب یها و مراآز فرهنگ   دانشگاهیقي تطبیها  و حكومتی جامعه شناسیها در آالس

  .شود  یس میتدر
 حزب یته مرآزيه آميات اجرائيه هين باره، در اطالعیران در اینظرات حزب توده ا  
ت آه جنبش بطور عمده ين واقعیا«: ن منعكس استي چن١٣٥٧ران مورخ مهرماه یتوده ا

م ی ضد رژی از آن جهت است آه رهبران مذهبیاست، از طرف  رفته به خود گیرنگ مذهب
ط یگر از آن جهت است آه در شرایاند و از طرف د   خلق گام برداشتهیها  در جهت خواست

د یرات جرايلذا تعب.  فراهم بودین شكل مبارزه امكاناتی ای ساله برا٢٥اه ياستبداد س
ه ي علی و ارتجاعیآنش قرون وسطائـك وایخواهند جنبش را   ی غرب آه میبورژوائـ

  ».ست پوچ و مردودیا ا مصلح و نوآوراست جلوه دهند سفسطهی آه گویشاه
ن ي جنگ بیر طبقاتي غیه تئوري انقالب، مبارزه علیروزيحزب ما از قبل از پ  
نقش مذهب و "مقاله . ش گرفتي در پیك و عملی تئوریها نهي را در زمیادگرائـيسم و بنيمدرن
 آه در مجله صلح و یاد احسان طبریبه قلم زنده " رانی در ای مبارزان مذهبیطبقاتگاه یپا



 

توده،    راه٩٧ن بار منتشر شد و در شماره ي اولی برا١٩٨٢ دسامبر ١٢سم شماره ياليسوس
  .است  نهين زمیك حزب ما در ایده نظر تئوريد چكي از آن به چاپ رسیا خالصه
 است، چرا که امروز مردم یخیروز تاریت تر از ديمار با اهين نکات امروز بسیمرور ا

 سمبل یني انقالب دچار توهم بودند و از خمی که در ابتدایاسي سیروهايژه نیران و بویا
ارتجاع همان . نندي بی را می ارتجاع مذهبی کردند، چهره واقعی می را تلقیارتجاع مذهب

م و یدیروز در قامت طالبان دی نژاد و دیاست که امروز در قامت نظرات مصباح و احمد
م که یادآور شوی را یم و ضرورت هائيل الزم است به گذشته نگاه کنين دليبه هم. ميني بیم

 جامعه مطرح کرد  که حزب دریا بموجب اصطالحیران در دفاع از تفکر و یحزب توده ا
 . کردیه ميآنها تک بر" خط امام"


