افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسايل ايدولوژيک

پيام سياھکل
 ١٣جوالی ٢٠١۶

)نقد دين ،پيش شرط ھمۀ نقدھاست -(.

کارل مارکس

روند تکامل و پيدايش انسان ،با به کارگيری ابزار آغاز می گردد و اين امر باعث تکاپو و رشد مغزش می شود .در
اين مسير ،سؤاالتی در ذھنش نقش می بندند که پاسخگوئی بدانھا نيز ،جھت رھائی از دغدغۀ ذھنی وی ضروری می
گردد و به خاطر سادگی ذھن انسان ابتدائی ،بديھی است که اين پاسخھا ھم ساده ھستند .
در اين مرحله ،با اين که طبيعت منبع مستقيم تغذيۀ انسان می باشد ،اما موانع بسياری در مسير تالش وی جھت امرار
معاشش ھم ايجاد می کند و از ھمين جا ذھن تازه فعال شدۀ انسان ،درصدد شناخت طبيعت و يافتن طرق مقابله با اين
موانع طبيعی برمی آيد .ولی از آن جائی که ھنوز ذھن انسان در اولين مراحل پويائی خود است و قادر نيست به علل
واقعی وقايع طبيعی دست يابد ،پاسخ ھائی غيرواقعی برای سؤاالتاش می تراشد.
از زمانی که ذھن انسان به شناخت علمی نائل گرديد ،تمام آن پاسخھای غيرواقعی نام "خرافه")  ( Superstitionبه
خود گرفته است .ھر چند که در حال حاضر ھم تعداد بسيار زيادی از انسانھا ،ھنوز اسير خرافات می باشند.
خرافات جمع واژۀ خرافه در زبان عربی است و از آن جائی که پديده ای جھانيست،در فرھنگ و زبان تمام جوامع
بشری مترادف اين واژه وجود دارد .خرافه اعتقادی موھوم و بی اساس در ذھنيت انسان است و چون انسان موجودی
عينی گراست ،بنابراين تالش می کند که به وسيلۀ گفتار و کردار خويش به خرافه نيز جنبه ای عينی بدھد .اين پديده،
نشانی از عينيت و منطق و علم و عقل در آن نيست و ھمواره بر زمينۀ ترس و يأس و نااميدی انسان و عدم آگاھی و
تسلط انسان بر آيندۀ خويش شکل گرفته است و تا زمانی که انسان نتواند بر طبيعت تسلط کامل بيابد ،اين پديده ھمواره
در پندار ،گفتار و کردار افراد و ھمچنين در زندگی اجتماعی انسان به حيات افيونی خويش ادامه خواھد داد.
بخش مھمی از اين پاسخھای غيرواقعی يا خرافات"،تقدسی" بود که انسان برای طبيعت پيرامون خودش قائل شد و به
پرستيدن آن پرداخت .ناگفته نماند که چيزی که برای پرستيدن انتخاب می گرديد ،نقشی اساسی در ادامۀ حيات انسان
داشت .حدود  ٢٠٠ھزار سال پيش و در دوران" پارينه سنگی ميانه")  ،( Middle Paleolithicھنگامی که انسان
"ھايدلبرگ" يا "نئاندرتال " غارنشينی را آغاز می کند و زندگی" گله وار" ،به " جماعت پايدار " تبديل می شود ،کنش
"پرستش")  ( Adorationتوسط وی آغاز می گردد .کنش "پرستش" به مفھوم قائل شدن ارزشی برتر از خود برای
پديده ای ديگر و تالش در جھت حفظ اين ارزش و انتقال آن به نسلھای بعدی.
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نيروی عظيم نھفته در پديده ھای طبيعی ،و برتری آن نسبت به توانائی انسان ابتدائی ،در نزد وی نام" روح " و يا
"جان " به خود می گيرد .بدين ترتيب انسان ابتدائی از روی ضعف و ناآگاھی معتقد می گردد که اين نيروھای طبيعی
دارای "روح" و يا "جان" ھستند و برای در امان ماندن از آسيب ھای آنان و ھمراه ساختن آنان با خود ،بايد اين
نيروھای طبيعی را پرستيد .نيروھاى طبيعی ھمچون زمين ،دريا ،رودخانه ،جنگل و  ...مورد پرستش انسان قرار می
گيرند و بدين ترتيب" جان پرستى )" (Animismبه وجود می آيد .واژھی )  ( animaدر زبان التين به معنای
"روح "است  .نمونه ھائى از پرستش طبيعت ھم اکنون نيز در مناطقی از جھان مشاھده می شود.
مرگ افرادی از قبيله و به خصوص "ريشسفيدان" که دارای تجربيات مفيدی در امر توليد مواد غذائی ھستند ،ضايعه
ای جبران ناپذيری برای قبيله محسوب می شود.
تالش انسان جھت حفظ و انتقال تجربيات آنان به نسل ھای بعدی باعث ايجاد "نياکانپرستى" می گردد ".نياکانپرستی"
تقريبا ً در تمام جوامع وجود داشته است و اکنون نيز مواردی از آن در جاپان وجود دارد.
اما انسان که از آغاز موجودی کامالً رئاليست است ،ھر آن چه را که با حواس پنجگانۀ خويش درمی يابد ،مورد
پذيرشش قرار می گيرد و بدين خاطر جھت ماديت بخشيدن به معتقداتش ،نياکان و يا نيروھای طبيعی مقدسش را به
شکل بت مجسم می سازد و از اين جا "بتپرستی" شکل می گيرد .واژۀ "بت" ) (butاز پارسی ميانه گرفته شده است
که به معنای "بودا" است.
چنانچه حيوانی و يا گياه و يا شی ئی ،نقشی اساسی در توليد و ادامۀ بقاء قبيله ايفأ کرده است ،نزد افراد قيبله تقدس
يافته و مورد پرستش آنان قرار گرفته است و بدين ترت" "از زبان سرخ پوستان امريکا گرفته شده است ".توتميسم "
)  (Totemismھنوز در ميان قبائلى در افريقا ،امريکاى شمالى و استراليا رواج دارد.
ھر يک از اين مقدسات فوق الذکر ،پديده ھائی طبيعی ھستند که خود انسان ،به آنھا ماھيتی ماوراءالطبيعه می دھد و با
عنوان "خدا" ،جايگاھی ويژه و برتر از انسان به آن می دھد و بدين ترتيب انسان خدا را می آفريند!
به موازات تکامل انسان" ،خدا"يش نيز تکامل می يابد .نيروھای طبيعی روی زمين در مقابل نيروھای طبيعی در
آسمان ضعيف جلوه می کنند و به ھمين دليل ،انسان "خدا" را از زمين به آسمان منتقل می کند و به پرستش نيروھاى
طبيعی ھمچون ،خورشيد ،ماه ،آسمان ،رعد و برق ،ابر ،طوفان و  ...می پردازد .اما تا اين جا ھنوز "خدا" پديده ای
عينی و قابل رؤيت است و انسان ھمزمان چند "خدا" را با ھم می پرستد.
در نتيجۀ توسعه و تکامل نيروھای مولده در حدود  ١۵ھزار سال پيش و در دوران"ميانه سنگی ")Mesolithic
 ،(Age or Middle Stone Ageو با پيدايش دامپروری ،اولين تقسيم کار اجتماعی صورت می گيرد و در روند
توسعه و تکامل تقسيم کار اجتماعی ،تقسيم بندی اجتماعی در جامعۀ انسانی صورت می گيرد و در ادامۀ اين روند،
توليد اجتماعی افزايش يافته و مازاد توليد ايجاد می گردد .ھر يک از گروه ھای اجتماعی که اين مازاد توليد را
تصاحب می کرد ،ديگر لزومی به شرکت در توليد نمی ديد و ھمواره سعی می نمود که از ثمرۀ کار و توليد ديگران
امرار معاش کند.
اما اين نحوۀ زندگی نياز به يک روبنای ايدئولوژيک دارد که مشروع جلوه نمايد و انسان را متقاعد سازد که عده ای
مجاز ھستند که در توليد شرکت نداشته باشند و از ثمرۀ کار ديگران امرار معاش بکنند و ھيچ کسی بھتر از "خدا"
نمی تواند اين نقش را ايفاء کند !"خدا"ی مقدسی که استثمار انسان از انسان را "تقدس" می دھد و خود به خاطر
تقدساش بايد مورد "عبادت" قرار گيرد .کنش "عبادت") ،(Worshipيعنی پذيرفتن بيچون و چرای ھر آن چه که
"خدا" می گويد!
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با آغاز دوران "نوسنگی") (Neolithic Age or New Stone Ageدر حدود  ١٠ھزار سال پيش" ،دين" )
 (religinسازماندھی می شود.
پرستيدن ھر يک از اين "خدايان" فوق الذکر بر اساس اعتقاد به مجموعه ای از خرافات ،مستلزم مجموعه ای از
کنشھای فردی و اجتماعی نيز می باشد که با اصطالح احکام دينی ياد می شود .بنابراين ،با آفرينش ھر يک از اين
"خدايان" و سازماندادن مجموعه ای از خرافات و احکام دينی مربوط به آن" ،دين" در جامعه نھادينه شده و "نھاد
دين" در جامعه شکل می گيرد.
از ھمين جا ضرورت اين ايجاد می شود که "خدا"از رؤيت انسان خارج گردد و به چيزی موھوم و غيرقابل دسترسی
در آسمان تبديل - -گردد ،ولی توسط اشيائی بر روی زمين متجسم باشد که مولدين جامعه آن را فراموش نکنند!
گروھه ائی که مازاد توليد را تصاحب کرده اند ،جھت حفظ ،تحکيم و تداوم موقعيت ممتاز خويش ،به ابزارھای
سياسی ،نظامی و فرھنگی نياز پيدا می کنند و از ھمين جا "دين" به مثابۀ امری ايدئولوژيک و روبنائی به شکلی
سازمانيافته ،ابتدا ءبا محوريت خدای ذھنی ،اما با نماد)ھای( مادی وعينی و سپس صرفنا ًبه صورت ذھنی)ناديدنی(
شکل می گيرد و از ھمان زمان تاکنون و در ھمۀ فرماسيون ھای تاريخ طبقاتی جامعۀ انسانی" ،دين" ابزاری در دست
طبقۀ حاکمه برای تحميق و کنترول توده ھای زحمتکش بوده است.
اين گروھھای ممتار برای "خدا"" ،بھشت" و "جھنم" را می سازند و به مولدين واقعی جامعه اينچنين تلقين می کنند
که "خدا" تصميم گرفته است که چنانچه در زندگی خود فقر و گرسنگی را متحمل گردند ،پس از مرگ به "بھشت"
بروند و چنانچه به اين تصميم خدا اعتراض بکنند ،پس از مرگ به "جھنم" خواھند رفت !و بر ھمين اساس ،توده ھای
تحت ستم به اميد "بھشت موعود"" ،جھنم موجود" را تحمل می کنند!
بدين ترتيب گروه ھای ممتاز اجتماعی با تبديل "خدا" به يک "ايدۀ" ذھنی" ،دين" را تکامل بخشيده و آن را به يک
مقولۀ سياسی تبديل کرده و به عنوان ابزاری جھت توجيه استثمار انسان از انسان مورد استفاده قرار می دھند .از اين
مرحله به بعد است که "دين" ،به يکی از نھادھای قدرتمند جامعه تبديل شده و تمام ابعاد زندگی بشری را تحت تأثير
می گيرد .نھاد "دين" و نھاد "سياست" به ھم گره می خورند و تا زمانی که "خدا" ،به مثابۀ بزرگترين ،فراگيرترين و
مخربترين خرافه ،وجود دارد ،سياست غيردينی را غيرممکن می سازد!
در حدود  ٧ھزار سال پيش" ،مالکيت شخصی" به امری مھم و ضروری تبديل می شود و تمام "خدا"يان در اديان
مختلف تا به امروز ،امر به تقدس آن می دھند !قبيله ھای مختلف زمين ھا را به مالکيت خود در می آورند و سعی می
کنند تا ثروت و دارائی اضافی را در درون خانوادۀ خود نگه دارند و بدين ترتيب ھر روزه به مازاد ثروت اجتماعی
افزوده می گردد و گروه ھائی که اين مازاد را در اختيار دارند نيز ھر روزه ثروتمندتر می گردند و فاصلۀ اغنيا ء و
فقراء ھر روزه عميقتر می گردد.
در ادامۀ روند تکاملی جامعه ،نيروی کار انسانی ،مھمترين عامل توليد می گردد و افرادی که در جنگھای ميان قبائل
مختلف به اسارت درآمده و نام "َبرده" به خود گرفته اند ،مھمترين عامل توليد و افزايش ثروت اجتماعی می شوند .
جامعۀ انسانی برای اولين بار به مرحلۀ تقسيمبندی طبقاتی وارد می گردد و دو طبقۀ اصلی "َبرده" و "َبرده دار" شکل
می گيرند .استفاده از نيروی کار َبرده ھا ،تمدن مصر را رقم می زند که قدرت اقتصادی ،سياسی و دينی را يک جا
در وجود "فرعون" متبلور می سازد.
پروسۀ انباشت ثروت که از ابتداء خصلت تمرکزگرائی دارد ،ثروت اجتماعی را در دست تعداد کمتری از انسانھا
متمرکز می کند و به موازات اين روند اقتصادی ،در نھاد سياست نيز امر تمرگزگرائی ايجاب می کند که قدرت
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سياسی ھم در دست تعداد محدودی از افراد قرار بگيرد و از ھمين جا مقوالتی چون "رئيس قبيله"" ،فرمانروا"،
"شاه"" ،امپراتور" " ،خاقان"" ،قيصر"" ،سزار" و  ...شکل می گيرند ".دين" نيز مانند تمام نھادھای اجتماعی ديگر
و به واسطۀ نقش آن در توجيه اين تحوالت اقتصادی و سياسی ،در مسير تکاملی و تدريجی خود از تعداد "خدا"يان
می کاھد ".چندخدا"ئی يونان باستان که ھم مرد بوده اند و ھم زن ،به" سه خدا"ئی"برھمائيسم" ھندی" ،دوخدا"ئی می
ترائيسم و باالخره به" تکخدا"ئی در مصر می انجامد.
توجيه به کارگيری نيروی کار رايگان "َبرده"ھا توسط "شخص" َبرده دار" ،اقتضاء می کند که "خدا"يان نيز متمرکز
گردند و به طوری که گفته شد "،تکخدائی" شکل می گيرد .در مصر باستان ،برای اولين بار دو نھاد "سياست" و
"دين "کامالً در ھم تنيده می شوند .اما "خدای واحد" مصر باستان در وجود "فرعون" ،بر روی زمين قرار دارد و
"تقدس" دروغينش ھمواره در معرض شک و ترديد زحمتکشان است.
به ھمين خاطر رؤسای قبائل سامی" ،خدای واحد" را به آسمان منتقل می کنند تا برای ھميشه آن را از معرض ديد و
دسترسی مردم زحمتکش خارج سازند!
حدود  ٢۵٠٠سال پيش از ميالد ،تعدادی از قبائل سامی ساکن سواحل غربی خليج فارس به رھبری فردی به نام
"ابراھيم" به معنی پدر چند قوم در زبان عبری -به کنعان مھاجرت کرده و سپس در مصر ساکن می شوند .پس از
گذشت قرنھا ،فردی از اين قوم به نام "موسی" برای اولين بار ادعا می کند که "خدای واحد"ی که در آسمان است،
وی را به عنوان "پيغامبر" خودش برگزيده است !و "دين" جديدی را ارائه می کند که تفاوت چندانی با "دين" کاھنان
مصر ندارد .اين شيوۀ ارسال "پيغامبر" تا قرن ھفتم ميالدی ادامه می يابد ،ولی پس از آن به خاطر کارآئی "دين" ھای
موجود در توجيه نطامھای غارتگرانۀ موجود ،طبقات حاکم ديگر نيازی نديدند که "خدا" يشان" ،پيغامبر" جديدی را
ارسال کند و اين شيوه متوقف گرديد!
الزم به ذکر است که تحوالت دينی فوق الذکر در ھر جامعه ای متفاوت بوده است .به طوری که از اديان ابتدائی تا
اديان "تکخدا"ئی ھنوز در ميان جوامع مختلف مشاھده می گردد.
براساس کشفيات علوم باستانشناسی ،زمينشناسی ،فزيک و نجوم ،ميلياردھا سال از عمر کھکشانھا و ستارگان و
سيارات درون آنھا و بيش از چند ميليون سال نيز از حيات انسان بر روی کرۀ زمين می گذرد ،در حالی که بر اساس
اطالعات داده شده توسط اديان ،فقط کمی بيش از  ٧٠٠٠سال از آفرينش ھستی و خلقت انسان می گذرد؟!
طنز ماجرا اين جاست که اديان ،که خود ھمگی مجموعه ھائی ساخته شده و سامانيافته از خرافه می باشند ،ھر آن
چيزی را که در چارچوب باور خودشان نمی گنجد ،به عنوان خرافه معرفی می نمايند !و در رقابت با يکديگر،
باورھا و اعتقادات ھمديگر را به ُسخره گرفته و آن را خرافی می نامند!
نکتۀ جالب توجه ديگر در مقولۀ "دين" ،انشعاب آنان به مذاھب و فرقه ھای مختلف است .در روند اين انشعابات که
به خاطر ذھنی بودن و غيرعلمی بودن "دين" است" ،دين اسالم" گوی سبقت را از ھمۀ اديان موجود ربوده است و با
داشتن بيش از  ٣٠٠مذھب و فرقۀ مختلف در سرتاسر جھان ،به کارآمدترين ابزار تحميق و سرکوب ايدئولوژيک
توسط استثمارگران تبديل شده است.
تفکر و نگرش ماترياليستی به جھان و ھستی در تاريخ بشری به موازات نگرش ايده آليستی ھمواره وجود داشته است
و سير تکاملی آن تا به امروز از طبيعتگرائی صرف تا ماده باوری ،و ماترياليسم مکانيکی تا ماترياليسم ديالکتيک يا
علمی بوده است .فيلسوفان و مکاتب فلسفی طبيتگرا و ماترياليستی چون تالس ،دموکريت ،سقراط و ارسطو در يونان
باستان و زکريای رازی و دھريون در ايران سده ھای ميانه و ھمينطور فوئرباخ به مثابۀ آخرين فيلسوف دوران
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کالسيک فلسفه ،به عنوان بزرگترين نمايندگان و مشاھير نگرش ماترياليسم ابتدائی و مکانيکی و مارکس و انگلس
مفاخر تاريخ فلسفه و پايه گذاران فلسفۀ علمی يا ھمان ماترياليسم ديالکتيک در دوران معاصر بوده اند.
سال  ١٨٢١در کتاب " عناصر فلسفۀ حق" ،خدا و دين ،ماوراءالطبيعه يا متافزيک و نھايتا ً ايده آليسم ،در بھترين شکل
خود توسط "گئورگ ويلھلم فريدريش ھگل ")  ( Georg Wilhelm Friedrich Hegelتئوريزه می شود.
سپس" لودويگ آندرياس فوئرباخ ")  (، Ludwig Andreas Feuerbachشاگرد وی ،در سال  ١٨۴١با نگارش
کتاب "سرشت مسيحيت" )  ( Das Wesen des Christenthumsو با عنوان کردن اين که در ھستی ھيچ
چيزی به جز ماده وجود ندارد و ھيچ ابزاری به جز حواس پنجگانۀ انسان جھت شناخت اين ھستی مادی موجود
نيست ،تمام رشته ھای ھگل و ايده آليستھای ديگر را پنبه می کند.
سرانجام در سال " ١٨۴۴کارل ھاينريش مارکس" ) ( Karl Heinrich Marxبا نگارش" مقدمه"ای بر"نقد فلسفۀ
حق ھگل "اعالم می کند:
"انسان است که مذھب را می آفريند  ...مذھب افيون مردم است  ...نقد بر مذھب پيش شرط ھمۀ نقدھا است ...
مذھب ،خوشبختی تخيلی مردم است و از بين بردنش ،مطالبۀ خوشبختی واقعی آنھا است . ...اين حکومت و جامعه
ھستند که دين را چونان آگاھی واژگونه نسبت به جھان توليد می کنند ،زيرا خود جھانی واژگونھا ند".
اما ھنگامی که "فريدريش ويلھلم نيچه ")  ( Friedrich Wilhelm Nietzscheدر سال  ١٨٨٢برای اولين بار در
کتاب خود "حکمت شادان" )  ( Die fröhliche Wissenschaftعنوان می کند که "خدا ُمرده است" ) Gott ist
 ،(totنمی داند که ممکن است "خدا" توسط علم از ذھن ھای عقالنی و ماده گرا زدوده شده باشد ،ولی چون به عنوان
مھمترين ابزار ايدئولوژيک ،توسط طبقۀ حاکم و در راستای ادامۀ استثمار انسان از انسان به کار گرفته می شود ،تا از
ميان رفتن زمينه ھای مادی اش در جامعه و در دولت ،در ذھن انسان درمانده و ناتوان به حيات ذھنی خويش ادامه
خواھد داد.
در قرون وسطی ،طبقۀ حاکم فئوداليسم" ،دين" مسيحيت را کامالً در اختيار خود گرفته و يک "حاکميت دينی" ايجاد
می کند .با اوجگيری تضاد ميان طبقۀ نوخاستۀ سرمايه داری و طبقۀ حاکم فئوداليسم ،جداسازی "دين" از "سياست"
"سکوالريسم"  - Secularismجھت خلع سالح -طبقۀ حاکم ،در دستور کار طبقۀ جديد قرار می گيرد و برای
اولين بار "ژان بودن"  Jean Bodinفرانسوی ايدۀ جداسازی دين از سياست را تئوريزه می کند .ھر چند که اين
طبقۀ نوخاسته پس از شکست فئوداليسم و کسب حاکميت سياسی ،بسيار بيشتر از طبقات قبلی به تقويت نھاد دين
پرداخت و امروزه نيز اين نھاد ،مؤثرترين سالح ايدئولوژيک طبقۀ سرمايه دار عليه کارگران و زحمتکشان جھان می
باشد.
در عصر کنونی ھم که جوامع به اصطالح سکوالر شکل گرفته اند ،طيف وسيعی از روشنفکران در جوامع مختلف
سکوالر وجود دارد که به "خرافه" و شکل سازمانيافتۀ آن يعنی "دين" ،ھمچنان باور دارد !اين امر ناشی و حاکی از
آن است که سکوالريسم نظام سرمايه داری به دليل طبقاتی بودن اين نظام ،به شکل واقعی از سياست و آموزش و
فرھنگ جامعه جدا نيست .اعتقاد به "سکوالريسم" با اعتقاد به "خدا" در تضاد است ".سکوالريسم" واقعی ،نفی "خدا"
است!
از ھمه مھمتر ،چنانچه مذھب به عنوان امری خصوصی نيز پذيرفته و اعالم گردد ،تداوم حيات افيونی "دين") خرافه (
در خانواده ،آن را از نسلی به نسل بعدی منتقل می سازد .بنابراين ،برای محو قطعی اديان ،اعالم اين که مذھب امری
خصوصی می باشد ،به تنھائی کافی نيست .نابودی اديان و ھرگونه خرافه پرستی و اساسا ً خود مقولۀ خرافه ،منوط به
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منع کامل و واقعی دين از سياست ،فرھنگ و آموزش جامعه و رشد ھر چه بيشتر علوم مختلف ،دانش و شناخت
انسان در ھمۀ ابعاد و نھايتا ً تسلط کامل انسان بر طبيعت و خويشتن خويش می باشد و اين تنھا با شکلگيری جامعۀ
کمونيستی ،که فقط در سطح جھانی می تواند به وجود آيد ،ميسر می باشد.
دين ،آدمی را از اين جھان و تالش برای تغيير آن ،رويگردان می کند و با حواله دادن او به آن جھان ،به تسلی خاطر
او می پردازد .از اين روست که دين نھايتا ً نقشی مخدر و آرامبخش و بنابراين فلج کننده دارد و "خوشبختی پندارگونه"
را جانشين "خوشبختی واقعی" می کند و دقيقا ً از ھمين منظر است که "دين ،افيون توده ھاست".
"پس از آنکه تاريخ به اندازۀ کافی در خرافات حل شده ،ما اکنون خرافات را در تاريخ حل می کنيم ) ".مارکس :
دربارۀ مسألۀ يھود(.
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