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 آيا ما شاھد انحالل و يا تحول انديشۀ مذھبی و احساس مذھبی ھستيم ؟: می پرسيد 

اجازه دھيد اين پرسش شما را به شکل ديگری مطرح کنيم و آن را در چشم انداز تحوالت اجتماعی مورد بررسی قرار 

 آيا انحالل انديشۀ مذھبی فرجام ضروری تحوالت آن نيست ؟ : دھيم

ولی پيش از ھمه بايد بپرسيم .  ببينيم سير تحولی اين موضوع کدام بوده استءبرای پاسخ گوئی به چنين پرسشی، ابتدا

ی نامد م» تعريف حداقل برای واژۀ مذھب «Edward B. Tylor  ادوارد تايلرکه مذھب چيست؟ اگر به آن مفھومی که 

مراجعه کنيم، می توانيم بگوئيم که مذھب عبارت است از اعتقاد به وجود ارواح و موجودات غير ماّدی که در کنار 

  ).١(اشياء و روندھای طبيعی حضور دارند 
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چنين اعتقادی، که به عنوان عنصر ضروری برای تمام مذاھب مطرح می باشد، در عين حال برای توضيح تمام پديده 

ولی در مراحل پيشرفته تحوالت اجتماعی، مشاھده می کنيم که عنصر جديدی به اين . ی نيز به کار می رودھای طبيع

  .عنصر بدوی افزوده می گردد، اين عنصر جديد اخالق است

به اين ترتيب در اين جا به نقطه . ديگر تبديل می شود اتحاد بين اين دو عنصر اندک اندک به رابطۀ بسيار عميقی با يک

مطرح می کنم که عبارت است از اعتقاد به » تعريف حداکثر برای واژۀ مذھب« می رسيم که من آن را به شکل ای

ھمين نکته موجب شده . موجودات غير مادی و روحی که در پيوند با اخالقيات برای آن عمل کرد کيفری قائل می شوند

  .است که بسياری از مردم ذات مذھب را در اخالقيات بدانند

اتحادی که بين مذھب و اخالق جدائی ناپذير به نظر می .  ما به ھيچ عنوان ھنوز به پايان چنين تحولی نرسيده ايمولی

  .رسيد به دليل پيشرفت معنويات نزد نوع بشر محکوم به زوال شد

بدوی تمام مداخالت موجودات آسمانی که از ديدگاه فرد . تعريف علمی پديده ھا به شکل اجتناب ناپذيری مادی گراست

به اين ترتيب برای فرد متمدنی . ھيچ اعتباری ندارد) Berthelot (برتلوت برای فردی مانند  پديده ھا را توضيح می داد

  .که در پی درک نتايج کار علمی است، اعتبار چنين اعتقاداتی بيش از پيش رو به زوال خواھد رفت

لطبيعه باور دارند، به داليل متعددی، به اين علت بوده است اءاراگر شمار زيادی از افراد به موجودات غير مادی و ماو

  .که قادر نبوده اند از برخی موانع عبور کرده و از موضع علمی به چنين مسائلی بپردازند

 ھر گونه بينش – و بايد دانست که چنين واقعه ای محصول تحوالت اجتماعی خواھد بود –وقتی موانع بر طرف شود 

مذھب در . الطبيعه برچيده خواھد شد، و به اين ترتيب اخالق الزاماً به شکل مستقل به حيات خود ادامه خواھد داداءماور

معنای حداکثر آن به گذشته خواھد پيوست و روشن است که احساس مذھبی نيز با انحالل انديشۀ مذھبی از بين خواھد 

  .رفت

 دوام خواھد آورد، احتماالً می توانيم شاھد تداوم بازمانده ھای آن ولی احساسات مذھبی نسبت به انديشۀ مذھبی بيشتر

  .الطبيعه و نيمه مادی گرا را موجب خواھد شداء نظريات نا ھمگون نيمه ماور  پيدايش باشيم که

با اين وجود ھمين بازماندگانی که محصول سرشت محافظه کار احساسات مذھبی ھستند، به سھم خود محکوم به نابودی 

  .ھند بود، به ويژه وقتی برخی نھادھای اجتماعی که مذھب در اختيار دارد منحل گرددخوا

برخی با احتياط در مورد اخالق ابراز نگرانی می . پيشرفت بشريت مرگ افکار و احساسات مذھبی را به ھمراه دارد

  . دادولی يک بار ديگر بايد يادآوری کنم که اخالق به حيات مستقل خود ادامه خواھد. کنند

الطبيعه، در حال حاضر، خيلی دور از آن که بتواند به عنوان پشتيبانی قابل اءاعتقاد به موجودات غير مادی و ماور

خالف تمام انتظارات، مذاھب نزد ملت ھای متمدن امروزی، غالباً نسبت به . اعتماد برای مالحظات اخالقی تلقی شود

  .گسترش اخالقيات دچار تأخير است

  ».اگر انسان ھا بھتر از مذاھب نبودند جھان به جھنم تبديل می شد« : به درستی می گويد ) W. K. Clifford (کليفورد

  

  : يادداشت

موجود معنوی يا روحی برای اين که بتواند به درجۀ الھی . در حقيقت ھر موجود معنوی و روحی الزاماً خدا نيست) ١

خدا موجودی روحی و معنوی است که در . صی را پشت سر بگذاردبرسد و به خدا تبديل گردد بايد سير تحولی خا

 و اين  ولی ھر خدائی موجودی روحی و معنوی است. رابطه با خدمات متقابل با قبيله يا قوم خاصی مطرح می باشد

  . ما در اين جا کافی خواھد بود نکته برای بحث

 Pierre Eugène Marcellin Betthelot 2) 
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 دان، منتقد، تاريخ کيميااو  . چشم از جھان فرو بست١٩٠٧ چ مار١٨پاريس به دنيا آمد و در  در ١٨٢٧بر واکت ٢٥

 .شناس علوم و از رجال سياسی فرانسه بود

William Kingdon Clifford3) 

 .است» جبر ھندسی« بنيانگذار ھرمن گرسمن او با ١٨٧٩چ مار٣ -١٨٤٥ می ٤رياضی دان و فيلسوف انگليسی 

  

 : منبع

 .تن از آرشيو مارکسيست ھا در انترنت بخش فرانسوی برگرفته و ترجمه شده استاين م

htm.index/plekhanov/francais/org.marxists.www://http  

 

  نخستين ترجمه١٣٨٨ ]دلو[بھمن ٣٠

  باز خوانی شده٢٠١٤مبر دس ١٧

 ھنامۀ ھنر و مبارزهگا

 ٢٠١٤مبر دس ١٧

  


