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  »تروتسکی« دين از ديد
   

. اجتماعی داراستمسأله مذھب اھميت بسيار بزرگی دارد و دقيقا بيشترين آميختگی را با کار فرھنگی و ساختار 

به اين معنی که مذھب نوعی شناخت خيالی از ". نقد مذھب اساس ھر نقد ديگر است: " مارکس در جوانی خود گفت

ضعف انسان در مقابل طبيعت و آشفتگی روابط اجتماعی، ترس از طبيعت يا :  داردأاين خيا ل دو منش. جھان است

اعی يا نايده پنداشتن آنھا، انسان را بر آن داشت تا با آفريدن بی توجھی به آن، ناتوانی در تحليل روابط اجتم

تصورات خيالی سعی کند نيازھايش را در جامعه بر آورده و آنھا را وقف اين حقيقت موھوم کند و در پيشگاه آفريده 

از ۀ خود  كه به نوب–اين آفرينش در نياز عملی انسان برای يافتن سمت و سوی خويش ۀ ريش. ھای خويش زانو بزند

  . نھفته است–شرايط تنازع بقا ناشی می شود 

   

در اين سازش قوانين سودمند . موفقيت آميز با تنازع بقاستھۀ مذھب، سازشی ھدفدار با محيط پيرامون جھت مواج

 ۀعبه ھمان شکل که توس. و مناسب وجود دارند ولی تماما با افسانه ھا، اوھام، خياالت و دانش غير واقعی آميخته اند

  .ارت است، نقد مذھب نيز اساس نقد ديگر استھمۀ دانش و فرھنگ انباشت و ذخير

جھت ھموار کردن راه برای شناخت صحيح و حقيقی الزم است که شناخت ساختگی و خيالی را از ميان برد و 

قات، شناخت از لحاظ تاريخی، نه تنھا در موارد فردی که در تکامل کل طب. طور کامل در نظر گرفته مسأله را ب

مبارزه عليه مذھب و تمام اشکال افسانه پردازی . حقيقی در اشکال و تناسبات مختلف با تعصبات مذھبی آميخته است

مشخص در يک محيط ۀ و موھومات معموال زمانی موفقيت آميز است که ايدئولوژی مذھی با احتياجات يک طبق

ی شناخت و نياز برای شناخت در چارچوب حقايق غير به عبارت ديگر، گردآور. اجتماعی جديد در تناقض باشد

  .مذھب را فرو اندازدۀ تيغ انتقاد کافی است تا پوستۀ واقعی مذھب قرار نگيرد، يک ضرب

   

  زمانی که تبليغات مذھبی اثر کمتری بر طبقات فعال جمعيت روستاھا و شھرھا گذاشته، چه بايد کرد؟

   

راھھائی که به اين نتيجه می رسند . عی و شناخت حقيقی را بزرگ نموداجتماۀ بايد دايره تجرب) در اين حالت(

درک زن خانه دار يک انگيزه ۀ سالن ھای غذا خوری عمومی و شيرخوارگاھھا ممکن است به قو. متفاوت اند
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نابود کردن ی برای روش سمپاشی ھوائ. ر او تسريع کنندغايت ده انقالبی بدھند و مراحل گسستن از مذھب را ب

ھمين که کارگر مرد و زن در انجمن ھا شرکت می .  کندءآفات نباتی ممکن است چنين نقشی را در مورد دھقان ايفا

خانواده با آن شکل و تصوير خاص خودش ۀ  انجمن ھائی كه آنھا را به بيرون از قفس تنگ و کوچک طبق–کنند 

ه اين انجمن ھا ب. عصبا ت مذھبی را باز می کنند و غيره غيره  يکی از راھھا برای رھائی از ت–راھنما ئی می کنند 

تجربه و ۀ طور حتم می توانند نيروی مقاوت عليه تعصبات مذھبی را بسنجند و راھھای غيرمستقيم برای توسع

، سنگربندی ھا و ه ھاتبليغات ضدمذھبی، ما از محاصرۀ جای حمالت مستقيم بوسليه پس ب. شناخت را پيدا کنند

در کل، ما ھم اکنون به چنين دوره ای وارد شده ايم، اما اين بدان معنا نيست . رھای غير مستقيم استفاده می کنيم مانو

  .که در آينده ھيچ حمله ای نخواھيم کرد، فقط الزم است که برای آن آماده شد

   

  ت؟بار آورده اسه آيا نتايجی ب. ما بر مذھب درست است يا نادرست ؟ درست استۀ آيا حمل

کارگيری ه مل خويش از تعصبات مذھبی با بکاچه کسانی را به سمت ما سوق داده است؟ آنانی را که برای رھاندن 

  .بزرگ انقالبی اکتبر از مذھب نرھانيدۀ اضافه بر آنان، کسانی را که حتی تجرب. تجارب گذشته آماده گشته اند

ی بسيار کمی دارند؛ و اگر مذھبی و مانند آن، کارآئضد در اين روند، روشھای قراردادی انتقاد، ھجو، کاريکاتور 

  .دست آيده وارونه بۀ فشار قويتر شود ممکن است نتيج

تنھا با بستن کليسا ھا، آنچنانکه در بعضی نقا ط انجام شده، و يا با افراط و تفريط اداری، نه تنھا قادر نخواھيم بود به 

  .ا برای قويتر بازگشتن مذھب ھموار می کنيمھيچ موفقيت قطعی دست يابيم، که بالعکس راه ر

در مراحل نابودی مذھب، دوران ھای متفاوتی از افت و خيزھا وجود دارند که شرايط کلی فرھنگ آنھا را تعيين می 

  .کنند

از بين رفتن کل مذھب فقط زمانی انجام پذير است که يک ساختار سوسياليستی کامال پيشرفته وجود داشته باشد، 

اين نابودی، تحت روابط . نيکی که انسان را از ھرگونه وابستگی خفت بار به طبيعت آزاد می سازديعنی تک

اجتماعی که عاری از ھرگونه نمايش مذھبی و کامال سالم ھستند و نبوغ بشر را سرکوب نمی کنند می توانند به 

 .صويرھای خيالی ترجمه می کندمذھب، بی نظمی طبيعت و بی نظمی روابط اجتماعی را به زبان ت. انجام برسند

يک زندگی اجتماعی . فقط نا بودی بی نظمی ھای زمينی می تواند به واکنش ھای مذھبی اش برای ھميشه پايان دھد

برنامه دار، آگاھانه و معقول در تمامی سطوحش، ھرگونه نمايش مذھبی و شيطان صفتی را برای اعصار منسوخ 

  .خواھد ساخت

   

  مذھب و مارکسيزمۀ ی ا ز مقا لقسمتھائ

   

  


