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  ھوادار پورتال: فرستنده

٠۶/١١/١٠  

  

 مذھب
   

 طبيعت و ۀمذھب شکلی از ايدئولوژی جوامع است و عبارت است از بازتاب تخيلی و مسخ شد

  :انگلس می گويد. اجامعه در مغز انسانھ

ای از نيروھای خارجی که حضور خود را بر زندگی روزمره  ھمه مذاھب جز بازتاب روياگونه«

انسان تحميل می نمايند در مغز انسان نمی باشند، تصوراتی که در آنھا نيروھای زمينی به شکل 

  )١(».نيروھای فوق زمينی ظاھر می شوند

ھای پيچيده و تغييرات دائمی   که انسانھا در تفسير پديده از اينجا ناشی شدءپيدايش مذھب ابتدا

آنھا . ھای جھان طبيعی، ناتوان بوده و در برابر مصائب طبيعی نمی توانستند ايستادگی نمايند پديده

اين فکر .  به اين نتيجه رسيدند که يک نيروی فوق زمينی غول آسا بر جھان حکم می راندآن،بنابر

به دنبال آن با پيدايش و . انجاميد و مذھب از اينجا آغاز گرديد» مينینيروی فوق ز«به پيدايش 

ی برای شناخت درست بدبختی ھا و مصيبت ھای ناشی ئمع طبقاتی، انسانھا فاقد ابزارھاتکامل جوا

به . از استثمار و ستم طبقاتی بودند و ھيچ راھی برای فرار از اين رنج ھا در مقابل خود نمی ديدند

 دست استمداد و کمک خواھی به سوی خدايان و ارواح دراز کردند و بيان ًةکه آنھا عمداين علل بود 

طبقات استثمارگر که در طول . ھای خود را از طريق مذھب تنظيم نمودند خواھش ھا و خواسته

اند ھمواره مصممانه از مذھب حمايت کرده و آن را   قدرت بودهۀتاريخ يکی پس از ديگری بر اريک

 آنان را مجاز و مختار نمايد که سلطه ،اند تا آن نيروی روحانی يازھای خود تکامل بخشيده اساس نهب

اينجاست که می . دارندم استثماری خويش را در امان نگاھخويش را بر خلق ھا تداوم بخشيده و نظا
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 خويش را در تئوری شناخت دوران ۀ مذھب ريشۀبينيم چرا در جوامع طبقاتی، در عين آنکه آميز

پيدايش و تکامل مذھب نشان می .  طبقاتی برخوردار استاءويش دارد، ولی به ويژه از يک منشخ

  .دھد که آن محصول مصائب طبيعی و ستم طبقاتی است

اگر چه در طول تاريخ مواردی ديده شده است که مردم زحمتکش از مذھب برای سازماندھی و 

اند، معھذا در تحليل  کم ارتجاعی استفاده کردهتکامل نيروھای خود به منظور مبارزه عليه طبقات حا

  .نھائی، در جوامع طبقاتی مذھب در خدمت طبقات مسلط قرار می گيرد

يد می کند و آنان را به صورت مايملک مرد معرفی ئت فرودست زنان در جامعه را تأمذھب موقعي

تماع سد ايجاد می مذھب مخالف برابری زن و مرد بوده، در مقابل حضور زنان در اج. می نمايد

  .کند و تالش دارد تا نقش زن را به خانه داری و توليد مثل تنزل دھد

واج داده، چنين تبليغ می کند که در زندگی فعلی بايد بر مذھب تفکرات خرافی را بين انسانھا ر

مذھب بر اين عقيده . شرايط تکمين کرده و قانع بود تا پاداش خود را در زندگی آينده دريافت کرد

است که زندگی در سرنوشت تثبيت می شود و بايد با کمال ميل ستم و استثمار طبقات حاکم را 

چنين است که . د راضی بود و عليه اين شرايط عصيان نکردپذيرفت و از زندگی برده وار موجو

ھا، عمال به کمک طبقات ارتجاعی شتافته و سلطه آنان را تقويت  مذھب با مسموم ساختن اذھان توده

در دوران امپرياليسم ، مذھب برای بورژوازی انحصارطلب ھر کشور نه تنھا به . می نمايد

ای  ھای مردم اين کشورھا به کار می رود، بلکه وسيله صورت ابزاری برای به خدمت کشيدن توده

است برای تجاوز و جنگ افروزی و به خصوص تخريب در روند انقالبی جنبش ھای کارگری و 

اين جمله مارکس جوھر ارتجاعی ). ٢(»ھا است مذھب افيون توده«:مارکس گفته است. دمکراتيک

  .ًمذھب را عميقا برمال می سازد

وی در ارتباط چند گانه فشرده و نزديک با فلسفه . اپذير علم و ماترياليسم استمذھب دشمن آشتی ن

در تمام دوران قرون . مذھب در ذات خود نيز درک ايده آليستی جھان است. ايده آليستی است

ھای متعدد ايده  فلسفه. در خدمت تئوريھای کاتوليکھا بود» اسکوالستيک«وسطای اروپا، فلسفه 

اصر نيز به عنوان پايه، دارای خدا بوده و به شکل تئوريک سعی در مدلل ساختن آليستی جديد و مع

مذھب و فلسفه ايده آليستی مانعی بر سر راه پيشرفت جامعه و تکامل علمی ھستند و ھر . آن می کنند

فلسفه ايده آليستی شکل و ابزار . گونه تکاملی در علوم، ضربه محکم جديدی بر آنھا وارد می آورد

  .در دفاع از مذھب استمھمی 

وی دارای قوانين مخصوص به خود برای . مذھب به ھيچ وجه يک پديده اجتماعی ابدی نيست

زمانی که جوامع انسانی وارد دوران کمونيسم گردند، طبقات . پيدايش، تکامل و زوال است

بسيار تکامل استثمارگر و نفوذ آنھا، کامال محو خواھند شد و توليد مادی، فرھنگ و علوم به سطح 
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در اين ھنگام باالخره بشريت می تواند از پيشداوريھای مذھب خالصی يافته . ای خواھند رسيد يافته

ای  اما در دوران تاريخی سوسياليسم، بايد آموزش صبورانه. ًو به تدريج ضرورتا مذھب زوال يابد

 سعی در ھشيار نمودن در قبال خرافات مذھبی که نزد بخشی از مردم يافت می شود، اتخاذ نموده،

بالعکس در برابر دشمنان . در اين زمينه به ھيچ وجه نبايد به روشھای جبری متوسل شد. آنان نمود

طبقاتی که از خرافات مذھبی به منظور تخريب روند انقالب و ساختمان سوسياليسم استفاده می کنند 

ای منطقی را پيش   و عليه آنھا مبارزه نمودهءًبايد ھشياری فراوان داشت و اعمال آنان را شديدا افشا

  .برد

: اين آزادی شامل دو وجه ميشود. در يک حکومت سوسياليستی مردم از آزادی اعتقاد برخوردارند

در . آزادی اعتقاد مذھبی و ھمچنين آزادی اعتقاد نداشتن به مذھب، يعنی آزادی المذھبی و تبليغ آن

بود و اجازه دخالت در آموزش و پرورش را چنين حکومتی مذھب امر خصوصی افراد خواھد 

  .کند نخواھد داشت و اعتقاد يا عدم اعتقاد به مذاھب ھيچ امتيازی را برای افراد ايجاد نمی

  

  :يادداشتھا
  »آنتی دورينگ « : انگلس – ١
  »نقد بر فلسفه حقوق ھگل « : مارکس – ٢
 

 


