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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  جھانگير محبی: فرستنده
٢۵/١٢/١٠  

 مذھبی را كماكان در جامعه   درعصر كنونی چه عواملی تفكرات
 بشری بازتوليد می كند؟

  

  :له دو دليل اصلی دارداين مسأ
 من( شان پی برده اند و از تمام ابزارشان ۀ قدرتھای سياسی ارتجاعی به اھميت مذھب درحفظ نظام ستمگران-  ١

برای تقويت و اشاعه مذھب استفاده ) جمله از قدرت سياسی و کنترلی که بر رسانه ھای گروھی و مطبوعات دارند

  .می کنند

غريزه ". خود توليد می شوده خودب" غريزه مذھبی" است، خصمانه درجامعه ای که مناسبات اجتماعی آن - ٢

نظر ه طبيعه برای کمک طلبيدن جھت غلبه بر نيروھائی که بال گرايش به يافتن يک نيروی ماوراء چيست؟" مذھبی

  کمک؛ آرزوی يافتننااميدی و عجز در زمان ھای پناه و سپر پيدا کردن  آرزوینظر می آيند؛ه  بمند  قدرتًمطلقا

در شرايط تحت ستم بودن يا انتظار کمک از سوی يک آرامش ؛ جستجوی ....؛بی ثباتی و ناامنی و تسخدر شرايط 

نظر بيرحم و سرد می آيد؛ احساس ه  انسان برای مقابله با اين وضع؛ تشنگی برای يافتن معنا در جھانی که بمافوق

و آشفتگی، حتا اگر اثرش موقتی برای مرھم گذاشتن بر احساس عجز " آسمانی"نياز به يک خروجی و آرامبخش 

تا زمانی که جامعه بشری بر محور مناسبات . طور کوتاه مدت احساس مصيبت را به خوشی تبديل کنده باشد و ب

اجتماعی خصمانه می چرخد احساس مذھبی وجود خواھد داشت و بسياری از مردم به اين درک نخواھند رسيد که 

تا زمانی که استثمار و ستم محو نشود اين پديده وجود خواھد . ا کنار بگذاردبشر نيازی به مذھب ندارد و بايد آن ر

تنھا زمانی غريزه مذھبی ديگر توليد و بازتوليد نخواھد شد که سازمان اجتماعی بشر و روابط اجتماعی، . داشت

روھای محرکه واقعی مانعی در مقابل شناخت يافتن از واقعيت نيروھای طبيعت و جامعه نباشند؛ و بشر بدون مانع ني

  .طبيعت و جامعه را بشناسد و بر آن ھا عمل کند

طور بالقوه حامل قدرت دگرگون ه اما برای رساندن جامعه بشری به آن نقطه، توده ھای تحت ستم و استثمار که ب

ن آن کردن جامعه اند، بايد به درک درست از جھان و ھستی بشر دست يابند و بفھمند که راه واقعی دگرگون کرد

را از  خصوص آن دسته از توده ھائی که دارای ذھن انقالبی اند بايد جھشی کرده و زنجيرھای مذھبه ب. چيست

مارکسيستی را در ماترياليسم آنھا بايد سالح .  را اتخاذ کنندکمونيسمذھن خود پاره کنند و ايدئولوژی رھائی بخش 
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 ربطی به حرص وآز بی پايان و تالش بيرحمانه و سراسيمه  ھيچماترياليسماين . کار برنده دست گرفته و آن را ب

ه اين تعريف دروغين از ماترياليسم مارکسيستی را استثمارگران و مشاطه گران آنان ب. برای کسب ثروت ندارد

 است و از ماده متحرک تشکيل شده ماده، ھستیکل :  ماترياليسم مارکسيستی اين است که اساس. دست می دھند

   . نداردوجودھستی ديگری جز ھستی مادی و واقعی  ھيچاست و 

با تمام واقعيت شناسی ھائی که . زيک ضديت دارداشکال ايده آليسم و متافھمه ماترياليسم مارکسيستی با ......  

 آفريننده و روح يا  ايدهبا افکاری که می گويند.  قرار داردتضادمستقل از واقعيت مادی بوده و ورای آن باشند در 

 جھان است؛ ايده ھا پايه در واقعيات مادی ندارند بلکه واقعيت مادی را بدلخواه شکل می دھند؛ ۀروی محرکني

ماترياليسم مارکسيستی با تمام روحيات و افکار مبتنی بر تغييرناپذيری يا باورھائی از اين دست که .  استمخالف

 و  تقديرماترياليسم مارکسيستی با ھرگونه.  داردضديت ،گويا برخی آدمھا کامل و عالی و بدون تضاد ھستند

 ١٨٠جمله درست در تضاد  درست در نقطه مقابل اين فکرھا من.  داردضديت ناپذير بودن ھا تغييرسرنوشت و 

 عوض کردن و دگرگون کردن راھنمای با آموزه ھا و باورھای مذھبی، ماترياليسم مارکسيستی در واقع درجه

رين و جامع ترين وجه است؛ راھنمای محو کامل استثمار، ستم، شکاف طبقاتی و جامعه و طبيعت به ريشه ای ت

  . جامعه بشری استپيشرفتتخاصم اجتماعی است؛ راھنمای آزاد کردن بشريت از ھمه اين زنجيرھا و ضامن 

   و پا بر جا ماندند؟ چگونه اديان بر جوامع مسلط شدند-

مطالعه  !خير. انگار كه از روز ازل اينطور بوده است". است كشوری اسالمیكشور ما " اغلب می شنويم كه  

مثال در ھر كجای جھان كه مسيحيت . ، علل غلبه اديان مختلف در نقاط مختلف جھان را بخوبی نشان می دھدتاريخ

ھر جا كه . و اسالم غالب است، اين موقعيت به ضرب شمشير و پيروزی در جنگ و اشغالگری برقرار شده است

ی رم آن را بعنوان دين رسمی امپراتورمسيحيت گسترش يافت چون .  بر ديگری چربيد، آن دين غلبه كردزور يكی

ماركس در آثار متعدد خود . خود اتخاذ كرد و ھر كجا كه لشگريان رم غلبه كردند، مسيحيت نيز دين غالب شد

، سقوط اديان كھنسقوط : " دادندی رم، اديان كھن جای خود را به مسيحيتامپراتورتوضيح ميدھد كه چگونه در 

نقد فلسفه حق ھگل نوشته ." ( كھن شداديان كھن بود كه موجب سقوط دولبلكه اين سقوط .  را سبب نشددول كھن

  )ماركس

مثال .  كردندتحميل خود درآوردند، مسيحيت را به اھالی آنجا اشغال مستعمره چی ھای اروپائی نيز ھر جا را به  

 جنگھای استعمارگرانه بيرحمانه اسپانيائی ھا پشتوانهمريكا به ان سرخپوستان بومی قاره غلبه مسيحيت در ميا

تبديل .  بريد، پيش رفتشمشيرش شد و تا آنجا كه شاکكشوراسالم نيز وقتی رونق گرفت كه يك دين . امكان پذير بود

ھزاران دين ديگر می توانستند به اينھا نيز مانند . نبود" مقدر"شدن مسيحيت و اسالم به اديانی با نفوذ اصال 

  بازویمسيحيت و اسالم به دليل آنكه به. عنوان باور گروھی كوچك از انسانھا باقی بماننده خاموشی بگرايند، يا ب

اگر محمد و پيروانش، دشمنان . يھای قدرتمندی تبديل شدند، توانستند به اديان پر نفوذی تبديل شوندامپراتورمذھبی 

ھای گوناگون مغلوب نكرده بودند، اسالم به مثابه يك فرقه كوچك در بخشی از عربستان باقی می خود را در نبرد

يھای رم و ساسانی امپراتوردر ھمان دوره كه اسالم ظھور كرد، . ماند يا كم كم اضمحالل يافته و از بين می رفت

وجود ه ب" خالء قدرت"به اين ترتيب . در جريان جنگھای پياپی با يكديگر تضعيف شده و رو به سراشيب نھاده بودند

 خود را در بخشھای نسبتا ۀی اسالم توانست سربلند كند و نفوذ و سيطرامپراتوردر چنان شرايطی بود كه . آمده بود

اگر چنان شرايطی نبود، بعيد بود كه اسالم بتواند به يك نيروی سياسی و مذھبی قوی در جھان . وسيعی برقرار كند
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ی خود اتخاذ نكرده امپراتوری رم مسيحيت را به عنوان دين امپراتور در اوائل قرن چھارم ميالدی، اگر. تبديل شود

  .بود، تبديل آن به دينی چنين با نفوذ در جھان بسيار نامحتمل بود

.  از طريق عملكرد سيستماتيك دولتھای ارتجاعی در عرصه ايدئولوژی پا بر جا مانده اندھموارهاين اديان قدرتمند 

 عقايد مذھبی  سيستماتيكطوره  بقدرت دولتینزديك به سه ھزار سال است كه طبقات حاكمه ارتجاعی با استفاده از 

اين مذھب را مھر دليل مذھبی بودن اكثر مردم جھان اينست و نه اينكه گويا خداوند . را در مغز مردم فرو كرده اند

    .است و به اين دليل در قلب مردم جای می گيرد حقيقتدر دل آنان جای داده، يا اينكه مذھب نماينده 

مريكا و چه دول كشورھای اچه دولتھای كشورھای سرمايه داری پيشرفته مانند (جھان   دولتھای ارتجاعی دركليه  

مريكا كه دين و دولت از احتی در كشورھائی مثل .  را تقويت می كنندغالبھمواره مذھب ) عقب مانده مانند ايران

آنھا از . ستند، دين غالب از پشتوانه طبقات حاكمه برخوردار است و طبقات ثروتمند آن را تقويت می كنندھم جدا ھ

ھزاران سال است كه عقايد مذھبی و . دين به عنوان يكی از سالحھای حفظ ثبات حاكميت خود استفاده می كنند

به ھمين جھت برای خيلی ھا تصور اينكه .  تشويق شده و در شالوده جامعه بافته شده است خرافه به طرق گوناگون

 می رود، ميان آمده و در مقطع معينی از تاريخ بشر از وجوده  ب از تاريخ جامعه بشریمقطع معينیدين صرفا در 

  .مشكل است

  )جافک(ن کارگری جمعی از فعاال

  ٨٩ ]قوس [آذر ماه

  


