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  )١٨٩٤(فردريش انگلس: نويسنده
   حميد محوی :برگردان از

  ٢٠١٥ جنوری ٢٤
  

  تأمالتی در باب تاريخ مسيحيت نخستين

١  
را ) ١٨٩٤(نوشتۀ فردريش انگلس » تی در باب تاريخ مسيحيت نخستينتأمال« ترجمۀ متن حاضر :پيشگفتار مترجم

 ]اسد[چھارشنبه بيستم مرداد(در بالگفا منتشر کرده بود » مقاالت« سال پيش از اين در وبالگی تحت عنوان ٤حدود 

اھنامۀ که برای متمرکز ساختن ھر چه بيشتر نوشته ھا و ترجمه ھا در وبالگ گ» مقاالت«با حذف وبالگ ). ١٣٨٩

ھنر و مبارزه صورت گرفت، متن حاضر را يک بار ديگر کامالً بازخوانی کردم و دوباره و اين بار در گاھنامۀ 

در ترجمۀ پيشين متأسفانه اشتباھاتی صورت گرفته بود که خوشبختانه در ترجمۀ . ھنر و مبارزه منتشر می کنم

ر کالسيک مارکسيست تعلق دارد و متن ھای مشابه، ترجمۀ اين متن که به پيکرۀ آثا. حاضر برطرف گرديده است

به زبان فارسی  تالش من بر آن بوده که ديدگاه مارکسيست ھای کالسيک و معاصر را در رابطه با موضوع مذھب 

  .م.  ح.در پايان يادآوری می کنم که يادداشت ھای بخش دوم توسط مترجم اضافه شده است. قابل دسترسی سازم

***  

ه، انگلس به مقايسۀ موقعيت نخستين جوامع مسيحی و نخستين کمونيست ھای انترناسيونال اّول در قرن در اين نوشت 

 LE DEVENIR(اين متن برای نخستين بار در روزنامه تئوريک دومين انترناسيول . نوزدھم می پردازد

SOCIAL (به زبان فرانسه انتشار يافت.  

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   

I  

   

مسيحيت مثل جنبش . تاريخ مسيحيت نخستين نقاط اتصال بارزی را در رابطه با جنبش کارگری مدرن نشان می دھد

 و افراد ءذھب بردگان، آزاد شدگان، فقراکارگری در آغاز پيدايش خود جنبش ستمديدگان و پيش از ھمه به مثابه م

ھر دو، مسيحيت و به . محروم از حقوق و توده ھای پراکنده به نظر می رسيد که تحت سيطرۀ امپراتوری رم بود

ھمين گونه سوسياليسم کارگری رھائی از بردگی و فقر را در آينده نويد می دھند، ولی با اين تفاوت که مسيحيت 

ه زندگی بعد از مرگ موکول می داند، در حالی که سوسياليسم آن را در چشم انداز جھان تحقق اين رھائی را ب

ھر دو تحت تعقيب، و اعضای آنھا محکوم به تبعيد و تحت پيگرد . واقعی و در تحوالت اجتماعی ترسيم می کند

و نظم اجتماعی تلقی می قانونی ھستند، برخی از آنھا دشمنان نوع بشر، برخی ديگر دشمنان دولت، مذھب، خانواده 

  .و علی رغم تمام اذيت و آزارھا، ھر دو پيروزمندانه به راه خود ادامه می دھند. شوند

مسيحيت سه قرن پس از پيدايش خود به عنوان مذھب رسمی امپراتوری جھانی رم به رسميت شناخته شد، و 

  .اش را کامالً تضمين نمود سال، به وضعيتی دست يافت که پيروزی قطعی ٦٠سوسياليسم طی کمتر از 

 Droit au produit( » حقوق کاالی کامل کار«در کتاب ) Anton Menger(در نتيجه، اگر پروفسور منجر

intégral du travail (و می پرسد چگونه است که با توجه به   رمی شگفت زده می شود، از امپراتورھای 

ً بردگان آن را تشکيل می  و درد و رنج مرکزيت بسيار گستردۀ امالک از يک سو،  بی پايان طبقۀ کارگر که غالبا

، علت اين »...سوسياليسم بعد از سقوط امپراتوری رم در غرب بر پا نگرديده است؟«دادند از سوی ديگر، پس چرا 

در حد و حدودی که در آن دوران ممکن بود، واقعاً با » سوسياليسم«است که پروفسور نمی بيند که به طور مشخص 

له اين بود که، اين مسيحيت، ھمان طور که شرايط تاريخی الزاماً أولی تنھا مس.  شد و به قدرت رسيديحيت بر پامس

در ھمان . ايجاب می کرد، خواھان تحول اجتماعی در جھان واقعی نبود و به زندگی ابدی پس از مرگ اعتقاد داشت

 شورش دھقانان تحت ستم و اھالی عادی شھرھا دوران قرون وسطی تشابه بين اين دو جريان به شکل بارزی در

ً نقاب مذھبی به . ديده می شود اين شورش ھا، و به ھمين گونه تمام جريان ھای توده ھای قرون وسطائی ضرورتا

  . به مثابه جنبش اصالحی مسيحيت اوليه به ميدان می آمدند چھره داشتند و در روياروئی با انحرافات فزاينده

خصوص در ه ، شورش ھای جھان اسالم بیش ھای جھان مسيحيت طی قرون وسطايسه با شوردر مق: يادداشت [

ً مناسب شرقی ھا بوده. فريقا شکل برجستۀ خاصی را نشان می دھدا  با  و اگر بخواھيم اسالم مذھبی است که غالبا

و تجارت می پرداختند و يم، به عرب ھائی تعلق دارد که يا جزء شھرنشينان بوده و به کار صنعت ئدقت بيشتری بگو

در تالقی اين دو گروه است که بذر منازعه  . يا جزء صحرا نشينانی بوده اند که دائماً در حال کوچ به سر می بردند

ً تکرار می شود شھرنشينانی که به ثروت و . ای پاشيده می شود، يعنی بذر منازعه و تضادی که در تاريخ دائما

صحرا نشينان فقير به دليل فقر و رسوم خدشه . کوتاھی می کردند» قانون«تجمل دست می يافتند در رعايت 

به اين اساس به نام پيغمبر و مھدی برای . ناپذيرشان با حسرت به ثروت و لذت ھای شھر نشينان می نگريستند

يشان مجازات از دين برگشتگان و اصالح و تحکيم قوانين سنتی و اعتقادات حقيقی متحد می شدند و در قيام ھا

طبيعتاً پس از گذشت صد سال آنھا نيز به ھمان نقطه ای . گنجينه ھای آنھا را به عنوان غنيمت از آن خود می ساختند

می رسيدند که از دين برگشتگان و دوباره پاک سازی و اصالحات ضرورت پيدا می کرد، و دوباره مھدی تازه ای 

به اين ترتيب که جنگ ھای پيروزمندانۀ الموراويدھا و . ی شدبه ظھور می رسيد و بر اين اساس بازی از نو آغاز م
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 ھا را از پای ام ھايشان به شکلی بود که انگليسوم ادامه يافت و قيطريقا در اسپانيا تا آخرين مھدی خرفاالموحدھای 

باس اين جنبش ھا اگر چه ل. شورش ھای مشابه ديگری در سرزمين ھای اسالمی نظير ايران روی داد. درآوردند

مذھب به تن داشت ولی جملگی به داليل اقتصادی به وقوع پيوست، و با وجود اين که پيروز شده بودند ولی در 

 هب. در نتيجه ھيچ چيزی دگرگون نشد و منازعات به دور باطل انجاميد. وضعيت اقتصادی تحولی ايجاد نکردند

ض به نظم اقتصاد کھن به کار رفت و عکس، در قيام ھای مردمی در غرب مسيحی نقاب مذھبی برای اعترا

، ولی در بنيان .]سرانجام نظام قديمی واژگون گشت و ساختاری تازه بنيان گذاری شد که موجب پيشرفت گرديد

  .صحنۀ تحريکات مذھبی پيوسته منافع اقتصادی و مادی بودند که در پشت پرده نقش تعيين کننده داشتند

بوھم )  گروھی از طرفداران پروتستان در قرن پانزدھم ميالدیTaborit(ی اين موضوع در گروه تابوريت ھا

)Bohême به رھبری ) ھوری چک کنونی را تشکيل می دھدجم بوھم منطقه ای در اروپای مرکزی که با موراوی

به شکل برجسته ای به يادمان ھای افتخار آميز می پيوندد، و ھمين وجه مشخصه است ) Jean Zizka(ژان زيزکا 

لمان، اندک اندک برای مدتی ناپديد ا سرتا سر قرون وسطی ادامه می يابد تا اين که پس از جنگ دھقانان در که در

  . دوباره سر بر می آورد١٨٣٠پس از سال  می گردد تا زمانی که در جنبش کارگران کمونيست 

 و طرفدارانش در Wilhelm Weitling (1808-1871(کمونيست ھای انقالبی فرانسه و به ھمين ترتيب ويتلينگ

اگر می «: گفته بود ) Josef Ernest Renan( خيلی پيش از اين جريان رنان  پی احيای مسيحيت اوليه بودند،

خواھيد تصوير مشخصی از نخستين مجامع مسيحی داشته باشيد، به يکی از واحدھای انجمن بين المللی کارگران 

  ».سر بزنيد

لمانی ھا، حتی در روزنامۀ مدرن، نوشتن رمان ا در نقد بی بديل انجيل توسط اين مرد ادبيات فرانسوی که با تأمل

 دھدلم می خوا. کليسائی، و در بررسی منشأ مسيحيت ھنوز از حقيقتی که در گفتارش وجود داشت کامالً آگاه نبود

که ) در انجيل عھد جديد(يک انترناسيوناليست قديمی را پيدا کنم که به عنوان مثال بتواند دومين نامه به کورنتی ھا 

نسبت می دھند را بخواند بی آن که حداقل روی يکی از موضوعات آن زخم قديمی ) يکی از حواريون مسيح(به پل 

  .اش عود نکند

سھم « : درتمام نامه، از فصل ھشتم، مرثيه سرائی بی پايانی شنيده می شود که متأسفانه خيلی آشنا به نظر می رسد 

 می توانند نوشتۀ اين نويسنده را درک ١٨٦٥تا چه اندازه مبارزان سرسخت سال ھای » .ست وارد نشده اءاعضا

ما » !برادر، پس برا ی تو نيز چنين اتفاقی روی داده است«: کنند و دست او را بفشارند و در گوش او زمزمه کنند 

 ءی ھا وول می خورند و سھم اعضا و در انجمن ما نيز کورانت نيز ھر يک می توانيم در اين باره حرف ھائی بزنيم

  .به حساب انجمن واريز نشده است

شھری قديمی در ترکيۀ امروز ( از اھالی ساموسات است  يکی از بھترين منابع ما دربارۀ نخستين مسيحيان، لوسين

 عھد  که او را به ولتر )Lucien de Samosateدر اطراف رود فرات که ھنوز ويرانه ھائی ازآن باقی مانده است 

 و در نتيجه مسيحيان را  عتيق تشبيه کرده اند که ھمواره نسبت به ھر گونه خرافۀ مذھبی با چشم ترديد می نگريسته

نيز ھمانند ھر انجمن و گروه مذھبی ديگر معرفی می کرد و ستايشگران مسيح و ژوپيتر را بی آن که تفاوتی بين 

خردگرائی افراطی ھم چون او، ھيچ خرافه ای    از ديدگاه. فتآنھا قائل شود به خاطر خرافاتشان به تمسخر می گر

  . بر ھيچ خرافه ای نزد ديگری مزيتی نداشت نزد يکی

 اين شاھد تاريخی بی طرف در نوشته ھايش از جمله دربارۀ زندگی نامۀ ماجراجوئی به نام پرگرينوس

)Pérégrinus (که به نام پورته اھل پاريوم در ھلسپون)Protée de Parium sur l'Hellespont . نام : ھلسپون
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پرگرينوس در آغاز جوانی اش در ارمنستان مرتکب زنا . شھرت دارد ، مطالبی نقل می کند) قديمی تنگۀ داردانل

  .شده و در حال ارتکاب جرم به دام می افتد و بر اساس قوانين محلی او را به مرگ بی دادگاه محکوم می کنند

در نوشته ھای لوسين چنين می . ار می شود، پدر پيرش را خفه می کند و می گريزدخوشبختانه او موفق به فر

 با  در اطراف ھمين دوران بود که او در فلسطين و در مجاورت با چند کشيش و نوشته ھای آنھا« : خوانيم که 

 ھايشان و نگارش چه بگويمتان؟ اين مرد پس از مدت کوتاھی با تعبير کتاب. مذھب شکوفان مسيحيان آشنا می شود

متونی که متعلق به خود او بود به آنھائی که رئيس مجلس و مکتب و پيامبر بودند فھماند که تا چه اندازه کودکانه می 

 می پنداشتند  از اين رو بسياری او را به عنوان خدا، قانون گذار و مقامی واال در حد و حدود ھمان فردی. انديشند

  . و مرام نوينی را در جھان آدميان رايج ساخته بود اری داشت و به صليب کشيده شدهکه در فلسطين ستايشگران بسي

وقتی که او در غل و زنجير بود، مسيحيان برای آزادی او خيلی کوشيدند . به ھمين دليل پروته را به زندان انداختند

از صبح انبوھی پير زن و بيوه و . ولی تالش ھايشان بی حاصل ماند، با اين وجود بی وقفه به او رسيدگی می کردند

رؤسای اصلی گروه مذھبی با خريدن زندانبان شب ھا گرد او جمع می .  يتيم در اطراف زندان جمع می شدندۀبچ

شدند و برايش غذا می بردند، و از پرگرينوس پارسا که در آن روزگاران ھنوز به ھمين شکل ناميده می شد می 

 پرگرينوس بايد دانست که او را در عين حال به  البته در خصوص نام. ا بخواندخواستند که کتاب ھای مقدس آنھا ر

  .نام سقراط جديد نيز ناميده اند

و اين پايان داستان نيست، چندين شھر آسيائی نمايندگانی به نام مسيحيان برای پشتيبانی حقوقی و تسکين روحی او 

پرگرينوس ھم به بھانۀ زندانی بودنش . ی کوتاھی نکردند و تحت چنين شرايطی از پرداخت ھيچ ھزينه ا فرستادند

بی نوايان مسيحی بر اين باور بودند که عمر جاويد خواھند داشت و تا ابد زندگی . پول ھای فراوانی دريافت می کرد

نخستين قانون . در نتيجه برای آنھا شکنجه شدن بی اھميت بود و به راحتی مرگ را پذيرا می شدند. خواھند کرد

 پارسای  گذارشان به آنھا قبوالنده بود که به محض اين که از سنّت ھا و پرستش خدايان يونانی دست بردارند و به

مصلوب ايمان بياورند و از قوانين او پيروی کنند ھمه با ھم برادر خواھند شد و بر اساس ايمانی که به گفتار ھای او 

وضعيت آنھا به شکلی بود .  و ھر چه داشتند با ھم تقسيم می کردندداشتند، به مال و ثروت دلبستگی نشان نمی دادند

ثروت  که اگر فرد دغل کار و ماھری به محفل آنھا راه پيدا می کرد به دليل سادگی شان به راحتی می توانست 

  .سر انجام پرگرينوس توسط حاکم سوريه از بند آزاد شد. اندوزی کند و پشت سر به آنھا بخندد

پرگرينوس به ھمراھی گروھی از مسيحيان که به خوبی نيازھای او «: ھای ديگر، چنين می گويد که پس از ماجرا

احتياجاتش را برای مدتی به ھمين شکل بر  را برآورده می کردند زندگی سرگردان خود را از سر می گيرد و 

 حال خود رھا می کنند و ولی با نقض برخی قوانين و خوردن گوشت ممنوعه ھمراھانش او را به. طرف می سازد

  )Talbot ترجمۀ تالبوت (» .از اين پس پرگرينوس گرفتار فقر می شود

پيامبری «به عنوان مثال . خاطرات زيادی از قرائت نوشته ھای لوسين در دوران جوانی به ذھنم خطور می کند

ً از سال ) Albrecht( » آلبرشت من ھای کمونيستی ويتلينگ  و طی چند سال سعی کرد اعتماد انج١٨٤٠که تقريبا

   .را در سوئيس نسبت به خود جلب کند 

آلبرشت مردی درشت ھيکل و قوی بود، ريش بلندی داشت و با پای پياده سوئيس را درھم می نوريد تا برای انجيل 

گ در مجموع، سياه مشق ھای او بی آزار به نظر می رسيد و به مر. جديدش و نويد رھائی جھان شنونده پيدا کند

اھل ) Dr George Kuhlmann(البته او جانشينی پيدا کرد که دکتر ژرژ کوھلمن . زود رسی نيز درگذشت

نام داشت و مردی جدی تر به نظر می رسيد، و از زندانی شدن ويتلينگ استفاده کرد تا ) Holstein( ھولشتاين
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 موفقيت ھائی نيز نصيب او شد و حتی کمونيست ھای سوئيس فرانسه را به انجيل خود دعوت کند و در اين کار نيز

کوھلمن کنفرانس ھای متعددی .  شاعر پيشه ترين آنھا را با خود ھمراه ساخت )Auguste Becker(اوگوست بکر 

در مقدمۀ اين . منتشر شد» دنيای جديد و سرزمين روح در زمين« با عنوان ١٨٤٥برگزار می کرد که در سال 

  :سط اوگوست بکر نوشته شده، چنين می گويد که کتاب، که به احتمال خيلی قوی تو

تمام ماللت ھا و اميد و آرزوھا و خالصه ھر آن چه که در اعماق عصر ما جريان داشت به فردی نيازمند بود که « 

 سر انجام شخصيتی را که تاريخ انتظارش را می کشيد به ظھور رسيد، و چنين شخصيتی ھيچ. آنھا را به بيان آورد

او با دکترين دنيای جديد يا سرزمين معنويت در واقعيت به . ه جز دکتر ژرژ کوھلمن نمی توانست باشدکس ديگری ب

  ».منصۀ ظھور رسيد

يم که اين دکترين جھان نوين، چيزی فراتر از بيان احساسات در جمله پردازی ھای نيمه ئآيا ضرورتی ھست تا بگو

 نويسنده و Félicité Robert de Lamonnais(روبرت المونه انجيلی و نوشته ھائی شبيه به نوشته ھای فليسيته 

  .نبوده است که با تکبری پيامبرانه آغاز می شود) کشيش فرانسوی اوايل قرن نوزدھم

ولی چنين موضوعی مانع از اين نبود که طرفداران ويتلينگ چنين شارالتانی را بر روی دست نبرند، ھمان طور که 

يعنی آنھائی که معموالً به ھر گونه رھبريت مکتبی و ھر گونه . رگرينوس دريغ نکردند حمايت پ مسيحيان آسيائی از

روز نامه نگاری که به طبقۀ کارگر يعنی طبقه ای که تنھا به نيروی بازوی خود تکيه دارد، تعلق نداشتند به شکل 

که در جھان نوين، از حکيمانه خدشه ناپذيری مظنون بودند، شيفتۀ اين فرد ملودراماتيک، يعنی کوھلمن شده بودند 

ترين نظريۀ او که مبنی بر تقسيم لذت بود سخاوتمندانه حمايت می کردند، در حالی که نظريات خودشان را واپس 

پرگرينوس ھا و کوھلمن ھا . می زدند، سھم بيشتری را به او می دادند و خودشان به دانه ھائی چند بسنده می کردند

  .جود داشته باشد با موفقيت به زندگی ادامه خواھند دادتا وقتی که چنين اوضاعی و

دولت  در حقيقت، چنين مواردی به ھيچ عنوان آينده ای نداشت، نارضايتی شکاکان و ناباوران، تھديدات طرفداران 

به پا کرده بود پايان ) Lausanne(به بلوائی که دکترين سرزمين معنويت در لوزان) Vaudois(کليسای وودوآ

  .کوھلمن درگذشت: بخشيد 

ً ده ھا نمونۀ مشابه ديگر تداعی می  در خاطر آنھائی که آغاز جريان کارگری در اروپا را تجربه کرده اند، حتما

در حال حاضر چنين مواردی در مراکز بزرگ ناممکن به نظر می رسد، با اين وجود در مناطق دور افتاده و . شود

س خود نمائی دارند که بی گمان موفقيت ھايشان نسبی و موقتی دست نخورده پرگرينوس ھای کوچکی ھنوز شان

  .خواھد بود

بر اين اساس بود که در پيرامون حزب کارگری تمام کشورھا تمام عناصری تجمع کردند که از جھان رسمی قطع 

زنده (ه  و جراحی روی حيوانات زند ن تجربيات پزشکیان واکسن، گياه خواران، مخالفااميد کرده بودند، و مخالف

، طرفداران طّب گياھی، رھبران شورشگر اتحاديه ھای مذھبی به ھمراھی طرفدارانشان، نظريه پردازان )شکافی

ن شکست خورده و بينوا، قربانيان واقعی يا خيالی قانون، ساده دالن انظريات نوين دربارۀ منشأ جھان، مخترع

  .زد مسيحيان نيز به ھمين شکل بودن... درستکار و رياکاران متقلب نيز به آتش کشيده شدند 

 مسيحيت يعنی تنھا عنصری  تمام عناصری که روند انحالل جھان قديم را آماده کرده بود، يکی پس از ديگری جذب

به طور مشخص علت اين بود که مسيحيت يکی از عناصر خاص جھان . شد که در مقابل انحالل مقاومت می کرد

مسيحيان نخستين نيز . رش می يافت در حالی که عناصر ديگر فانی و ناپايدار بودقديم بود و در نتيجه تداوم و گست

مانند اولين طرفداران کمونيسم بسيار ساده دل بودند و ھر آن چه را که موافق طبع مذھبی شان بود به راحتی می 
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ن می نوشت وارد انجيل عھد پذيرفتند، به طوری که واقعاً نمی دانيم تا چه اندازه مطالبی که پرگرينوس برای مسيحيا

  .جديد شده است

  ادامه دارد 

 


