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و اندیشه های فلسفی چند   یادداشت نویسنده: اشارتاً باید گفت قبل از این در بخش نخست ضرورت شناخت فلسفه

استاد یونیورستی پاریس،  Ivan Guillot فیلسوف عالی مقام معرفی گردید، اکنون در بخش دوم از قول یوان گی یو

موضع فلسفی چند فیلسوف تاثیر گذار دیگر در تحوالت فکری اجتماعی جهان غرب نیز معرفی می گردد:  بخش 

 ید.ئدرج است مطالعه فرمااول را به کلیک بر لینکی که در پایان 

 

 از فویر باخ تا مارکس، دین و از خود بیگانگی ! 

کند و می گوید که این رؤیا در عالم بیداری  دین را "به رؤیای اندیشۀ انسانی" تشبیه می (Foyer Bach" )باخ فویر"

سازد، هر چند  دهد. از نگاه او، انسان در قالب دین وجود خود را در موجودی خیالی به نام خدا منعکس می روی می

هنر و زبان، روندی ضروری است،  به گمان فویرباخ چنین فرآیندی که روند "جدایی انسان از خویش است"، همانند

اش عینیّت  دهد که به هستی یا به خویشتن زیرا به انسان، به ویژه در جوامع باستانی، اجازه و امکان می داد و می

ببخشد. اگر از نگاه فویرباخ، دین نخستین تبلور خودآگاهی است، این آگاهی در توهم محض، در از خودبیگانگی و 

گوید  می «Ivan Guillot» "ایوان گی یودر وجودی ساختگی، شکل می گیرد. به همین دلیل در تجسم طبیعت انسان 

گونگی یا میل انسان به خدایی شدن است. یعنی همان چیزی که  ستاید، خود انسان، خدا : "آنچه انسان در خدا می

 (.٧٧خارج از او است و در وجودی بیگانه با او تجسم یافته است" )ص.

ترین امیّال آدمی است تا آنجا که آدمی قادر به ارضای این امیّال در جهان واقعی  کنندۀ انسانی مان ارضاءدر نتیجه، ای 

شود و آفریدۀ خود را که به وجودی الهی تبدیل ساخته وسیلۀ  نیست. انسان از خالل دین مخلوِق آفریدۀ خود می

 وج از خودبیگانگی است .انگارد. از نگاه فویرباخ، این فرآیند نقطۀ ا رستگاری خود می
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 فت :گ درآمد نقد مارکس بر دین نیز هست که می نقد ازخود بیگانگی دینی توسط فویر باخ پیش

ی انسان در زندگ از خودبیگانگی تحقق انسانّیت انسان در وجودی خیالی به نام خداست که مانع از تحقق انسانیّت

ازخودگذشتگی انسان در قبال این موجود خیالی جای ایثار و ازخودگذشتگی شود. به این ترتیب، ایثار و  اش می واقعی

شود.  اش می گیرد و تکالیف انسانی در قبال خدا جایگزین وظایف انسان در قبال همنوع انسان در قبال انسان را می

افزاید:  می( Foyer Bach) فویر باخ""با اتکا به مفهوم ازخودبیگانگی در نزد ( Baruch Spinoza) "باروک سپینوزا"

کاهد.  گذاری خدا روی آورد، به همان اندازه از ارزش خود در فکر و در واقعیت می هر چقدر انسان بیشتر به ارزش

 گذارد، از نگاه " فویر گفت که "انسان در وجود خدا بر انکار خویش صحه می بی دلیل نیست که " فویر باخ "  می

زیرا، غنای خدا بستگی مستقیم به فقر انسان دارد و برای آنکه خدا به همه چیز، به ستیز است.  باخ " دین ذاتاً انسان

،  اش تهی شود. به قول " فویر باخ " ویژه به قادر مطلق، تبدیل شود، انسان باید در نیستی فروافتد و از انسانیّت

 گوید برای برد. " فویر باخ " می یکند" و انسان مذهبی لزوماً از فقر انسانی رنج م "انسان خود را قربانی خدا می

رهایی از این فقر باید رابطۀ انسان با خدا را معکوس کرد. یعنی باید انسان را به خدا تبدیل کرد و رسیدن به این 

 . مقصود نیازمند رجعت به انسان است که از نظر " فویر باخ " ، "عالیترین ارزش" است

های از دست داده اش را در  ارزش ها و تواند تمام ظرفیت آن انسان می طریق راهی است که ازگمان او این تنها ب

عین حال "انسان باید در افزاید: می «Ivan Guillot» "ایوان گی یویابد. در ادامۀ این سخن،  وجودی خیالی باز

یابد. عشق به خدا هدفی  اش از جمله عشق جنسی را از نو باز ها خاصتاً مناسبات عاشقانه ش را با دیگر انسانمناسبات

 (82ترین شکل تاراج کرده اند." )ص. جز محروم کردن انسان از این عشق ندارد و ادیان تاریخی عشق جنسی را به شدید

ها در امور جامعه و در چارچوب  به این خاطر است که " فویر باخ " نه فقط خواستار مشارکت هر چه وسیعتر انسان 

و همچنین خواستار و مدافع سیاستی مبتنی بر عشق است که البته از نگاه " فویر باخ یک نظام جمهوری است، بلکه ا

 گوید : یابد. " فویر باخ " می " در فردیتی کمونیستی تجسم می

فردیت هم به معنای "خودخواهی" است و هم به معنای "کمونیسم" و میان این دو تناقضی نیست. به گمان او، سیاست  

مبتنی بر عشق است، با این تفاوت که این دین لزوماً این جهانی است. در واقع، " فویر باخ " مبتنی بر عشق، دین 

رساند و معتقد است که می توان  اش یعنی عشق به انسان، به مرتبۀ خدایی می انسان را از خالل مهمترین جزء هستی

 گوید : رابطۀ انسان با خود را معکوس کرد. او صریحاً می

 (8٤ت و در نتیجه انسان خدا است یا باید خدای انسان باشد" )ص."خدا انسان اس 

معتقد است که خدایی شدن انسان در اندیشۀ فویرباخ، بیان نوعی انسان گرایی مطلق  «Ivan Guillot» ""ایوان گی یو

ین د شود. به همین دلیل نقد دین توسط فویرباخ نوعی رهایی دینی از است که هنوز در مقوالت دینی توصیف می

یشۀ توان صرفاً به یاری اند است، هر چند نمی توان انکار کرد که نقد فویرباخ بر دین گشایندۀ مسیری است که نمی

های بعدی در آلمان سدۀ نوزدهم در زمینۀ نقد دین ممکن نبود برای  او پیمود. در هر حال، بدون این راه، دیگر تالش

فویر از "  کرد که بعد تصریح می(  Friedrich Hegel) یدریش هیگل"نمونه، مارکس در مقدمۀ نقد فلسفۀ حقوق " فر

شت نیز می نود در همین متن مارکس این جملۀ به یاد ماندنی را ن" می توان گفت که نقد دین در آلمان به پایان رسیده، هر چ باخ
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گفت که دین اشاعه دهندۀ  میشرط هر گونه نقدی است." خود او در ادامۀ سنت " فویر باخ "  که "نقد دین، پیش

ای که چهرۀ این منافع  تصورات ایدئولوژیک در خصوص واقعیت و در خدمت منافع طبقات مسلط است، به گونه

پنهان بماند و از قیام علیه آن نیز جلوگیری شود. به همین دلیل از نگاه "کارل مارکس" رهایی از وضع موجود در 

 آنها دین نقش کلیدی داشته و دارد. ایدئولوژیکی است که در پیدایش تصورات بادی امر نیازمند رهایی از 

بدین معنی نیست که همه تئوری اقتصادی و سیاسی ( Karl Marx) صحه گذاشتن به استدالل فلسفی "کارل مارکس"

 او درست و مورد تائید اند.

ین کند که "انسان، د عزیمت می فرض اصلی فویرباخ ریزی نقد غیردینی دین، از این پیش "کارل مارکس"  در پی 

ای انسانی نتیجۀ نظری دیگری نیز دارد و آن عبارت از این  آفریند و نه بالعکس". فروکاستن دین به پدیده را می

انسان در این جهان و جبران آن در جهانی  است که دین فاقد بنیاد فلسفی و چیزی جز نماد حرمان و سرخوردگی

مارکس جوان" دین نظریه عمومی و خواب عمیق این جهان و در عین حال تسلی و  خیالی نیست. به تعبیر "کارل

 توجیه جهان شمول آن است"کارل مارکس" می افزود:

 «دین از یک طرف بیان اندوه واقعی و از طرف دیگر اعتراض علیه اندوه واقعی است»

 گوید : می (Ivan Guillot) "ایوان گی یو"

ای خاص است که منشاء مستقیم  تاریخی انسان در جامعه -منظور "کارل مارکس" از "اندوه واقعی"، اندوه اجتماعی  

"کارل مارکس" با این عبارت جهان  (،Ivan Guillot) "ایوان گی یو"رود. به گمان  "اندوه مذهبی" به شمار می

 داند. منشاء اندوه مذهبی می داری را تاریخی از خود بیگانگی و انسان ستیزی جهان سرمایه

قلب و وضعیتی است که روح از  گوید، "اندوه مخلوق سرکوب شده، جان جهان بی دین، چنانکه "کارل مارکس" می 

آن رخت بر بسته باشد." دین جبران یا تسلی این اندوه در جهانی خیالی است و به همین خاطر "کارل مارکس جوان" 

 هاست." یعنی :  نوشت که "دین افیون توده در جمله ای به یاد ماندنی می

آنکه عالج واقعی آنها باشد در واقع، دین سازندۀ نوعی سعادت  دهندۀ تصور آدمی از دردهای واقعی است بی تسکین

" که به هاست آنکه اندوه عمیق انسان را از بین ببرد. در تعبیر "مارکس" دین از آنرو "افیون توده ساختگی است، بی

برد و هم قدرت تفکر  ها را به خوابی عمیق، به بیهوشی محض فرو می ای تسکین بخش هم توده ئولوژیعنوان اید

آلودی که آن را احاطه کرده  کند. به همین دلیل، از نظر "مارکس" دین در پس غبار وهم انتقادی را از آنان سلب می

 گوید:  ر ادامۀ افکار فویرباخ میرود و د کارکردی عمیقاً سیاسی دارد. "مارکس" از این نیز فراتر می

ل کند. به همین دلی دین در عین حال، افیون یا دارویی است که تودۀ رنجور و بال کشیده خود برای خویش تجویز می

است که از نگاه "مارکس" دین بیان نوعی اعتراض نا آگاهانه و غیرمستقیم علیه اندوه این جهان نیز هست : در فقدان 

برد، در نتیجه، از نگاه  دت در جهانی خیالی، به دین پناه میسعادت واقعی، یعنی سعادت این جهانی، انسان به سعا

نفسه نقد جهان اندوه و ازخودبیگانگی، یعنی نقد ازخودبیگانگی اجتماعی و تاریخی است که  "مارکس"، نقد دین فی

 های دینی ندارد.  ارتباطی به مشغله
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 (!Friedrich Hegelدر مقدمۀ نقد فلسفۀ حقوق "هیگل" )( Karl Marx) "کارل مارکس"

 

 

  

 

 

 

 کارل مارکس             فریدریش هیگل           

ه بیان شود." ب شود که نهایتاً "نقد آسمان به نقد زمین، یعنی نقد الهیّات به نقد حقوق و سیاست تبدیل می یادآور می

عی را مطلق" تغییر مناسبات اجتمادیگر، نه فقط انسان عالیترین وجود برای انسان است، بلکه، به تعبیر کانت، "امر 

برعهده دارد؛ مناسباتی که انسان را به موجودی تحقیر شده تبدیل ساخته است. به این دلیل از نظر مارکس "نقد دین 

شرط هرگونه نقدی است، یعنی شرط مقدماتی الغای شرایط اجتماعی است که پدیدۀ دینی، یعنی ازخود بیگانگی  پیش

موجب می شود." در این معنی، نقد دین پیش شرط رهایی و به ویژه رهایی از سرمایه داری تاریخی و اجتماعی را 

 شمارد. گیری، مارکس کمبودهای نقد دین توسط فویرباخ را برمی در این دورنما یا جهت است

س" کگوید که چیزی به عنوان "طبیعت انسانی" وجود ندارد و طبیعت انسانی، به گفتۀ معروف "مار او نخست می 

در تزهای دربارۀ فویرباخ، "مجموعه شرایط اجتماعی است." معنای این سخن این است که "اندیشۀ مذهبی" در بادی 

 امر "شئی نامتحرکی" نیست که گویا در طبیعت نامتّغیر انسانی ریشه دارد. 

وان شناخته شود. به دیگر ای اجتماعی است که باید به همین عن و پدیده از نگاه "مارکس" ، "اندیشۀ مذهبی" فرآورده

کالم، در این تلقی، انسان وجودی تاریخی و اجتماعی است و در نتیجه مهمترین فرآوردۀ او در جهان از خودبیگانه، 

ای تاریخی و اجتماعی فهمیده شود، تلقی مارکس در عین حال، کمبودهای  یعنی خود دین نیز باید به عنوان پدیده

تیب کند و به این تر ستیزی بسنده می که در نقد دین به تقابل تجریدی عقل و عقلدهد  روشنگری را نیز نشان می

گیرد. از نظر "مارکس" )وبعداً انگلس در کتاب  شرایط اجتماعی و تاریخی پدیداری دین و عقل نقاد را نادیده می

ی دین یعنی به نقد جامعۀ دورینگ( نقد واقعی دین باید از این تقابل مجرد خارج شده و به نقد منابع اجتماع آنتی

داری تبدیل شود که همۀ اشکال ازخودبیگانگی جهان سابق خاصاً ازخودبیگانگی مذهبی را حفظ و به اوج  سرمایه

 رساند. می

"کارل مارکس" معتقد است که آگاهی مذهبی چیزی جز بیان ناتوانی و تسلیم انسان در برابر جهان ازخود بیگانۀ  

 کند :  تصریح می "ایوان گی یو "که چنان داری نیست. سرمایه
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داری شکل منحصر بفرد و تشدید شدۀ از خودبیگانگی است. در  "در قیاس با جوامع طبقاتی پیشین، جامعۀ سرمایه

اند، هر چند این مناسبات همانند قدرت یبیگانه  ها تحت سلطۀ مناسبات اقتصادی هستند که خود آفریده این جامعه انسان

هایش در  دارانه برغم پیشرفت رانند، مدرنیته سرمایه  ها فرمان می ا، فقر وبیکاری برانسانه وازخالل بحران

های فرهنگ، دانش و فنون، نه فقط مبانی از خودبیگانگی مذهبی را از میان نبرده، بلکه آنها را به دلیل اشکال  حوزه

 زاید : اف فرض اساسی مارکس، می این پیش با اتکاء به "ایوان گی یو "عدالتی به اوج رسانده است.  سابقۀ بی بی

ب ها موج داری به همراه نابودی تدریجی قدرت سیاسی ملّت توان حتی افزود جهانی شدن کنونی اقتصاد سرمایه "می

ها خارج  سابقه و گستردۀ ازخودبیگانگی شده، تو گویی تاریخ برای همیشه از کنترل انسان حّس قابل مالحظه، بی

 ( 99دار فراملّی بر زندگی مردمان است." )ص. تنها برگردان ذهنی سلطۀ واقعی یک طبقۀ سرمایه شده است. این حسّ 

ار قومی و ب سابقه و بعضاً خشونت به گمان "کینییو" بی دلیل نیست که در دورۀ معاصر شاهد سربرآوردن اشکال بی

دورینگ  ردریش انگلس در کتاب آنتیمذهبی در پهنۀ جهانی هستیم. از همین منظر است که او این جملۀ معروف ف

" از داری تلقی "کارل مارکس گفت : "خدا، یعنی سلطۀ ازخودبیگانگی شیوۀ تولید سرمایه کند که می را نیز نقل می

دین یا از خودبیگانگی دینی، نتیجۀ مستقیم دریافت تاریخی او است که از آغاز و خاصتاً در کتاب ایدئولوژی آلمانی 

داری است و نه بالعکس. دین یا  انسان برآمده از زندگی عملی، ماّدی و مرتبط با تولید سرمایه گفت که آگاهی می

آلود و در نتیجه دروغین و کاذب واقعیت در شعور  ازخودبیگانگی مذهبی، همانند ایدئولوژی، انعکاس وارونه، وهم

کند. از نگاه  اقعیت زندگی ماّدی ابداع میها است تا آنجا که دین همواره منشایی فرا طبیعی برای و و وجدان انسان

 "کارل مارکس"، افکار دینی همیشه و همواره بخشی از افکار طبقۀ مسلط هستند. 

وجود یا فقدان دین به امکان یا عدم امکان از میان رفتن دالیل تاریخی دین، یعنی از میان رفتن سلطۀ شکل خاصی 

ا بستگی دارد. به بیان دیگر، از نظر مارکس یک جهان "پسا دینی" ه بر انسان –داری  جامعۀ سرمایه –از جامعه 

ای رها شده از بند ازخود بیگانگی را نیز امکان پذیر بدانیم با این مالحظات،  امکان پذیر است مشروط به اینکه جامعه

گیرد که مبارزه با ازخودبیگانگی دینی باید بیش و پیش از هر چیز به  نتیجه می «Ivan Guillot» "ایوان گی یو

توان ازخود بیگانگی مذهبی را در بستر و عرصۀ خاص دین، یعنی  داری تبدیل شود. "نمی نبرد سیاسی علیه سرمایه

ود که تماعی دنبال شاج-در عرصۀ آگاهی به مصاف طلبید. بالعکس، این نبرد باید در عرصۀ ازخود بیگانگی تاریخی

یابد. به دیگر کالم، انقالب باید جای ضدیت با طبقۀ روحانی را بگیرد."  ای دین بازتاب می در جهان اسطوره

 گیرد، این است :  (  نتیجۀ دیگری که نویسندۀ کتاب نقد دین از این مالحظات می102)ص.

دهد، اما، با این اقدام های انسانها را تسکین می یتعدالتی و محروم ز بیهای ناشی اهرچند دین با توجیهات الهی رنج

 «Ivan Guillot»"ایوان گی یو کند. اش نقش بازی می یده و در نگهداریحقانیت بخش به یک نظم اجتماعی ناعادالنه

 گوید : با نقل این جملۀ معروف استاندال در کتاب سرخ و سیاه می

فکر به آرای دو مت "ایوان گی یو"تفسیر دین به عنوان ایدئولوژی، "مفیدترین ایده برای مستبدان، ایدۀ خدا است در 

نیز استناد ( Louis Althusser) و "لوی التوسر"( Antonio Gramsci) مهم سدۀ بیستم، یعنی "آنتونیو گرامشی"

 کند تا آنجا  می
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 لوی التوسر                    آنتونیو گرامشی     

ً واپسگرا به دلیل نقش که برای نمونه، از نظر گرامشی، دین ایدئولوژی اش در محافظت و نگهداری از  ای عمیقا

بیشترین و مهمترین سهم را در تبیین کارکرد ایدئولوژی "ایوان گی یو" وضع موجود است. اما، متفکری که به نظر 

ی آلتوسر، است. از نگاه "لوی التوسر" ایدئولوژی به مذهبی در نیمۀ دوم سدۀ گذشته داشته، فیلسوف فرانسوی، لوی

های"  دارند که عامالن آگاه یا "سوژه ها را در این توهم نگه می طور عمومی و به ویژه ایدئولوژی مذهبی، انسان

ها  های شان هستند و در نتیجه نقش مناسبات تولیدی، یعنی مناسبات استثمار طبقاتی که انسان ها و فعالیت آزاد اقدام

 برد.  زند در ابهام فرو می شان را رقم می بلعد و هستی را می

ت و دانس اش از مهمترین ارکان "دستگاه ایدئولوژیک دولتی" می "لوی التوسر" ایدئولوژی مذهبی را به دلیل قدمت

های  گاهتهای میانه نقش دس گفت که کلیسای مسیحی به تنهایی یک "دستگاه ایدئولوژیک دولتی" است که در سده می

کرد. به همین دلیل، از نگاه "لوی التوسر"، ایدئولوژی مذهبی  آموزشی و فرهنگی را به طور همزمان ایفاء می

ها در توهم و نا آگاهی و پنهان کردن نقش واقعیت اجتماعی در  کارکرد اساسی ایدئولوژی را که نگاه داشتن انسان

ایدئولوژی در گذشته همانند امروز همواره در خدمت یک نظم  رساند. این بندگی و فرودستی آنان است به اوج می

 ستیز و ضد دموکراتیک بوده است. اجتماعی واپسگرا، نا برابر، مرد ساالر، وزن

گرایانۀ دین، نقد دین را از تقابل تجریدی عقل و  افزاید که تحلیل مارکس ها می در ادامۀ این استدالل"ایوان گی یو" 

کند و بررسی علل تاریخی و اجتماعی پدیداری دین یا از خودبیگانگی دینی را در اولویت  ستیز با عقل خارج می

دهد. در این چارچوب، رهایی از ایدئولوژی یا ازخود بیگانگی مذهبی نیازمند پایان یافتن ازخود بیگانگی  قرار می

هایی از دین، در این افق، نه بر رود. در واقع، ر داری به شمار می تاریخی است که همزاد جامعۀ سرمایه-اجتماعی

شود و پایان یافتن از خود بیگانگی مذهبی و از خود  پایۀ اصالح دینی، که بر اساس تغییر مناسبات تولیدی میسر می

 های مرتبط یک فرآیند واحد هستند. بیگانگی اجتماعی صورت

 پایان بخش دوم
 ادامه دارد
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