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نقد دین چیست
و چرا پیش شرط آزادیست؟
بخش سوم
یادداشت ارائه کنندۀ مضمون :پیش از ارائه بخش سوم نوشته ای تحت عنوان «نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟»
متذکر بایـد شد که این جانب محمد نعیم بارز نویسندۀ مطالب فلسفی مذکور نبوده و همان طوری که گفته شده است نویسنده
آن آقای "ایوان گی یو" ( )Ivan Guillotفرانسوی استاد در پوهنتون پاریس می باشد .البته قبالً محترم آقای ناصر اعتمادی
موضوع را در بخش فارسی رادیو  R F Iبه نشر رسانده اند ،بعدا ً این جانب با دید موافق به آن و با یک مقدار آرایش ِ دری،
آن را جهت نشر به سایت وزین «آریانا افغانستان آنالین» فرستاده ام که تا کنون در دو بخش به نشر رسیده و اینک بخش
سوم آن را ارسال داشتم تا لطفا ً با نشر آن ممنونم سازند .تشکر محمد نعیم بارز

زیگموند فروید ( : )Sigmund Freudایدۀ خدا و "عقدۀ ادیپ!)oedipe( 1
دو بخش پایانی کتاب نقد دین اثر "ایوان گی یو" به بررسی آرای "فریدریش نیچه" ( )Friedrich Nietzscheو فروید اختصاص
دارد"" ،ایوان گی یو" در این دو بخش مفصالً یادآور می شود که در زمینۀ نقد دین" ،فریدریش نیچه" ادامه دهندۀ آرای روشنگری
است .زیرا ،او همانند غالب روشنفکران عصر روشنگری در کتاب انسانی بسا انسانی نوشته بود که ادیان در جهل ،عقب ماندگی
فنون و همچنین در ترس و نیاز ناشی از آن ریشه دارند .در این اثر" ،فریدریش نیچه" تأکید می کند که جهل و نا آگاهی نسبت به
دالیل امور طبیعی ،آدمی را به ساختن تصورات انسان گونه در بارۀ طبیعتی هولناک وا می دارد که بستر پیدایش آیین های کهن
به منظور آشتی دادن انسان با طبیعت نخست از طریق جادوگری است .دالیل امور طبیعی ،آدمی را به ساختن تصورات انسان گونه

1

 عقده اُدیپ از نظر روانشناسی به تمایل پسر برای ارتباط جنسی با مادرش گفته می شود که سبب پیدایش رقابت پسر با پدر می گردد.این مفهوم اولین بار توسط زیگموند فروید در کتاب تفسیر خواب ها (سال  18۹۹میالدی) توضیح داده شد .بر اساس نظریهٔ فروید ،پسران
در ابتدا مادر شان را موضوع عشق می دانند اما به تدریج پی می برند که موانع اجتماعی وجود دارد.
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"فریدریش نیچه" معتقد است که جادوگری نخستین اقدامی است که از طریق آن انسان می کوشد طبیعت را رام و قانون خود را
بر آن تحمیل کند نیچه در عین حال می گوید :
دین هنگامی که خود را به واسطۀ علم در معرض تهدید می بیند به الهیّات پناه می برد یا در حقیقت به این ادعا که اشیاء ،امور
و گزاره های دینی معانی پنهان و چندالیه دارند" .ایوان گی یو" تصریح می کند که از نگاه نیچه این ادعای دین که شناخت امور
نیازمند تفسیر بی نهایت و تالش پیوسته برای راه یافتن به الیه های درونی و پنهان گزاره ها و پدیده ها است چیزی جز انکار
شناخت عینی نیست در عین حال ،از نگاه نیچه دین ضدیت دائمی با شور زندگی است .با این همه" ،ایوان گی یو" می گوید که
نه فویرباخ ،نه مارکس و نه نیچه هیچکدام به اندازۀ فروید در توضیح انتقادی دین شاید راه گشا نبوده اند.

"" Sigmund Freud

"" Friedrich Nietzsche

"ایوان گی یو" می گوید :
هر چند روان شناسی فروید در بادی امر زندگی روحی افراد را بررسی می کند و نه واقعیت ها و پدیده های جمعی نظیر دین،
اما ،نظریۀ فروید دربارۀ دین بخشی از بررسی های انسان شناسانۀ او در این باره است "ایوان گی یو" یادآور می شود که نقطۀ
عزیمت این دورنما را می توان در کتاب ناخوشی تمدن یافت که فروید در سال  1۹30و همزمان با پیروزی فاشیسم منتشر کرد.
در این اثر" ،زیگموند فروید" ( )Sigmund Freudنیاز دینی را زائدۀ به جا مانده از وضعیت وابستگی مطلق انسان در
دوران کودکی و همچنین حسرت پدری حامی که ویژۀ همین دوره است می داند .به دلیل همین حسرت است که "فروید" نیاز
دینی را بخشی از "عقدۀ ادیپ" یا حسرت عشق کودکی به پدر تلقی می کند که در نگاه کودک وار انسان تبلور امنیت است.
"زیگموند فروید" منشاء اعتقاد به خدا را همین نیاز می داند و می گوید که به گمان او هیچ نیازی به اندازۀ نیاز کودکی ،یعنی
نیاز بهره مندی از حمایت پدر در پیدایش دین و اعتقاد به خدا نقش ایفا نکرده است .او می افزاید که ادیان تک خدایی ،یعنی
تصور یک خدای قادر مطلق که خصوصیات یک پدر حامی را دارند انگیزۀ نیاز دینی را برمال می سازد ،در این تفسیر،
"فروید" از این نیز فراتر می رود و می گوید که از جمله دالیل م ّهم دلبستگی انسان ها به آیین ها و ایدئولوژی های ابلهانه (نظیر
فاشیزم و مستبدان فرهمند) ،همین حسرت پدری حامی و گم شده است.
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اما" ،زیگموند فروید" تأکید می کند که اعتقاد به خدا و آیین های مذهبی همانند دل بستگی به پدر نه ناشی از عقل ،بلکه حاصل
کارهای عاطفی بیگانه با عقل ،یعنی "عقدۀ ادیپ" است .به دیگر کالم ،آدمی از خالل نیاز دینی در پی سعادت و خوشبختی است
که نه در طبیعت سرکش و عاصی می یابد و نه در مناسبات منازعه آمیزش با همنوعان.

در کتاب آیندۀ یک توهم "زیگموند فروید" این نظر را بیشتر توسعه می دهد و می گوید :
نه فقط دین بر "ارعاب عقل" و "کودکی معنوی" متکی است ،بلکه در نزد پیروان اش "هذیانی جمعی" ،نوعی رنج دائمی روح
و روان را توسعه می دهد .او بر همین اساس دین را همانند روان پریشی کودک ،نوعی "روان پریشی" جهان شمول انسان
می داند که همانند روان پریشی کودک ریشه در "عقدۀ ادیپ" دارد از این مالحظه" ،فروید" نتیجه می گیرد که افکار و ایده های
دینی "توهماتی" اند که نیروی درونی شان حاصل مهار و ارعاب عقل توسط امیال است" .زیگموند فروید" تصریح می کند که
منشاء توهم دینی نه "خطا" ،بلکه امیال" است و تصورات دینی همانند رؤیا" ،جبران هذیانی" امیال سرکوب شده از جمله میل
جنسی است.
او می افزاید که در این جبران هذیانی امیال سرکوب شده ،خدا ،میل امنیت و عدالت را تداعی می کند و وعدۀ بهشت و قربت
دائمی حوریان زیبا رو ،امیال سرخوردۀ خوشبختی و شور زندگی در این جهان را جبران می سازند .قدرت دین از نگاه فروید،
خاصتا ً مقاومت آن در مقابل عقل بیش از هر چیز ناشی از عصیان و قدرت سرکش امیّال است .به همین خاطر ،در نظر فروید،
فرد مؤمن کسی است که هرگونه پیوند حقیقی را با واقعیت از دست داده ا ست.
"زیگموند فروید" کارنامۀ دین را در زندگی واقعی و در زمینه های سعادت ،هوشمندی و اخالق بدون تردید منفی می داند .او
می گوید که دین به دلیل مخالفت اش با دانش و اندیشۀ انتقادی نقش اساسی در استمرار جهالت و توهمات جبرانی داشته و ارادۀ
تغییر و بهبود شرایط اجتماعی را از انسان سلب کرده است .همانند مارکس ،فروید نیز معتقد است که "جبران های هذیانی"
تصورات دینی همچون "افیون" آالم انسانی را تسکین می دهند ،بی آنکه آنها راعالج کنند در حیطۀ آموزش و اخالق ،کارنامۀ
دین ،از نگاه زیگموند فروید ،از این نیز تیره تر است  :دین با رواج خرافات و بازتولید توهمات از شکل گیری اندیشه های
خود فرمان که شرط رهایی و پیدایش جامعۀ آزاد و خود فرمان است جلوگیری می کند و با توجیهات مذهبی منشاء بسیاری از
منازعات خونین و خشونت های بی نام بوده است .دین از نظر "زیگموند فروید" انسان را بیشتر در کودکی از آن ریشه می
گیرد.
پایان بخش سوم
ادامه دارد

بخش های اول و دوم این مطلب را به کمک لینک های آتی مطالعه فرمائید:
بخش اول:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Barez_naym_naqd_e_din_tshist_1.pdf
بخش دوم:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Barez_naym_naqd_e_din_tshist_2.pdf
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