بیشتر موافقان و مخالفان مارکسیسم ،عبارت آشنا و مشهور «مذهب افیون تودهها است» را همچون جوهر نظریهی
اند این دیدگاه تا چه اندازه یمتواند موجه و کامل باشد؟ پیش از هر چزی باید
مارکسیسیت در واکاوی پدیدهی مذهب دانسته .
تأکید کرد که این نقلقول به هیچرو مختص مارکسیسم نیست .همنی عبارت را در منت های گوناگون در آثار کانت ،هردر،
فویرباخ ،برونو باوئر ،موزس هس و هایرن یش هاینه یمتوان رساغ گرفت .از باب نمونه ،هاینه در گفتاری دربارهی لودویک
بورنه ( ،)1840گرچه به گونهای طعنهآمزی اما تا اندازهای مثبت ،آن را به کار برده است« :خوشا مذهیب که بر جام بادهی
تلخ رنج برش ی اندیک شری یین  ،قطرایت چند از افیون رویح نشئهآور ،از عشق ،امید و ایمان بیفزاید ».هس در مقاالت خود،
که در  1843در سوئیس انتشار یافت ،موضع انتقادیتر (ویل هنوز هم دوپهلو) اتخاذ یمکند«:مذهب یمتواند تحملپذیر
سازد…وجدان ناخشنود رسفداری را…همچون تریایک آرامبخش که کمک مؤثری در درمان بیمارهای دردناک باشد».
(.گلویرت ز ،1962 ،ص  ،15-16در این باره یمتوان به منابع دیگری که در پایان مقاله حارض آمده است مراجعه کرد)
این شیوهی گفتار به فاصلهی کوتایه پس از نوشتار مارکس دربارهی فلسفهی حق هگل ( )1844انتشار یافت .واکاوی
دقیق عبارت باال از پاراگراف مارکس نشان یمدهد که این مبارزه جامعتر از آن است که به شیوهی متعارف برداشت یمشود.
:گرچه مارکس یک موضع انتقادی نسبت به مذهب دارد ،ویل نقش دوگانه آن را نزی روش ساخته است
رنج مذهیب در عنی حال که بیان یک دردمندی واقیع است همهنگام

اعرت ایض علیه این دردمندی نزی بهشمار یمرود؛«

مذهب آه مردم ستمدیده ،قلب جهان یب قلب ،و روح جهان یب روح است؛ مذهب افیون تودهها» است( .مارکس ،1844
ص )304
هرگاه کیس تمام مقاله مارکس را بخواند دریمیابد که دیدگاه او بیشتر به نوع هگیلهای چپگرا (که مذهب را بهمثابهی
یگ
دانند نزدیک است تا به فلسفهی عرص روشنگری (که بهگونهای سادهاندیشانه مذهب را ترفند
ازخودبیگان جوهر انساین یم )
و ساخته و پرداختهی روحانیت یمبیند) .در حقیقت ،زماین که مارکس مقالهی باال را به رشته تحریر در آورد هنوز پری و
فویرباخ و نوهگیل بود؛ بنابراین ،تحلیل او از مذهب به دوران «پیشامارکسیسم» بریمگردد – یعین بدون برخورد طبقایت و

ً
اساسا غری طبقایت  .اما این تحلیل از مذهب کامال دیالکتییک است ،زیرا شامل بیان خصوصیت متناقض «دردمندی
ّ
 .مذهیب» است :یعین هم پذیرش مرش وعیت وضعیت موجود و هم اعرت اض بر ضدآن

تنها در سالهای بعد بهویژه در آثار مشرت ک مارکس و انگس – ازجمله ایدئولوژی آلماین ( )1846بود که برریس و پژوهش
شد عنرص کلیدی این
مارکسیسیت در زمینهی مذهب ،بهمعنای واقیع کلمه ،و بهعنوان یک واقعیت تارییخ و اجتمایع آغاز .
شیوی واکاوی نوین در تحلیل مذهب ،نگرش به آن بهمثابهی ییک از شکلهای گوناگون ایدئولوژی است :یعین با تولید
معنوی و فکری مردم در نمادها و آگایههایی که بهناگزیر به تولید مادی مرش وط یمشوند و با مناسبات اجتمایع انطباق
دارند .گرچه مارکس گهگاه از مفهوم بازتاب بهره یمگری د – که چند نسل از مارکسیستها را به بنبست کشانیده است –
ویل ایدهی اصیل کتاب نیاز به تحلیل پیدایش رشد شکلهای گوناگون آگایه اجتمایع (مذهب ،اخالق ،فلسفه و غری ه) در
پیوند با مناسبات اجتمایع دارد که البته «کلیت این آگایه (و بنابراین ،نزی اثر عمل متقابل جنبههای گوناگون بر یکدیگر)
یمتواند آشکار گردد» (مارکس .)154-164 ،1846 ،بخش عمدهای از اندیشمندان مکتب جامعهشنایس مارکسیسیت
(.ازجمله لوکاچ و گولدمن) به جای نظریهی بازتاب به مفهوم دیالکتییک ّ
کلیت گرایش دارند

یگ
مارکس ،با همکاری انگلس پس از نگارش کتاب ایدئولوژی آلماین به مذهب بهعنوان یک مفهوم فرهن -ایدئولوژیک خاص
توجه نکرد .او در کتاب «رسمایه» به نقش پروتستانیسم چند بار اشاره کرده است .ویل برریس منظیم دربارهی هیچ جنبش
 .مذهیب انجام نداده است
فریدریش انگلس ،در مقایسه با مارکس ،توجه بیشتری به پدیدهی مذهب و نقش تارییخ آن نشان داده – شاید این به دلیل
تربیت مزن هطلبانهی مذهیب اش باشد .نقش کلیدی انگلس در برریس مارکسیسیت از مذاهب -و مهمتر از همه ماتریالیسم

عامتحلیلاش از رابطهی بازنمایی مذهیب با مبارزهی طبقایت است .انگلس ،در ورای جدل فلسیف «ماتریالیسم
تارییخ بهطور -
علیه ایدهآلیسم» به واکاوی و تعینی شکلهای مشخص تارییخ و اجتمایع مذهب توجه داشت .مسیحیت دیگر بهسان
یگ
«جوهری» ابدی (به بیان فویرباخ) جلوهگر نیمشود ،بلکه همچون یک سیستم فرهن که همواره در دورههای مختلف
شودنخست ،به عنوان مذهب بردگان ،سپس ایدئولوژی حکومت امرپ اتوری
تارییخ در حال تغیری و تحول است ،نمودار یم :
رم ،پس از آن متناسب با قامت سلسلهمراتب فئودایل و رسانجام سازگار با جامعهی بورژوایی  .بنابراین ،مسیحیت بهسان
فضایی نمادین پدید آمد که در آن نری وهای اجتمایع ستزی هگر با هم درگری بودهاند – از باب نمونه به الهیات فئودایل قرن،16
.پروتستانیسم بورژوایی و بدعتهای تودهی مردم یمتوان اشاره کرد

گایه تحلیل انگلس از جنبشهای مذهیب به صورت یک تفسری عمیل و ابزاری خشک در یمآید «…هر طبقهای ،مذهب
متناسب با نیاز خود را به کار یمگری د… تفاوت چنداین نیمکند که این آقایان به مذهب خاص خود باور داشته باشند یا
نه» (انگلس  ،1888صفحه  .)281به نظر یمرسد که انگلس تنها به «پوشش مذهیب » دربارهی منافع طبقایت و در
شکلهای گوناگون اعتقادی توجه دارد .باری ،خوشبختانه به لطف توجه او به مبارزهی طبقایت – برخالف فالسفهی عرص
روشنگری – اعتقادی به روحانیت بهعنوان یک دستگاه همگن اجتمایع ندارد؛ روحانیت در وضعیت تارییخ معنی  ،خود بر
اساس موضع طبقایت اش تجزیه یمشود .بنابراین ،در جنبش اصالحدیین از یکسو ،روحانیت فرادست در راس سلسلهمراتب
فئودایل قرار یمگ د و از سوی دیگر ،از میان روحانیت فرودست نظریهپردازان جنبش اصالح دیین و جنبش دهقاین
ری
برپا یمخزی ند( .انگلس  ،1846صفحه )25-28

انقالیب

از آنجا که انگلس همچون مارکس جوان ،یک ماتریالیست خداناباور و دشمن آشیت ناپذیر مذهب است ،بنابراین ،ماهیت
دوگانهی مذهب را به خویب دریمیابد .یعین نقش مذهب در مرش وعیت دادن به نظم حاکم ،و در عنی حال ،و مناسب با
رش ایط اجتمایع ،نقش نقادانه ،اعرت ایض و حیت انقالیب آن را ،در حقیقت اکرث برریسهای مشخص و تدوین شدهی انگلس به
.شکلهای شوریش مذهب مربوط یمشوند
یگ
انگلس در آغاز ،به مسیحیت اولیه دلبست پیدا کرد ،و آنرا بهمثابهی مذهب تیهدستان ،نفرینشدگان ،دردمندان و
ستمدیدگان تلیق کرد .مسیحیان اولیه از پاینیترین قرش های جامعه برخاسته بودند :یعین بردگان ،آزادگاین که از حق و حقوق
خود محروم بودند ،و دهقانان خردهپایی که زیر فشار وام ،زمنیگری و فلج شده بودند (انگلس ،1869 ،صفحههای -122
 121.و )407
:او تا آنجا پیش رفت که همساین شگفتآوری را میان مسیحیت اولیه و سوسیالیسم مدرن نشان یمدهد

الف– این هر دو جنبش بزرگ حاصل کار رهرب ان و پیامرب ان نبودند – گرچه از این باب کمبودی هم نداشتند ،بلکه هر دوی
اینها جنبشهایی تودهای بودند؛
،ب-پری وان هر یک از این دو را مردیم ستمدیده ،رسکوبشده ،تبعیدی و تحت پیگری د مقامات رژیم تشکیل یمداد
یگ
ج-هر دو جنبش ،رهایی قریبالوقوع از قید برد و بدبخیت را بشارت یمدادند .انگلس با آبوتاب دادن این همانندی -و تا
حدی بهگونهای تحریکآمزی – گفتاری از رنان را نقل یمکند« :اگر یمخواهید تصوری از جوامع مسیحیان اولیه داشته
».باشید کایف است نگایه به ییک از شعبههای محیل انجمن بنی الملیل کارگران بیفکنید
از دیدگاه انگلس ،این همانندی میان سوسیالیسم و مسیحیت اولیه در همهی جنبشها ،بیان آمال و آرزوهایی است که یط
قرنها در بازگشت به مذهب مسیحیت اولیه تجیل یافته است -از تابوریستهای ژون زیزکا (در خاطرهی پرشکوه) و
آناباپتیستهای توماس مونترس (پس از  )1830تا کمونیستهای انقالیب فرانسه و هواداران کمونیست تخییل آلمان ویلهلم
.وایتلینگ
انگلس بر این باور بود که در اینجا یک تفاوت ماهوی میان دو جنبش نامبرده به چشم یمخورد :مسیحیت اولیه نجات
انسانها را به آخرت موکول یمکند ،در حایل که سوسیالیسم آن را در این جهان یمجوید( .انگلس  ،1894صفحه )450
اما آیا این تفاوت به همان اندازه که در نگاه نخست دیده یمشود ،روشن و مشخص است؟ برریسهای انگلس از جنگهای
دهد توماس مونترس ،خداشناس و رهرب دهقانان انقالیب و تودهی مرتد
دهقاین بزرگ آلماین خالف آن را نشان یم :
(آناباپتیستهای) قرن  ،16خواهان استقرار فوری سلطنت خدا بر روی زمنی بود – یعین برقراری پادشایه هزارهای
پیامرب ان )1( .به گفتهی انگلس سلطنت خدا ،از منظر مونترس ،جامعهای است بدون اختالفات طبقایت  ،بدون مالکیت
.خصویص و بدون حکومیت که مستقل یا جدا از اعضای جامعه باشد
باری ،انگلس هنوز هم در وسوسهی آن بود که مذهب را تا حد یک «ترفند» کاهش دهد :او در این جا به «عبارتپردازی»
ً
مسیحیت مونترس زیر پوشش کتاب مقدس اشاره یمکند – ظاهرا انگلس از توجه به جنبهی مذهیب خاص هزارهای
.مونترسی ،نری وی معنوی و اخالیق و تجربهی رازآلود اصیلاش ،طفره رفته است
انگلس که ستایش خود را از پیامرب هزارهای در آلمان پنهان نیمکند ،از عقاید او بهعنوان «شبهکمونیست» و یک « انقالیب
مذهیب» ( جهانبیین انقالیب مذهیب ) یاد یمکند :این عقاید بیش از آن که آمزی های از خواستهای تیهدستان آن زمان باشد
از هدفهای رهایی بخش پرولتاریای آینده بود .این ساحت رهایی بخش و )» (geniale Antizipationیک « پیشبیین درخشان
آرمانشهری مذهب – که البته نباید آن را با نظریهی بازتاب تبینی کرد ـ انگلس بیش از این نکاوید ،بلکه ارنست بلوخ به
صورت فرش ده و ُپربار در کتایب به نام «توماس مونترس ،الهیات انقالب ( »)1920آن را واکاوی کرد (مقایسه کنید با انگلس،
 ،1946.صفحه )47
به گفتهی انگلس ،آخرین جنبش انقالیب که به نام مذهب به وقوع پیوست جنبش پیوریتانیسم انگلیس در قرن  17بود .اگر
یمبینیم که مذهب ،و نه ماتریالیسم ،ایدئولوژی این انقالب را تشکیل یمدهد ،دلیلش ماهیت ارتجایع سیایس این فلسفه در
یگ
انگلستان است که از سوی (توماس) هابس و دیگر هواداران سلطنت مطلقه نمایند یمشد .فرقههای پروتستاین  ،در
یگ
مقابله با این ماتریالیسم محافظهکار دادباوری( )2جن را بر ضد استوارتها و زیر پرچم مذهیب خویش و جنگجویانشان به
.راه انداختند (انگلس  ،11892صفحه )99

این تحلیل بسیار جالیب است :انگلس با درهمشکسنت نگرش تکخیط به تاریخ تأکید دارد که از مری اث عرص روشنگری بر
ً
جای مانده است .مبارزه میان ماتریالیسم و مذهب لزوما با جنگ میان انقالب و ضدانقالب ،تریق خوایه و ارتجاع ،آزادی و
یگ
ً
استبداد و ستمدیدگان و طبقات حاکم بست ندارد ،بلکه در این مورد خاص این رابطه کامال معکوس است ،یعین مذهب
 .انقالیب در برابر ماتریالیسم استبدادباور قرار یمگری د
انگلس نزی نظری مارکس شیفتهی رابطه پروتستانیسم و بورژوازی و بهویژه انقالب انگلیس در قرن  17شده بود – که
کالونیسم به صورت پوشش مذهیب واقیع منافع بورژوازی جدید درآمد( .انگلس  ،1888صفحه  )280خوشبختانه کاربرد
این استعارهی نماییش (یا کارناوایل؟) که مناسبات پیچیده و دیالکتییک بنی طبقات و تصورات مذهیب را تا حد پوشش
مکانییک مرموز کاهش یمدهد ،تنها تحلیل انگلس از کالونیسم نبوده است ،بلکه در دیگر آثار او نزی یمتوان فرضیهی
گسرت دهتر از مذهب را در پیوند با رش ایط وجودی رسمایهداری پیدا کرد :جزم تقدیرباوررانهی کالونیسیت  ،بیان مذهیب این
یگ
واقعیت است که موفقیت یا شکست رقابتهای تجاری به فعالیت انسان بست ندارد ،بلکه به نری وهای اقتصادی ناشناخته
یگ
و نری ومندتر و رش ایط غری قابل کنرت ل انساین بست دارد( .انگلس  ،1892صفحه )300
یگ
مقایسهی بیان دیدگاه انگلس و وبر در باب رابطهی کالونیسم و رسمایهداری مورد توجه گئور لوکاچ قرار گرفت ،به شکیل
یگ
:که هر دو دیدگاه را در نظریهی شیئ وار رسمایهداری صورتبندی کرد
تصادیف نیست کهگرایش مذهیب ِ انقالیب ِ این فرقهها ،ایدئولوژی مناسب برای نابترین شکلهای رسمایهداری را(انگلیس و«
امریکا) فراهم آورده است… حیت یمتوان گفت که اتحاد کالونیسم-و نزی انقالیب  -میان اخالق آزمون [انسان به دست
انسان] (ریاضتگری اینجهاین ) و استعالی کامل قدرتهای عیین که دنیا را به حرکت وایمدارند و به محتوای رسنوشت
خود را به نحوی اسطورهسازانه اما،
بخشندخدای پنهان و تقدیر) ساختار بورژوایی آگایه شیئ واره ( شیئ در )
(
برش شکل یم
ً
هنوز کامال ناب نشان یمدهد)3(».
لوکاچ در یک زیرنویس به عباریت از انگلس و نزی نوشتههایی از وبر ،دربارهی جامعهشنایس مذهب استناد یمکند .مسألهی
ً
یت
نی
وبر ظاهرا «ایدهالیست» همچون موضویع یب ربط و یب اهمیت انگاشته شده است:
سازگاری ب تفسری ماتریالیس انگلس و ِ
«.مهم این حقیقت نیست که آیا کیس تفسری یب اهمیت وبر را یمپذیرد یا خری ؟» (لوکاچ ،1968 ،صفحه )379
یگ
شگفت آنکه ،انگلس با وجود چهل سال زند در انگلیس ،هرگز به روندهای سیایس– مذهیب کمونیسیت یا برابریخوایه
رادیکال(جنبش حفاران) که در انقالب پاکدینان در قرن  17پدید آمد ،عالقهای نشان نداد .انگلس ،یب توجه به جنبش
.اصالح دیین در آلمان در قرن شانزدهم تنها به تحلیل شورش بزرگ انگلیس آن هم از جنبهی بورژوایی اش پرداخت
انگلس بر این باور بود که انقالب انگلستان آخرین انقالیب است که مذهب در آن

نقیش انقالیب ایفا کرده است .انقالب

کشانید مذهب ،پس از آن
:
کبری فرانسه هرگونه چهرهی مبدل و پنهان مذهیب را کنار زد و نرب دها را آشکارا به حوزهی سیایس
.دوره ،تنها به یک نری وی سیایس واپسگرا تبدیل شد (انگلس)303 ،1892 ،
نارایض از این امر در شگفت بود که بنی جنبشهای اولیهی پرولتاریای آغازین و جنبشهای

انگلس به این دلیل نظری مارکس
کمونیسیت قرن 19یک رابطهی قوی با مسیحیت اولیه وجود دارد .او در مقالهاش با عنوان «رشد اصالحات اجتمایع در
:قاره» ،در  ،1843با شگفیت به این حقیقت دربارهی کمونیستهای فرانسه اشاره یمکند و یمنویسد

با وجود این که به ملیت تعلق دارند که به یب ایماین شهرت دارند ،ویل خودشان مسییحاند .ییک از پیشفرضهای مورد
عالقهشان این است که «مسیحیت همان کمونیسم است» .آنان با استناد به کتاب مقدس ،سیع دارند قواننی اجتمایع
».ظاهری جوامع مسییح اولیه و غری ه را ثابت کنند
انگلس نتوانست توضیح دیگری برای این تناقض بجوید جز این که به عدم شناخت کتاب مقدس از سوی کمونیستهای
فرانسوی بسنده کند و بگوید :آنان آشنایی بیشتری با نوشتههای کتاب مقدس داشتهاند و چننی دریافته بودند که روح کیل
ً
آموزشهایشان کامال مخالف کمونیسم است .او با شگفیت دریافته بود که نه تنها ایکاریهای فرانسوی( ،)4بلکه ویلهلم
وایتلینگ «بنیانگذار کمونیسم آلمان» ،نزی به همانندی ریشهای میان اصول مسیحیت و کمونیسم باور داشتند .او به دالیل
فلسیف  ،اینگونه درهم آمزی ی مذهب و سیاست را نپذیرفت و بیشتر به سوسیالیستهای انگلییس )5(،که همچون ما با
پیشداوریهای مذهیب مخالفاند ،گرایش داشت ،برخالف کمونیستهای فرانسوی که بازسازی مذهب را جاودانه و آن را
به شکلهای جدید جامعهی با برنامه وارد یمکنند (انگلس ،1861 ،صفحههای  .)495 ،490 ،487این اختالفنظر ییک از
دالیل عمدهی عدم مشارکت کمونیستهای فرانسه در تدوین کتاب سالنامهی آلماین -فرانسوی (در  )1844و نزی انشعاب
از وایتلنیگ در  1846بود .این امر موجب شد که مارکس و انگلس بیانیهای علیه کتاب «عشق به کمونیسم» هرمن کریگه
 .منترش کنند
انگلس ،پس از یس سال ،این حقیقت را که جنبش کارگری سوسیالیسیت نوین جنبیش غری مذهیب است با خشنودی ثبت کرد-
به نظر او کاربرد واژهی « غری مذه » بهرت از واژهی«خداناباوری» است .دلیل اصیلاش در به سخره گرفنت ادعاهای بریخ
یب
» و «با حکم
انقالبیون ( نظری پری وان بالنیک یا باکوننی) که یمگفتند « تغیری عقیدهی مردم به خدانشنایس به دستور مفتیان
قدغن کردن خدا» یا با « تبدیل خداناباوری به یک ارکان اجباری ایمان» این است که یب اعتقادی به خدا برای اکرث یت
ً
کارگران سوسیالیست آلماین و فراسوی مفهویم یب ربط و مزخرف بود« :این واژهی (خداناباوری) کامال منیف  ،دیگر برای آنان
کاربردی ندارد؛ زیرا آنان دیگر در موضع مخالفت تئوریک نیستند ،بلکه در اعتقاد به خدا در یک موضع عمیل قرار دارند؛
یگ
آنان دیگر آشکارا خدا را کنار گذاشتهاند ،زیرا در جهاین واقیع زند یمکنند و یماندیشند و بنابراین ماتریالیستاند (انگلس،
 ،1864.صفحات )531-532
ً
بدون تردید این بازشنایس که دقیقا به مقطع تارییخ موردبحث ( یعین پایان قرن )19بریمگردد ،به فرضیهی اسایس انگلس
دربارهی قرن  18و پیدایش عرص روشنگری فرانسه (عرص ولرت ) مربوط است که مسیحیت به آخرین دوران خود یمرسد و
دیگر نیمتواند در آینده بهعنوان پوشش ایدئولوژیک برای هیچ طبقهی پیرش ویی به کار گرفته شود (انگلس ،1888 ،صفحه
 .)281به هر حال او در تحلیلهای مشخص ،نرمش بیشتری نشان داده است و به وجود جنبشهای مذهیب بالقوه
.شورشگر و یا جنبشهای انقالیب ای که شکل مذهیب به خود گرفتهاند ،اشاره یمکند
از باب نمونه ،او در مقالهای که در سال  1853در مورد درگری ی میان اسقف شهر فرایبورگ با مقامات پروتستاین وقت
(شاهزادهی رسزمنی بادن) ،نوشته است از یک شورش مسلحانهی دهقاین در دفاع از روحانیت کاتولیک و نزی از بری ون
راندن ژاندارمهای پرویس سخن یمگوید .چهگونه یمتوان این بازگشت غری منتظره به درگری یهای مذهیب سنیت قرن  17را
توضیح داد؟
حقیقت این است که تمام جنبشهای تودهای که به شکل مخیف سازماندیه یمشوند زیر فشار نری وهای حکومیت قرار«
ً
دارند و در آغاز شکل رازآمزی و غری قابل کنرت ل جنبشهای مذهیب را به خود یمگری ند .روحانیون ظاهرا فریفتهی این

موضوعاند که به خود یمباورانند که هیجان تودهها را بر ضد حکومت و در جهت منافعشان بریمانگزی انند ،ویل در واقع
.ابزارهای غری ارادی و ناآگاه خود انقالب اند…» (مارکس و انگلس ،1954 ،صفحه )633-634
آنچه حیت بیشتر مایهی شگفیت است تحلیل انگلس از سپاه رستگاری در انگلستان است :بورژوازی انگلیس یمکوشید تا به
هر قیمیت روحیهی مذهیب را در طبقه کارگر زنده نگه دارد ،تا آنجا که« :خطر کمک به سپاه رستگاری را پذیرفت ،این سپاه
تجدید حیات مسیحیت اولیه را تبلیغ یمکرد و یمگفت فقرا از برگزیدگاناند که با شیوههای مذهیب خود بر ضد رسمایهداری
مبارزه یمکنند و بنابراین عامل تضاد طبقایت در مسیحیت اولیه بودهاند؛ اینان ظرفیت آن را دارند که روزی خطری برای
ثروتمندان (که امروز پشتیبانان مایلشان هستند) بهوجود آورند»( .انگلس  ،1892 ،صفحه )306-307
نیازی به تأکید نیست که پیشبیین های انگلس اشتباه بودهاند :نه دهقانان کاتولیک آلماین و نه هواداران سپاه رستگاری
انگلیس«بهخطری برای ثروتمندان» تبدیل نشدند .در اینجا مسألهی مهم و قابل تأکید در باب این گفتارها ،استناد رصیح
و دور از تعصب انگلس به آنها است ،و نزی گرایش وی به اینکه مذهب ممکن است بار دیگر به صورت ایدئولوژی و
بیستم و به
)
فرهنگ ضدرسمایهداری و (یا) جنبش انقالیب در آید .این موضوع یمبایست در چند دههی بعد ( یعین در قرن
شکلهای بسیار چشمگری تر از سپاه رستگاری رخ یمداد ،چزی ی که برتولت برشت را مجذوب ساخت و موضوع
نمایشنامهاش «یوحنای مقدس کشتارگاهها» قرار گرفت ،از جمله یمتوان به چپهای مسییح فرانسوی از دهههای - 70
 1930و یا الهیات رهایی بخش امریکای التنی از دههی  1960تا عرص حارض اشاره کرد .اما این تاریخ دیگری است که
.مارکس و انگلس آن را پیشبیین نکردند
فریدریش انگلس با تحلیل از مذهب و رابطهاش با مبارزهی طبقایت توانست ظرفیت
دستیایب به افق نویین در رابطهی مذهب و جامعه بگشاید ،البته متمایز از فلسفهی عرص روشنگری(که مذهب را توطئهای
.ساخته و پرداختهی روحانیت یمدانست) ،و نوهگلیسم آلماین (که مذهب را جوهر انساین ازخودبیگانه تلیق یمکرد)
اعرت ایض آن را نشان دهد و راه را برای
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