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  »»کارل مارکسکارل مارکس« « مذهب از ديد مذهب از ديد 
، عمدتًا بسر رسيده است و نقد بBر مBذهب پBيش شBرط همBه      نقد بر مذهب  برای آلمان   

  .نقدهاست

 پBBس از آنکBBه نيBBايش آسBBمانيش بBBر معبBBد و محBBراب مBBردود  -موجوديBBت دنيBBوی خطBBا

انسانی که در واقعيت افسانه ای آسمان ها، موجودی مافوق .  برمالء شده است-گرديد

 از خويشتن را يافتBه اسBت، ديگBر بBه آن تBن      بازتابی جستجو می کرده و فقط       بشری را 

. غيرانسBانی را بيابBد  » موجBود « خودش، فقBط يBک   تصوير بدلیدر نخواهد داد که فقط    

  .او واقعيت حقيقی را جستجو می کرد و بايد جستجو کند

  آفريندمذهب را میاين انسان است که : شالوده نقد غيرمذهبی عبارت از اينست که

و در واقع مذهب خود آگاهی و عاطفBه انسBانی   . و مذهب نيست که انسان را می آفريند 

البتBه  . است که يا هنوز خود را نيافته و يا آنکه تاکنون خBود را دوبBاره گBم کBرده اسBت         

انسBان در رابطBه بBا      . انسان، موجودی انتزاعی نيسBت کBه خBارج از جهBان لميBده باشBد               

) يعنBی (اين حکومت و اين جامعه است که مBذهب  . عه استجهان بشر، حکومت و جام   

 اسBBت و مBBذهب، تئBBوری  جهBBان وارونBBهزيBBرا کBBه .  را مBBی سBBازدجهBBان آگBBاهی وارونBBه 

ست، خالصه ای از دائره المعارف آنست، شکل عامه پسBند منطBق        ا عمومی اين جهان  

 آنست، جوهر شرف معنوی آنست، شور و حرارت آنست، تائيد اخالقBی آنسBت، مکمBل         

ذات انسBانی  افسانه ای مذهب تحقق . تشريفاتی آنست، بنيان کلی تسلی و توجيه آنست   

بنBابراين مبBارزه عليBه مBذهب،      .  دارای واقعيت حقيقBی نيسBت      سرشت بشری است زيرا   

  .  است که عطر معنوی آن، مذهب می باشدجهانیمبارزه مستقيم عليه آن 

حال اعتراض عليه فقر واقعBی   ضمن آنکه بيان فقر واقعی است، در عين      فقر مذهب 

  اده اسBت، احسBاس بBه يBک جهBان      تB مذهب آه و فغBان مخلBوق در تنگنBا اف    . نيز می باشد  

مBذهب تريBاک مBردم    . بی احساس اسBت، همBانطور کBه روح يBک کيفيBت بBی روح اسBت           

  .است
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مBBذهب بBBه مثابBBه خوشBBبختی تخيلBBی مBBردم اسBBت و از بBBين بBBردنش بBBه مثابBBه مطالبBBه     

هBBا در مBBورد کيفيBBت  ی مطالبBBه کنBBار گذاشBBتن خيBBال پBBرداز  . اسBBتخوشBBبختی واقعBBی آنه

بنBابراين نقBد   . آنست، مطالبه کنار گذاشتن کيفيتی است که به خيالبافی هBا احتيBاج دارد            

  . است که جلوه قدس آن، مذهب استینطفه نقد برزخبر مذهب، 

لی زنجيرها را پر پر کرده اسBت، نBه بBه خBاطر آنکBه انسBان زنجيBر              های سيا  نقد، گل 

خشBک و کسBل کننBBده ای را حمBل کنBد بلکBBه بBه خBاطر آنکBBه زنجيBر را بBه دور افکنBBد و         

نقBد بBر مBذهب، انسBان را از اشBتباه بيBرون مBی آورد تBا بBه ايBن                . گلهای زنBده را بچينBد     

ان از اشتباه بيرون آمده و بر ترتيب فکر کند، عمل نمايد، واقعيت خود را همچون انس         

سر عقل آمBده ای، ترسBيم نمايBد و بBه ايBن ترتيBب بگBرد خBود و بگBرد خورشBيد واقعBی                  

کBه انسBBان بگBرد خBBود بچرخBد، مBBذهب فقBط خورشBBيد تخيلBBی     ی تBا زمBBان . خBويش بچرخBBد 

  .ايست که بگرد انسان می چرخد

 رفت، حقيقت دنيا ميان آخرت از حقيقت بنابراين وظيفه تاريخ است که بعد از آنکه       

 اينسBت کBه بعBد از    – کBه در خBدمت تBاريخ قBرار دارد     –وظيفBه فلسBفه   . را مطBرح سBازد  

 از خودبيگانگی انسان، در وهله اول از خود بيگانگی را در اشکال مقدس برمال شدن   

 آسBمان مبBدل بBه نقBد زمBين، نقBد       ربBه ايBن ترتيBب نقBد بB     .  آن افشا نمايBد   اشکال نامقدس 

  .به نقد بر سياست می گرددحقوق و نقد الهيات مبدل قد بر مذهب تبديل به ن

  
  قسمتی از مقدمه نقد بر فلسفه حقوق هگل
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