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 :زمینه ها فصل دوم 

  :29-37صفحات 

 

 :در این بخش، استاد به زمینه های گرایش به مارکسیسم می پردازد و بیان می دارد 

یزه های از انگند و ارکسیسم بی خبراز فلسفه ی علمی ماز افراد گرویده به مارکسیسم، مابقی  جز دسته ی اندکی

 .روانی و اجتماعی برخوردار

 

  توضیح سته د 8در  ،ای که منجر به گرایش به مارکسیسم شده اند انگیزه های روانی و اجتماعیسپس

 :داده می شود

 افراد نفرت زده از مذهب، به خاطر تحمیل ها و فشار ها. ۱

 گ پرآزار، فقر، نداری، سخت گیری، فساد، کثافت کاری و... دیده اند.ستمرا دردها و رنج ها، مررادی که م. اف۲

 )منجر به بیزاری از هرگونه خدا و عدم باور هرگونه حکمت و شعوری در هستی(

بر )لذا  .و زورگویی در محیط آن ها راه یافته است ظلم و تجاوز دردهای زندگی، عالوه بر اینکه . انسان هایی ۳

 که چرا جلوی ظالمان را نمی گیری؟!( ؛خداوند شوریده اند

)دچار عصیان  ، دچار تفاوت در خلقت و آفرینش خویش هم هستند.۳و  ۲ . افرادی که عالوه بر شرایط دو مورد۴

 و بحران شدیدتر شده و هدف دین را بهره کشی و سرگرم کردن توده ها می دانند.(

ه )لذا ب . افرادی که می خواهند آزاد باشند و دست شان باز باشد برای لذت بردن و دوست گرفتن و عیاشی و...۵

 ند!(مذهب با این همه تکلیف و بار و امر و نهی، گره نمی خور

ت دست آلام و... و به امید پست یا مق. افرادی که به خاطر هوس ها و غرورها و تعصب ها و گردن کشی ها و... ۶

 مارکسیست ها می شوند.

 )منجر به فرار از اسالم( . افرادی که اسالم را با مسلمان ها عوضی گرفته اند و دچار زدگی از مسلمان ها هستند.۷

 . افرادی که به خاطر ضعف نظام تربیتی و تبلیغی، دچار ابهام هایی از دین و فراری از دین و مذهب هستند.۸



 

 :در نتیجه 

 الحادی پررونقی، سوق می دهند.  ی فرد را از مذهب رانده و به هر فلسفهاین انگیزه ها 

این  اکه؛ چراین همه دلیل و برهان بی فایده استدر برابر این ها،  که با فکر بازگردند.امده اند یبا فکر ناین افراد 

ند و می شو خنثی ،بیاینددر سطح آگاهی ضمیر انسان اثرگذارند و هنگامی که این عوامل در ناخودآگاه انگیزه ها 

 از کار می افتند.

 نقش او به دست می آید، داستان دنیا و دردها و رنج هایش حل می شود.ی که از انسان و بینشو آن گاه با 

 

 :راستی که 

 ازو انسان تشنه است شکی نیست. خدا هست؛ چون در خدا و خصوصیات یگانگی و بی نیازی و نامحدودی او 

 تشنگی سوزان است و سخت سوزندهکه و جهنم هست ؛ چشمه های دنیای بیرون و درونش سیراب نمی شود 


