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  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٤ دسمبر ٢١

  

  »فلسفۀ عصر روشنائی و تفکر مدرن«

٢  
  ليسم مدرنماترياليسم قرن ھجدھم و ماتريا

ماترياليسم در قرن ھجدھم به وضعيت علوم بستگی داشت، با اين وجود در اين دوران پيشرفت ھای علمی ھنوز دچار 

 به ئی به تازگی تحوالتی به خود ديده بود و علوم طبيعی ھنوز در وضعيت نو پاکيمياکاستی ھائی بود، به عنوان مثال 

در نتيجه ماترياليست ھای قرن ھجدھم طبيعت . مه ھائی به گوش می رسيدسر می برد، و از سير تحول نوعی تنھا زمز

را در سير تحولی اش در نظر نگرفته، بلکه به مثابه ماشين عظيمی تعبير می کردند که تا ابد و بی ھدف و بی آن که 

 .دارای تاريخ باشد به دور تسلسل خود ادامه می دھد

يکی از وجوه چنين خصوصيتی . زيک ناميده استرا ماترياليسم متافسم قرن ھجدھم به ھمين علت انگلس ماتريالي

 که عبارت است از بازشناسی طبيعت به مثابه ماشينی که پيش از ھمه تحت تأثير قوانين مکانيکی عمل  مکانيسم است،

علوم در فليسوفان قرن ھجدھم طبيعت را از طريق مکانيک توضيح می دادند، زيرا اين علم پيشرفته ترين . می کند

البته ماترياليست ھای قرن ھجدھم . ن تاريخ اجتماعی نيز به کار برده می شديچنين بينشی حتی در تبي.  بود دوران آنان

    شبی بس طوالنی تلقی می شد که موجب توقفااز ديدگاه آنان قرون وسط. داشتندبه سير تحولی جامعۀ بشری آگاھی ن

عالوه براين بينش آنھا نسبت به تاريخ ماترياليست نيست، زيرا به طور . ه استبود» تمام گذشته سزاوار تحقير«تمدن و 

 چنين نظرياتی نيز  کلی بر اين باور ھستند که انسان بر اساس نظرياتش عمل می کند و در پی مشخص ساختن منشأ

  .ھم تلقی کنيمدر نتيجه چنين مواردی را می توانيم به عنوان کاستی ھای نظری ماترياليسم قرن ھجد. نيستند

آنچه به تاريخ مرتبط می باشد، اين موضوع به نحوه ای که خود آنھا و طرفدارانشان و به ھمين گونه مردان انقالبی 

فيلسوفان قرن ھجدھم انتقادات خود را نسبت به نھادھای . حوادث را در ذھنشان بازنمائی می کردند قابل مشاھده است

ھمان گونه که پيش از اين نيز گفتيم، نقد آنان به نام . زی در حال رشد نمی دانستندفئوداليته منحصر به ديدگاه بورژوا

خرد انجام می گرفت و خود را قھرمان طبقۀ خاصی نمی پنداشتند، بلکه ھدفشان آزادی تمام بشريت بود، و خواھان 

از قلب انقالب فرانسه بيرون آمد با اين وجود جامعه ای که . جامعه ای بودند که اساس آن را دولتی خردگرا تشکيل دھد

چنين انقالبی بی شک پيشرفت بزرگی را در تاريخ بشری به ثبت رساند، ولی اين . می بايستی جامعۀ بورژوازی باشد

  .طبقۀ بورژوا نبود که می بايستی با آزاد سازی خودش به رھائی تمام بشريت تحقق بخشد
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 استثمار انسان از انسان را از بين نمی برد، ولی   و جامعۀ طبقاتیجامعۀ بورژوا به عنوان آخرين شکل تضاد اجتماعی

 و نيروی مولد انسانی ضروری برای تحقق چنين حرکت تاريخی را برای از بين بردن نظام سرمايه داری  شرايط ماّدی

ھم از آن حرف به ھمين دليل بود که انگلس نتيجه می گيرد که سيطرۀ خردی را که فيلسوفان قرن ھجد. ممکن می سازد

تحليل . بدانيم » سيطرۀ اوج آرزومندی ھای طبقۀ بورژوا« می زدند، ھمان طور که تاريخ نشان می دھد، بايد به عنوان 

 پيروان آنھا نمی توانستند از مرزی که شرايط امتفکران بزرگ قرن ھجدھم، و نه حت«ھای انگلس نشان می دھد که 

  .»ن کرده بود فراتر روندييتاريخی تع

، علوم طبيعی، زمين کيميا. طی قرن نوزدھم علوم محدوديت ھائی را که شامل حال قرن ھجدھم بود پشت سرگذاشت

شناسی پيشرفت کرد و داروينيسم به پژوھشگران علمی نشان داد که چگونه طبيعت را در سير تحولی آن مورد بررسی 

 پديده ھا دارای تاريخ می ۀاز اين پس ھم.  گردش استقرار دھند، و نه به مثابه ماشينی که پيوسته دور خودش در حال

شوند ؟ منظومۀ خورشيدی، زمين، گياھان، حيوانات، انسان در پيوند با يک ديگر تحول يافته و در روند تاريخی 

  .عظيمی به ھم مرتبط ھستند

ر در حد پيشرفت ھای جديد کلوپديست ھا به آن اعتقاد داشتند، ديگقرن نوزدھم، ماترياليسمی که آنسياز نخستين نيمۀ 

مبلغين . طرفداران اين نوع ماترياليسم ھستند که مارکس و انگلس آنھا را ماترياليسم ساده انديش می نامند. علمی نبود

 برای گسترش نظرياتشان فعال بودند ولی به ھيچ عنوان فراتر المان در ١٨٦٠ تا ١٨٥٠ماترياليسم ساده انديش از سال 

ات مذھبی و اعتقاد به طبيعت شناسی تنھا برای رد اعتقادفتند، تمام پيشرفت ھای علمی در عرصۀ شان نرتادان از اس

لودويگ فوير : انگلس....( و به ھيچ عنوان در پی گسترش نظرياتشان نبودند وجود خدا مورد استفادۀ آنھا قرار گرفت

  ).فصل دّوم. باخ

ماترياليست . نجامدست به گسترش نظريۀ ماترياليسم بيمی بايگسترش علوم راه نوينی را گشوده بود، يعنی راھی که 

   ھای قرن ھجدھم نيز به تحقق چنين فرايندی انديشيده بودند، يعنی به کار بستن نظريۀ ماترياليست در تاريخ و بررسی

  .روندھای اجتماعی

الکتيک، و در مرحلۀ دّوم  در مرحلۀ اّول ماترياليسم دي مارکس و انگلس به اين مأموريت مضاعف تحقق بخشيدند،

ولی چگونه مارکس و انگلس به ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی . ماترياليسم تاريخی را بنيانگذاری کردند

که خصوصيات بنيادی  تحقق بخشيدند و چگونه ھستۀ خردگرای ديالکتيک را از پيکرۀ نظريات ھگل آزاد ساختند، و اين

 تاريخ حزب بلشويک  اترياليسم تاريخی کدام است، چنين پرسش ھائی را می توانيم ازماترياليسم ديالکتيک و م

  .بياموزيم

به ھمين علت لنين روی ماترياليسم ديالکتيک .  را تحول بخشيدندالمان مارکس و انگلس نظريات ماترياليسم قرن ھجدھم 

نوان ديالکتيسين فلسفۀ عصر روشنائی را به مارکس و انگلس به ع. به عنوان شکل مدرن ماترياليسم تأکيد کرده است

آنھا با تکيه به روش ديالکتيک مارکسيستی کاستی ھای . طور کامالً مشخص با پشت سر گذاشتن آن تحول بخشيدند

فلسفۀ عصر روشنائی را که مشروط به محدوديت ھای علمی عصر خود بود، و پيشرفت ھای نوين علمی نيز عبور از 

بر اين اساس، ديدگاه .  ساخته بود، در عين حال ماترياليسم تاريخی را نيز بنيانگذاری کردندآن را اجتناب ناپذير

از آن جائی که تنھا . ماترياليست برای نخستين بار به شکل کامالً مؤثر در عرصۀ اجتماعی و تاريخی به کار برده شد

تنھا ادامه دھندۀ انديشمندان عصر روشنائی   و مارکسيسم بود که به چنين پيشرفتی تحقق بخشيد، بايد آن را تنھا وارث

  .بدانيم
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 ديالکتيک بودن آن است که می تواند با علوم مدرن ھم بائی داشته باشد، و ھيچ بينش علمی  ماترياليسم تنھا به شرط

ه ھای ماترياليسم تاريخی براساس ماترياليسم ديالکتيک بررسی پديد. تاريخی به جز ماترياليسم تاريخی وجود ندارد

  .زندگی اجتماعی و سير تحول اجتماعی را ممکن می سازد

با وجود تمام پيچيدگی ھای پديده ھای زندگی اجتماعی به علمی «با تکيه بر چنين گسترشی است که علم تاريخ اجتماعی 

ملی داشته تبديل می شود که می تواند به دقت علوم طبيعی در رابطه با تحوالت اجتماعی نقش قانونگذار و کاربرد ع

سوسياليسم، ...«: سياليسم علمی می ناميم را سو] ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی[کاربرد عملی . »باشد

مارکس و انگلس بارھا روی اين سير . » آينده ای بھتر برای بشريت است که به جايگاه علمی ارتقاء می يابد رؤيای

  .تحولی تأکيد کرده اند که از ماترياليست ھای قرن ھجدھم آغاز شده و به سوسياليسم و کمونيسم منتھی می شود

به موازات ھر تحول بزرگ بورژوائی، در عين حال حرکت طبقاتی ديگری «دورينگ نشان می دھد که انگلس در آنتی 

در اين جا بايد به جلوه گاه ھای تئوريک در جنبش طبقه . »آغاز می شود که کمابيش طاليه ھای پرولتاريای مدرن ھستند

 قرن شانزدھم و ھفدھم اشاره کنيم که  نقاشان«  :  های که ھنوز کامالً شکل نگرفته اشاره کنيم، در اين مورد می توانيم ب

 ، مابلی Morellyمورلی (تصاوير جامعۀ کمال مطلوب را عرضه کرده اند، در قرن ھجدھم نظريات کامالً کمونيستی 

 Morelly (از اين پس برابری تنھا نبايد به حقوق سياسی محدود گردد بلکه بايد به شرايط زندگی. را مشاھده می کنيم 

از اين پس نه تنھا امتيازات طبقاتی بايد حذف گردد بلکه تضادھای اجتماعی نيز بايد از . اجتماعی فرد نيز گسترش يابد

  .»بين برود 

اگر مارکس مدعی می شود که فرانسوی ھا ماترياليسم را به شکل متمدنانه ای عرضه کرده اند، به اين علت بود که 

  .ا در مرکز توجھات خود قرار دادندماترياليست ھای قرن ھجدھم انسان ر

در نوشته ھای ھلوسيوس که در آغاز به بررسی نظريات جان الک می پردازد، به روشنی انتقال « : مارکس می گويد 

ھلوسيوس ماترياليسم را در چشم انداز زندگی اجتماعی و انسان . خصوصيات بارز فرانسوی را در ماترياليسم می بينيم

ابليت ھای جسمی و عشق به خويشتن، لّذت و منافع شخصی جزء چنين چشم اندازی بوده و در کسب ق. درک می کند

برابری طبيعی ھوش و استعداد افراد آدمی، يگانگی بين پيشرفت خرد و .  اخالقی مطرح می باشد  بنيادھای پيوند با

ت اساسی نظام فکری او پيشرفت در عرصۀ صنعتی، نيک سرشتی طبيعی انسان، نقش بنيادی امور تربيتی، نکا

  :مارکس کمی دورتر می نويسد » .ھستند

نيازی به ھوش و فراست خارق العاده ای نيست تا پی ببريم که ماترياليسم در بنيادھای نظری اش در خصوص نيک «

ن کنندۀ تجربه، و آموزش و پرورش، تأثيرات شرايط ييو ھوش و استعداد نزد انسان، نقش تع) ٧(سرشتی اوليه 

امون، نقش بسيار مھم صنعت، باز شناسی حق بھره مندی و لذت از زندگی، و غيره، ضرورتاً به کمونيسم و پير

  .»سوسياليسم باز می گردد

و ) ٨(اين رابطه بين ماترياليسم و کمونيسم در طيف دکترين ھامطرح گرديده و در نظريات انقالبيونی مانند بابوف 

شاگرد ھلوسيوس ) ١٠(جرمی بنتھام . سم فرانسه آغاز کرده اند قابل بررسی می باشدکه مستقيماً از ماتريالي) ٩(ه ئيفور

اين ھمان کمونيسمی است که اتين کابه . برای بنيانگذاری کمونيسم انگليسی از او الھام گرفت) ١١(بود و رابرت اوون

وانيم ماترياليسم را در رابطۀ اگر بت. نمايد می برد و ترويج می المانطی تبعيدش با آن آشنا می شود و آن را به ) ١٢(

لی اش با زندگی اجتماعی به عنوان وجه مشخصۀ ماترياليسم فرانسوی تلقی کنيم، ولی اين ماترياليسم اّما، ھنوز به سمف

چنين فقدانی در ماترياليسم فرانسوی حتی بزرگترين نمايندگان سوسياليسم اتوپيک . قوانين تحوالت اجتماعی آگاه نيست

انگلس شباھت عميقی را که از اين . ه و رابرت اوونئي در بر می گيرد يعنی فيلسوفانی نظير سن سيمون، فوررا نيز
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ھيچ يک از آنھا خود را به عنوان نمايندۀ طبقاتی معرفی : منظر بين اتوپيست ھا و فالسفه وجود دارد توضيح می دھد 

  .نمی کرد

اوتوپيست ھا نيز خود را نمايندگان پرولتاريا معرفی . رفی نمی کردندفالسفه خود را به عنوان نمايندگان بورژوازی مع

اوتوپيست ھا نيز مثل . نمی کردند، ولی ھر يک آرمانخواھانه آزادی تمام جامعۀ بشری را ھدف خود قرار داده بودند

با اين . د می کردندفالسفه موضع انتقادی داشتند و به نام خرد ناب و عدالت ابدی ھريک طرح اصالحاتی خود را پيشنھا

وجود، انگلس يادآوری می کند که بين خرد و عدالت ابدی نزد فالسفۀ قرن ھجدھم و اتوپيست ھای قرن نوزدھم يک دنيا 

  . تضادھای خود را گسترش داده و به بی نظمی ھايش دامن می زند طی اين مدت، جھان بورژوازی. فاصله وجود دارد

سفه، نھادھای سياسی و اجتماعی که پس از پيروزی انقالب شکل گرفت، چشم انداز در مقايسه با نويد ھای بزرگ فال« 

در نتيجه، اتوپيست ھا چنين جھانی را به باد انتقاد گرفتند . »تلخ و نااميد کنندۀ کاريکاتور مضحکی را به نمايش گذاشت

« لی اتوپيست ھا فکر می کردند که و: ه انتقادات ھوشمندانه ای عرضه کرد ئيبيش از ھمه شارل فور.  کردندءو افشا

و به ھمان اندازه از خرد فاصله دارد که بی عدالتی در » جھان بورژوازی بر اساس اصول فالسفه بنيانگذاری شده 

عصر فئوداليته و يا در ديگر اشکال اجتماعی تاريخ گذشته، و اگر خرد و حقيقت تا کنون ھدايت جھان را به عھده 

وده که ھنوز کشف نشده بوده است، و اگر انسان ھوشمندی که می بايستی چنين حقيقتی را کشف نداشته، به اين علت ب

کند وجود نداشته است، از اين پس نه به عنوان محصول سير تحولی تاريخ، بلکه بر حسب اتفاق حقيقت را کشف خواھد 

 و مبارزه و رنج جلوگيری  سال اشتباه ٥٠٠ سال پيش به دنيا بيايد و از ٥٠٠چنين فرد ھوشمندی می توانست در . کرد

  .»کند

 راه حل ھای مسائل اجتماعی   اجتماعی و کاربردته شده نيستند و قوانين سير تحولنيروھای مولد تاريخی ھنوز شناخ

  .زودی ماترياليسم تاريخی کشف خواھد شده ولی ب. ھنوز کشف نشده اند

انگلس نشان می دھد . گردد، حتی راه حل برای مسائل اجتماعیولی اين بار ھمه چيز در تاريخ با نور علم روشن می 

که سوسياليسم اتوپيک محدوديت تاريخی خاص خود را داشته که عبارت است از فقدان گسترش توليد و فقدان مبارزۀ 

  .طبقاتی، که تنھا گسترش بعدی آنھا بوده که شرايط پيدايش سوسياليسم علمی را ممکن می سازد

 در عرصۀ طبيعت بلکه در رابطه با سرنوشت خود آنھا نيز  می، مارکسيسم نه تنھا برای بشريتبا سوسياليسم عل

لۀ حاکميت خرد در جامعه نيز به سھم خود به فرجام خردگرايانۀ أروشنگری ھای علمی عرضه کرد، و بر اين اساس مس

  .خود نائل آمد

 اين عامل  و: ميت خرد در جامعه بوده است مارکس و انگلس به روشنی نشان می دھند که چه عاملی مانع حاک

آنھا نشان می دھند که شرايط حاکميت خرد بر اساس . بازدارندۀ خرد نيز چيزی به جز استثمار انسان از انسان نيست

و بايد . حذف نظام سرمايه داری ممکن می گردد و پرولتاريا ھمان نيروی اجتماعی است که به آن تحقق خواھد بخشيد

  .ابزاری که پرولتاريا بايد برای چنين ھدفی به کار گيرد تسخير قدرت از طريق انقالب استدانست که 

از اين پس انسان می . به اين ترتيب خرد از سايۀ جامعه ای که نمی تواند خود را با آن تطبيق دھد بيرون خواھد آمد

صر محدوديت ھا به عصر آزادی راه تواند جامعه را بر اساس خرد و مطابق بر برنامه ھدايت کند و بشريت از ع

  .خواھد گشود

 يک ششم کرۀ  تاريخ حزب بلشويک به ما نشان می دھد چگونه مارکسيسم به ھدايت لنين و ستالين سوسياليسم را روی

  .زمين بنا نھاد

کمال مطلوب جھان شمول بشری که به شکل گويائی توسط فالسفۀ قرن ھجدھم مطرح شده بود، به اين ترتيب تحت 

فيلسوفان آزادی بشريت را نه از ديدگاه طبقۀ اجتماعی . شرايط خردمندانه پديدار گشته و به فرجام عينی خود نائل می آيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 اين حاکميت بورژوازی  آنھا حاکميت انسان را می خواستند ولی. خاصی بلکه در حالت عمومی آن مطرح می کردند

با   رھائی تمام بشريت مشروط به آزادی پرولتاريا خواھد بود و مارکس و انگلس کشف کردند که. بود که از راه رسيد

 و با ورود به   بشری از حالت انتزاعی خارج گشتهتکيه به انقالب پرولتاريائی و ساختمان سوسياليستی، جامعۀ واقعاً 

  .جامعۀ بی طبقه، به واقعيتی عينی تبديل خواھد شد

  ادامه دارد

  


