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 کمونيست فرانسوی - ژرژ پوليتزر:نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٤ دسمبر ٢٣

  

  »فلسفۀ عصر روشنائی و تفکر مدرن«

٣  
 ماترياليسم و بورژوازی

 که پرولتاريای انقالبی به شکل جدی بورژوازی را به مخاطره انداخت، بورژوازی نيز به ياد خدماتی افتاد که از وقتی

کليسا و اعتقادات مذھبی برای حفظ قوانين اجتماعی انجام داده بودند و به اين ترتيب فلسفۀ اجداد انقالبی اش را به 

 باقی نمانده بود که در سکوت از المانی بورژوازی فرانسه و ھيچ دست آويزی برا: انگلس می نويسد . فراموشی سپرد

شباھت داشتند که ھنگام سوار شدن بر عرشۀ کشتی با   شان قطع نظر نکنند، در اين صورت به نوجوانی ۀآزادی انديش

يدی افتخار سيگاری را گوشۀ لبش پک می زند ولی به خاطر لرزش ھای کشتی دچار حال به ھم خوردگی شده و با بی ق

 .سيگارش را رھا می کند

متفکران برجسته يکی پس از ديگری به پرھيزکاران با تقوا تبديل می شوند و به تدريج با احترام از کليسا ياد کرده و 

  .خود را با افکار جزمی و سنت ھائی تطبيق می دھند که از اين پس به زعم آنھا اجتناب ناپذير است

می مذھب کاتوليک از خوردن گوشت درروزھای جمعه امتناع می ورزد و بورژوازی فرانسه با رعايت سنت قدي

  . نيز روی صندلی ھای کليسا به موعظۀ بی پايان پروتستان ھا گوش می دھد و عرق می ريزدالمانبورژوزای 

  : ديگر با ماترياليسم توافقی ندارند المانبورژوازی فرانسه و 

 Die Religion muss dem Volk erhalten werden 

در . از ديدگاه آنان مذھب تنھا و آخرين وسيله برای نجات جامعه از ھرج و مرج کامل است. مردم به مذھب نياز دارند

خصوص بعد از جريان کمون، بورژوازی ارتجاعی به شکل نظام يافته ای ماترياليسم را به ه  و بالمانواقع، در 

ماترياليسم ديالکتيک را « در فرھنگ واژگان فلسفی اصطالح حتی تا ھمين چند سال پيش از اين. فراموشی می سپارد

به عنوان اشکال ماترياليسم ) مکتب اثبات گرا يا تحصل گرا(ماترياليسم بدوی و حتی پوزيتيويست . قيد نمی کردند

دود معرفی می شدند و توسط فيلسوفان ارتجاعی که بيش از پيش جمعيت دانشگاھی را تشکيل می دادند پيروزمندانه مر

 بينش راز و رمز  در عين حال بين جوانان تحصيل کرده عليه علم و تحقير آن تبليغ کرده، و کمابيش. اعالم می شد

 و تاريخ شناسان ارتجاع با اتکاء به آنھا  مدارانه را گسترش می دادند تا آنھا را از گزند نخبگان بی شمار در امان بدارند

  .می آموختند  اھا علت اصلی موفقيت انقالب را به بورژو
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با اين وجود روش . ولی روشن است که نمی توانستند تمام آنسيکلوپديست ھا را از برنامۀ درسی مدارس حذف کنند

کوتوله ھائی مسلح به : توضيح می دھد » جواھرات دست و پا گير« در کتاب ديدروخاصی را به کار می بردند که 

شنيدم که يک نفر بينی اش .  به سبک و سليقۀ خودشان پيرايش می کنندقيچی و تيغ ريش تراشی که سر مردان بزرگ را

! آه : کوتوله به او گفت «را می خواست و نمی توانست بی آن که اين قطعه روی صورتش باشد خودش را نشان دھد، 

، خيلی اين بينی که موجب تأسف شما شده، ترکيب صورت شما را به ھم می زد. کله، دوست من، شما ديوانه ھستيد

  »...دراز، دراز بود

بعد . اين بينی درازی که سعی می کردند از روی صورت آنسيکلوپديست ھا حذف کنند، افکار ماترياليستی آنھا بود

شروع کردند به انتشار منتخب آثار با متن ھای بی اھميت و نوشتن کتاب دربارۀ فيلسوفان قرن ھجدھم ولی فراموش 

 نوشته است، در Bayet بايهبه عنوان مثال، در کتابی که اخيراً پروفسور . اترياليست بودندکردند يادآور شوند که آنھا م

  .مورد قرن ھجدھم فراموش می کند از ماترياليسم حرف بزند

    در دوران امپرياليسم تعميق می يابد، نظام سرمايه داری بيش از پيش به نظريۀ کليدی ولی به تدريج که تمام تضادھا

و به اين ترتيب فاشيسم نازی نشان داد که بازھم بيشتر . ضرورت مذھب و عرفان برای توده ھايعنی  : روی می آورد

از اين ھا بايد به سوی راز و رمز مداری و نظريات عرفانی رفت و حتی خيلی بيشتر از مذاھب قديمی بايد از خرد 

 می رسد، اين است که کارگران به قوانين آن چه برای اليگارشی نظام سرمايه داری خطرناک به نظر. فاصله گرفت

به ھمين علت فاشيسم بر آن می شود تا آنھائی را که دارای چنين شناختی ھستند، يعنی . تاريخ دسترسی پيدا کنند

به اين ترتيب مبارزۀ طبقاتی نفی شد . مارکسيست ھا را کامالً از بين ببرد و نژاد پرستی را در اذھان عمومی تلقين کند

  .ای آن مبارزۀ نژادھا مطرح گرديدو به ج

در اين جا کامالً آشکار است .  که در اين انديشه مشاھده می شود واقعاً ابتذال آميز است راز و رمز مداری و عرفانی

در حالی که مقدماتی ترين شناخت . جز کار بست ترفندی برای استتار طبقات اجتماعیه که نژاد پرستی چيزی نيست ب

ولی روزنبرگ . ھد که نژاد و جنگ نژادی چيزی به جز افسانه پردازی ساختگی نيستعلمی نشان می د

)Rosenberg (نبايد در  نظريه پرداز رسمی در زمينۀ نژاد پرستی اعالم می کند که گوئی دليل خاصی وجود دارد که 

رای ما ممکن نيست که ب«: جو پرداخت، زيرا نژاد و جنگ نژادی فرجام شناخت نھائی است  و فراسوی نژاد به جست

است که می خواھد با آھن و آتش درک آنچه را که در فراسوی » دولت نژاد پرست«در واقع، . »فراتر از اين برويم

با از ميان بردن آزادی دموکراتيک و .  ناممکن سازد و به شکل دائمی تاريک انديشی را سازمان دھی کند،نژاد نھفته

راز و . اينک، نظام سرمايه داری عليه علم موضع می گيرد. فان را جايگزين کنندعلم، بايد راز و رمز مداری و عر

رمز مداری و انديشه ھای عرفانی بايد انسان را در حماقتی بی حد و مرز غرق کند، و او را به فردی کامالً فرمانبردار 

  - تکيه از پورتال است– .و آماده برای جنگ تبديل سازد

 و نه به عطر  رمز مدار و عرفان مسلک نيز می بايستی مسلک تنفر و تحريک باشدبه ھمين علت مکتب راز و 

انسان . معنويت بلکه بايد به بوی خون آغشته باشد و نظام تربيتی بايد جای خود را به پرورش نژاد نوينی واگذار کند

 پوششی برای بازنمائی آن ۀبکمال مطلوب برای نظام نژاد پرست، آدم ماشينی و رباتيک است که نژاد آريائی به مثا

روح نژادی که نازی ھا می خواھند به انسان تلقين کنند، روح برده است، يعنی روحی که انسان را تا جائی . خواھد بود

 بر آن می المانپس از اين ھمه جايگزينی، سرمايه داری بزرگ . که ممکن است به آدم ماشينی و رباتيک تبديل می کند

 تحت   که  را در کشوری حاکم سازد  می خواھد ظلمتالمانسرمايه داری . ای روح بشر بسازدشود که جايگزينی بر

 فلسفۀ   نام بزرگان  گسترش يافته بود، اين عصر روشنائیالمان فالسفۀ عصر روشنائی فرانسه، عصر روشنائی  تأثير

  .گلرا به ياد می آورد، بزرگانی مانند کانت، گوته و ھ  المانکالسيک و ادبيات 
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نازی ھا، اّما ھميشه خواھان نورکمتر و . می خواست و اين از آخرين سخنان اوست» ھميشه روشنی بيشتری«گوته 

ظلمت بيشتری ھستند، به ھمين علت متفکرين بزرگ عصر روشنائی را يا به سکوت برگزار می کردند و يا اين که 

ليست بود و به خاطر الی که بورژوازی انقالبی ماتريادر ح. نظريات آنھا را در اشکال مبتذلی به تحريف می آلودند

اين بار، پرولتاريا است که به علم نيازمندمی باشد و با آن . علمی که بدان نيازمند بود عليه کليسا دست به شورش زد

از آغاز قرن بيستم، بورژوازی مدعی ضرورت مذھب برای توده ھا بود و سرمايه داری در حال زوال . متحد می شود

ترين اشکال راز و رمز مداری، و در رمز و راز خون و نژاد، و با تالش در ايجاد ظلمت  بربر می کوشيد تا با اتکاء به

  .جو کند و  پناھگاھی برای تداوم حيات خود جست در روح توده ھا

جو در فراسو و پشت صحنۀ نژاد پرستی را ممنوع  و  نظريه پرداز نژاد پرست وقتی جستRosenbergروزنبرگ 

طبقۀ » آريائی برتر با موھای بور و چشمان آبی«ه کاری دست می زند، زيرا در پشت پردۀ اعالم کرد، می دانست به چ

، آريائی برتر المانبه ھمين علت است که در خود . پست جھان وطنی، اليگارشی نظام سرمايه داری موضع گرفته بود

بور بود و نه چشمانش آبی و نه با موھای بور و چشمان آبی می توانست پای موعظۀ ھيتلر بنشيند که او نه موھايش 

ولی موسيلينی برای نژاد آريائی .  و تنھا به اين علت ساده که چنين نژادی وجود نداشت حتی به نژاد آريا تعلق داشت

  . نيز نژاد پرست شدجاپانیشمالی موعظه می کرد و سرمايه داری 

ه چنين شيوه ھائی که در پی حذف عصر  برای نجات خود با توسل ب ولی با تمام تالش ھای نظام سرمايه داری

زيرا پيش از ھمه يک ششم کرۀ زمين از . روشنائی و دو ھزار سال تمدن در اذھان عمومی است، به نتيجه نخواھد رسيد

کشور . حيطۀ سيطرۀ او خارج شده، و اتحاد جماھير شوروی به دژ مستحکم صلح و در عين حال تمدن تبديل گشته است

 ھستی را مبدأ آگاھی می داند بی  فاشيسم نمی تواند چنين قانونی را که. رد و روشنائی نيز ھست خِ سوسياليستی سرزمين

 در ذھن ،ھر چند تالششان بر اين بود که افسانه ھائی را که به شرايط و سطح زيستی قرن دھم تعلق داشت. اعتبار سازد

ھر چند که خواستند در ذھن . ن بيستم است زيستی امروز شرايط قررايطولی ش. بشريت قرن بيستم تزريق کنند

  – استثمار سرمايه داری –پرولتاريای صنعتی ذھنيت ژرمن ھای باستانی را تزريق کنند، ولی شرايط زيستی آنھا 

به طور کامالً مشخص به ھمين دليل است که فاشيسم با .  آنھا دوباره متشکل می سازد ذھنيت پرولتاريای انقالبی را در

ولی چنين خشونتی تنھا نشان ضعف آنھاست و توده ھای کارگر .  بديل در پی تحقق جھانی ناممکن می کوشدخشونتی بی

را بيش از پيش عليه خود بسيج می کند، خصوصاً به اين علت که تضادھای نظام سرمايه داری گسترش يافته و فاشيسم 

  .نه تنھا قادر به حل آنھا نيست بلکه آن را وخيم تر نيز می سازد

   ولی توده ھای شھيد شده. ھيتلر و ھم مسلکانش با خدمت به کالن سرمايه داری، جھنمی عظيم روی زمين بر پا کردند

  . شکاياتشان را به آسمان نخواھند سپردئیاين بار عليه جنگ و بينوا

ياليسم در توده ھای در حالی که بورژوازی محافظه کار از ماترياليسم اجتناب می کند، تأثيرات انديشۀ پيشگام و ماتر

يعنی : وسيع مردم فرانسه دست نخورده باقی می ماند، و پيشگامان پرولتاريای انقالبی ماترياليسم مدرن را برمی گزينند 

بنياد تئوريک «ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی، ھمان گونه که در تاريخ حزب بلشويک نوشته شده، در 

. احزاب کمونيست تنھا احزاب مارکسيستی ھستند. تشکل يافته است» مارکسيستکمونيسم، اصول تئوريک حزب 

 و به ھمان شکلی که ديديم، يعنی اصلی که  احزاب دومين انترسيونال صراحتاً ماترياليسم ديالکتيک را نفی می کنند

 می تواند پايه و اساس ولی به اين علت که ماترياليسم تاريخی. بدون آن ماترياليسم تاريخی نيز وجود نخواھد داشت

در حزب . تنھا حزبی است که علم را اساس حرکت خود قرار می دھد علمی حرکت سياسی را تشکيل دھد، حزب ما 

قطعنامه ھای حزب ما . ما، بيانيه ھا و راه کارھا از طريق سازش و سنتز نظريات و منابع متنوع صادر نمی گردد

اين علم به ما متعلق دارد و فرجام سير .  با منافع توده ھای مردم استحاصل تمرکز روی تحليل واقعيات در رابطه
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تحولی دراز مدتی است که فلسفۀ عصر روشنائی يکی از مراحل مھم آن به حساب می آيد، و از ھمين رو ما وارث و 

ده دار کار و وظيفه ای ادامه دھندۀ آن ھستيم، مضافاً بر اين که حزب ما تنھا حزبی است که به شيوۀ قانونمند و دائمی عھ

  .شده که در قرن ھجدھم آنسيکلوپديست ھا به عھده داشتند

از . حزب ما تنھا حزبی است که نور علم را در رابطه با مسائل اقتصادی، اجتماعی و سياسی بين توده ھا منتشر می کند

نشان دھيم، ھمان گونه که دکارت  آموزش توده ھا نيست، بلکه می خواھيم به آنھا ۀمسألطرف ديگر بی ھيچ استثنائی، 

  .» طال و الماس با ارزش باشد ۀاندکی مس و شيشه تا چه اندازه می تواند به انداز« می گويد، 

حزب ما تنھا حزبی است که به نحو کامالً مؤثری از علم عليه ظلمت و ناآگاھی دفاع می کند و به ھمين علت نيز توجه  

  .ه را به خود جلب کرده استبھترين نمايندگان علم و ادب فرانس

از سوی ديگر، انصراف از مقابله در برابر خشونت در سطح سياسی، با انصراف از مقابله با راز و رمز داری جھان 

راز و رمز مداری و عرفان پستی و بردگی . معنويت مونيخ و مونيخ معنويت: ظلمت به شکل مضاعف تبلور می يابد 

حزب کمونيست، حزب نيروھای پيشگام جامعه، حزب مبارز .  در گذشته انقالبی بودبه معنای سقوط طبقه ای است که

بر اين اساس است که حزب ما در تداوم فرانسوی ترين تفکرات گام بر می دارد، يعنی تفکرات . در عرصۀ خرد است

سته در گسترش و زنده حزب کمونيست ادامۀ دھندۀ راستين چنين جھشی در تاريخ انديشه است، و پيو. آنسيکلوپديست ھا

  .و پويا نگه داشتن آن می کوشد

  

 :بقيۀ پی نوشت

به باور .  نظريات ژان ژاک روسو تعلق دارد  است، به پيکرۀla bonté originelleنيک سرشتی اوليه که ترجمۀ )٧

ً نيک بوده که عدالت و نظم را دوست دارد . سان وجود ندرد وھيچ انحرافی در نھاد اوليۀ ان او انسان موجودی طبيعتا

 .نيکی و پليدی در انسان حاصل رويدادھا و حوادث و شرايط زيست محيطی اجتماعی او می باشد

٨ (François Noël Babeuf  

  . محکوم و اعدام شد١٧٩٧ می ٢٧ انقالبی فرانسوی که از پيشگامان کمونيسم بوده و در ١٧٦٠مبر  نو٢٣متولد 

٩ (François Marie Charles Fourier 

 در پاريس در گذشت، اوفيلسوف بود و مارکس ١٨٣٧بر و اکت١٠و در ) فرانسه( در بزانسون ١٧٧٢ اپريل ٧ تاريخ به

 نيز يکی ديگر از روبرت اوونباز شناسی می کردند که » سوسيالست اوتوپی انتقادی«و انگلس او را به به عنوان 

  .نمايندگان اين مکتب بوده است

١٠(Jeremy Bentham  

  فيلسوف انگليسی اصلالح طلب.  چشم از جھان فروبست١٨٣٢ جون ٦ در لندن به دنيا آمد و در ١٧٤٨ بروریف 15

١١ (Robert Owen 

  سوسياليست انگليسی اصالح طلب . ١٨٥٨ نومبر ١٧ – ١٧٧١می  14

١٢ (Étienne Cabet 

  .ای اتوپيک بود و در طيف سوسياليستھ  او نظريه پرداز سياسی فرانسوی١٨٥٦مبر  نو٩ – ١٧٨٨ جنوری ١

  : منبع 

Publié par "Etudes Marxistes", Nº2 – 1er trimestre 1989  

L'article «La philosophie des Lumières et la pensée moderne» a été écrit par Politzer en juillet 

1939 pour le 150ème anniversaire de la Révolution Française. 
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