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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 پی ير توانيان: نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ نومبر ١٠

  :اسالم ترسائی 
   مذھب از ديدگاه واقعی مارکسيسم

  

، برای بسياری موضوع رابطۀ مارکسيسم و مذھب به ھمين نقل قول از مارکس خالصه »مذھب افيون توده ھا است«

) ٢(» ت از مذھبنفر«در کتاب ) ١(»واژه ھا مھم ھستند« استاد فلسفه و گردانندۀ سايت »پی ير توانيان«. می شود

کانتن «در اينجا . نظريات قالبی را در رابطه با مارکسيسم و مذھب به شکل موشکافانه ای مورد بررسی قرار داده است

  .با او مصاحبه می کند) ٣(»وانبيلن

  

  

   دربارۀ موضوع مذھب بنويسيد، اين فکر از کجا به ذھن شما خطور کرد؟ به چه دليلی تصميم گرفتيد
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 به متن اجتماعی و سياسی فرانسه مرتبط بوده است، يعنی جائی که مسائلی را که من مطرح کردم قوياً  :پی ير توانيان  

از سوی ديگر، اين .  پرستی بارھا در اشکال اسالم ترسائی بازتعريف شده استدر اين دھه ھای اخير موضوع نژاد

پيش، در   از چندی. گسترش يافته است» مذھب ترسائی« به فضاھای خاص چپ در اشکال »نژاد پرستی اسالم ترسا«

المی نشان می نون آميز يا خصمانه عليه افرادی می شنيديم که تمايالت مذھبی و خاصه اسفضاھای چپ گفتارھای مظ

  .دادند

الھام موسعيد مبارز و نامزد .  خود را نشان داد»الھام موسعيد«اين مذھب ترسائی در فرانسه به ويژه در مورد ماجرای 

الھام : يادداشت ناشر . (بود که رو سری داشت) ۴(انتخابات يک حزب چپ افراطی، حزب نوين ضد سرمايه داری

اين ماجرائی بود که به بيرون ). دليل روسری او آماج حمالت متعددی قرار گرفتندموسعيد و به ھمين گونه حزب او به 

به برخی محافل چپ، و در عين حال در بطن حزب خود او  هيات، به جبھۀ راست و به ھمين گونسرايت کرد، به نشر

نھا را به منحرف صادر شد و آ» بازخوانی مارکس«فراخوان ھائی برای . انعکاس پيدا کرد، و حتی نزد رفقای او

  .ساختن ايدئولوژی مارکسيسم متھم کردند

عالوه بر اين موضوع در عين حال می ديدم که در روزمرۀ فضاھای مبارزان چپ، گفتار ضد مذھبی بيش از پيش 

. و اين گفتار به ويژه به کشف مجدد مارکس انجاميده بود که برای حذف مسلمانان به خدمت می گرفتند. مطرح می گردد

 نتيجه تصميم گرفتم که اين بيانيه ھا را که در چھار چوب ماجرای حزب نوين ضد سرمايه داری و به طور کلی در

  .مذھب، دائما به بازخوانی مارکس دعوت می کرد، مورد بررسی موشکافانه قرار دھم

   

  ...»افيون توده ھا« نوشته و جملۀ او خيلی شناخته شده است با اين وجود مارکس مشخصاً 

 ضد مذھبی وقتی متن را می خوانيم، روشن است که او مستقيماً . البته، ولی متن را بايد با دقت خواند :ی ير توانيان پ 

نيست، اگر چه تحليل او از ديدگاه غير مذھبی، ماترياليست حرکت می کند، و تحليل انتقادی در رابطه با مذھب را 

 درست است، ولی به عنوان مرحله ای ضروری، زيرا نقد مذھب مارکس مذھب را به نقد می کشد، اين. مطرح می کند

می ناميم دوران او بوده که مارکس اين جريان را به عنوان يک » ھگلی«يکی از موضوعات مھم برای چپی که آن را 

  .جريان ايده آليست تعريف می کند

 منطقی به نقد جامعه می ذھب به شکل کامالً اگر متن را با دقت بخوانيم، او به ما می گويد که ديدگاه انتقادی در باب م

افيون به معنای مادۀ . باز گرديم» افيون تودھا«از سوی ديگر، ضروری خواھد بود که يک بار ديگر به فرمول . انجامد

 بازی زبان انتقادی از مذھب در آن دوران بسيار رايج بوده و اين جمله را  تسکين دھندۀ درد است، اين استعاره در

در نتيجه استعاره می گويد که تسکين بخش درد است، يعنی التيام بخش درد در روياروئی .  اختراع نکرده استمارکس

  .با جھانی که انسان ھا را به بدبختی دچار می سازد

 بايد - که در واقع آن را به مثابه توھم می داند - در نتيجه، مارکس می گويد، اگر می خواھيم مذھب را از بين ببريم 

به باور او .  به نقد اجتماعی می انجامدبر اين اساس است که نقد مذھب ضرورتاً . شبختی واقعی را جايگزين آن کنيمخو

  .مذھب موضوع اصلی نيست، موضوعی نيست که بايد عليه آن مبارزۀ ايدئولوژيک يا سياسی راه انداخت

  

  ذھبی متمرکز می شوند در اشتباه ھستند؟پس اگر به مارکس مراجعه کنيم، اين مارکسيست ھائی که روی عناصر م

. در واقع، برای درک اين موضوع، بايد به بنياد نظری، از نقطۀ آغاز تفکر ماترياليستی بازگرديم :پی ير توانيان 

اگر بخواھيم مارکس را تفسير کنيم، می توانيم . ماترياليسم چيست؟ پيش از ھمه روشی است برای درک جھان و واقعيت

چنين . ن کنندۀ آگاھی می باشديين کنندۀ واقعيت نيست، بلکه واقعيت است که تعيياز ديدگاه مارکس آگاھی تعبگوئيم که 
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امری به اين معنا است که آنچه را که افراد انجام می دھند مھمتر از آن چيزی است که وقتی دست به عمل می زنند در 

  .ذھنشان دارند

 ھست که ديدگاه ايده آليستی به ما می گويد که اعتقاد به خدا مستلزم قطع نظر به شکل عينی، چنين امری به اين معنا نيز

از درک علمی و خردمندانۀ جھان، انطباق با وضعيت فرمانبرداری از قدرت حاکم، و پذيرش قضا و قدر در روياروئی 

  .با مسائل اجتماعی، و نفی برابری زن و مرد و غيره است

و ھر اندازه از . نچه را که در واقعيت وجود دارد مورد بررسی قرار می دھد و می بينددر نتيجه، ديدگاه ماترياليست آ

ديدگاه نظری به من ثابت کنند که فردی که خيلی معتقد است و يکشنبه به کليسا می رود و دوشنبه به سازماندھی 

  .اعتصاب می پردازد، ناممکن است، واقعيت آن را نفی می کند

   

  می توانيد در اين مورد توضيح دھيد؟. اين تحليل نام می بريد ن به عنوان نمونه ای از کاربست در کتاب، شما از لني

رو ه ژيک و سازماندھی مبارزه و اتحاد و غيره روبي لنين خيلی به شکل عينی با اين گونه مسائل سترات:پی ير توانيان 

پرسش عينی وقتی برای او مطرح گرديد که .  استو نقطۀ حرکت او به درستی پراگماتيسم ماترياليست بوده. بوده است

می بايستی برای عضو کشيشان مسيحی نه تنھا به عنوان عضو حزب بلکه به عنوان امکان نمايندگی او در انتخابات 

آيا اين «:  بايد پرسش ھای ديگری مطرح کرد  ءلنين فکر می کرد که پاسخ نمی تواند مطلق باشد، و ابتدا. تصميم بگيرد

اگر آری، او می تواند نمايندگی حزب را به عھده گيرد، و اگر نه، نمی تواند » از برنامه و خط حزب دفاع می کند؟فرد 

به اين معنا که اگر اين فرد مذھبی از وضعيت و شعار حزب دفاع کند، مثل ھر فرد ديگری می . حزب را نمايندگی کند

له را به شکل خيلی ساده حل می کند و به باور او مشکلی وجود ندارد، و در نتيجه، لنين مسأ. ندۀ حزب باشدتواند نماي

بايد منتظر بمانيم و ببينيم که افراد از چه چيزی . تنھا رفتار، منش و گفتار و اتخاذ وضعيت واقعی حائز اھميت است

ن دھد که فردی نمايندۀ و دفاع می کنند تا داوری کنيم، و اين تنھا شيوه ای است که کار بست آن می تواند به ما نشا

  .مبارز خوبی برای حزب ھست يا نيست

   

چرا اين موضوع اين ھمه . لۀ مذھب، ھمان گونه که شما گفتيد، غالبا پيرامون الئيسيته و روسری مطرح می شودمسأ

  موجب بحث و جدل می شود؟

ر بطن گروه حاکم يعنی بورژوازی فکر می کنم که اين موضوع نوعی شيوۀ بيانی و واکنش اخالقی د :پی ير توانيان 

سفيد اروپائی است که بيشتر با دست پاچگی انجام می گيرد، و اين گروه را در مقابل برخی فضاھای اجتماعی با نوعی 

  که تقريباً -...  مدرسه، دانشگاه، حرفه ھای تخصصی، جھان انجمن ھا و جھان سياسی-  دچار می سازد  بحران ھويتی

  . می شدند و برخی گروه ھای ديگر اجتماعی نبايد به آن راه پيدا می کردندفضاھای مقدسی تلقی 

بودند ... سياه، عرب، مسلمان که به طور کلی مھاجران فرا اروپائی يعنی غالباً   -بر اين اساس، اين گروه ھای اجتماعی 

 قانون منع برای  و صراحتاً اً  رسم در فاصله با اين فضاھای انحصاری متوقف نگھداشته شده بودند بی آن که ضرورتاً -

در واقع، توليد اجتماعی، تقسيم جامعه به طبقات، اقشار نژادی، وزن ايدئولوژی حذف . اين و آن مورد وجود داشته باشد

فرھنگ ھا و جذب اقليت ھا در اکثريت، موجب شده بود که زنانی که روسری به سر داشتند به اين فضاھا راه پيدا 

 که تا پيش از اين در انحصار گروه برگزيده بود، به عنوان نوعی ئی گروه ھای اجتماعی به فضاھاراه يابی اين. نکنند

بی حرمتی تلقی شد و سپس به کشف مجدد و انقالب محافظه کاران در الئيسيته و فمينيسم و به ھمين گونه به بررسی 

ا سال، ھر بار مطالبی را به مارکس، الئيسيته محافظه کار زيرا طی ده ھ. مجدد آثار مارکس در رابطه با مذھب انجاميد
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به عنوان مثال، به نام فمينيسم درھای مدرسه را به روی دخترانی که روسری . و فمينيسم نسبت دادند که نگفته بوده اند

  .داشتند بستند

بھترين . رف کردنداين مفاھيم را به شيوۀ فرصت طلبانه با ابزارسازی آن برای توجيه اسالم ترسائی و نژاد پرستی منح

اردوی تبليغاتی ضد روسری، در جبھۀ . شيوۀ تحليل بازگشت اين مفاھيم، با ابزار تحليلی در بررسی نژاد پرستی است

له ای که در واقع مسأ-  الئيسيته، فمينيسم -ايدئولوژی رسمی در دموکراسی ما به پوشش مصنوعی و بزک نياز داشت 

  .باز می گردد که از چندين سال پيش ايجاد شده بودبه نژادپرستی و فضای اسالم ترسائی 

   

  شما نمی ترسيد که کتاب شما از سوی مبارزان چپ، وقتی موضوع نژاد پرستی را مطرح می کنيد، بد تعبير شود؟

ھدف از نوشتن اين کتاب برای من جدی گرفتن حرفھای آنھائی است که به چنين بسيجی برای مراجعه  :پی ير توانيان  

به باور من، اين موضوع آنھا را آگاھانه يا ناآگاھانه در تبانی با منزوی کردن . حساسيت نشان می دھند رکسيسم به ما

  .زنان روسری دار و به طور کلی مسلمانان می سازد

بر اين اساس نتيجه گرفتم که ھيچ يک از .  برھان ھائی را مورد انتقاد قرار دادم که مدعی مارکس است ومن داليل

  واقعاً  لۀ سازش پذيری طرح سياسی چب آزاديبخش، و افراد مذھبی نگاه کنيم،ل و برھان ھا، اگر به دقت به مسأيدال

  .من فکر می کنم که البته می تواند تضادھائی داشته باشد، ولی نمی توانيم بگوئيم که سازش ناپذير است. اعتباری ندارد

نجامد، ولی من فکر می کنم قطع نظر کردن تالف بين جبھۀ چپ بي تواند به اخبحث پيرامون مذھب در برخی موارد می

از چنين موضوعی، باز گذاشتن راه برای پيروزی آنھائی است که بين افرادی که حق بودن دارند و آنھائی که حق بودن 

  .از آنھا سلب شده و حذف شده اند تفکيک قائل می شوند و اين وضعيت را توجيه پذير می دانند

بيش از دو دھه است که شاھد گسترش و آزادی گفتار و خشونت نژادی ھستيم که از سوی طبقات حاکم فعال متأسفانه 

 عليه گفتار برگزيدگان اجتماعی، سياسی، اقتصادی که موجب حذف و ابليس نمائی و تحريک ترس بايد دائماً . شده است

مسلمانان .  و در پيکرۀ اجتماعی مقاومت وجود داردبا اين وجود، خوشبختانه در اردوی مبارزان...می شود مبارزه کنيم

ديگر تالش می کنند و در سطح اجتماعی نيز به دوستی ھايشان   غير مسلمان ھا در زمينۀ سياسی دوشا دوش يک و

  .ادامه می دھند و در ھميسايگی يکديگر زندگی می کنند

ات مردمی به طور کلی، عليه دست آوردھای از سوی ديگر، حمالت اسالم ترسائی، ولی به ھمچنين حمله عليه طبق

فوريت برای . اجتماعی، و غيره به اندازه ای گسترده و دائمی شده که برای مقابله بايد به شکل فوری وارد کارزار شد

 و حقوق و به ويژه حقوق اجتماعی راه  آن که بتوانيم به وحدت برسيم و جبھۀ متشکل و گسترده تری را برای آزادی

  .من مشخصا به عنوان مثال به نظام بازنشستگی و بيمه ھای اجتماعی فکر می کنم. نيماندازی ک

 که افراد مذھبی و  در پايان کتاب، من يک شعر از آراگون را به نقل آورده ام که در دوران اشغال نازی ھا نوشته شده

  .غير مذھبی را برای اتحاد در مبارزه عليه اشغال فرا می خواند

ديوانه ظرافت بخرج می /وقتی که گندم زير تگرگ است/آن که به آسمان باور ندارد/مان باور داردآن که به اس«

  .»در قلب مبارزه ای مشترک/ ديوانه به اختالفات فکر می کند/دھد

اين قطعه به اين معنا است که در رابطه با برخی وضعيت ھا خطر به اندازه ای بزرگ است که مھم دانستن برخی 

به باور من وضعيت کنونی، حتی . يوانگی خواھد بود، به ويژه وقتی اختالفات به امور مذھبی مرتبط باشداختالفات د

  .اگر در حد اشغال نازی ھا نباشد، ولی گندم زير بارش تگرگ است
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  مقاله با ھمين مضمون در گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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  نامۀ ھنر و مبارزهگاھ

   ٢٠١٣مبر  نو٨

  منتشر شده در سايت انويستيگ آکسيون

  به مديريت ميشل کولن
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