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 کمونيست فرانسوی - ژرژ پوليتزر:نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٤ دسمبر ١٨

  

  »فلسفۀ عصر روشنائی و تفکر مدرن«

١ 

 

 ١٩٨٩ سه ماھۀ اّول – ٢، شمارۀ »بررسی ھای مارکسيست«منتشر شده توسط 

 ١٩٣٩جوالی ٣٩به قلم ژرژ پوليتزر در » فلسفۀ عصر روشنائی و تفکر مدرن«

  .د و پنجاھمين سالگرد انقالب فرانسهصبه مناسبت 

   

در اينجا متن قديمی با بازخوانی .  به فارسی ترجمه و منتشر شده بود٢٠١٠ چ مار٢٩ن متن پيش از اين به تاريخ اي

ياآوری می کنم که اين متن پيش از اين . مجدد و تصحيح کلی دوباره در اختيار خوانندگان فارسی زبان قرار می گيرد

 تمام متن ھای ديگر با حذف داوطلبانۀ وبالگ قديمی به تدريج در بالگفا منتشر شده بود که مانند» مقاالت«در بالگ 

خواندن اين متن بسيار ارزشمند را حتی برای چندمين بار . دوباره منتشر خواھد شد در گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 اميدوارم که ترجمۀ فروتنانۀ من در سطح انتظارات عمومی بوده. خصوصاً به سالمندانی مثل خودم توصيه می کنم

  .باشد

  ٢٠١٤مبر  دس١٧ / پاريس/حميد محوی

 

ی ھا و المانفلسفۀ عصر روشنائی درخشان ترين مکتب مادی گرای فرانسه بود که علی رغم تمام پيروزی ھائی که « 

دست آورده بودند، قرن ھجدھم حتی پيش از آن که در انقالب ه  فرانسه ب  عليه انگليسی ھا در جنگ زمينی و دريائی
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 و به ھمين نسبت در انگليس سھمی از آن الماناوج خود دست يابد قرنی کامالً فرانسوی بود، و ما که در فرانسه به 

 ». سعی کنيم با نتايج آن آشنا شويم نبرده بوديم، بايد

 مارکس   که باانگلسی دربارۀ ماترياليسم فرانسوی در قرن ھجدھم، يعنی  ١٨٩٢ در سال  انگلسچنين گفت فردريش 

عصر «با اين وجود چنين برداشتی نظريات حاکم بر .  ماترياليسم تاريخی را بنيانگذاری کرد سيار ھوشمندانۀ ب نظريۀ

 از ديدگاه نظری به گسترش و بررسی قابل توجھی می پردازند که در تاداناين اس. را از نظر دور می سازد» روشنائی

ر کندوکاوھايشان جريان فکری قرن ھجدھم فرانسه را  تکيه دارد، و د نظريه ھا در تاريخ  روی اھميت  حالت کلی

د و پنجاھمين سالگرد انقالب را در پيوند تنگاتنگ با بزرگداشت ص عکس، حزب ما هولی ب. دارند مستور نگھمی

  . مکتب ماترياليسم فرانسوی را برای انقالب آماده کرده بودند متفکرانی برگزار می کند که

  .» فلسفی فرانسه در قرن ھجدھم، به مثابه اعتقادات رايج در انقالب فرانسه بوده استماترياليسم« : انگلسبه گفتۀ 

 نتايج بعدی آن به ماترياليسم  ن کننده برای تحوالتی بود کهييماترياليسم فلسفی فرانسه در قرن ھجدھم مرحله ای تع

فلسفۀ « نتيجه ما بايد به نقش تاريخی در. ديالکتيک، و در فراسوی سوسياليسم اوتوپيک، به سوسياليسم علمی انجاميد

پيدايش و سير تحولی فلسفۀ عصر روشنائی به شکل اجتناب ناپذيری از ديدگاه علمی نشان . آگاه باشيم» عصر روشنائی

  .ن حقيقی و تنھا ادامه دھندگان آن از ديدگاه تاريخی خود ما کمونيست ھا ھستيما سرانجام وارث می دھد که

   

 :اليسم فرانسه در قرن ھجدھمبنيانگذاری ماتري

يکی از اين دو جريان فکری از انگلستان می . ماترياليسم فرانسه در قرن ھجدھم حاصل امتزاج دو جريان فکری بود

 René ١٦٢٦-١٥٩٠ (دکارتو ديگری از  ، )Francis Bacon ١٥٦١.١٦٢٦( بود فرانسيس بيکنآمد و سھم 

Descartes ( پيوسته روی اين دوگانگی منابع فلسفی قرن ھجدھم تأکيد انگلس و کسمار. در فرانسه منشأ می گيرد 

 .دانستن چنين موضوعی برای ما بايد پر اھميت باشد. داشته اند

 را از نظر دور سازد، و از سوی دکارت بر آن بود تا با ماترياليسم آنسی کلوپديست ھا ماترياليسم  از يک سو ارتجاع

چھره ای نازل در حد اسکوالستيک   دکارت ازی ھايشان سعی می کردند ازديگر سخن گويان کليسا با ھم آو

)scolastique (بايه. ارائه دھند) Bayet ( محافظه کار از . او تمامی آن چيزی است که مرد نظم می نامند«: می نويسد

) ژزوئيت ھا (ديدگاه مذھبی و سياسی، و از برخی جھات نسبت به متفکران قرون وسطائی و بسياری از مسيحيان 

  .اين نظريه مستقيماً از روی نوشته ھای دوستان مسيحی کپی شده است» .محتاط تر است

  .»بايد علم را در کتاب عظيم طبيعت مورد بررسی قرار داد«:  عليه علم مکتوب قرون وسطا می گويد بيکن

 و  تجربه بنيانگذاری شدهھر علمی بر اساس :  را به شکل خالصه چنين تعريف کرده است بيکن دکترين مارکس

، )استقراء(نتيجه گيری از جزء به کل . عبارت است از واگذاری داده ھای حسی به روش تحقيق منطقی و خردگرايانه

  .تحليل، مقايسه، مشاھده، و تجربه از اشکال اصلی روش تحقيق خردگرايانه ھستند

 نشان می دھد مارکسو » ...ستين و مھمترين استميان کيفيات بنيادی ماده، حرکت نخ«، فرانسيس بيکندر نظريات 

ماترياليسم حاوی «از اين پس، .  در مورد حرکت ماده فراتر از حرکت جا به جائی و مکانيکی آن استبيکنکه بينش 

 جان الک و سپس به ھابز به بيکنبه اين ترتيب ماترياليسم از . »نطفه ھائی است که در اشکال متنوع گسترش می يابد

 در مورد بيکن را به شکل منسجمی مطرح کرد ولی بی آن که برای اصل بنيادی بيکن تفکر ھابز«. می گرددمنتقل 

نقدی بر « بود که در کتاب جان الکولی اين . درک حسی به عنوان منشأ شناخت و نظريات دليل موجھی ارائه کند 

 نشان داد که تمام الک. »عرضه کردآن دليل موجه را ) Essay on the human understanding( »درک انسانی
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آثار او به طور کامالً مشخص يکی از منابع . با او ما در قرن ھجدھم ھستيم. افکار انسان از تجربۀ او منشأ می گيرد

  .فلسفۀ عصر روشنائی را تشکيل می دھد

می کند از اھميت  و بر پايۀ احساسات تعريف  نظريه ای که به طور کلی شناخت را حاصل رابطه با جھان محسوس

ولی . نخست، در رابطه با منشأ شناخت با بينش راز و رمز مدارانه متارکه صورت می پذيرد. بسياری برخوردار است

. در عين حال يکی از دليل و برھان ھائی که به وجود خدا تکيه داشت اعتقاد به وجود خدا را مادرزاد می پنداشت

نظريۀ افکار . ی ھم چون مھر آفريدگار بر باطن آگاه مخلوق حک شده است می گويد اعتقاد به وجود اليتناھدکارت

نابرابری به عنوان احساسی مادرزاد نزد انسان ھا . مادرزاد در عين کار برای تداوم نھادھای فئودالی کارکرد داشت

  .نشان می دھد که اين نابرابری امری الھی بوده است

 و  جربه منشأ می گيرند، به اين معنا بود که نظريۀ افکار مادرزاد مردود بودهاثبات اين موضوع که تمام نظريات ما از ت

اين است يکی از داليل اصلی و پر اھميت کتابی که .  ساخت  وارد زيک ضربۀ قاطعی به خدا شناسی و متافدر نتيجه

به فرانسه ) Condillac (کوندياکاين کتاب را . منتشر ساخت» نقدی بر درک انسان«تحت عنوان  J.Locke  جان الک

الزم .  را به شکل قابل توجھی گسترش داد و تأثيرات بسيار مھمی بر جا گذاشتجان الکآورد و ھم او بود که نظريات 

 برای پشتيبانی از مالکيت خصوصی در نظام سرمايه داری نظريۀ افکار مادرزاد  به يادآوری خواھد بود که بورژوازی

يانشان می گفتند که انديشۀ مالکيت و غريزۀ مالکيت در وجود ھر انسانی به شکل مادر را دوباره مطرح کرد و سخن گو

در نتيجه امر مالکيت در نظام سرمايه داری کامالً طبيعی بوده و ھمين علت که طبيعی بوده و ھست .  وجود دارد زاد

  ...نمی توانيم و نبايد به آن دست بزنيم

 و سپس به گشايش مکتب فالسفۀ ماترياليست دکارت، در فرانسه به ن الکجا تا فرانسيس بيکناين سير تحولی از 

 را مردود   و روش ھای آن  قرون وسطائی، و مفاھيم  تمام ساختار نظری علوم، مفاھيم و روش ھایدکارت. انجاميد

. تقاد قرار دادمکاتب قرون وسطی را قاطعانه مورد ان) اسکوالستيک(ساختار » گفتار در روش«اعالم کرد، و در کتاب 

او در واقع مدعی آزادی پژوھش علمی و عليه روش اقتدارگريانه است و اين موضع انتقادی را نيز در آغاز کتاب 

 چيزھای جھان است ۀخرد از جمل« :  ای توجيه می کند که بعدھا شھرت خاصی پيدا کرد  با گزاره» گفتار در روش«

  .»که بھتر از ھمه بين آدمھا تقسيم شده 

دستياری «  حوزۀ علم، باور بر اين است که قاعدتاً حقيقت برای ھمگان قابل حصول است و به عبارت ديگر به در

  .بستگی نداشته بلکه به روشی نيازمند است که ھر فردی می تواند آن را بياموزد» آسمان 

الطبيعه کشف اءماور ه ھای  بر آن است که اصول اين روش را آموزش دھد، و نمی گويد که اين اصول را از رادکارت

جو کرده، و بر اين  و بلکه او می گويد که چنين اصولی را با تحليل راه ھائی که به اکتشافات انجاميده جست. کرده است

، پژوھش علمی قاطعانه از » در روشارگفت«در . علمی را روشن ساخته است  اصول روش عملی در پژوھش اساس

ه و به نقطۀ زيک را به شيوۀ خاص خودش تعريف کرد جھان و فدکارتاز اين پس . ردد فارغ می گ »ھالۀ مراحم الھی«

.  بيرون می آيد دکارتیزيک مدرن از درون اين بينش فبه عبارت ديگر. زيک مدرن می انجامدآغازی برای پيدايش ف

خش از فلسفۀ او را اين ب. ندولی او ھمچنان آفرينش جھان را به خدا نسبت می دھد و وجودش را نيز ثابت می ک

يعنی « . زيک او که ماترياليست است ھيچ نقشی نداردبا اين وجود در متافزيک دکارتی خدا در ف. ک می نامندزيمتاف

  )مارکس(» .ماده تنھا جوھر و تنھا علت وجود و شناخت است

و آشکار عليه آن موضع می  از اين پس علم به مرز متارکۀ کامل با خدا شناسی رسيده و به شکل باز  دکارتاز ديدگاه

  .گيرد
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  فئوداليته در دادگاه خرد

، برای فلسفه نزد ی و ماترياليسم انگليسنيوتن و سپس دکارتزيک دست آمد، يعنی فه با نتايجی که از اين دو تحول ب

 ،انده بودچه از ايدئولوژی قرون وسطائی باقی مرصت مناسبی فراھم آمد تا عليه آنمتفکران عصر روشنائی انگيزه و ف

اين نبرد از مبارزه عليه اصول نظری که جامعۀ فئودالی مدافع آن بود . با تصميمی راسخ قاطعانه دست به مبارزه بزنند

چنين نبردی، مبارزه ای بود عليه خدا شناسی و نظريات . آغاز شد و تا مبارزه عليه تمام نھادھای آن گسترش يافت

ذھبی، و به ھمين گونه نظريات اجتماعی و سياسی که اين اصول در قانونيت مابعدالطبيعه و عليه تمام اعتقادات م

» ھالۀ مراحم آسمانی«زيک، فالسفۀ عصر روشنائی متاف نفی خدا شناسی و  با. بخشيدن به آن به خدمت گرفته شده بود

يت غير انسانی آنھا را آنسيکلوپديست ھا بی وقفه خصوص. را که کليسا به دور نھادھای فئودالی کشيده بود از بين برد

 کرده و اردوگاه ھای پر ھياھوئی عليه تعصبات، جزم انديشی، بی عدالتی، بربريت به راه انداختند، و مدعی ءافشا

 سياسی و حتی در برخی موارد به عرصۀ اجتماعی شدند، ولی خودشان را به ۀبرابری انسان ھا و انتقال علم به عرص

 .ابل جھان بينی قديمی، جھان بينی علمی يعنی ماترياليست را مطرح کردندنقد و نفی محدود نکرده و در مق

خصوص ادغام ھر دو ه ، ب )Holbach) (٢(ھولبکو ) Helvétius(ھلوسيوس، )La Mettrie) (١(المترینزد 

 ھا  در اين مورد می گويد فرانسویمارکس. جريان را به خوبی مشاھده می کنيم که به ماترياليسم فرانسوی انجاميد

ماترياليسم انگليسی را با ھوشياری بررسی کردند و به آن سرو سامان بخشيده و با کيفيتی برتر به صورت متمدنانه ای 

  .عرضه کردند

 در اشکال ھجونامه، رمان و نقد ھای بی شمار و به گزينش  زيکرا تنھا به نفی خدا شناسی و متاففالسفۀ ما خودشان 

 مذھبی محدود نکردند، بلکه تمام امکانات فن ادبی، جذابيت ھای بالغت و سالح فوق قاداتتتوضيحات علمی به جای اع

چنين فالسفه ای در . العادۀ ھجونامه با طنز ھای بيرحمانه ولی با ظرافت طبع را در مبارزۀ ايدئولوژيک به کار بستند

ه کنندگان بر جسته ای ھستند که واقع مبارزان سر سختی ھستند که ھيچ حمله ای را بی پاسخ نمی گذارند، و مباحث

  . زشت و مضحک آنان را آشکار می سازند دشمنان را با نشان دادن ناآگاھی ھايشان نابود ساخته و در عين حال چھرۀ

 در چشم انداز دوران رنسانس نزد  »فلسفه نزد متفکران عصر روشنائی«گسترۀ چنين وجه مشخصه ای در رابطه با 

در . قابل بررسی خواھد بود) Blaise Pascal(پاسکال و دکارتتا ) Rabelais (ابولهرو ) Montaigne (مونتاين

 ھمان شاھکاری است که بينش علمی را با دقت و درايت بی سابقه ای مطرح دکارتاثر » گفتار در روش«، ١٦٣٧سال 

 سازد، و يعنی اثری که  را نيز دچار سوء تعبير می ولترمی سازد، و شجاعت آن در بيان مطالب به حدی است که حتی

علوم معاصر بايد نشان دھد که به ھيچ وجه نا بخردانه نبوده، بلکه با طنزی بی بديل مکتب قرون وسطائی را در زمين 

  . بی اعتبار می سازد خودش، و با بازگرداندن دليل و برھان ھای خودش ولی با ارائۀ محتوائی تازه

با اين وجود شيوۀ فلسفه پردازی آنھا که روحيۀ فلسفی « : می گويد کارتددربارۀ مکتب اسکوالستيک در قرون وسطی، 

نازلی داشتند خيلی ساده انگارانه بود، زيرا ابھام در وجه تمايزات و اصولی که به آن تکيه می کردند، ھمان علتی است 

دانند و می توانند عليه که می توانستند از ھر چيزی با شور و حرارت حرف بزنند به شکلی که گوئی ھمه چيز را می 

به ھمين علت چنين .  از عھده برآيند، بی آن که ما بتوانيم پاسخ گوی آنھا باشيم  دقيق ترين و ظريف ترين نظريات

 تاريک  موقعيتی به نظر من شبيه نبرد فرد کوری را ماند که برای از بين بردن برتری فرد بينا، او را به سردابه ای

  ».بکشانند 

طی سال . امروز نيز ما با چنين مکتبی ھای قرون وسطائی که دليل و برھان ماھرانه ای عرضه می کنند مواجه ھستيم

اين اثر يکی از بزرگترين شاھکارھای منتقدانۀ . را می نويسد» نامه ھای ايالتی «بلز پاسکال ١٦٥٧ و ١٦٥٦ھای 

» کاسيوستيک«يه تزوير و فرصت طلبی و روش  علپاسکالادبيات جھانی بوده و حاوی ھجونامه ای است که 
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)Casuistique ( عيسويان)که حاوی نظرياتی است که آنھا برای توجيه تمام بزھکارھا ابداع  می نويسد) ژزوئيت ھا 

   . کرده بودند

: می گويد) ژزوئيت( زبان يک عيسوی  ازپاسکال، »درباب روش برای ھدايت نيّت« در ھفتمين نامه، تحت عنوان 

وقتی ما نمی توانيم از عملی جلوگيری کنيم، برای زوال آن و منزه ساختنش از نيّت استفاده می کنيم، و بر اين اساس ...«

 در ھشتمين نامه می  پاسکال در مورد چنين دليل و برھانی. »گناه را از طريق خلوص فرجام نھائی پاک می سازيم

  ». را جار بزنيم م و دروغئيبه اين معناست که حقيقت را در خفا بگو«: گويد 

که ) Pierre Bayel .Dictionnaire historique et critique(پی ير بايل » فرھنگ تاريخی و نقد «١٦٩٧از سال 

طور مشخص گذار فلسفۀ عصر روشنائی را رقم ه زيک را بی اعتبار ساخته و بشی و فناتيسم ساختارھای متافجزم اندي

ولتر در اين داستان فلسفۀ اين دوران را به تمسخر می گيرد . لسوفان قرن ھجدھم استنمونۀ في) ٣(» ساده دل«. می زند

« که مدعی بودند جھان ما يعنی جامعۀ قرن ھفدھم و ھجدھم بھترين جھانی است که می توانست وجود داشته باشد، زيرا 

ر بوده باشد، در نتيجه ھمواره شر ھر اندازه زيانبار ت. »در بھترين جھان ھمۀ امور به بھترين نحوی پيش می رود

 با ادغام مھارت علمی و ادبی ھجونامۀ معنوی ديدرو) ٤(»ژک جبرگرا«به ھمين ترتيب در . کمترين شر است

به اين ترتيب در می يابيم که . »در آن باال نوشته شده بوده« می گويد ھر چه پيش آيد ژک. جبرگرائی را ارائه می دھد

نقد . ا منتقدان ادبی سابق نسبت به فالسفۀ قرن ھجدھم فرانسه توجه کمی نشان می دھندبه چه علتی برخی منتقدان ي

  .نظريات مذھبی پيش از ھمه به نام خرد صورت مطرح می شده است

 و توميستھا) scotistes( به اين دنيا باز می گشتند، بيشتر از اسکوتيستھا کلوين و لوتر می نويسد اگر ولتر

)thomistes (چرا؟ به اين علت که به دنيائی پا می گذاشتند که مردم آگاه تر شده اند. ستند سر و صدا به پا کنندنمی توان .

  )٥(متھم و محکوم به خروج از دين و يا مسائلی نظير قسم وفاداری به دکتر خدا شناس  خرافات و جادوگری و پادشاه 

  .به عصر بربريت تعلق دارد

می نويسد ) Claude-Adien Helvétius(ھلوسيوس. ق مورد انتقاد قرار می گيردکليسا نيز در عين حال به نام اخال

ھيچ يک از اصول اخالقی . ر می کندييرويکرد روحانيت مثل ھر پيکرۀ ديگری بر اساس زمان و مکان و شرايط تغ« :

بوده و می تواند کشيش به شکل اختياری دارای داوری اخالقی ...به شکل ثابت در دستگاه کليسائی مطرح نمی گردد

بيچاره ملتی که تربيت شھروندانش . عملی را که امروز قابل قبول می داند، فردا به عنوان عملی زشت مردود اعالم کند

  ».را به چنين روحانيتی واگذار کند

. دولی بورژوازی ثروتمند به دليل ضرورت تربيت اخالقی می بايستی امور آموزشی فرزندانش را به کليسا واگذار کن

  .ولی فالسفۀ قرن ھجدھم در مقابله با جزم انديشی و استبداد کليسائی از آزادی انديشه دفاع می کردند

اگر نظام تفتيش عقايد و استبداد کليسائی در تباين کلی با مالطفت ھای انجيل و قوانين بشر دوستانه «:  می نويسد ديدرو

 می گويد آزادی انديشه از ديدگاه مذھب نمی تواند موجب ھولبک. است، با خرد و سالمت سياسی نيز در تضاد است

می توانيم آن : خوشبختی بشريت شود مگر از طريق بی عدالتی پوچ و بيھوده، ولی در مورد دستگاه کليسائی می گويد 

  ». را به مثابه جبھه ای تعريف کنيم که مشتی کالھبردار عليه آزادی و خوشبختی و آرامش انسان ايجاد کرده اند

يکی از وجوه بارز چنين انتقاداتی در اين نکته نھفته است که فالسفه در دفاع از منافع فردی و اجتماعی عليه کليسا و 

  .کشيش ھا در عين حال منافع ملی را نيز مطرح می کنند

دی باشند اگر منافع کشيش ھا با منافع ملی ھم خوانی پيدا می کرد، مذاھب می توانستند مؤي« :  می نويسد ھلوسيوس

زيرا منافع پيکرۀ مذھب در ھمه جا در تباين با . ولی چنين فرضيه ای مردود است. برای تمام قوانين خردمندانه و بشری
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دولت کليسائی از يھوديان تا پاپ ھمواره در ھر کجا که سيطرۀ خودشان را پھن کرده اند . منافع عموم مردم بوده است

  ». آنان را به زوال کشانده اندمردم را به سير قھقرائی سوق داده و

 قلمرو مارای دريای ،از جزائر آنتی( Saint- Barthélémy مقدس بارتلمی به نام اخالق و منافع فرانسه است که ديدرو

فرانسه از توده ھای شھروند مفيد محروم  ) ٦(با چنين حادثۀ نفرت انگيزی«: را محکوم می کند، و می نويسد ) فرانسه

وضعيت کشيش را مورد تجزيه ) ديدرورمان اثر .  خواھر مقدسReligieuse  La(» خواھر مقدس «ماند و در کتاب

جنگ بی پايان، جنگی است بين مردمی که خواھان آزادی ھستند و پادشاھی که محکوم می «:  تحليل قرار می دھد  و

 دفاع از شاه عليه مردم دست به کار ولی کشيش بر اساس منافعش گاھی عليه شاه از مردم دفاع می کند و گاھی به. کند

  ». نگرانی چندانی برای اينگونه مسائل نشان نمی دھد  خدا برای طلب بخشايش دعا می کند می شود، و وقتی به درگاه

زيک، کليسا، سياست مذھبی و رسوم رايج آن، فالسفۀ قرن ھجدھم بيان بارز حرکت  چنين نقدی عليه ايدئولوژی، متافدر

به منصۀ ظھور رسيدن چنين . می نامد» دوران خرد «کارل مارکس آن عرصه ای را نشان می دھد که بشريت به سوی

 ھلوسيوس. دورانی که به مدد آن آحاد بشريت به خوشبختی دست خواھند يافت، ھدف آگاھانۀ فالسفۀ قرن ھجدھم است

  :می نويسد 

صورت قوانين واقعاً مفيد ھمان قوانينی است که بر ند، در اين ااگر عدالت و حقيقت در پيوند تنگاتنگ با يک ديگر«

ھر قانونی که اساس آن به دروغ و يا شھود . اساس آگاھی عميق از طبيعت و منافع حقيقی بشريت بنيانگذاری شده باشد

  و انسان آگاه ھرگز اصول عدالت و انصاف را بر چنين پايۀ پوسيده غيبی بستگی داشته باشد ھمواره مخرب خواھد بود

  . بنا نخواھد کرد ای

و در باب نابرابری نشان می دھد که پادشاه به ھيچ عنوان واجد حقوق » قرارداد اجتماعی« در کتاب ژان ژک روسو

به ھر شکلی که آن را تعريف کنيم خالف قوانين طبيعت است ...« : الھی نيست، بلکه انسانی عادی است و می نويسد 

ھد، و يا فرد بی شعوری بخواھد مرد حکيمی را ھدايت کند و مشتی افراد در رفاه که يک کودک به پير مردی فرمان بد

فيلسوفان قرن » .و لوکس زندگی کنند در حالی که بسياری از داشتن مقدماتی ترين ضروريات زندگی محروم بمانند

 و مرز آگاھی آنھا  و در اين رويکرد است که بزرگی ھجدھم برای جامعۀ خردگرا و دولت خردگرا مبارزه می کردند

  .در انسجام يگانه ای قابل بررسی خواھد بود

آزادی واقعی عبارت است از گزينش قوانينی که نابرابری طبيعی آدميان را از ميان بردارد، به « :  می نويسد ھولبک

 و از  کوچکترھا و به ھمين ترتيب از بزرگترھا و ء اين معنا که به ھمان اندازه از ثروتمندان دفاع کند که از فقرا

  ».بر اين اساس می توانيم ثمرۀ آزادی را به نفع تمام اعضای جامعه مشاھده کنيم. فرمانروايان و فرمان بران

انقالب فرانسه به اين جامعۀ . خرد در اين زمينه يعنی خرد بورژوا که به کمال مطلوب رسيده است«:  می گويد انگلس

نھادھائی که به تازگی ايجاد شده بود تنھا در مقايسه با نھادھای قديمی خردگرا و دولت خردگرا تحقق بخشيد ولی 

  .»خردگرا تلقی می شد، ولی از خردگرائی به مفھوم عميق کلمه ھنوز بسيار دور بود

از آن جائی که بورژوازی واپس گرا از نظريات ماترياليستی نزد فالسفۀ عصر روشنائی اجتناب می کند، ضروری 

آنھا وقتی با تکيه به مادۀ در حال حرکت جھان را . دقت بينش ماترياليستی آنھا را مشخص سازيمخواھد بود که به 

 و   و به ھمين گونه در مورد نظريۀ شناخت نيز، تمام علوم را برآمده از جھان واقع تعريف می کنند ماترياليست ھستند

  .مام و کمال علم را به رسميت می شناسندآنھا ماترياليست ھستند زيرا ارزش ت. از طريق شناخت حسی می دانند

عالوه بر اين، اين نوع ماترياليست به شکل بنيادی انسان دوست است، به اين معنا که برای ماترياليست ھا تالش بايد 

  .متوجه خوشبختی انسان در جامعه باشد
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 وجوه   وضعيت شناخت علمی، نمايندگان اين ماترياليسم، در مجموع، بر اساس محدوديت ھا و شرايط تاريخی و نزد

 بيش از ھمه اين ماترياليسم را به ديدرودر اين طيف از فيلسوفان، . مختلف آن با دقت کما بيش متنوعی مطرح گرديده

  .اوج رساند

 دربارۀ نحوه ای که ماترياليسم قرن ھجدھم با جريانات اجتماعی و سياسی پيوند حاصل می کند، توضيحات انگلس

 می گويد طبقه ای که مستقيماً در مبارزه عليه دعاوی کليسای انگلس. زنده ای ارائه کرده استبسيار دقيق و ار

تضاد .  و می بايستی در چند زمينه عليه مذھب وارد صحنۀ مبارزه شود  رمی دخالت داشت، طبقۀ بورژوا بود کاتوليک

 ۀپيش از آن که فئوداليت « در نتيجه،. ليته بودبورژوازی با دستگاه مذھبی پيش از ھمه به دليل تضاد اين طبقه با فئودا

. »رايج در تمام کشورھا بتواند مورد حمله قرار گيرد، می بايستی مرکزيت سازمان ھای مذھبی اش از بين برود 

علم عليه کليسا می « : سپس، به موازات ارتقاء بورژوازی بود که باز زائی بزرگ تحقيقات علمی گسترش يافت 

ولی اگر نخستين . وازی نيز که نمی توانست از علم قطع نظر کند به ھمين علت با شورشگران متحد شدشوريد، و بورژ

 انعکاس در توده ھای روستائی  فريادھای شورشگران از دانشگاه ھا و محافل تجاری شھرھا بر خاست، متعاقباً بايد به

 شان ۀربابان مذھبی و غير مذھبی برای زندگی روزمرمی انجاميد، زيرا اين دھقانان بودند که در ھمه جا و حتی توسط ا

  ». حياتشان مبارزه کنندۀتحت فشاربودند و می بايستی برای ادام

: ن کننده می پردازد که نقاط اوج مبارزات طوالنی عليه فئوداليته را تشکيل می دھند يي به سه نبرد تعانگلسسپس 

. ولی دو انقالب اول در پوشش مذھبی باقی می ماند.  انقالب فرانسه، انقالبات انگلستان والماناصالحات پروتستان در 

انقالب کبير فرانسه سومين قيام بورژوازی و در عين حال نخستين جنبشی است که پوشش مذھبی را کامالً از تن بيرون 

 يعنی کشيد و بر اساس سياستی پيش رفت که حاصل آن از يک سو به تخريب يکی از پايگاه ھای مدافعان مذھب

  .آريستوکراسی انجاميد و از سوی ديگر قاطعانه پيروزی بورژوازی را ممکن ساخت

تمايالت مذھبی بورژوازی را تقويت  «  در انگلستان، ماترياليسم پيش از ھمه دکترين آريستوکراسی بود که گسترش آن 

زيرا به مثابه فلسفه ای تلقی می شد احساسات مذھبی طبقات ميانی را جريحه دار می کرد، « اين دکترين جديد . »کرد 

که متعلق به خواص و افراد تحصيل کرده است، در حالی که مذھب برای توده ھائی که از سطح نازل فرھنگی 

  .»و حتی برای بورژوازی نيز خيلی مناسبتر به نظر می رسيد برخوردار بودند 

 و در نتيجه منفور طبقۀ  اسی، راز و رمز مدارانهدکترين آريستوکر« و پيروان او، ماترياليسم ) Hobbes(ھابزنزد 

 از يک سو از مذھب خارج می شد و از سوی ديگر در روابط سياسی موضع ضد بورژوا اتخاذ می  ميانی بود ، زيرا

  .»کرد

 ولی ديری نگذشت که. دکترينی صرفاً آريستوکراتيک باقی ماند «   مقدماً المانماترياليسم با عبور از انگلستان به 

در واقع ماترياليست ھای فرانسوی از نقد مذھب فراتر رفتند و به نقد سنت علمی و . »خصوصيت انقالبی آن آشکار شد 

به « به اين ترتيب ماترياليسم . نھادھای سياسی پرداختند، و در اين گذار بود که به کار عظيم آنسيکلوپدی تحقق بخشيدند

تبديل شد، به طوری که وقتی انقالب کبير آغاز شد، دکترينی که توسط باورداشت عموم جوانان تحصيل کردۀ فرانسه 

سلطنت طلبان انگليسی پرورده شده بود زمينه ای تئوريک برای جمھوری خواھان و تروريست ھای فرانسوی ايجاد 

  . پيوستدر نتيجه به مدد انقالب، ماترياليسم به پيکرۀ فرھنگی فرانسه. »کرد که به اعالميۀ حقوق بشر انجاميد 

  ادامه دارد

  

  :پی نوشت ھای مترجم 

1)Julien Jean Offray de La Mettrie 
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 در پستدام چشم از جھان فروبست، پزشک و ١٧٥٢مبر  نو١١به دنيا آمد و در ) فرانسه(ملو - در سن١٧٠٩مبر  دس١٢

را » مکانيسم« بنياد دکارتز پزشک آزاده و طرفدار ماترياليسم افراطی بود که پس ا. فيلسوف ماترياليست فرانسوی بود

مکانيسم مفھوم خاصی از ماترياليسم است که پديده ھا را بر اساس الگوی روابط علت و معلول تعريف . بازخوانی کرد

 .می کند

   

 (2Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach 

 ٢١ –)المان(ادشايم  در ١٧٣٢مبر  دسHolbach Paul Heinrich Dietrich von  8 د،ی او ھنگام تولالماننام 

او به طيف فيلسوفان ماترياليست .  فرانسوی می شود١٧٤٩ی تبار بود ولی از سال المان در پاريس، او ١٧٨٩جنوری

 .تعلق دارد

Candide. (3 

  اثر ولتر » ساده دل يا ھالو«پرسوناژ داستان 

  

 )٤  Jacques le fatalisteنوشتۀ ديدرو.  

  نيز ترجمه شده است » و اربابشژک قضا و قدری «پيش از اين به   

  بخوانيد مرجع تقليد (٥

  ميالدی است١٥٧٢اشارۀ نويسنده احتماالً به کشتار سن پارتلمی، جنگ ھای مذھبی فرانسه در سال (٦

  


