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از سال 1904گرایشی از بلشویکها عالقمند مطالعه فلسفه طبیعت اروپای غربی شده بودند ،فلسففه ای هفه سوسف
دیتزگن و بخصوص سوس ارنست ماخ سوسعه یافته بود .این گفرای

از بلشفویکها مطالعفه فلسففه طبیعفت را بفه

عنوان مبنایی جدید بفرای سفکفر علمفی بفا مارهسیسفا اشفتباه گرفتفه بودنفد و مفی وواسفتند «ماویسفا»[ ]1را بفا
مارهسیسا ادغام هنند ،در واقع نوعی «ماویسا» را در درون بلشویکها شکل داده بودنفد .نماینفدگان ایفلی ایفن
سفکر باگدانف ،لوناچارسکی و بازارف بودند.
اینها بلشویکهای برجسته ای بودند و بخصوص باگدانف هه از رفقای نزدیک لنین بود و از نفوذ زیفادی در بفین
بلشویکها برووردار بود .اگر چه انقالب  1905و ضرورت اسحاد ،یفوف بلشویکها را متحدسر هرد ،امفا پفا از
آن این مباحث مجددا شعله ور شد .وطر انشعاب یفوف بلشویکها را سهدید میکرد .لنین معتقد بود انشفعاب بفر
سر این مسئله احمقانه است .لنین برای مقابله با انشعاب در یفوف بلشویکها ،در سال  1908مطالعاسی را در رابطه
ماسریالیسا و سجربه گرایفی انجفام داد و حایفل مطالعفات در آوریفل  1909در روسفیه در هتفابی سحفت عنفوان
ماسریالیسا و امپریوهریتیسیسا (امپریوهریتیسیسا یعنی نقادی سجربه گرایی) منتشر هرد .چکیفد اسفتدلل لنفین
در هتاب ،در جدل با ماویسا ،ساهید بر سقدم ماده بر شعور و این هه فها بشری چیزی جز انعکاس جهان عینفی
نیست.
هتاب لنین در مقابله با «ماویسا» در درون یفوف بلشویکها موفق آمیز بود .طرفداران این سفکر در مفدت زمفان
بسیار هوساهی اعتبار وود را از دست دادند و سنها  2ماه پا از انتشار هتاب نیز باگفدانف از یففوف بلشفویکها
اوراج شد.
سالها بعد ،آنتون پانههوک هتاب «لنین در مقام فیلسوف» را به عنوان بررسی انتقادی مبانی فلسففی لنفین درسفت
قبل از آغاز جنگ جهانی دوم در سال  1938به زبان آلمانی منتشر هرد ]2[.از آنجائیکه پانههوک نمی سوانسفت
هتاب را به نام وود منتشر هند ،هتاب را با نام مستعار «جان هارپر» منتشر هرد .پانههوک در هتاب وود لنفین را
متها هرد هه مارهسیسا را نفهمیده بود و درک او از ماسریالیسا در حد ماسریالیسا بورژوایی بود .پانه هفوک از
این نیز فراسر رفته و ادعا هرد هه عقب ماندگی سوسعه ینعتی در روسیه و وجود ده ها میلیون دهقان هه وواهان
زمین بودند ،شرای عینی برای انقالب بورژوایی را مهیا هرده بود و انقالب اهتبر یک انقالب بورژوایی بود .پانه
هوک همچنین ادعا هرد هه بلشویکها و انقالب روسیه نمی سوانستند از مرحله انقالب بفورژوایی فراسفر برونفد و
هتاب لنین در حد ماسریالیسا بورژوایی مناسب انقالب بفورژوایی روسفیه بفود و لنفین چیفزی از مبفارزه طبقفاسی
پرولتری درک نکرده بود.
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انترناسیونالیسا ارگان همونیست چپ فرانسه پا از فروه

هردن طوفان جنگ جهفانی دوم در راسفتای دامفن

زدن به مباحث سئوریک ،هتاب «لنین در مقام فیلسوف» را به زبان فرانسه سرجمه و در طول سفال  1947بفه شفکل
سلسله مقالت آنرا در ارگان وود منتشر هرد .انترناسیونالیسا در سال  1948هتاب را مفورد بحفث و انتقفاد قفرار
داد و نقد وود را از هتاب پانههوک به شکل سلسله مقالت منتشر هرد .انترناسیونالیسا معتقد بود هفه اگفر چفه
لنین در جدل با گرایشات ایدهآلیسفتی نئفو ماویسفت (بوگفدانف و طرففداران ) در اسفتدللت وفود ابهامفاسی
داشت یا در استدللت وود به ماسریالیسا بفورژوایی سفقوک هفرده بفود امفا نتیجفه گیفری هفای پانفه هفوک از
استدللت وود اشتباه ،ایده آلیستی و همان نتیجه گیریهای منشویکها بود.
انترناسیونالیسا استدلل میکرد ،رویکرد درست این است هه نگرش هلی بلشفویکها و لنفین را بررسفی هنفیا نفه
فق موضع فلسفی آنها را ،آن ها در یک مورد مشخص .سا ببینیا آیفا آنهفا در فعالیفت هلفی وفود و در عریف
عمل ،در سزهای مارها درباره فوئرباخ قرار گرفته اند یا ویر .انترناسیونالیسا ساهید میکرد به هیچ وجه سصادفی
نیست هه حتی یک هلمه در بار مبارزه با منشویسا ،ایسکرای لنین ،چفه بایفد هفردا ،انقفالب  ،1905مبفارزه بفا
جناحهای دست راستی سوسیال دمکراسی چه در جناح های دولتی و چه در جناح هفای مرگفز گفرا ،موضفع در
مورد جنگ امپریالیستی ،سزهای آوریل لنین ،سمام قدرت به دست شوراها! و...در هتاب پانفه هفوک ذهفر نشفده
است.
انترناسیونالیسا سوضیح میدهد ،زمانیکه سئوری باید به عمل منتقفل شفود ،میتفوان دیفد مارهسیسفتهای واقعفی چفه
هسانی هستند .سمام شهرت و محبوبیت شخصیت های مها جنفب

سوسیالیسفتی در اواوفر قفرن نفوزدها ،ماننفد

قلعهای در شن زار در مقابل گروه هوچک بلشفویکها فروریخفت ،گفروه هفوچکی هفه در مخالففت بفا جنفگ
امپریالیستی در هنفراناهای زیمروالد و هینتال از انترناسیونالیسا انقالبی دفاع هرده بود ،مبارزه علیه بفورژوازی
وودی را مطرح هرده بود ،در حالی هه آشکارا در نظر داشت هه چنین مبفارزه ای بخشفی از یفک جنفب

بفین

المللی پرولتاریایی است هه باید بتواند به مهمترین هشورهای سفرمایه داری سفرایت هنفد .گفروه هفوچکی هفه
استدلل میکرد انترناسیونال دوم دیگر مفهوم وود را از دست داده اسفت و اهنفون بفر عهفده انترناسفیونال سفوم
است هه نیروهای پرولتاریا را برای یک حمله انقالبی علیه همه دولت های سفرمایه داری ،بفرای جنفگ داولفی
علیه بورژوازی در همه هشورها ،برای پیروزی سوسیالیسا سازماندهی هند.
انترناسیونالیسا استدلل میکرد ،پانه هوک در دیالکتیک وود ناسوان و مبتذل باقی میماند ،چرا هه هنگام مطالعفه
معرفت شناسی ،وود را به سفاوت بین رویکرد بورژوایی و رویکرد سوسیالیستی محدود میکند و به روند ساریخی
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هه در آن ایده ها بوجود می آیند ،سوجهی نمیکند .انترناسیونالیسا استدلل میکرد هه پانه هوک در دیالکتیفک
وودش گیر هرده است و قادر نیست به سوالت مها پاسخ دهد:
 چگونه ممکن است انقالب بورژوایی در حادسرین دوران بحران سرمایه داری یعنی بین سالهای  1914سا
 1920و نه در دوران شکوفایی وود ،ایدئولوژی انقالب بورژوایی را سولید هندا
 این چگونه انقالب بورژوایی است هه سوس برجسته سرین و آگفاه سفرین هفارگران و سفربازان روسفیه
هدایت می شد و از همه مهمتر همبستگی هارگران و سربازان هشور سوسفعه یافتف سفرمایه داری یعنفی
آلمان را به همراه داشتا
 آیا هارگران سئوریهای لنین را پذیرفتند یفا لنفین بفود هفه وفود را بفا نیازهفای مبفارز طبقفاسی سفازگار
هرداپانههوک سضاد شگفت انگیزی را به ما ارائه میدهفد پرولتاریفا از یفک جریفان بفورژوایی پیفروی
میهرد ،یا جنب

طبقه هارگر یک ایدئولوژی بورژوایی را سولید می هرد.

انترناسیونالیسا سوضیح میدهد ،اینکه پانه هوک برای بورژوایی ارزیابی هردن انقالب روسفیه بفه اسفتدلل هفای
هالسیک رفرمیسا بورژوایی ،از منشویکها ،از هائوسسکی چنگ می اندازد ،نباید ما را شگفت زده سازد ،چفون
او دیدگاه سوسعه جهانی سرمایه داری را از دست داده و به انقالب روسیه به عنوان یک پدیده مجزا نگاه میکند.
انترناسیونالیسا همچنین استدلل میکرد برای مارهسیستها ،فلسفه را فق میتوان بر اساس جنب

ساریخی ،با درس

گرفتن از چنین جنبشی ،آن را سوسعه داد .اما پانه هوک چکار میکندا پانه هوک با بیرون هشیدن فلسفه لنفین از
بستر ساریخی آن ،در بار فلسف لنین ،فلسفه می بافد .او فق چند نیمه حقیقت را بیان میکند .نیمه حقیقت هفای
را در دوره ای ساریخی به هار میگیرد هه ارزش بررسی ندارند و نشان میدهد هه وود در سجربه گرایی گرفتفار
شده است  .برای یک مارهسیست ،پراسیک را نمیتوان از زمینه سیاسی آن جدا هرد هه او را واقعا انقالبی میکند،
یعنی از رشد سفکر و عمل انقالبی .لنین در سوسعه سفکر سیاسی انقالبی عملی وود از آموزه های مارها پیروی
هرد ،انترناسیونالیسا نتیجه میگیرد:
"بله ،آقایان هائوسسکی و هارپر[پانه هوک] ،ممکن است گاهی اوقات در نقدی هامالً منفی از نظریههای فلسفی
یا اقتصادی لنین و سروسسکی به هدف نائل شوید ،اما این به هیچ وجه به این معنی نیست هفه بفه مواضفع انقالبفی
رسیدهاید .لنین و سروسسکی در مواضع سیاسی وود در مرحله سعیین هننده انقالب روسیه ،انقالبیون مارهسیسفت
واقعی بودند".

4

انترناسیونالیسا ادامه میدهد:
"ما ایرار داریا هه در سمام سطوح دان

 -فلسفی ،اقتصادی و سیاسفی  -بلشفویکهای  1917از پیشفرفتهسرین

انقالبیون جهان بودند و این بیشتر به دلیل حضور لنین و سروسسکی بود".
انترناسیونالیسا نشان میدهد ،لنین به عنوان یک انقالبی وظیفهاش نه سفسیر جهان بلکه سغییر جهان بود .نقد عمیق،
مفصل و مارهسیستی انترناسیونالیسا به هتاب «لنین در مقام فیلسوف» را بخوانید و وواندن آنرا به دیگران سوییه
هنید .نقد انترناسیونالیسا را میتوان از یدای انترناسیونالیستی سفارش داد.

فیروز اهبری
 22سیر 1401
یادداشتها:
[ ]1ارنست ماخ فیلسوف و فیزیکدان برجسته اسریشی بود و اعتقاد داشت در علفا سنهفا بایفد از واژگفانی اسفتفاده
شود هه به یورت سجربی قابل مشاهده هستند.
[ ]2مواضع بعدی آنتون پانههوک ،از حقانیت مواضع او در جریان موج انقالب جهانی  1917 – 1923نمیهاهد.
بخصوص مواضع مطرح شده در هتاب «انقالب جهانی و ساهتیک همونیستی» هه در آن انقالب روسیه را بخشی
از انقالب جهانی همونیستی ارزیابی میکند .او همچنین بروالف نظرات ضد حزبی بعدی وفود ،در مقطفع مفوج
انقالب جهانی در شکل گیری احزاب همونیست نق

مهمی ایفاء هرد.
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