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 . بهاند كردهي ارتباط ميان سوسياليسم و دمكراسي را مطرح  مسئلهرويدادهاي اخير اروپا بار ديگر : پري اندرسون 
  كراسي انقالبي سوسياليستي چيست؟وكراسي بورژوايي و دموهاي بنيادين ميان دمتفاوتي شما  عقيده

بنيان نهاده شد.  اش بيانترين  اي ريشهو  ترين عاليدر  ،فرانسه ١٧٩٣كراسي بورژوايي با قانون اساسي ودم :لوكاچ 
اولي است كه حيات خصوصي بورژوا در حيات عمومي و در هروند به ش انسان آن تقسيمي  و فعاالنه اصل سازنده

بندي  تقسيمبا بيان ويژه و متفاوت منافع اقتصادي است. اين  متناظرو ديگري  شمول سياسي، با حقوق جهان مرتبط
ساد يافت دو  در ماركياست. انعكاس فلسفي آن بنيادين  ي معيني است، پديده كراسي بورژوايي كه تاريخاًوبراي دم

ي  ايده اند. كردهبررسي  ١٧٩٣ عنوان انعكاسي از قانون اساسي به ساد را ،كه نويسندگاني مانند آدورنوجالب اين شود. مي
 ي انساني است. جامعهو خودخواهي عقالني اساس  است اي براي انسان ابژهكه انسان محوري در هر دو اين بود 

روي و  واپسيك  ،سوسياليسم پيشين دمكراسي تحت تاريخاًاحياي اين شكل براي  يبديهي است كه هر اقداماكنون 
. بررسي شوداجرايي  روشبا  بايدهمواره هاي دمكراسي سوسياليستي  آرماناين نيست كه منظور  امانابهنگامي است. 

بايد دمكراسي  به دليل اينكه ايناست،  نشده ز حلهنوو  تاس امر بسيار واقعي ي دمكراسي سوسياليستي يك مسئله
گوارا  هچانساني مانند  .، بگويماستمقصودم از آنچه  مثالي يدبگذار ليستي.آ هدمكراسي ماترياليستي باشد و نه ايد

او  .اش شكل بخشيدند به زندگي و كامالً ه يافتندزندگي او رابه هايش  ايدهژاكوبني بود.  ي قهرمان آرمان نماينده
نيز . لوين در آلمان يا اينجا در مجارستان اتو كوروين ها را داشت ويژگي در جنبش انقالبي نبود كه اين نمونه نخستين

 سوسياليسم ،شان ليسمآ ايدهباشيم. اما انساني قائل اصالت گونه  ما بايد احترام عميقي براي اين .ندگونه بود همين
 اما بايد و مبتني بر ساخت يك اقتصاد جديد باشد. باشد، اساس مادي داشته تواند تنها مينيست كه  هرروزهزندگي 

 مبتني بر، شچفوخر ي آموزهآورد.  نميسوسياليسم را پديد هرگز  النفسه في اضافه كنم كه پيشرفت اقتصادي سريع
در سراسر جهان پيروز خواهد شد كه استانداردهاي زندگي اتحاد جماهير شوروي از آمريكا زماني اينكه سوسياليسم 

گونه  اينآن را  توان مي. شود مطرح تفاوتم شكلي كامالً بهت بود. مسئله بايد نادرس گرفته باشد، كامالًپيشي 
 آنبا  متناسب خود انسان اقتصاديِ هدر تاريخ است كه خودب اقتصادي بندي صورت: سوسياليسم اولين ردبندي ك صورت

به داري  سرمايهدوره در گذار از  ميانيك البته گذار است،  بنديِ صورتبه اين دليل كه سوسياليسم كند.  نمي جادرا اي
، كند نميبا آن را توليد و بازتوليد  ناسبخود انسان مت هخودب اقتصاد سوسياليستي به دليل اينكهكمونيسم. اكنون، 

تقسيم يعني ، را ايجاد نكرد خود  اقتصاديانسان  طور طبيعي كالسيك به داري سرمايهي  جامعه كه طور همان
 آموزش اعضايش براي سوسياليسم است. اين دقيقاً يتكراسي سوسياليسومعملكرد د و ساد، ١٧٩٣شهروند/بورژوا 

نوزايي  ،آنچه امروز نياز است تناسبي با دمكراسي بورژوايي ندارد. واضح استهيچ مانند است، و  بي كرد كامالًعمل
با هر انقالب پرولتري  اي كه كراسي سوسياليستيوسيستم دميعني ، ي كارگر سيستم دمكراسي طبقه - شوراها است

يك شبه رخ تواند   مين ]نوزايي[ ن. اما ايخود انقالب اكتبر روسيه و ١٩٠٥، انقالب ١٨٧١كمون پاريس در  آيد. ميپديد 
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اعتقاد هيچ چيز ها به  در بدو امر آناند:  تفاوت نسبت به اوضاع بياين است كه كارگران اينجا  تر] ي [اساسي دهد. مسئله
  ندارند.

. اينجا در مجادالت فلسفي شود مرتبط ميتغييرات ضروري  اي كه در اين رابطه وجود دارد به ظهور تاريخيِ مسئله
 ام. تاريخمدافع ناپيوستگي در شدت  به. استدرگرفته  ي مهمي پيوستگي و ناپيوستگي در تاريخ بحث مسئلهاخير حول 

يك تغيير  انقالب فرانسه به هيچ معنا آشنا هستيد كهن ت و ي كالسيك دو توكويل كارانه محافظهزهاي تبا  شما
 ذيلكه ، سنتي يدسنت دولت متمركز فرانسه استمرار بخش به صرفاً بنيادين در تاريخ فرانسه نبود، زيرا انقالب فرانسه

حتي پس از آن تحت امپراطوري دوم  و توسط ناپلئون ،بسيار قدرتمند بود حاكميت لويي چهاردهمبا  نيشيپ ميرژ
عنوان  را به نه تغييرات بنيادين . او هرگزلنين رد شداز سوي  قاطعانه ، درون جنبش انقالبيديدگاه . اينجلوتر رفت

 كه او   مي. براي نمونه، هنگارا آغازهاي جديدو نه   دادنشان  ي مسبوق به سابقهها ها و پيشرفت گرايش استمرارصرف
 كمال يا حد وسعهها معادل با ت اين سياست ادعا نكرد كه يك لحظه ، هرگزكردرا اعالم  (نپ) اقتصادي جديدسياست 

با توجه به شرايط زمان،  بود كه كه كمونيسم جنگي يك اشتباه صريح اظهار داشت او كامالً. اند كمونيسم جنگي
را  لنينيستيروش اين استالين بود.  كليمسير  آن اشتباه و تغيير . و اينكه نپ تصحيحِپذير بوده است سياستي توجيه

ي منطقي  نتيجهعنوان  بهــ را   ين اين تغييراتحتي مهمترـ سياسي راتغييرات  سعي داشت كه هميشهچرا، كردطرد 
نشان صحيح ي پيوسته و ا توسعهعنوان  به را سوسياليستي تاريخنيسم كل يدهد. استالجلوه پيشرفت خط پيشين 

بيش از ابقاي استالينيسم  {علل} در پرداختن به امروزه، اين مسئله خصوصاً .هرگز ناپيوستگي را نپذيرفتكه دهد  مي
راه دهيم، يا در مقابل، د تاكيد قرار رموپيوستگي با گذشته را  ،پيشرفتاز  يانداز چشماست. بايد درون يك حياتي پيش 

 ييچرااين است  كامل ضروري است. ستالينيسم باشد؟ معتقدم گسستااز عميق  تيپيشرفت بايد عبارت از گسس
   .اهميت دارد كه براي ما چنين ي ناپيوستگي در تاريخ مسئله

هاي  نوشته كاربرد دارد؟ شما چگونه پيشرفت فلسفي خودتان رابطه با آيا اين نظرگاه همچنين در: پري اندرسون
  ؟ها با آثار امروزتان چيست آن ي رابطه؟ كنيد يارزيابي م را خود ١٩٢٠ي  دهه

ي ضرورت اجتماعي و  مسئلهي خود، سعي كرديم با  شيوه هركدام به من،، كرش، گرامشي و ١٩٢٠ي  دههدر : لوكاچ 
حتي ــ  بر اين مسئله بوديم، اما هيچ يك از ما ميراثدرگير شويم. ما  ،بود دومالملل  بينميراث  كه آن، تفسير مكانيكي

 احياءامروز كوشش براي  كرديم و مينتوانست اين مسئله را حل كند. ما اشتباه ــ  در ميان ما بهترين بودگرامشي كه شايد 
اين آثار را  خواهد مي وجود دارد كهد. در غرب گرايشي كه گويي امروزه معتبرند، اشتباه خواهد بوطوري  به ،آن زمانآثار 

ديگر كه  بود دوراني ١٩٢٠ي  دههنياز نداريم. چنين چيزي ، اما امروزه به دهدجلوه  »بدعت كالسيكهاي  نمونه« عنوان به
يك  بردرحال كار اينك . كندمشغول است كه بايد ما را به خود  ١٩٦٠ي  اين مسائل فلسفي دهه سرآمده است.ه ب

در ويژه  هب ،ام اوليهي نادرست در كارهاي ا شيوهكه به  را حل كند ائليمسكه اميدوارم  هستم ياجتماع وجود يشناس يهست
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كند. يا چگونه  ميتمركز  ارتباط ميان آزادي و ضرورتي مسئلهبر  ممواجه شدم. كار جديد ها با آن ،يطبقات يآگاه و خيتار
را بر يكي از اين دو قطب قرار  هاي خود نظامبه شكل سنتي، فيلسوفان هميشه  شناسي. غايتبگويم، ارتباط ميان عليت و 

كنار  ، واستدو ميان اين شناختي  هستينشان دادن ارتباط متقابل  ماند. قصد كردهاند. يا ضرورت يا آزادي انسان را نفي  داده
اند.  جستهبدان توسل براي بازنمايي انسان صورت سنتي  بهكه فالسفه است » اين يا آنيا «هاي مبتني بر  نظرگاهگذاشتن 
ور شود،  حملهبزكوهي يك يافته نيست. اگر يك شير به  نتعيطور بيولوژيكي  است، زيرا كار به مبناي تحليل سنگ كارمفهوم 

ن يافته است. اما اگر انسان بدوي جلوي يك توده سنگ قرار گيرد، او بايد ميان رفتارش تنها و تنها با نيازهاي بيولوژيكي تعي
انتخاب  ليبد يهانهيگزكند. او بين  ارزيابي مي تر خواهد بود، مناسبنوان ابزار ع براي استفاده بهرا  آنچهها انتخاب كند و  آن
را  ياو هدفــ  استشناسانه  همواره غايترو  ازاين كهكاري براي مفهوم كار انسان بنيادين است، بديل كند. اصطالح  مي

تنها با به ا اين آزادي ام بنابراين، [كار] بيانگر آزادي انساني است.دهد كه پيامد يك انتخاب است.  يپيش رويش قرار م
 كنند. يِ جهان مادي تبعيت مييابد، نيروهايي كه از قوانين علّ حركت واداشتن نيروهاي فيزيكي عيني است كه وجود مي

فردي هركس عبارت است از ي كار  واقع، نتيجهدرت فيزيكي است و آهنگ با علي همهميشه  ،شناسي كار غايتبنابراين 
شناسي  به غايتايمان االهيات  ) هر فرد ديگر.Setzungشناختيِ ( يابي غايت اي از عليت فيزيكي براي جهت لحظه

ي كارهاي انساني وجود  همهشناسي در  غايت. اما بوداساس  بيتاريخ  ماندگارِ درونشناسي  يك غايتايمان به  بود وطبيعت 
ام را با  اثر فعلي كهاست  يا هستهكه ، موضعت جهان فيزيكي وارد شده است. اين ناپذيري در علي تفكيكبه شكل  كه دارد

كه  كنم خواهم تاكيد مي . امارود راتر ميزادي و ضرورت فتقابل كالسيك ميان آ از، دهم گسترش مي و  عزيمت از آن بسط
آن  ول ابتداييآماده است، اگرچه در حال بازبيني فصكه ــ  نيستم. عنوان اثرمشمول  نظامي همهدر تالش براي ساختن 

 فهميد. ميتفاوت را  شك بي. ياجتماع وجود يشناسيهستاست، و نه  ياجتماع وجود يشناس يهست ي دربارهــ  هستم
اما  آن است.ي  شايسته وگسترش  ، مستلزم تالش جمعي بسياري از متفكران براي بسطام درگيرش شدهكه اي  وظيفه

  نشان دهد. از آن صحبت كردم، را كه قبالًهر روزه شناختي سوسياليسم زندگي  هستياميدوارم كه اين آثار مبناي 

سيسم بومي است. شما به شكل سنت فلسفي مارك بدون ،اروپاييمهم انگلستان تنها كشور : پري اندرسون 
تر  وسيعتحوالت  اما شما ايد. نوشته ،والتر اسكاتيعني آثار  تاريخ فرهنگي آن،وجوه يكي از ي  دربارهاي  گسترده

  بيند؟ مي چگونهبه بعد  ي روشنگري دورهاز  ارتباط آن با فرهنگ اروپايي را وتاريخ فكري و سياسي بريتانيا 

 انقالبِ خواند. راديكاليسمِ ميناموزون ي  توسعهقانون كه ماركس چيزي بوده است تاريخ بريتانيا قرباني : لوكاچ
 افتادگي ساز عقب سبب شهر و روستا،در دارانه  سرمايه روابط تضميندر  كاميابي، و ١٦٨٨كرامول و سپس انقالب 

دارانه در انگلستان و  سرمايهي زكشاور تاريخي بر اهميت درست كامالً تان نشريه كنم فكر مي. انگلستان شد بعدي
 توان ميبسيار  وضوح با را موضوع اين داشته است. تاكيد ي بعدي انگلستان توسعهپيامدهاي پارادوكسيكال آن براي 

 ١٦٨٨بعد از تنها  ،بورژوايي اي ايدئولوژي عنوان گرايي به تجربه. تسلط مشاهده كرد فرهنگي انگلستان حولتدر 
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انگستان  ي گذشتهنر فلسفي و ه تاريخ كل و كامالً دست پيدا كرد ي چشمگيرقدرت بعد به . اما از آن بهآيد ميپديد 
بورژوازي  كه تر از الك عظيمبسيار  متفكر بسيار بزرگي بود، . براي مثال بيكن را در نظر بگيريد. اوكردرا تحريف 

بخواهيد بدانيد امروزه اگر  .مستور ماندگرايي انگليسي  تجربهتوسط كامالً اش  اهميتاما  .كرداو را بزرگ بسيار بعدها 
گرايي با بيكن چه كرده است، بيكني كه بسيار متفاوت  بايد نخست بفهميد كه تجربه گرايي چه كرده، بيكن با تجربه

 ،بزرگ انگلستان متفكرديگر سر بر  .كرد حد نثار بيكن مي دانيد ماركس ستايشي بي كه ميچنان  از واقعيت است.
شما . فراموش كرد يكسرهرا او هابز بود، اما بورژوازي انگليسي  بزرگ او خلف .رفته كه بر بيكنهمان  ، نيزمندويل

مربوط فرهنگ راديكال انگليسي  اين .كند قول مي از او نقل ياضاف ارزش هاي نظريهماركس در كنيد كه  مشاهده مي
به شاعران اي  شدهاغراق  كامالً . در جاي خود، اليوت و ديگران اهميتپنهان و ناديده گرفته شد ،گذشتهبه 

درحال تحولِ تاريخ  كلِ كه اهميت بسيار ناچيزي در كساني ،ندددانسبت ــ  و غيره دانــ [جان]  متافيزيكي
درباره  ،تاريخي رمان ،در كتابمسرنوشت اسكات است.  [در اين رابطه]، ديگر گوياياپيزود فرهنگ انساني دارند. 

انسان توسط تاريخ تغيير  ،كه دريافت بودنويسي  رمانكه او اولين  شويد ميام. شما متوجه  نوشتهاهميت اسكات 
و بالزاك در  زوني در ايتالياتپوشكين در روسيه، مان ماننداروپايي  بزرگ بود و نويسندگان نظير ي بييابد. اين كشف مي

 جالب است كه درحال،  بااين آموختند.اهميت اسكات را ديدند و از او  ها آن. كردند درك درنگ آن را ، نيز بيفرانسه
تحول در كل  ي. بنابراين اينجا شكافشد و فراموش نشد فهميدهنيز او . اسكات هيچ خلفي نداردانگلستان  خود

شاو ريشه در فرهنگ  فرهنگ انگليسي به وجود آمد كه در نويسندگان راديكال بعدي مانند شاو بسيار آشكار است.
جدا  اش پيشين راديكال ريخِتااز  ، تا آن زمان ديگرسي نداشت، زيرا فرهنگ انگليسي قرن نوزدهميي انگل گذشته

  .اين است شاو عميقضعف  آشكارا. ه بودگشت

را شان  فرهنگاز  يبايد تاريخ جديد، بلكه را از بيرون وارد كنندماركسيسم  صرفاً نبايد انگليسيامروزه روشنفكران  
و اگنس  ،اسكاتي  دربارهمن  .آيند خودشان از پس آن بر مي است كه تنها ها آنضروري ي  وظيفه دوباره بنا نهند. اين

هدر نيز  ما بايد انگلستان را دوباره كشف كنند. ههستند ك ها انگليسيس اين اسا در . اماماي نوشته شكسپير ي بارهر درل
حقيقي از تاريخي اما . داشتيممان "ملي سرشت" ي دربارههاي بسياري  رازورزيشما در انگلستان، ، مانند مجارستان

كه  ،عمق بحران اقتصادي و سياسي انگلستان شايدراستا  اين در. خواهد بردرا از ميان  ها رازورزيتان اين  فرهنگ
يكي از امروز ويلسون بدون ترديد  .، شما را ياري كندصحبت كردمآن ي  است كه درباره وزونيي نام توسعهمحصول 

افتضاحي تمام عيار و اش  دولت ،با اين وجود. است جهاندر  ورژواب انترين سياستمدار طلب فرصتو  ترين زيرك
  است. انگلستانناشدني  حلو  عميق بحران [ديگري] از ي نيز نشانهاين  بار را رقم زده است. فاجعه

  ؟معناي تاريخي آن چه بود بينيد؟ ميرا چگونه  ،رمان يهينظرويژه  به ،تان اوليهشما آثار نقد ادبي  :پري اندرسون 



٦ 
 

هنگامي كه جنگ درگرفت، گفتم كه آلمان و در طول جنگ اول جهاني بود.  هايم نوميديبيان  مانر يهينظر : لوكاچ 
 ،. فرانسه و انگلستاناست امري مثبتكه  شود: نابود مييسم و تزار دهند ميروسيه را شكست  احتماالً ،مجارستانـ  اتريش
امري  هم آن كه :كنند مي را نابود ها هابسبورگو  ها نزولرنهوهو  دهند ميمجارستان را شكست ـ  آلمان و اتريش احتماالً
 در اينفته هننوميدي  ؟كند ميمحافظت فرهنگ انگليسي و فرانسه ما در برابر  چه كسي از گاه آن. اما استمثبت 
حل  روسيه راهپاسخ داد. انقالب  به آن اكتبر البتهاست.  رمان يهينظري  زمينه پس. و اين نيافت ، پاسخيمپرسش

 اما .كرد جلوگيري ،كه از آن وحشت داشتم ،از پيروزي بورژوازي فرانسه و انگليسياكتبر جهاني معمايم بود: ـ  تاريخي
اين اثر به كه  بود فرهنگي ي توليدكننده سرنگوني جهانِ خواهان، خطاهايشي  همهبا  ،رمان يهينظر بگويم كه بايد

  نياز به تغيير انقالبي را دريافت. رمان ي هينظر .واكاوي اين فرهنگ پرداخته بود

زومبارت ورنر همكارش  كنيد؟ او را چگونه قضاوت مي ينكدر آن زمان دوست ماكس وبر بوديد. اپري اندرسون:  
  ؟كرد مي سازش يسمسوسيالـ  ناسيونالاگر ماكس وبر زنده بود، با  كنيد شما فكر مي آيا ــ يك نازيست شد سرانجام

داشت.  به امپراطور روا مي او اهانت زيادي براي مثال، صادقي بود. كامالًشخص كه وبر  بايد بدانيدنه، هرگز، لوكاچ:  
و  ]در انگلستان[برخالف خاندان استوارت كه بدشانسي بزرگ آلمان اين بود كه  بگويدما به  خصوصي او عادت داشت

كه  اي نبود دانيد كه هيچ استاد آلماني معمولي مي ه بود.نشد گردن زدههرگز  زولرني هوهن، هيچ ]در فرانسه[ها  بوربون
نداد.  يهودستيزيهيچ امتيازي به  هرگز تفاوت داشت: براي مثال او كاملزومبارت با  وبر .بگويدحرفي چنين  ١٩١٢در 

 [نامزدي]براي  پيشنهاداتشبود آلماني از وبر خواسته  يدانشگاهنقل كنم. وبر برايتان  ويژگياين  از يبگذاريد داستان
سه و  جواب داد ها آن به . وبرجديد ايجاد كنند يقصد داشتند منصبها  . آندبفرستبرايشان را در آن دانشگاه  اي كرسي

ها همه  آنــ  مناسب خواهد بود كامالً يها انتخاب ايني  سه . سپس افزود كه هرداد ها افراد به آن لياقت طبقرا  اسم
اضافه  يي ديگر نفرهسه فهرست اين بنابريهودي هستند.  چراكهرا انتخاب نخواهيد كرد، يك  هيچاما شما نظيرند:  بي

زيرا پذيريد،  مي ها را آنو بدون شك شما يكي از  لياقت ندارند پيشين سه نفري  اندازهها به  آنيك از  هيچكه  كردم
  ها يهودي نيستند. آن

به  صرفاً شسرسخت بود كه ليبراليسم يامپرياليست عميقاً داشته باشيد كه وبر ، بايد به خاطرها ايني  همهبا وجود 
را تضمين  اي مديچنين كارآ دتوان مي تنها ليبراليسمو كارآمد ضرورت دارد  يكه امپرياليسم شد اين باور مربوط مي

ارتجاعي بود.  عميقاًو نظير  بي يدانشمند زمان هم او نوامبر بود. واكتبر  هاي ي انقالب خورده . او دشمن قسمكند
  يافت. او خود را درتجليات  ترين مهمشود، يكي از  و شوپنهاور آغاز ميمتأخر خردستيزي كه با شلينگ 

   شما در ارتباط با انقالب اكتبر چگونه بود؟ ي عقيده او نسبت به تغييرواكنش : پري اندرسون 
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باشد، بوده ها  ايدهو  عقايددر عميق  اي دگرگوني ستيتغيير باياين لوكاچ براي كه بود  گفته او ظاهراً: لوكاچ 
  با او نداشتم. اي رابطههيچ به بعد . اما از آن زمان تسااحساسات  سردرگمي حاصلِ تنها تولربراي كه  حالي در

اكنون پنجاه سال پس از . شركت كرديد در كمون مجارستان عنوان كميسر آموزش به شماپس از جنگ : پري اندرسون
  چيست؟ي كمون  تجربهاز شما  ارزيابي

 كموندر اين رابطه  جارستان بود.م نسبت بهمتفقين و سياست  ]١[ ويكس فرمانعلت اساسي كمون، : لوكاچ 
حياتي در به بار نشستن انقالب  ينقش ،پايان جنگي  مسئلهبا انقالب روسيه است، جايي كه  قياس قابلمجارستان 

حمله به ما  كمونايجاد دليل  هها بعدها ب راتكودم سوسيال ويكس بود. ابالغ فرماني  نتيجهكمون  اكتبر ايفا كرد.
، نابودي سياست بورژوايي وجود نداشتچارچوب ي  محدودهماندن در  امكانجنگ، پس از  ، اما در آن زمانكردند

  آن ضروري بود.

با رهبران بوديد. آيا نماينده  كمينترن در مسكو ي كنگره در سومينپس از شكست كمون شما  :پري اندرسون 
  ؟ها چه بود آنبرداشت شما از ؟ بلشويك در آنجا روبرو شديد

در آن زمان ــ  كوچك بودمهيأت از يك  كوچكداشته باشيد كه من يك عضو  ربايد به خاط ،ببنيد: لوكاچ 
از  ،حالبا اين  با رهبران حزب روسيه نداشتم. نيز طوالنيي گفتگوتاً بنابراين طبيعمهم نبودم و  يوجه شخصيت هيچ به

 هاي كميسيون در كارمحل  توانستم او را در البته. جذوب خود كردم مرا او كامالً شدم. آشنالنين  الوناچارسكي ب طريق
نظر  هب ؛بدم آمد بالفاصله از تروتسكي ي منزجر شدم.رهبران بلشويكاز ديگر بايد بگويم كه  تماشا كنم.نيز كنگره 
، ضمن اذعان به پس از انقالبدانيد، جايي كه لنين  مي لنين وجود دارد، ازدر خاطرات گوركي اي  قطعه. آمد ميمتظاهر 

 كه ،و زينوويف گويد كه او چيزي از السال در خودش داشت. ميدستاوردهاي سازماني تروتسكي در جنگ داخلي، 
 ي مقالهدر  توان ميي بوخارين را  درباره. نظرم سياسي بودمتقلب صرفاً يك ، واقف شدمدر كمينترن بعدها به نقش او 

 ها در مرجع روسين، پس از استال در آن زمان،او  ــ كنم مياو انتقاد  جايي كه از ماركسيسمِ ،خواندمن  ١٩٢٥
هاي  ديگر كمونيستمانند بسياري از ــ  بياورم كنگره به ياد توانم در نمي اصالً را استالين خود .بود هاي نظري پرسش
 كند فكر مي و گفت كها .مدتي با رادك صحبت كردمم. نداشت ههيچ تصوري از اهميت او در حزب روسي خارجي

ها  آنبا كامالً آن نوشته شده است و او  ي بارهاست كه درمطالبي در آلمان بهترين  مارس ي اقدام درباره مهاي مقاله
به آن ي علن بعد همداد و را تغيير  خود نظر او نيز ا محكوم كرد،رمارس  هنگامي كه حزب اقدام بعدها، البته .بود موافق

  بر من گذاشت. شگفتيتأثير لنين  ها ايني  همه. برخالف حمله كرد

   چه بود؟ شماواكنش ، حمله كردپارلمانتاريسم  ي بارهدر ي شما مقالهلنين به  وقتي: پري اندرسون 
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 كي: سميكمون يروچپكه  اضافه كنمرا رها كردم. اما بايد  آن تزهاي دون ترديدو ب بود غلط كامالً ام مقاله :لوكاچ 
مشاركت پارلماني در  ي دربارههاي وي  استداللبا  قبالً و ه بودمخواند ام مقاله او به قبل از انتقاد را انهكودك يماريب

كه غلط دانستم  ميتغيير نداد. خودم از پيش  مچيزي را براي ام مقالهبنابراين انتقاد او از  متقاعد شده بودم:كامالً آنجا 
با تولد  ،جهانيـ  تاريخي يدر معناي ،ييهاي بورژوا پارلماناينكه  :گفت سميكمون يروچپاست. به ياد داريد كه لنين در 

ها در يك  آناي كنار گذاشتن به معن مطلقاً ، كنار گذاشته شدند ، كامالًشوراها ،قدرت پرولتاريايي يهاي انقالب ارگان
بنابراين  ها اعتقادي ندارند. آنهاي غربي به  تودهكه  به اين معنا نبود ويژه به. ي سياسي نبود بالواسطهمعناي 

  ها عمل كنند. پارلمانها بايد هم درون و هم بيرون  كمونيست

ي حزب كمونيست مجارستان  ، كه براي سومين كنگرهبلومتزهاي در اثر معروف  ١٩٢٩/١٩٢٨ ردشما : پري اندرسون
در  مجارستان عنوان هدف استراتژيك حزب كمونيست ن را بهكراتيك كارگران و دهقاناوديكتاتوري دم مفهومنوشتيد، 
امروز ي مركزي اخراج شديد.  كميتهاز  ها آنراي ب عنوان اپورتونيسم رد شدند و شما اين تزها به مطرح كرديد. آن تاريخ

  ؟كنيد ها را چگونه ارزيابي مي آن

فاشيسم  كراسي وودم سوسيالصرار داشت ا ي سوم بود كه دورهسكتاريسم  عليه ام تدافعي اقدام: تزهاي بلوم لوكاچ 
فوري تأسيس  فراخوانو  "طبقه عليه طبقه"بار با شعار  فاجعهمشي  خطاين دانيد  ميطور كه  هماندوقلو هستند. 

ــ  كراتيك كارگران و دهقانانوديكتاتوري دمــ  ١٩٠٥شعار لنين در  طبيقو ت احيا با ديكتاتوي پرولتاريا همراه بود.
 يمجارستان را به سياست كمونيست حزب بتوانم تا پيدا كنممفري  ي ششم كمينترن كنگره مشي در خطسعي كردم 

از  جناح وي مراتوسط حزب محكوم شد و بال كون و  بلوم يتزها نياوردم.برسانم. موفقيتي بدست تر  بينانه واقع
تا كه كساني در متقاعد كردن حتي  كهبدانيد بايد در حزب تنها بودم؛  در آن تاريخ كامالًي مركزي اخراج كردند.  كميته

 يانتقادخود به. بنابراين نبودمموفق ، قبول داشتندكون درون حزب بال  هايم را در مبارزه با سكتاريسمِ ديدگاهآن زمان 
را تغيير  ات خودنظردر واقع . زمان بر من تحميل كردآن شرايط مسلكانه كه  عملي كامالً كلبي. از اين تزها پرداختم

ي بعدي تاريخ، تزهاي  دوره ،در حقيقت. برحق بودم اين است كه اطمينان دارم كه در آن زمان كامالً و حقيقت منداد
كراتيك كارگران و دهقانان ودر مجارستان تحقق عيني ديكتاتوري دم ١٩٤٨-١٩٤٥ي  دوره. كرد تأييد بلوم را كامالً

. اما اين يجاد كردمتفاوت ا ي كامالًچيزاستالينيسم ، ١٩٤٨. البته بعد از ماز آن حمايت كرد ١٩٢٩بود، كه در سال 
   ديگري است. داستان

  كنيد؟ مياو را چگونه ارزيابي  جايگاه؟ چه ارتباطي با برشت داشتيد و بعد از جنگ ١٩٣٠ي  دههدر : پري اندرسون 

 يشو ديگر كارها ت سچوانزن خوب ايال، ننه دالورــ  او هاي آخر نمايشنامهو  بسيار بزرگي بودبرشت شاعر   :لوكاچ 
 سميرئال يمعنادر  اين رابرهم و اشتباه بود.  و درهماش بسيار  دراماتيكهاي زيباشناسانه و  نظريه. البته هستندعالي ــ 

در برلين بودم و با  ١٩٣١- ١٩٣٣. در دهند نميرا تغيير  اوكيفيت آثار بعدي  اين [آثار نظري]اما . ام دادهتوضيح  معاصر



٩ 
 

عليه من  اي مقاله ــ١٩٣٠ي  دههاواسط تر، در  برشت تقريباً در همان زمان ــ دقيقكردم.  ي نويسندگان كار مي اتحاديه
در دفاع از اكسپرسيونيسم نوشت. اما بعدها هنگامي كه در مسكو بودم، برشت در سفرش از اسكانديناوي به آمريكا، به 

، و تو را عليه توتا من را  اند تالشدر و گفت: برخي ــ  كرد راو در آن سفر از اتحاد جماهير شوروي عبوــ  آمد نمديد
ما بنابراين  درگير نشويم. يك از اين دو طرف ي تحريكات هيچ در نتيجه كه بكنيم يبگذار توافق. بشورانند عليه من

 رفتم و مينزد برشت يشه همــ  اوقاتبيشتر ــ  آمدم مي به برلين و بعد از جنگ هر زمان كه يمروابط خوبي داشتيشه هم
دعوت شده  همسرش از طرف دانيد، . ميدر پايان بسيار نزديك بودباهم داشتيم. باالخره مواضع ما  طوالنيهاي  بحث

اي  ي چهل مقاله در دهههيچگاه  اينكه ،خورم حسرت يك چيز را مي .كنم ي او صحبت جنازهكه در مراسم تشييع  مبود
ادي براي همواره احترام زيدر آن زمان بود. با آثاري ديگر  ممشغوليت بود كه ناشي از  يياين خطا. برشت ننوشتم ي بارهدر

برخالف كرش بود كه البته  اين زمينه او كامالًاز واقعيت داشت. در   عالي يدركر باهوش بود و بودم. او بسيابرشت قائل 
دانم  مي اين را. خودش را از سوسياليسم جدا كرد آلمان را ترك كرد، تكرش حزب كمونيسوقتي  .شناخت مياو را خوب 

 ي ضدفاشيستي در برلين در آن زمان همكاري كند. مبارزهي نويسندگان در  اتحاديه باكه  براي او غيرممكن بود چون
 ،تواند عليه اتحاد جماهير شوروي نمي كاريدانست كه هيچ  متفاوت بود. او مي . برشت كامالًي اين كار را نداد اجازهحزب 

  انجام گيرد.  كه در تمام زندگي به آن وفادار بود،

تعهد  امكان داشت كه در راستاي يك ماند مياگر او زنده  به نظر شما؟ شناختيد ميوالتر بنيامين را  :پري اندرسون
  ؟تكامل يابدبه ماركسيسم سرسختانه  انقالبي

هنگامي كه قبل از رفتن به  ،در فرانكفورت ١٩٣٠بنيامين را مالقات نكردم، اگرچه در داليلي هرگز نه، به: لوكاچ 
 يمسائلخيلِ به نسبت با استعداد بود و  العاده فوقبنيامين  اتحاد جماهير شوروي از آنجا گذشتم، آدورنو را ديدم.

ها  آنرفت از  برونراه . اما هرگز كرد مي اين مسائل را كاوش مختلفيهاي  شيوه او به .داشت تازه ديد عميقي كامالً
بود.  بيني مي پيش كامالً غيرقابل تحوالتشاش با برشت،  دوستيرغم  به، ماند ميكنم اگر او زنده  مي . فكررا پيدا نكرد

آدورنو  ي سي و سپس جنگ سرد. دهههاي  تصفيه -دشوار بود بساي  زمانه ،دورهكه آن خاطر داشته باشيد  بايد به
   .شد »كانفورميستيغير همگرايي« نوعي ي نمايندههوا وحالاين در 

با ريازانف كار كرديد. شما آنجا  در روسيه لنينـ  پس از پيروزي فاشيسم در آلمان شما در انستيتوي ماركس :پري اندرسون
  ؟دچه كاري انجام دادي

 ،در پاريس نوشته بود ١٨٤٤كه ماركس در  را هايي نوشته دستدر مسكو بودم، ريازانف  ١٩٣٠هنگامي كه در : لوكاچ 
انداز  چشمتغيير داد و  يسمام را با ماركس رابطهها كل  نوشته دستخواندن اين  :هيجانم را تصور كنيد توانيد داد. مي منشان

و  بود ها نوشته دستمشغول كار روي شوروي آلماني از اتحاد جماهير  يك محققآن موقع  .كردرا دگرگون  ام لسفيف
از بين  كلمهيك يا كل  حروفدر بسياري از جاها برخي  وها زده بود  به آن كرد. موش مي آمادهها را براي انتشار  آن
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ب اغل ناپديد شده چيست: كلماتيا حروف  كردم كه و معين مي كردم كار ميبا او  ام فلسفيبه دليل دانش . رفته بود
آدم مجبور بود حدس بزند كه يافت و  ميپايان  "س"با  شد و مثالً شروع مي "گ" مثال باها كلماتي بودند كه  آن

د و اين را از ي بسيار خوبي بو نسخهاي كه سرانجام منتشر شد  نسخهكنم  فكر مي .ها چه چيزي آمده است آنمابين 
بسيار  شناس واژهكه مسئوليت اين كار را بر عهده داشت  ريازانف مشاركت داشتم. شدر ويرايشدانم كه  جا مي آن

به ياد . كامال نقصان يافتدر انستيتو  كار ز بركناري وي،بزرگ بود. پس ا يشناس واژه، بلكه پرداز نظريهنه  :بود يبزرگ
. البته شده استكه هرگز منتشر ن داردوجود  كاپيتالهاي ماركس براي  نوشته دستبه من گفت ده مجلد از  كه دارم

حاصلِ هاي  وشتهن دستاز  اي تنها گزيده اين مجلداتكه  كند اشاره مي اش بر دومين و سومين مجلد مقدمهانگلس در 
هرگز چاپ  به امروز. اما تا كندمنتشر مطالب را تصميم داشت تمام اين . ريازانف هستند كاپيتالبراي ماركس كار 
  .نشده

كه  سپس بحثي پيش آمدشركت نكردم. ها  آندر داشت اما جريان فلسفي  يدر شوروي، مباحث ١٩٣٠ي  دههاوايل  البته در 
 ي استقرار سلطهاما هدف آن تنها  اند. موجهبسيار انتقادات ي اين  عمدهكردم  فكر مي شخصاً. شد دبورين انتقاد كاراز در آن 

  عنوان فيلسوف بود. استالين به

  ؟اتحاد جماهير شوروي شركت كرديد ي سي در دهه مباحث ادبيِ دراما شما : پري اندرسون

 پايداري بسيار مشي خط و ما كردمهمكاري  ]Literary Kritik[ يادب نقد با نشريه شش يا هفت سال: لوكاچ 
جنگيدند  ]RAPPپرولتري [ نويسندگانروسي با انجمن ديگران  پيش برديم. فادايف وها  سالآن باوري  جزمعليه 

بودند.  تروتسكيست آورباخ و ديگران در انجمن نويسندگان كهدليل اين  اما تنها به ند،دو آن را در روسيه شكست دا
د نق كردند.خود ] مختص به RAPPism» [گرايي انجمن«ي از شكلي  توسعهبه  اقدامشان  پيروزيپس از ها  آن
چيزي حدود ها  آني  همهدر آن نوشتم، كه در . مقاالت بسياري كرد ميها مقاومت  گرايشهميشه در برابر اين  يادب

در  ها ر كدام اينو هــ  بود تخطي غيرقابلكه در آن زمان يك ضرورت ــ  نقل قول از استالين وجود داشتسه 
  .بود استالينباوري  جزم عليه محتوايشان هميشه .شد هدايت مياستالينيستي ادبيات  اهيممف تقابل با

 پس از آن مجبور شديد ؛فعال سياسي بوديد ،١٩٢٩تا  ١٩١٩، از زندگي خود را يك دهه از  شما :پري اندرسون
به حساب  بزرگ يتغيير براي هر ماركسيست معتقدي . اينكنار بگذاريدرا  بالواسط هاي سياسي فعاليتي  همه
 اين مرحله از زندگي؟ كرديد محدوديت (يا شايد رهايي) ي خود احساس حرفه تغيير ناگهاني در اين با. آيا آيد مي

  ؟بر شما اثر گذاشت در آن زمانچه چيزهايي  ؟داردتان پيوند  جوانيني و با نوجوا شما چگونه

حزبي  ر اختالفات. ببينيد، اعتقاد داشتم كه دشتمام نداسياسي ي ي پايان حرفهدربارههيچ حسرتي : لوكاچ 
وجود با اين ؛ تغيير دهم باره را دراين باعث نشد تا نظرمهرگز حق با من بود. هيچ چيز  كامالً ١٩٢٩-١٩٢٨هاي  سال
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قدر محق بودم و با  فكر كردم اگر اين. بنابراين مشكست خورد هايم در رابطه با ديدگاه متقاعد كردن حزب در كامالً
معناي دقيق  ، بههاي سياسي تواناييعنوان  هيچ تواند به اين معني باشد كه به مي فقط، مشكست خورد اين حال كامالً

. استعدادي در آن نداشتمكه  يقين يافتمــ  را رها كردمعملي سياسي  بدون هيچ مشكلي كاربنابراين نداشتم.  كلمه،
حتي نسبت به اين مسئله تغيير نداد كه  را وجه اعتقادم هيچ رستان بهمجا كمونيست زي حزبكي مر كميتهاز  ماخراج

اثربخش عليه فاشيسم تنها در قالب حضور در ي  مبارزه ،ي سوم دوره بارِ فاجعه هاي سكتاريستيِ وجود سياستبا 
همواره بر اين باورم كه بدترين شكل  ام. نكردهدر اين مورد تغيير  پذير است. صفوف جنبش كمونيستي امكان

  داري است. سرمايهسوسياليسم براي زيستن بهتر از بهترين شكل 

در رويكرد عمومي  داشت.از فعاليت سياسي ن ام گيري كنارهتي با مغاير ١٩٥٦در  ناگيبعدها مشاركتم در دولت 
به هم نزديك ما را  كردند كوشش ميها   جوان اكتبر از در روزهاي قبلسياسي ناگي سهيم نبودم و هنگامي كه 

هنگامي كه  .»من نيست تاي گنامره يا ي ش از فاصلهبيي گنامره يخودم تا اي  فاصله«: دادم هميشه پاسخ مي كنند،
سياسي و ي ا مسئلهاخالقي بود نه  يا مسئلهم برايموضوع  از من خواسته شد وزير فرهنگ شوم، ١٩٥٦در اكتبر 
آمدند  منزدماني و مجارستاني واحزاب ر رفقاي، شديم تبعيدبه روماني  تگير ودس هنگامي كهرد كنم. آن را نتوانستم 

در آزادانه وقتي «ها گفتم:  . به آنجويا شدنداو هاي  سياستي  دربارهرا  م، نظراتيگدولت نابا م با آگاهي از اختالفاتو 
 .كنممفصل بيان و  ي او آشكارا درباره را مقضاوت تاشد خرسند خواهم  ،باشدو او نيز آزاد  باشمپست هاي بودا خيابان

  »است. او همبستگيام با  رابطهتنها  اما تا زماني كه او زنداني است،

چه بود. بايد بگويم كه شايد  ام ات شخصياحساس ،كناره گرفتم كار سياسي از هنگامي كه پرسيد ميشما از من 
اي در زندگي خود  عقدهنوع هيچ يا  احساس سرخوردگي بگويم كه هرگز توانم . مينباشم يمعاصرخيلي  انسان
ها  آن شخصاًاما . فرويد از خواندن و قرن بيستم ها چيست، البته از ادبيات ايندانم كه منظور از  مي مسلماً م.ا هنداشت

پذيرش اين خطاها ، هميشه مشتاق مبودمسير نادرستي  يا اشتباهات ام شاهد زندگيوقتي در ام.  نكردهتجربه را 
پانزده يا وقتي  آورم. ميبه چيز ديگري روي  از آن سو پ اي دربر ندارد هزينههيچ  يكارچنين انجام  مبراي ــ ام بوده

 دوباره ها را آن سال داشتم هجده تم. وقتينوش هاي مدرن نمايشنامه ايبسن و هاوپتمان سبك به ،بودم شانزده ساله
ها  نمايشنامهآن  و خواهم شدهرگز نويسنده نهمانجا تصميم گرفتم كه . بد يافتم اصالحي غيرقابلطرز  به خواندم و

با  گاههر ، عنوان منتقد مفيد بود. زيرا به مبراي بعدهابسيار اوليه  ي تجربههمان . هيچ حسرتي نداشتمرا سوزاندم. 
شدم كه  توانستم بنويسم، مطمئن مي توانستم بگويم: اين را من هم مي شدم كه در رابطه با آن مي متني مواجه مي

ام بود.  ادبيي  تجربهاين نخستين  بسيار معتبر بود. ياين معيارهمين مدرك مطمئني براي بد بودن آن متن است: 
تر از  مهمــ  و پس از آنبودم مدرسه  آموز دانش در زماني بود كهآثار ماركس خواندن  ام تاثيرات سياسينخستين 

يمي بر من و آدي تاثير عظ بودم بسيار منزوينسالنم  همبين  دربود.  ،آدي ،خواندن شاعر بزرگ مجارستان ــ همه
 من كهنپذيرفت  را اگرچه هرگز آن جنبه از هگل. داشتهگل ه ب فردي انقالبي بود كه اشتياق عظيمي . اوگذاشت
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فرهنگ در . اين ضعف بزرگ مستقربا واقعيت  اش ــ آشتي او با واقعيتآشتي  كردم: رد مي هميشه از همان آغاز نيز
 راكنم كاري  و فكر مي ام ندادهاز دست  هگلبه  امروز ستايشم را به . تاندارد با هگل  آشناييانگليسي است كه هيچ 

م ا هبايد حتي فراسوي ماركس دنبال شود. كوشش كردــ  ي هگل فلسفهكردن  ماترياليستيــ  ماركس آغاز كردكه 
 ها، حرفي اين  همه پس ازانجام دهم. منتشر خواهد شد، آينده ام كه در  شناسي هستيآن را در بعضي از قطعات 

  : ارسطو، هگل و ماركس.ديگرانندغيرقابل قياس با  كه دداربزرگ در غرب وجود  راستي هب تنها سه متفكر

  
  منبع: 

  :منتشر شده است ١٩٧١نيو لفت ريويو، ژوييه ـ اوت  ١٦٨نخستين بار در شماره اين مقاله 
https://newleftreview.org/issues/I٦٨/articles/georg-lukacs-lukacs-on-his-life-

and-work  

  :ها يادداشت
 آورد وجود به را تصور نيا و داد را مجار يروهاين به ينينش عقب دستور كسيو فرناند كلنل ،١٩١٩ مارس ١٩ در. ١

 مسئله نيا. كرد خواهد رييتغ روهاين استقرار يفعل مناطق به نيمتحد با صلح توافق از پس ستانمجار يمرزها كه
دهد. برآيند اوضاع  ستعفاا ها دموكرات اليسوس سودبه  شد مجبور وقت دولت و شد انهيگرا يمل احساسات انيغل باعث

آخر  به آزادي بال كون (رهبر آتيِ كمون) و نزديكي مجارستان به شوروي براي حمايت دربرابر متحدين و دست
 م ـشد منجر استقرار كمون مجارستان 


