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گفتگوي پِري اندرسون با جرج لوكاچ
لوكاچ :زندگي و آثارش
ترجمهي :كمال محمودي

شهريور ١٣٩٨
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پري اندرسون :رويدادهاي اخير اروپا بار ديگر مسئلهي ارتباط ميان سوسياليسم و دمكراسي را مطرح كردهاند .به
عقيدهي شما تفاوتهاي بنيادين ميان دموكراسي بورژوايي و دموكراسي انقﻼبي سوسياليستي چيست؟
لوكاچ :دموكراسي بورژوايي با قانون اساسي  ١٧٩٣فرانسه ،در عاليترين و ريشهايترين بياناش بنيان نهاده شد.
اصل سازنده و فعاﻻنهي آن تقسيم انسان به شهروند در حيات عمومي و بورژوا در حيات خصوصي است كه اولي
مرتبط با حقوق جهانشمول سياسي ،و ديگري متناظر با بيان ويژه و متفاوت منافع اقتصادي است .اين تقسيمبندي
براي دموكراسي بورژوايي كه تاريخاً پديدهي معيني است ،بنيادين است .انعكاس فلسفي آن در ماركي دو ساد يافت
ميشود .جالب اينكه نويسندگاني مانند آدورنو ،ساد را بهعنوان انعكاسي از قانون اساسي  ١٧٩٣بررسي كردهاند .ايدهي
محوري در هر دو اين بود كه انسان ابژهاي براي انسان است و خودخواهي عقﻼني اساس جامعهي انساني است.
اكنون بديهي است كه هر اقدامي براي احياي اين شكل تاريخاً پيشين دمكراسي تحت سوسياليسم ،يك واپسروي و
نابهنگامي است .اما منظور اين نيست كه آرمانهاي دمكراسي سوسياليستي همواره بايد با روش اجرايي بررسي شود.
مسئلهي دمكراسي سوسياليستي يك امر بسيار واقعي است و هنوز حل نشده است ،به دليل اينكه اين دمكراسي بايد
دمكراسي ماترياليستي باشد و نه ايدهآليستي .بگذاريد مثالي از آنچه مقصودم است ،بگويم .انساني مانند چهگوارا
نمايندهي قهرمان آرمان ژاكوبني بود .ايدههايش به زندگي او راه يافتند و كامﻼً به زندگياش شكل بخشيدند .او
نخستين نمونه در جنبش انقﻼبي نبود كه اين ويژگيها را داشت .لوين در آلمان يا اينجا در مجارستان اتو كوروين نيز
همينگونه بودند .ما بايد احترام عميقي براي اين گونه اصالت انساني قائل باشيم .اما ايدهآليسمشان ،سوسياليسم
زندگي هرروزه نيست كه تنها ميتواند اساس مادي داشته باشد ،و مبتني بر ساخت يك اقتصاد جديد باشد .اما بايد
سريع اضافه كنم كه پيشرفت اقتصادي فيالنفسه هرگز سوسياليسم را پديد نميآورد .آموزهي خروشچف ،مبتني بر
اينكه سوسياليسم زماني در سراسر جهان پيروز خواهد شد كه استانداردهاي زندگي اتحاد جماهير شوروي از آمريكا
پيشي گرفته باشد ،كامﻼً نادرست بود .مسئله بايد بهشكلي كامﻼً متفاوت مطرح شود .ميتوان آن را اينگونه
صورتبندي كرد :سوسياليسم اولين صورتبندي اقتصادي در تاريخ است كه خودبهخود انسان اقتصاديِ متناسب با آن
را ايجاد نميكند .به اين دليل كه سوسياليسم صورتبنديِ گذار است ،البته يك مياندوره در گذار از سرمايهداري به
كمونيسم .اكنون ،به دليل اينكه اقتصاد سوسياليستي خودبهخود انسان متناسب با آن را توليد و بازتوليد نميكند،
همانطور كه جامعهي سرمايهداري كﻼسيك بهطور طبيعي انسان اقتصادي خود را ايجاد نكرد ،يعني تقسيم
شهروند/بورژوا  ١٧٩٣و ساد ،عملكرد دموكراسي سوسياليستي دقيقاً آموزش اعضايش براي سوسياليسم است .اين
عملكرد كامﻼً بيمانند است ،و هيچ تناسبي با دمكراسي بورژوايي ندارد .واضح است آنچه امروز نياز است ،نوزايي
شوراها است -سيستم دمكراسي طبقهي كارگر ،يعني سيستم دموكراسي سوسياليستياي كه با هر انقﻼب پرولتري
پديد ميآيد .كمون پاريس در  ،١٨٧١انقﻼب  ١٩٠٥روسيه و خود انقﻼب اكتبر .اما اين ]نوزايي[ نميتواند يك شبه رخ
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دهد .مسئلهي ]اساسيتر[ اين است كه كارگران اينجا نسبت به اوضاع بيتفاوتاند :در بدو امر آنها به هيچ چيز اعتقاد
ندارند.
مسئلهاي كه در اين رابطه وجود دارد به ظهور تاريخيِ تغييرات ضروري مرتبط ميشود .اينجا در مجادﻻت فلسفي
اخير حول مسئلهي پيوستگي و ناپيوستگي در تاريخ بحثي مهم درگرفته است .بهشدت مدافع ناپيوستگي در تاريخام.
شما با تزهاي محافظهكارانهي كﻼسيك دو توكويل و تن آشنا هستيد كه انقﻼب فرانسه به هيچ معنا يك تغيير
بنيادين در تاريخ فرانسه نبود ،زيرا انقﻼب فرانسه صرفاً به سنت دولت متمركز فرانسه استمرار بخشيد ،سنتي كه ذيل
رژيم پيشين با حاكميت لويي چهاردهم بسيار قدرتمند بود ،توسط ناپلئون و پس از آن تحت امپراطوري دوم حتي
جلوتر رفت .اين ديدگاه ،درون جنبش انقﻼبي قاطعانه از سوي لنين رد شد .او هرگز نه تغييرات بنيادين را بهعنوان
صرف استمرار گرايشها و پيشرفتهاي مسبوق به سابقه نشان داد و نه آغازهاي جديد را .براي نمونه ،هنگامي كه او
سياست اقتصادي جديد )نپ( را اعﻼم كرد ،هرگز يك لحظه ادعا نكرد كه اين سياستها معادل با توسعه يا حد كمال
كمونيسم جنگياند .او كامﻼً صريح اظهار داشت كه كمونيسم جنگي يك اشتباه بود كه با توجه به شرايط زمان،
سياستي توجيهپذير بوده است .و اينكه نپ تصحيحِ آن اشتباه و تغيير مسير كلي بود .استالين اين روش لنينيستي را
طرد كرد ،چراكه هميشه سعي داشت تغييرات سياسي راـ حتي مهمترين اين تغييرات ــ را بهعنوان نتيجهي منطقي
پيشرفت خط پيشين جلوه دهد .استالينيسم كل تاريخ سوسياليستي را بهعنوان توسعهاي پيوسته و صحيح نشان
ميدهد كه هرگز ناپيوستگي را نپذيرفت .امروزه ،اين مسئله خصوصاً در پرداختن به }علل{ ابقاي استالينيسم بيش از
پيش حياتي است .بايد درون يك چشماندازي از پيشرفت ،پيوستگي با گذشته را مورد تاكيد قرار دهيم ،يا در مقابل ،راه
پيشرفت بايد عبارت از گسستي عميق از استالينيسم باشد؟ معتقدم گسست كامل ضروري است .اين است چرايي
مسئلهي ناپيوستگي در تاريخ كه براي ما چنين اهميت دارد.
پري اندرسون :آيا اين نظرگاه همچنين در رابطه با پيشرفت فلسفي خودتان كاربرد دارد؟ شما چگونه نوشتههاي
دههي  ١٩٢٠خود را ارزيابي ميكنيد؟ رابطهي آنها با آثار امروزتان چيست؟
لوكاچ :در دههي  ،١٩٢٠كرش ،گرامشي و من ،هركدام به شيوهي خود ،سعي كرديم با مسئلهي ضرورت اجتماعي و
تفسير مكانيكي آن ،كه ميراث بينالملل دوم بود ،درگير شويم .ما ميراثبر اين مسئله بوديم ،اما هيچ يك از ما ــ حتي
گرامشي كه شايد در ميان ما بهترين بود ــ نتوانست اين مسئله را حل كند .ما اشتباه ميكرديم و امروز كوشش براي احياء
آثار آن زمان ،بهطوري كه گويي امروزه معتبرند ،اشتباه خواهد بود .در غرب گرايشي وجود دارد كه ميخواهد اين آثار را
بهعنوان »نمونههاي كﻼسيك بدعت« جلوه دهد ،اما امروزه به چنين چيزي نياز نداريم .دههي  ١٩٢٠دوراني بود كه ديگر
به سرآمده است .اين مسائل فلسفي دههي  ١٩٦٠است كه بايد ما را به خود مشغول كند .اينك درحال كار بر يك
هستيشناسي وجود اجتماعي هستم كه اميدوارم مسائلي را حل كند كه به شيوهاي نادرست در كارهاي اوليهام ،بهويژه در
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تاريخ و آگاهي طبقاتي ،با آنها مواجه شدم .كار جديدم بر مسئلهي ارتباط ميان آزادي و ضرورت تمركز ميكند .يا چگونه
بگويم ،ارتباط ميان عليت و غايتشناسي .به شكل سنتي ،فيلسوفان هميشه نظامهاي خود را بر يكي از اين دو قطب قرار
دادهاند .يا ضرورت يا آزادي انسان را نفي كردهاند .قصدم نشان دادن ارتباط متقابل هستيشناختي ميان اين دو است ،و كنار
گذاشتن نظرگاههاي مبتني بر »يا اين يا آن« است كه فﻼسفه بهصورت سنتي براي بازنمايي انسان بدان توسل جستهاند.
مفهوم كار سنگبناي تحليلم است ،زيرا كار بهطور بيولوژيكي تعينيافته نيست .اگر يك شير به يك بزكوهي حملهور شود،
رفتارش تنها و تنها با نيازهاي بيولوژيكي تعين يافته است .اما اگر انسان بدوي جلوي يك توده سنگ قرار گيرد ،او بايد ميان
آنها انتخاب كند و آنچه را براي استفاده بهعنوان ابزار مناسبتر خواهد بود ،ارزيابي ميكند .او بين گزينههاي بديل انتخاب
ميكند .اصطﻼح بديل براي مفهوم كار انسان بنيادين است ،كاري كه ازاينرو همواره غايتشناسانه است ــ او هدفي را
پيش رويش قرار ميدهد كه پيامد يك انتخاب است .بنابراين] ،كار[ بيانگر آزادي انساني است .اما اين آزادي تنها با به
حركت واداشتن نيروهاي فيزيكي عيني است كه وجود مييابد ،نيروهايي كه از قوانين علّيِ جهان مادي تبعيت ميكنند.
بنابراين غايتشناسي كار ،هميشه همآهنگ با عليت فيزيكي است و درواقع ،نتيجهي كار فردي هركس عبارت است از
لحظهاي از عليت فيزيكي براي جهتيابي غايتشناختيِ ) (Setzungهر فرد ديگر .اﻻهيات ايمان به غايتشناسي
طبيعت بود و ايمان به يك غايتشناسي درونماندگارِ تاريخ بياساس بود .اما غايتشناسي در همهي كارهاي انساني وجود
دارد كه به شكل تفكيكناپذيري در عليت جهان فيزيكي وارد شده است .اين موضع ،كه هستهاي است كه اثر فعليام را با
عزيمت از آن بسط و گسترش ميدهم ،از تقابل كﻼسيك ميان آزادي و ضرورت فراتر ميرود .اما ميخواهم تاكيد كنم كه
در تﻼش براي ساختن نظامي همهشمول نيستم .عنوان اثرم ــ كه آماده است ،اگرچه در حال بازبيني فصول ابتدايي آن
هستم ــ دربارهي هستيشناسي وجود اجتماعي است ،و نه هستيشناسي وجود اجتماعي .بيشك تفاوت را ميفهميد.
وظيفهاي كه درگيرش شدهام ،مستلزم تﻼش جمعي بسياري از متفكران براي بسط وگسترش شايستهي آن است .اما
اميدوارم كه اين آثار مبناي هستيشناختي سوسياليسم زندگي هر روزه را كه قبﻼً از آن صحبت كردم ،نشان دهد.
پري اندرسون :انگلستان تنها كشور مهم اروپايي ،بدون سنت فلسفي ماركسيسم بومي است .شما به شكل
گستردهاي دربارهي يكي از وجوه تاريخ فرهنگي آن ،يعني آثار والتر اسكات ،نوشتهايد .اما شما تحوﻻت وسيعتر
تاريخ فكري و سياسي بريتانيا و ارتباط آن با فرهنگ اروپايي را از دورهي روشنگري به بعد چگونه ميبيند؟
لوكاچ :تاريخ بريتانيا قرباني چيزي بوده است كه ماركس قانون توسعهي ناموزون ميخواند .راديكاليسمِ انقﻼبِ
كرامول و سپس انقﻼب  ،١٦٨٨و كاميابي در تضمين روابط سرمايهدارانه در شهر و روستا ،سببساز عقبافتادگي
بعدي انگلستان شد .فكر ميكنم نشريهتان كامﻼً درست بر اهميت تاريخي كشاورزي سرمايهدارانه در انگلستان و
پيامدهاي پارادوكسيكال آن براي توسعهي بعدي انگلستان تاكيد داشته است .اين موضوع را با وضوح بسيار ميتوان
در تحول فرهنگي انگلستان مشاهده كرد .تسلط تجربهگرايي بهعنوان ايدئولوژياي بورژوايي ،تنها بعد از ١٦٨٨
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پديد ميآيد .اما از آن به بعد به قدرتي چشمگير دست پيدا كرد و كامﻼً كل تاريخ فلسفي و هنر گذشتهي انگستان
را تحريف كرد .براي مثال بيكن را در نظر بگيريد .او متفكر بسيار بزرگي بود ،بسيار عظيمتر از ﻻك كه بورژوازي
بعدها بسيار او را بزرگ كرد .اما اهميتاش كامﻼً توسط تجربهگرايي انگليسي مستور ماند .اگر امروزه بخواهيد بدانيد
بيكن با تجربهگرايي چه كرده ،بايد نخست بفهميد كه تجربهگرايي با بيكن چه كرده است ،بيكني كه بسيار متفاوت
از واقعيت است .چنان كه ميدانيد ماركس ستايشي بيحد نثار بيكن ميكرد .بر سر ديگر متفكر بزرگ انگلستان،
مندويل ،نيز همان رفته كه بر بيكن .او خلف بزرگ هابز بود ،اما بورژوازي انگليسي او را يكسره فراموش كرد .شما
مشاهده ميكنيد كه ماركس در نظريههاي ارزش اضافي از او نقلقول ميكند .اين فرهنگ راديكال انگليسي مربوط
به گذشته ،پنهان و ناديده گرفته شد .در جاي خود ،اليوت و ديگران اهميت كامﻼً اغراق شدهاي به شاعران
متافيزيكي ــ ]جان[ دان و غيره ــ نسبت دادند ،كساني كه اهميت بسيار ناچيزي در كلِ تاريخ درحال تحولِ
فرهنگ انساني دارند .اپيزود گوياي ديگر ]در اين رابطه[ ،سرنوشت اسكات است .در كتابم ،رمان تاريخي ،درباره
اهميت اسكات نوشتهام .شما متوجه ميشويد كه او اولين رماننويسي بود كه دريافت ،انسان توسط تاريخ تغيير
مييابد .اين كشفي بينظير بود و نويسندگان بزرگ اروپايي مانند پوشكين در روسيه ،مانتزوني در ايتاليا و بالزاك در
فرانسه ،نيز بيدرنگ آن را درك كردند .آنها اهميت اسكات را ديدند و از او آموختند .بااينحال ،جالب است كه در
خود انگلستان اسكات هيچ خلفي ندارد .او نيز فهميده نشد و فراموش شد .بنابراين اينجا شكافي در كل تحول
فرهنگ انگليسي به وجود آمد كه در نويسندگان راديكال بعدي مانند شاو بسيار آشكار است .شاو ريشه در فرهنگ
گذشتهي انگليسي نداشت ،زيرا فرهنگ انگليسي قرن نوزدهم ،تا آن زمان ديگر از تاريخِ راديكال پيشيناش جدا
گشته بود .آشكارا ضعف عميق شاو اين است.
امروزه روشنفكران انگليسي نبايد صرفاً ماركسيسم را از بيرون وارد كنند ،بلكه بايد تاريخ جديدي از فرهنگشان را
دوباره بنا نهند .اين وظيفهي ضروري آنها است كه تنها خودشان از پس آن بر ميآيند .من دربارهي اسكات ،و اگنس
هلر دربارهي شكسپير نوشتهايم .اما در اساس اين انگليسيها هستند كه بايد انگلستان را دوباره كشف كنند .ما نيز در
مجارستان ،مانند شما در انگلستان ،رازورزيهاي بسياري دربارهي "سرشت ملي"مان داشتيم .اما تاريخي حقيقي از
فرهنگتان اين رازورزيها را از ميان خواهد برد .در اين راستا شايد عمق بحران اقتصادي و سياسي انگلستان ،كه
محصول توسعهي ناموزوني است كه دربارهي آن صحبت كردم ،شما را ياري كند .ويلسون بدون ترديد امروز يكي از
زيركترين و فرصتطلبترين سياستمداران بورژوا در جهان است .با اين وجود ،دولتاش افتضاحي تمام عيار و
فاجعهبار را رقم زده است .اين نيز نشانهي ]ديگري[ از بحران عميق و حلناشدني انگلستان است.
پري اندرسون :شما آثار نقد ادبي اوليهتان ،بهويژه نظريهي رمان ،را چگونه ميبينيد؟ معناي تاريخي آن چه بود؟

٥

لوكاچ :نظريهي رمان بيان نوميديهايم در طول جنگ اول جهاني بود .هنگامي كه جنگ درگرفت ،گفتم كه آلمان و
اتريشـمجارستان ،احتماﻻً روسيه را شكست ميدهند و تزاريسم نابود ميشود :كه امري مثبت است .فرانسه و انگلستان،
احتماﻻً آلمان و اتريشـمجارستان را شكست ميدهند و هوهنزولرنها و هابسبورگها را نابود ميكنند :كه آنهم امري
مثبت است .اما آنگاه چه كسي از ما در برابر فرهنگ انگليسي و فرانسه محافظت ميكند؟ نوميدي نهفته در اين
پرسشم ،پاسخي نيافت .و اين پسزمينهي نظريهي رمان است .البته اكتبر به آن پاسخ داد .انقﻼب روسيه راهحل
تاريخيـجهاني معمايم بود :اكتبر از پيروزي بورژوازي فرانسه و انگليسي ،كه از آن وحشت داشتم ،جلوگيري كرد .اما
بايد بگويم كه نظريهي رمان ،با همهي خطاهايش ،خواهان سرنگوني جهانِ توليدكنندهي فرهنگي بود كه اين اثر به
واكاوي اين فرهنگ پرداخته بود .نظريهي رمان نياز به تغيير انقﻼبي را دريافت.
پري اندرسون :در آن زمان دوست ماكس وبر بوديد .اينك او را چگونه قضاوت ميكنيد؟ همكارش ورنر زومبارت
سرانجام يك نازيست شد ــ آيا شما فكر ميكنيد اگر ماكس وبر زنده بود ،با ناسيونالـسوسياليسم سازش ميكرد؟
لوكاچ :نه ،هرگز ،بايد بدانيد كه وبر شخص كامﻼً صادقي بود .براي مثال ،او اهانت زيادي به امپراطور روا ميداشت.
او عادت داشت خصوصي به ما بگويد كه بدشانسي بزرگ آلمان اين بود كه برخﻼف خاندان استوارت ]در انگلستان[ و
بوربونها ]در فرانسه[ ،هيچ هوهنزولرني هرگز گردن زده نشده بود .ميدانيد كه هيچ استاد آلماني معمولياي نبود كه
در  ١٩١٢چنين حرفي بگويد .وبر با زومبارت كامل تفاوت داشت :براي مثال او هرگز هيچ امتيازي به يهودستيزي نداد.
بگذاريد داستاني از اين ويژگي وبر برايتان نقل كنم .دانشگاهي آلماني از وبر خواسته بود پيشنهاداتش براي ]نامزدي[
كرسياي در آن دانشگاه را برايشان بفرستد .آنها قصد داشتند منصبي جديد ايجاد كنند .وبر به آنها جواب داد و سه
اسم را طبق لياقت افراد به آنها داد .سپس افزود كه هر سهي اينها انتخابي كامﻼً مناسب خواهد بود ــ آنها همه
بينظيرند :اما شما هيچيك را انتخاب نخواهيد كرد ،چراكه يهودي هستند .بنابراين فهرست سه نفرهي ديگري اضافه
كردم كه هيچيك از آنها به اندازهي سه نفر پيشين لياقت ندارند و بدون شك شما يكي از آنها را ميپذيريد ،زيرا
آنها يهودي نيستند.
با وجود همهي اينها ،بايد به خاطر داشته باشيد كه وبر عميقاً امپرياليستي سرسخت بود كه ليبراليسمش صرفاً به
اين باور مربوط ميشد كه امپرياليسمي كارآمد ضرورت دارد و تنها ليبراليسم ميتواند چنين كارآمدياي را تضمين
كند .او دشمن قسمخوردهي انقﻼبهاي اكتبر و نوامبر بود .او همزمان دانشمندي بينظير و عميق ًا ارتجاعي بود.
خردستيزي كه با شلينگ متأخر و شوپنهاور آغاز ميشود ،يكي از مهمترين تجليات خود را در او يافت.
پري اندرسون :واكنش او نسبت به تغيير عقيدهي شما در ارتباط با انقﻼب اكتبر چگونه بود؟

٦

لوكاچ :ظاهراً او گفته بود كه براي لوكاچ اين تغيير بايستي دگرگونياي عميق در عقايد و ايدهها بوده باشد،
درحاليكه براي تولر تنها حاصلِ سردرگمي احساسات است .اما از آن زمان به بعد هيچ رابطهاي با او نداشتم.
پري اندرسون :پس از جنگ شما بهعنوان كميسر آموزش در كمون مجارستان شركت كرديد .پس از پنجاه سال اكنون
ارزيابي شما از تجربهي كمون چيست؟
لوكاچ :علت اساسي كمون ،فرمان ويكس ] [١و سياست متفقين نسبت به مجارستان بود .در اين رابطه كمون
مجارستان قابلقياس با انقﻼب روسيه است ،جايي كه مسئلهي پايان جنگ ،نقشي حياتي در به بار نشستن انقﻼب
اكتبر ايفا كرد .كمون نتيجهي ابﻼغ فرمان ويكس بود .سوسيالدموكراتها بعدها بهدليل ايجاد كمون به ما حمله
كردند ،اما در آن زمان پس از جنگ ،امكان ماندن در محدودهي چارچوب سياست بورژوايي وجود نداشت ،نابودي
آن ضروري بود.
پري اندرسون :پس از شكست كمون شما در سومين كنگرهي كمينترن در مسكو نماينده بوديد .آيا با رهبران
بلشويك در آنجا روبرو شديد؟ برداشت شما از آنها چه بود؟
لوكاچ :ببنيد ،بايد به خاطر داشته باشيد كه من يك عضو كوچك از يك هيأت كوچك بودم ــ در آن زمان
بههيچوجه شخصيتي مهم نبودم و بنابراين طبيعتاً گفتگوي طوﻻني نيز با رهبران حزب روسيه نداشتم .با اين حال ،از
طريق لوناچارسكي با لنين آشنا شدم .او كامﻼً مرا مجذوب خود كرد .البته توانستم او را در محل كار در كميسيونهاي
كنگره نيز تماشا كنم .بايد بگويم كه از ديگر رهبران بلشويكي منزجر شدم .از تروتسكي بﻼفاصله بدم آمد؛ بهنظر
متظاهر ميآمد .قطعهاي در خاطرات گوركي از لنين وجود دارد ،ميدانيد ،جايي كه لنين پس از انقﻼب ،ضمن اذعان به
دستاوردهاي سازماني تروتسكي در جنگ داخلي ،ميگويد كه او چيزي از ﻻسال در خودش داشت .و زينوويف ،كه
بعدها به نقش او در كمينترن واقف شدم ،صرفاً يك متقلب سياسي بود .نظرم دربارهي بوخارين را ميتوان در مقالهي
 ١٩٢٥من خواند ،جايي كه از ماركسيسمِ او انتقاد ميكنم ــ او در آن زمان ،پس از استالين ،مرجع روسها در
پرسشهاي نظري بود .خود استالين را اصﻼً نميتوانم در كنگره به ياد بياورم ــ مانند بسياري از ديگر كمونيستهاي
خارجي هيچ تصوري از اهميت او در حزب روسيه نداشتم .مدتي با رادك صحبت كردم .او گفت كه فكر ميكند
مقالههايم دربارهي اقدام مارس در آلمان بهترين مطالبي است كه دربارهي آن نوشته شده است و او كامﻼً با آنها
موافق بود .البته بعدها ،هنگامي كه حزب اقدام مارس را محكوم كرد ،او نيز نظر خود را تغيير داد و بعد هم علني به آن
حمله كرد .برخﻼف همهي اينها لنين تأثير شگفتي بر من گذاشت.
پري اندرسون :وقتي لنين به مقالهي شما دربارهي پارلمانتاريسم حمله كرد ،واكنش شما چه بود؟

٧

لوكاچ :مقالهام كامﻼً غلط بود و بدون ترديد تزهاي آن را رها كردم .اما بايد اضافه كنم كه چپروي كمونيسم :يك
بيماري كودكانه را قبل از انتقاد او به مقالهام خوانده بودم و قبﻼً با استدﻻلهاي وي دربارهي مشاركت پارلماني در
آنجا كامﻼً متقاعد شده بودم :بنابراين انتقاد او از مقالهام چيزي را برايم تغيير نداد .خودم از پيش ميدانستم كه غلط
است .به ياد داريد كه لنين در چپروي كمونيسم گفت :اينكه پارلمانهاي بورژوايي ،در معنايي تاريخيـجهاني ،با تولد
ارگانهاي انقﻼبي قدرت پرولتاريايي ،شوراها ،كامﻼً كنار گذاشته شدند ،مطلقاً به معناي كنار گذاشتن آنها در يك
معناي بﻼواسطهي سياسي نبود .بهويژه به اين معنا نبود كه تودههاي غربي به آنها اعتقادي ندارند .بنابراين
كمونيستها بايد هم درون و هم بيرون پارلمانها عمل كنند.
پري اندرسون :شما در  ١٩٢٨/١٩٢٩در اثر معروف تزهاي بلوم ،كه براي سومين كنگرهي حزب كمونيست مجارستان
نوشتيد ،مفهوم ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان را بهعنوان هدف استراتژيك حزب كمونيست مجارستان در
آن تاريخ مطرح كرديد .اين تزها بهعنوان اپورتونيسم رد شدند و شما براي آنها از كميتهي مركزي اخراج شديد .امروز
آنها را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
لوكاچ :تزهاي بلوم اقدام تدافعيام عليه سكتاريسم دورهي سوم بود كه اصرار داشت سوسيالدموكراسي و فاشيسم
دوقلو هستند .همانطور كه ميدانيد اين خطمشي فاجعهبار با شعار "طبقه عليه طبقه" و فراخوان تأسيس فوري
ديكتاتوي پرولتاريا همراه بود .با احيا و تطبيق شعار لنين در  ١٩٠٥ــ ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان ــ
سعي كردم در خطمشي كنگرهي ششم كمينترن مفري پيدا كنم تا بتوانم حزب كمونيست مجارستان را به سياستي
واقعبينانهتر برسانم .موفقيتي بدست نياوردم .تزهاي بلوم توسط حزب محكوم شد و بﻼ كون و جناح وي مرا از
كميتهي مركزي اخراج كردند .در آن تاريخ كامﻼً در حزب تنها بودم؛ بايد بدانيد كه حتي در متقاعد كردن كساني كه تا
آن زمان ديدگاههايم را در مبارزه با سكتاريسمِ بﻼ كون درون حزب قبول داشتند ،موفق نبودم .بنابراين به خودانتقادي
از اين تزها پرداختم .عملي كامﻼً كلبيمسلكانه كه شرايط آن زمان بر من تحميل كرد .در واقع نظرات خود را تغيير
ندادم و حقيقت اين است كه اطمينان دارم كه در آن زمان كامﻼً برحق بودم .در حقيقت ،دورهي بعدي تاريخ ،تزهاي
بلوم را كامﻼً تأييد كرد .دورهي  ١٩٤٨-١٩٤٥در مجارستان تحقق عيني ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان
بود ،كه در سال  ١٩٢٩از آن حمايت كردم .البته بعد از  ،١٩٤٨استالينيسم چيزي كامﻼً متفاوت ايجاد كرد .اما اين
داستان ديگري است.
پري اندرسون :در دههي  ١٩٣٠و بعد از جنگ چه ارتباطي با برشت داشتيد؟ جايگاه او را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
لوكاچ :برشت شاعر بسيار بزرگي بود و نمايشنامههاي آخر او ــ ننه دﻻور ،زن خوب ايالت سچوان و ديگر كارهايش

ــ عالي هستند .البته نظريههاي زيباشناسانه و دراماتيكاش بسيار درهموبرهم و اشتباه بود .اين را در معناي رئاليسم
معاصر توضيح دادهام .اما اين ]آثار نظري[ كيفيت آثار بعدي او را تغيير نميدهند .در  ١٩٣١-١٩٣٣در برلين بودم و با
٨

اتحاديهي نويسندگان كار ميكردم .برشت تقريباً در همان زمان ــ دقيقتر ،در اواسط دههي ١٩٣٠ــ مقالهاي عليه من
در دفاع از اكسپرسيونيسم نوشت .اما بعدها هنگامي كه در مسكو بودم ،برشت در سفرش از اسكانديناوي به آمريكا ،به
ديدنم آمد ــ او در آن سفر از اتحاد جماهير شوروي عبور كرد ــ و گفت :برخي در تﻼشاند تا من را عليه تو ،و تو را
عليه من بشورانند .بگذار توافقي بكنيم كه در نتيجهي تحريكات هيچيك از اين دو طرف درگير نشويم .بنابراين ما
هميشه روابط خوبي داشتيم و بعد از جنگ هر زمان كه به برلين ميآمدم ــ بيشتر اوقات ــ هميشه نزد برشت ميرفتم و
بحثهاي طوﻻني باهم داشتيم .باﻻخره مواضع ما در پايان بسيار نزديك بود .ميدانيد ،از طرف همسرش دعوت شده
بودم كه در مراسم تشييع جنازهي او صحبت كنم .حسرت يك چيز را ميخورم ،اينكه هيچگاه در دههي چهل مقالهاي
دربارهي برشت ننوشتم .اين خطايي بود كه ناشي از مشغوليتم با آثاري ديگر در آن زمان بود .همواره احترام زيادي براي
برشت قائل بودم .او بسيار باهوش بود و دركي عالي از واقعيت داشت .در اين زمينه او كامﻼً برخﻼف كرش بود كه البته
او را خوب ميشناخت .وقتي كرش حزب كمونيست آلمان را ترك كرد ،خودش را از سوسياليسم جدا كرد .اين را ميدانم
چون براي او غيرممكن بود كه با اتحاديهي نويسندگان در مبارزهي ضدفاشيستي در برلين در آن زمان همكاري كند.
حزب اجازهي اين كار را نداد .برشت كامﻼً متفاوت بود .او ميدانست كه هيچ كاري نميتواند عليه اتحاد جماهير شوروي،
كه در تمام زندگي به آن وفادار بود ،انجام گيرد.
پري اندرسون :والتر بنيامين را ميشناختيد؟ به نظر شما اگر او زنده ميماند امكان داشت كه در راستاي يك تعهد
انقﻼبي سرسختانه به ماركسيسم تكامل يابد؟
لوكاچ :نه ،به دﻻيلي هرگز بنيامين را مﻼقات نكردم ،اگرچه در ١٩٣٠در فرانكفورت ،هنگامي كه قبل از رفتن به
اتحاد جماهير شوروي از آنجا گذشتم ،آدورنو را ديدم .بنيامين فوقالعاده با استعداد بود و نسبت به خيلِ مسائلي
كامﻼً تازه ديد عميقي داشت .او به شيوههاي مختلفي اين مسائل را كاوش ميكرد .اما هرگز راه برونرفت از آنها
را پيدا نكرد .فكر ميكنم اگر او زنده ميماند ،بهرغم دوستياش با برشت ،تحوﻻتش كامﻼً غيرقابلپيشبيني ميبود.
بايد به خاطر داشته باشيد كه آن دوره ،زمانهاي بس دشوار بود -تصفيههاي دههي سي و سپس جنگ سرد .آدورنو
در اين حالوهوا نمايندهي نوعي »همگرايي غيركانفورميستي« شد.
پري اندرسون :پس از پيروزي فاشيسم در آلمان شما در انستيتوي ماركسـلنين در روسيه با ريازانف كار كرديد .شما آنجا
چه كاري انجام داديد؟
لوكاچ :هنگامي كه در  ١٩٣٠در مسكو بودم ،ريازانف دستنوشتههايي را كه ماركس در  ١٨٤٤در پاريس نوشته بود،
نشانم داد .ميتوانيد هيجانم را تصور كنيد :خواندن اين دستنوشتهها كل رابطهام را با ماركسيسم تغيير داد و چشمانداز
فلسفيام را دگرگون كرد .آن موقع يك محقق آلماني از اتحاد جماهير شوروي مشغول كار روي دستنوشتهها بود و
آنها را براي انتشار آماده ميكرد .موش به آنها زده بود و در بسياري از جاها برخي حروف يا كل يك كلمه از بين
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رفته بود .به دليل دانش فلسفيام با او كار ميكردم و معين ميكردم كه حروف يا كلمات ناپديد شده چيست :اغلب
آنها كلماتي بودند كه مثﻼ با "گ" شروع ميشد و مثﻼً با "س" پايان مييافت و آدم مجبور بود حدس بزند كه
مابين آنها چه چيزي آمده است .فكر ميكنم نسخهاي كه سرانجام منتشر شد نسخهي بسيار خوبي بود و اين را از
آنجا ميدانم كه در ويرايشش مشاركت داشتم .ريازانف مسئوليت اين كار را بر عهده داشت كه واژهشناس بسيار
بزرگي بود :نه نظريهپرداز ،بلكه واژهشناسي بزرگ بود .پس از بركناري وي ،كار در انستيتو كامﻼ نقصان يافت .به ياد
دارم كه به من گفت ده مجلد از دستنوشتههاي ماركس براي كاپيتال وجود دارد كه هرگز منتشر نشده است .البته
انگلس در مقدمهاش بر دومين و سومين مجلد اشاره ميكند كه اين مجلدات تنها گزيدهاي از دستنوشتههاي حاصلِ
كار ماركس براي كاپيتال هستند .ريازانف تصميم داشت تمام اين مطالب را منتشر كند .اما تا به امروز هرگز چاپ
نشده.
البته در اوايل دههي  ١٩٣٠در شوروي ،مباحثي فلسفي جريان داشت اما در آنها شركت نكردم .سپس بحثي پيش آمد كه
در آن از كار دبورين انتقاد شد .شخصاً فكر ميكردم عمدهي اين انتقادات بسيار موجهاند .اما هدف آن تنها استقرار سلطهي
استالين بهعنوان فيلسوف بود.
پري اندرسون :اما شما در مباحث ادبيِ دههي سي در اتحاد جماهير شوروي شركت كرديد؟
لوكاچ :شش يا هفت سال با نشريه نقد ادبي ] [Literary Kritikهمكاري كردم و ما خطمشي بسيار پايداري
عليه جزمباوري آن سالها پيش برديم .فادايف و ديگران با انجمن روسي نويسندگان پرولتري ] [RAPPجنگيدند
و آن را در روسيه شكست دادند ،اما تنها به اين دليل كه آورباخ و ديگران در انجمن نويسندگان تروتسكيست بودند.

آنها پس از پيروزيشان اقدام به توسعهي شكلي از »انجمنگرايي« ] [RAPPismمختص به خود كردند .نقد
ادبي هميشه در برابر اين گرايشها مقاومت ميكرد .مقاﻻت بسياري در آن نوشتم ،كه در همهي آنها چيزي حدود
سه نقل قول از استالين وجود داشت ــ كه در آن زمان يك ضرورت غيرقابلتخطي بود ــ و هر كدام اينها در
تقابل با مفاهيم استالينيستي ادبيات هدايت ميشد .محتوايشان هميشه عليه جزمباوري استالين بود.
پري اندرسون :شما يك دهه از زندگي خود را  ،از  ١٩١٩تا  ،١٩٢٩فعال سياسي بوديد؛ پس از آن مجبور شديد
همهي فعاليتهاي سياسي بﻼواسط را كنار بگذاريد .اين براي هر ماركسيست معتقدي تغييري بزرگ به حساب
ميآيد .آيا با اين تغيير ناگهاني در حرفهي خود احساس محدوديت )يا شايد رهايي( كرديد؟ اين مرحله از زندگي
شما چگونه با نوجواني و جوانيتان پيوند دارد؟ چه چيزهايي در آن زمان بر شما اثر گذاشت؟
لوكاچ :هيچ حسرتي دربارهي پايان حرفهي سياسيام نداشتم .ببينيد ،اعتقاد داشتم كه در اختﻼفات حزبي
سالهاي  ١٩٢٩-١٩٢٨كامﻼً حق با من بود .هيچ چيز هرگز باعث نشد تا نظرم را دراينباره تغيير دهم؛ با اين وجود
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كامﻼً در متقاعد كردن حزب در رابطه با ديدگاههايم شكست خوردم .بنابراين فكر كردم اگر اينقدر محق بودم و با
اين حال كامﻼً شكست خوردم ،فقط ميتواند به اين معني باشد كه بههيچعنوان تواناييهاي سياسي ،بهمعناي دقيق
كلمه ،نداشتم .بنابراين بدون هيچ مشكلي كار سياسي عملي را رها كردم ــ يقين يافتم كه استعدادي در آن نداشتم.
اخراجم از كميتهي مركزي حزب كمونيست مجارستان بههيچوجه اعتقادم را نسبت به اين مسئله تغيير نداد كه حتي
با وجود سياستهاي سكتاريستيِ فاجعهبارِ دورهي سوم ،مبارزهي اثربخش عليه فاشيسم تنها در قالب حضور در
صفوف جنبش كمونيستي امكانپذير است .در اين مورد تغيير نكردهام .همواره بر اين باورم كه بدترين شكل
سوسياليسم براي زيستن بهتر از بهترين شكل سرمايهداري است.
بعدها مشاركتم در دولت ناگي در  ١٩٥٦مغايرتي با كنارهگيريام از فعاليت سياسي نداشت .در رويكرد عمومي
سياسي ناگي سهيم نبودم و هنگامي كه در روزهاي قبل از اكتبر جوانها كوشش ميكردند ما را به هم نزديك
كنند ،هميشه پاسخ ميدادم» :فاصلهي خودم تا ايمره ناگي بيش از فاصلهي ايمره ناگي تا من نيست «.هنگامي كه
در اكتبر  ١٩٥٦از من خواسته شد وزير فرهنگ شوم ،موضوع برايم مسئلهاي اخﻼقي بود نه مسئلهاي سياسي و
نتوانستم آن را رد كنم .هنگامي كه دستگير و به روماني تبعيد شديم ،رفقاي احزاب روماني و مجارستاني نزدم آمدند
و با آگاهي از اختﻼفاتم با دولت ناگي ،نظراتم را دربارهي سياستهاي او جويا شدند .به آنها گفتم» :وقتي آزادانه در
خيابانهاي بوداپست باشم و او نيز آزاد باشد ،خرسند خواهم شد تا قضاوتم را دربارهي او آشكارا و مفصل بيان كنم.
اما تا زماني كه او زنداني است ،تنها رابطهام با او همبستگي است«.
شما از من ميپرسيد هنگامي كه از كار سياسي كناره گرفتم ،احساسات شخصيام چه بود .بايد بگويم كه شايد
انسان خيلي معاصري نباشم .ميتوانم بگويم كه هرگز احساس سرخوردگي يا هيچ نوع عقدهاي در زندگي خود
نداشتهام .مسلماً ميدانم كه منظور از اينها چيست ،البته از ادبيات قرن بيستم و از خواندن فرويد .اما شخصاً آنها
را تجربه نكردهام .وقتي در زندگيام شاهد اشتباهات يا مسير نادرستي بودم ،هميشه مشتاق پذيرش اين خطاها
بودهام ــ برايم انجام چنين كاري هيچ هزينهاي دربر ندارد و پس از آن به چيز ديگري روي ميآورم .وقتي پانزده يا
شانزده ساله بودم ،به سبك ايبسن و هاوپتمان نمايشنامههاي مدرن نوشتم .وقتي هجده سال داشتم آنها را دوباره
خواندم و بهطرز غيرقابلاصﻼحي بد يافتم .همانجا تصميم گرفتم كه هرگز نويسنده نخواهم شد و آن نمايشنامهها
را سوزاندم .هيچ حسرتي نداشتم .همان تجربهي بسيار اوليه بعدها برايم مفيد بود .زيرا بهعنوان منتقد ،هر گاه با
متني مواجه ميشدم كه در رابطه با آن ميتوانستم بگويم :اين را من هم ميتوانستم بنويسم ،مطمئن ميشدم كه
همين مدرك مطمئني براي بد بودن آن متن است :اين معياري بسيار معتبر بود .اين نخستين تجربهي ادبيام بود.
نخستين تاثيرات سياسيام خواندن آثار ماركس در زماني بود كه دانشآموز مدرسه بودم و پس از آن ــ مهمتر از
همه ــ خواندن شاعر بزرگ مجارستان ،آدي ،بود .در بين همنسﻼنم بسيار منزوي بودم و آدي تاثير عظيمي بر من
گذاشت .او فردي انقﻼبي بود كه اشتياق عظيمي به هگل داشت .اگرچه هرگز آن جنبه از هگل را نپذيرفت كه من
١١

نيز هميشه از همان آغاز رد ميكردم :آشتي او با واقعيت ــ آشتياش با واقعيت مستقر .اين ضعف بزرگ در فرهنگ
انگليسي است كه هيچ آشنايي با هگل ندارد .تا به امروز ستايشم را به هگل از دست ندادهام و فكر ميكنم كاري را
كه ماركس آغاز كرد ــ ماترياليستيكردن فلسفهي هگل ــ بايد حتي فراسوي ماركس دنبال شود .كوشش كردهام
آن را در بعضي از قطعات هستيشناسيام كه در آينده منتشر خواهد شد ،انجام دهم .پس از همهي اين حرفها،
تنها سه متفكر بهراستي بزرگ در غرب وجود دارد كه غيرقابل قياس با ديگرانند :ارسطو ،هگل و ماركس.
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