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 شروین طاهری

( احتماال مهمترین روشنفکر کمونیست شناخته شده جهان بود . نوشته هایش به صورت قدرتمندی در جهت  1971-1885گئورگ لوکاچ ) 

مدرن شرکت داشت و به آن سهم رساند . این نوشتارها توسعه و پیشرفت زیباشناسی ، انسانشناسی ، روانشناسی ، فلسفه و سیاست 

رهبر جنبش دانشجویی  1کسی مثل رودی دوشکه (1)ونه کردند و برای نظریه انتقادی بستری بنیادین ساختند . گماتریالیسم تاریخی را دگر

در امریکا می خواند ، از  " 68نسل  " 2ن جیاروپا او را تحسین می کرد ، متفکران آوانگارد مقابلش بودند ، و اعضای بسیاری از آنچه مارتی

، نوشتارهایش به نوعی برزخ دانشگاهی  شوروی ود . درهر حال با فروپاشی اتحاد جماهیر. او یک ستاره ب(2)کوششهای او متاثر شدند 

ده ان سان شعار طرح شبه هم. پایان تاریخ بود که برفراز سرمان قرار گرفت . دولتهای نئولیبرال سرود پیروزی می خواندند و  ندفروافتاد

اگرچه اغلب تصدیق نمی شد . کالن  –. فشار بروی فلسفه ملموس بود  "هیچ جایگزینی نیست  "توسط مارگارت تاچر جار زده می شد : 

روایت و نظریه پردازان برجسته اش زیر ضرب قرار گرفتند . هولوکاست به عنوان محصول روشنگری ، اندیشه سیاسی آزادی خواهانه و 

النیت علمی درنظر گرفته شده بود . پی گیری امر مطلق همچون گواهی بر تمامیت خواهی به نظر می رسید . مارکسیسم نه تنها اعتبار عق

نظر فکری امری رسوا تلقی می شد . آن عده اندکی هم که هنوز به نوشتارهای لوکاچ عالقه نشان می  تاریخی اش را از دست داد ، بلکه از

( با تاکیدات  1911) 3ساختارگرا از جان و صورت -فیلسوفان پسابرای الهام در نظر داشتند .  پذیرفتنیا بیشتر به عنوان منبع دادند ، آنها ر

( نقش بسته  1920)  4موعودباوری که بر نظریه رمانکانتی اش بر ذهنیت گرایی استقبال می کردند ؛ منتقدان ادبی ترکیب بدبینی و -نو

ند . با اینکه آثار ادبی و فلسفی مرتبا به هویت قومی یا جنسی مولفانشان تقلیل داده می شدند ، به صورت طنزآمیزی بود را تحسین می کرد

 نادیده انگاشته شد .  با ظرافتنقد ادبی متاخر لوکاچ ) که تقلیل گراتر بود ( 

از خود اثر اثر مناسبی برای پژوهش تلقی می شد . این مورد پذیرش قرار داشت و ( با اکره  1923)  5شاهکار لوکاچ ، تاریخ و آگاهی طبقاتی

گی بیگاناز خود .  می دادریشه های انسانشناسانه اش در اختالف طبقاتی در مرکز توجه قرار  برگرداندن به ( باEntfremdungبیگانگی را )

و با آن ، او به محصول کامل تولید شده از تالشش و جداشدن از دیگر کارگران است  در تکرار مکانیکی وظایف شدندرگیر از ر، تجربه کارگ

اری توسط سرمایه دحتی بدتر از این ، این استدالل این طور ادامه می یابد که ، درواقع شرکت کارگر در تولید کاالها ،  . بی توجه می شود

کارگر اندکی بیشتر از هزینه تولید ارزیابی شده ، تعیین می شود و به چیز مبدل می گردد . بیگانگی تنها  می شود .کاال تلقی  همچون

کارگر را به صورت یک ابژه درنظر آوردن به این ختم می   هم است . (Verdingliching: بلکه شئی شدگی) نیستکاالوارگی محصول 

ببیند . تغیرشکل این وضعیت به هدف آگاهی طبقاتی مبدل می شود . انقالب حاال نه تنها در  شود که او خودش را تنها همچون یک ابژه

 براندازی سرمایه داری بلکه در براندازی بنیاد سرکوب انسانشناختی مشترک با پیش تاریخ درگیر می شود . 

تنها در  1844دستنوشته های اقتصادی و فلسفی این قبیل دغدغه ها و دلمشغولی های دیگر متعلق به مارکس جوان است . با این حال 

 . (3)به چاپ رسید  1932

ر مسلما عمیق ت-لوکاچ این درونمایه ها را  پیشبینی کرد و در جریان آن معنای مارکسیسم را تغییر داد . معنای استدالل هایش ژرف بود

طبقه کارگر وضع کرد و یک دریافت موعودباورانه از انقالب را از صورتبندی های آن توسط مارکس . این گزاره ها ماموریت اتوپیایی برای 

اریخ مسئله اصال مهم نبود . ت از منظر دیالکتیکی این پیش کشید که احتماال حتی هگلی های جوان هم از آن استقبال نمی کردند . هرچند

پیایی بود که جریان اصلی دانشگاهی آنها را سخت رنج باره ایدهای مقاومت سیاسی ، سازماندهی و امکانپذیری اتوو آگاهی طبقاتی دقیقا در
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ا با ر بیگانگی و شئ شدگی از خود فلسفی اصطالحاتبه دنبال آن بودند اندک شماری از آنها ،  در حقیقت آور و تحریک کننده می یافت .

. دانشگاهیان لیبرال و روشنفکران  (4)دمرتبط سازن اشاره به اهمیت رابطه متقابل و بازسازی مفهوم هستی شناسانه دلواپسی مارتین هایدگر

تاریخ نگار هم از طریق دیگر راهی یافتند تا میراث لوکاچ را از محافظه کاری که خودش به سرعت ردش می کرد ) اگر اصال نام او به گوشش 

ابی اش را از دست داد . بازیخورده باشد ( محافظت کنند .بدین ترتیب در این جریان میراث لوکاچ شخصیت نقادانه اش و گزندگی سیاسی 

 کیفیت رادیکال این میراث هدف این مقاله است . 

همگانی  آموزشی موردنظر فعاالن سیاسی و . مارکسیممارکسیسم پیش از چاپ تاریخ و آگاهی طبقاتی بسیار متفاوت بود  از علم به روش :

( را 1914-1875ش وضعیت اروپا در دوره انقالب صنعتی دوم ) بود به جای آنکه برای روشنفکران باشد . مارکسیسم در روزگار آغازین

تراست ها و انحصارات بازارها را به صورت روز افزون تحت مجموعه پادشاهی های قاره ای زیر سلطه می آوردند و  منعکس می کرد . 

نرخی سریع رشد می کرد . احزاب سوسیال  ، پرولتاریای صنعتی باهمانطور که سرمایه درون شرکتهای کم شمار اما قدرتمند منجمد می شد 

دمکرات با این طبقه به عنوان پایگاه توده ایشان ظاهر شدند . این سازمانها به ایدئولوژی روشن و قابل فهم نیاز داشتند . و آن را در 

ه می پنداشتاجتماعی هم طبیعت و هم جهان  در بر گیرندهسوسیالیسم علمی یا مارکسیسم راست کیش که به عنوان یک الگوی متحد 

مقوالت برای بررسی درست و خطا از ادعاهایشان که به نظر از علوم طبیعی ناشی می شد فراهم می آمد : قوانین کلی موثر  ، یافتند .شد

روزی یدرنظر گرفته می شد و هنگامی که با سرمایه داری مواجه می شد ، تضاد طبقاتی در حوزه اقتصاد به عنوان محرک اجتناب ناپذیر پ

برای تصرف موثر قدرت هنگامی  پرولتاریا مشاهده می شد . سازمان دادن به پرولتاریا تنها مسیری بود که سرعت فرایند را باال می برد و 

که وقتش می رسید آماده می کرد . مارکسیستها باور کرده بودند که دانش مبتنی بر جبرگرایی اقتصادی ، همراه با ادعاهای تجربه باورانه 

 و داللتهای غایت شناسانه ، پرولتاریا را برای مفهوم هدف تاریخی مهیا کرده . 

اعتقاد بر این بود تاریخ مرحله به مرحله توسعه می یابد . نیروهای جنباننده اش بخصوص تحت سرمایه داری ، تضاد طبقاتی حاکم بر مازاد 

و تنها  دکامل شدن مرحله قبلی ساخته می ش تاریخی در فرایندرحله . هر م آن اقتصادی بود نه سیاست های دولتی یا تبعات ایدئولوژیک

های عقب مانده ابتدا انقالب بورژوازی را رند که مرحله بعدی ظاهر شود . از نظر اقتصادی کشوی تضادهای حاضر در مرحله حل می شدزمان

می تواند خودش را به مثابه   . سوسیالیسم تنهاتجربه می کنند و بعد دومین تغیرشکل اجتماعی پس از سرمایه داری حاصل می شود 

به درون اولویتهای سیاسی و اهداف ایدئولوژیک آگاهی  را سرمایه داری اکثریت وسیع جمعیت تا هنگامی که امکانیتی معنادار حاضر سازد

اکثریت بزرگ پرولتاریا انقالب اجتماعی به مراتب صلح طلبانه تر و توسعه اقتصادی به مراطب آسان تر در ارتباط با  .کندپرولتری دگرگون 

ه شکل طئنه آمیزی ، ب :(5)کمبود منابع را در بر خواهد داشت . سوسیال دمکراسی قدرتش را در هنگام حکومت پادشاهی اثبات کرد 

این فرض بود که  حاصلدات دمکراتیک اش را  تولید می کرد ، مولد خواستی اقتصادی هم بود .درخواست حزب به همان اندازه که تعه

پرولتاریا رشد کرده و اینکه خواسته آنها متحد شده است و این موضع تنها این معنی را برای مارکسیستها می داد که باید به امنیت کلی 

( 1891کردند . مطالبات اصالحطلبانه که به روشنی در اثری مثل برنامه ارفورت) و نهادهای جمهوری متعهد بمانند . و آنها چنین آراء 

صورتبندی شده بود ، کمتر از اهداف انقالبی نبود. کارگران در هرکجای اروپا از تعهد احزاب سوسیال دمکراتیک به ساختن جمهوری تحت 

قبال نظارت شهری استکارگران به میانجی ملی شدن صنایع و صورت حاکمیت قانونی لیبرال، بدست آوردن امتیازات اقتصادی مورد دلخواه 

 کردند و باور به ارزشهای جهان وطنی ، سکوالر و علم باورانه که اول بار از طریق روشنگری تولید شده بود ، بالیدن گرفت . 

کسسیم اعتقاد داشتند . هرکجا اختالفی تمام چهره های اصلی بین الملل دوم ) لنین را هم شامل می شد ( به چنین طرح زمختی از مار

آنها این مشکالت را از معانی مشروط نظریه برای کنش سوسیالیستی می پنداشتند . بنابراین همیشه مسئله ، ارزیابی اجبارهای سر می زد 

ز ه عنوان بینشی ناشی اتاکتیک ها بود . در حقیقت ، به دنبال هگل و مارکس ، آزادی ب ایناشی از سیاست و تاثیر وضعیت های تازه بر

می خواند ، به عنوان اتحاد تمامی طبقات غیر سرمایه دار در درون پرولتاریا  "انقالب اجتماعی  "ضرورت فهم می شد . آنچه کارل کائوتسکی 

اسی قدرت سی تا موقعی که آگاهی پیشبینی شده برای فتحکه  به این معنا بود تنها دیده می شد و بنابراین ، برای احزاب سوسیالیست

اغلب به عنوان پدر تجدیدنظرطلبی شناخته می  –به انباشتن خواست اصالحی به صورت عملی دست زنند . ادوارد برنشتاین ساخته شود 

تنها در این زمینه که به توقف رشد پرولتاریا باور داشت متمایز بود . انقالب حاصل از این نتایج تنها می توانست مولد دیکتاتوری  –شود 

اقلیت باشد . بنا به نظر برنشتاین ، پس بهتر بود چشم انداز اصالحات اقتصادی و مشارکت متعهدانه با دیگر طبقات پذیرفته شود حتی اگر 

به هر صورت سوسیال دمکراسی به این روش عمل کرد . از نقطه نظر نظریه کنش ، به این معنا باشد که احکام مارکس کنار گذاشته شود . 



. همچنین (6)رنشتاین حقیقتا ) در عوض کائوتسکی ( متفکری بود که واقعیت تاریخی بین الملل دوم را بهتر تجسم می بخشید درواقع ، ب

 " تایننقل قول مشهور برنشاو استداللهای سیاسی اش را بر تحلیلی تجربی ) یا علمی ( از عملکرد اقتصادی سرمایه داری مبتنی می کرد . 

جایگزین مبهم اخالق سوسیالیستی  که همچونبیشتر با هدف حفظ پژوهش علمی از نفوذ ایدئولوژی  "6 بازگردو به کانت  ریا را رها کن

او  یسمنظریه اعتصاب توده ای و امپریالبه مانند روزا لوکزامبورگ از تجدیدنظرطلبی  گفته شده بود. مبنای نقد ، بود برای غایتگرایی ناقص

حتی لنین پیش از جنگ اول جهانی نظریه مراحل  ود .بدرون عملکردهای فراملی اقتصاد سرمایه داری  بی در، بر پایه پژوهش های تجر

تاریخی که در آن انقالب سوسیالیستی بر پیش شرط حاصل از سرمایه داری کامال شکوفا شده مبتنی می شد را پذیرفته بود . هم لوکزامبورگ 

به طور خالصه ، مارکسیسم راست آیین چهارچوبهای یک جمهوری تشخیص می دادند . مقدمه بارا  تحقق انقالبو هم لنین درعین حال 

 :  برسر تغییر معنایشان ، این چهارچوبها را فروپاشاندتفسیری رایجی را ارائه می کرد که لوکاچ با چالش مشهور 

تک تزهای مارکس را باطل کند  یکباره و به طور کامل تک ،در نظر آوریم که پژوهشی تازه به عنوان یک فرضبیایید 

جدی آماده پذیرش تمام یافته های مدرن بی کم و کاست  "راست آیین  ". حتی اگر این اثبات شود ، هر مارکسیست 

خواهد بود ... مارکسیسم راست آیین به معنای پذیرش غیر نقادانه نتایج پژوهش های مارکس نیست . مسئله باور 

 یا تفسیر کتاب مقدس نیست . برعکس ، راست آیینی منحصرا مربوط به روش است .داشتن به این تز یا آن تز ، 

ران متفک .بودبا نجات و حفظ میراث مارکس  همراهجایگاه استاندارد برای آن دسته کشفیات تازه علمی  ایجاد آنچه از این پس تازه بود ،

ساختارگراها ، یقینا در مواجهه با ضرورت های فلسفی کوشیده اند دانش را بازتعریف کنند . اما این تالشها  –مختلفی از ساختارگراها و پسا 

(  عنوان نظامی متحد ) یکتا یا بهعلوم طبیعی  موقف، مارکسیسم را در  ایستاده در هر فاصله ایمسئله را تغییر نداد . هیچ روشنفکری 

( ارائه می 1867همچنان تفسیری ضروری از کاپیتال )  گرایشان انشگاهی کوته بین و دستیاران جزمنمی کند. تنها تعداد اندکی د تفسیر

کنند یا آن را به عنوان منبع اصلی برای مواجهه با مسائل پردامنه معاصر از جنسیت گرایی تا محیط زیست در نظر می گیرند . چرخش 

یده های غیرمارکسیستی در برخورد با مسائلی که مارکس ممکن نبود متصور شود مارکسیسم به درون روش انتقادی صحنه را برای اتحاد ا

فراهم آورده . درست است که هجوم رشد یابنده دغدغه های نو و چشم اندازهای تازه انسجام اصلی مارکسیسم را مختل کرده ، اما این 

و دیالکتیک . لوکاچ دومی را برگزید : در نتیجه مارکسیسم به  –انتخابی بود میان حفظ گزاره ها به عنوان علم یا تسلیم شدن به تاریخ 

 درون نظریه کنش تغییر شکل داد . 

(  1880)  7لوکاچ اولین نفر نبود که میان هگل و مارکس رابطه برقرار کرد . در سوسیالیسم آرمانشهری و علمی باز کشف دیالکتیک :

ی به طور کل و هگل به طور خاص یکی از سه جریان اصلی موثر بر دوستش بودند فردریش انگلس خاطرنشان کرده بود که ایدئالیسم آلمان

رهبر بزرگ سوسیال دمکراسی فرانسه ،  8به همراه اقتصاد سیاسی انگلیسی و سوسیالیسم آرمانشهری فرانسوی . کمی بعدتر ژان ژوریس –

با  –فیلسوف مارکسیسم اتریشی  – 9ن کند . ماکس آدلرکوشید هسته ایدئالیستی چشم انداز مارکس را برای مخاطبان گسترده اش تبیی

اما این روشنفکران کنشگرا همچنان ایدئالیسم ( پیش نهاد . 1911)  10روش پژوهشی دقیقتری این موضوع را در اثرش مارکس و هگل

ود : او بر این بسیار ریشه ای تر بفلسفی را به عنوان یکی در میان دیگر جریانات موثر بر مخترع سوسیالیسم علمی می دیدند . تفسیر لوکاچ 

تاکید می کرد که ایدئالیسم منبع اولیه و اصلی ماتریالیسم تاریخی بود . به همراه آن با پافشاری بر کنش ، درواقع تاکید می کرد که 

ور انسان ید چطمی گوو بنابراین ، به طور ضمنی  –ساخته شدن انسان به خودی خود فضل تقدم دارد  مسئله چگونهایدئالیسم فلسفی در 

این مرحله صریحا مارکسیسم را با هدفی دگرگون کننده تشخیص می دهد . این تفسیر لحظه عملی انقالب سیاسی را  .واقعیت را می سازد

 با آنچه به طور عمومی علم اقتصاد دانسته می شود به همراه نتایج جبری حاصل از آن برجسته می سازد . 
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می نامم جای گرفته است . او باورداشت ، خالقیت انسانی همیشه فرایند  کیساختاری در مرکز گفتمان دیالکتیلوکاچ در آنچه من مسئله 

 تمایز میان تاریخ و طبیعت این است "به حرکت می اندازد. لوکاچ به این نقل قول ویکو عالقه داشت ، کسی که اشاره کرده بود تاریخی را 

دوجهان رودروی یکدیگر قرار گرفته اند . شمای متحد سوسیالیسم علمی با این وصف از هم می  ".که انسان سازنده اولی است و نه دومی 

پاشد . مقوالت الزم برای درک طبیعت از مقوالت الزم برای تفسیر اجتماع متمایز است . کرد و کار طبیعت نیازمند ثبات و صورتهای غیر 

 با این چشم یداری تاریخیداست . اما برای شناخت جامعه الزم است ، آن را به عنوان پ ارزش گذارانه ، ابزاری و عقالنیت علمی فرا تاریخی

مناسبات  مادام که استثمار مولدکه آزادی را برای شهروندانش به ارمغان می آورد دید . این مسئله برای سرمایداری هم صادق است . 

سازی )   آیینی اش و آزادی اش است . خارجاجتماعی سرمایه دارانه است ، خواست عینی طبقه کارگر بدست آوردن کنترل خود ، خود 

Entäusserung  و جایگزین کردنش با صورت به شدت از پیش ساخته شده  ها، خارج ساختن قدرت خالقه آن کارگران( فاعلیت عقالنی

) در جامعه سرمایه داری رخ می دهد (. فعالیت کارگران با قوانین ریاضی که راهنمای انباشت برای  نده زندگی روزمرهو از آن بیشتر کش

سرمایه دار است دستکاری می شود ، قانونی که به دنبال حداکثر سود از حداقل هزینه است . کارگران به بخش مکانیکی از نظام مکانیکی 

. تقسیم کار جامعه به صورت فزاینده ظرفیت افراد را برای فهم جامعه تحلیل است عقلیی نظری و هم توافق مبدل می شوند که هم مطالبه ا

 "ثانویه  طبیعت "سستن از ات اندام وار در صورتی تازه ، و گبرده و تمام مناسبات اندام وار تکه تکه می شود . بازیابی و بازسازی این مناسب

 نش انقالبی مبدل می شود . انسانیت ، بدین ترتیب به هدف ک

را  " خود آگاهی از واقعیت "بنا به نظر لوکاچ ، ایدئالیسم فلسفی اولین تاثیر را بر ماتریالیسم تاریخی می گذارد چون ، درون ذات بودن 

ا مستقل از فاعل شناسا ، با انکار پذیرش جهان به مثابه آفریده خدا یا سرنوشت یا هر اصطالحی که آن ر. کانت و هگل (7)برجسته می کند 

. ایدئالیسم مدرن چشم انداز تقدیرگرایانه مذهبی از اشراف ساالری (8)تعریف می کند از صورت قرون وسطایی و باستانی اندیشه گسسته اند

م دغدغه دئالیسای ارزشهای وجودی و عملی بورژوازی است به چالش می کشد .و کلیسا را برمبنای ایستاری ایجابی و اخالقی که انعکاسی از 

جهان وارونه مناسبات کاالیی ، و شیوه ای که در آن تاریخ از آگاهی ناظرانه انسان می گریزد را های مربوط به بیگانگی و شئ شدگی ، 

 عمل از کلیت نامشروط برای خرد که هدفش فراهم کردن صورتبندی برجسته می کند . ایدئالیسم در مقابل این واقعیت با صورت نظرورزانه

، قرار می گیرد . این ایدئال هم خرد را برای طبقات پایین درجهت حمایت از بورژوازی فراهم می کند و هم قضاوت اخالقی  است منفرد

یه ابرای مخالفت با دستورات داده شده را آماده می سازد . انقالب بورژوایی بدون این چنین ایدئالی قابل تصور نخواهد بود . ایدئالیسم سرم

رین آنجا که ایدئالیسم ریشه ای تازا حتی به عنوان برنامه نقادانه از عمل خودسرانه قدرت طبقاتی توجیه می کند .بنا به نظر لوکاچ ، داری ر

ه در مقابل به سادگی برمبنای آن ساخته شود بلک بیان فلسفی از انقالب بورژوایی بود ، نظریه انقالبی آگاهی طبقاتی پرولتاریا نمی بایست

یست در نسبتی منسجم با مسئله آن قرار گیرد . بنابراین آگاهی از آزادی و ظرفیت کنش به مثابه یک عامل تاریخی در فرایند انقالب می با

دهد . این آموزه فاقد ظرفیت فهم این است  لحظه قطعی برای پرولتاریا است . اما این آنچیزی است که ایدئالیسم بورژوایی نمی تواند ارائه

ی. بیگانگی و شئ شدگ از خود رمایه داری گورکن خود را تولید می کند یا چگونه بر سر راه تحقق آزادی مانع می تراشد : یعنیکه چطور س

یگانگی ب از خود–آزادی -به همراه ایدئالیسم فلسفی متحد با آن را انکار می کند . به عنوان نتیجه ، نااین شناخت مشروعیت تماما طبقاتی 

 . (9)در پیشرو ترین بیان فلسفی اش بازتولید می شودعمل بورژوایی  –و شئ شدگی 

فع هنجارها عناصر غیرقابل ردانستن اینکه سرمایه داری به عنوان نظام برساختی تاریخی است ، برای تغیرکردنش یک پیش شرط است . 

. کنکاش تجربی تنها تا جایی اعتبار  (10)این برافتادن هستند . اما این دقیقا همان عقالنیت علمی است که از درک این فرایند عاجز است

دارد که به تحقق تغییر کمک رساند . آن صورت اندیشه ای که انعکاس مقوله بندی و طبقه بندی انباشت سرمایه دارانه است ، بدیهی است 

شکل  "ه بر ساختارهای تاریخی عمل انقالبی نیازمند نظریه انقالبی است : یا دقیقتر ، نظریه ای ک نتواند ساختار آن را به پرسش بگیرد .

) مارکس ( تمرکز داشته باشد که پرولتاریا در درون آن قرارداده شده است . بدینسان ، اگر این مسئله حل  "گرفته از مناسبات اجتماعی 

ینی در مواجه با برای بازبشود ، آنگاه نظر همانقدر که عمل ، همچنان می بایست در وضعیت تاریخی قابل درک شود . هردو خودشان را 

برای مشارکت انقالبی نه تجربه  دانشنابراین شرط الزم ب. (11)معضالت تازه وضع شده در موقعیتهای تاریخی تازه در اختیار می گذارند 

 آن را می پروراند .  تاریخ و آگاهی طبقاتی ، وصل کردنگرایی محض و نه صورتگرایی محض است بلکه در عوض 

مقابله با سرمایه داری خواهان مقابله با تاریخ استثمار است در حالیکه مقابله با تاریخ استثمار نیازمند آگاهی  نه سرمایه داری بلکه تاریخ :

 طبقاتی است . 



یش تاریخ ه پانقالب حاال مستقیما بر علی "خط ارتباطی میان نقد تاریخی سرمایه داری و نقد انسانشناختی استثمار کشیده شده است . 

است که به صورت غایت شناختی پایانش پیش بینی شده ، و پایانش آن هنگام است که توسط صورت کاالیی تحت سرمایه داری سوژه 

تماما به درون ابژه دگردیسه می شود ) این وضعیت در آخرین مرحله امپریالیسم فرض می شود(. هویت این ایده مسیحایی است : پیروان 

بر این پای می فشردند که تنها پس از اینکه تمامی گناهان به اجرا درآیند مسیح ، مسیح دروغین یهودی قرن هفدهم ،  11ساباتای سوی

انقالب باید تا آن لحظه که شئ شدگی تمام منظور لوکاچ این نیست که  البتهتاریخ و آگاهی از منطقی مشابه خبر می دهد . خواهد آمد . 

. به همین دلیل است که ادعا می کند : نظریه عینی از آگاهی طبقاتی نظریه از امکانیت عینی آن تظر بماندکند من تعریفافراد سیاره را 

از طریق کاالها ارضاء کند . نکته این نیازش را تمام . در اینجا مسئله تشخیص مرحله تاریخی در آن جامعه ای است که آموخته (12)است 

دار کم یا زیاد باشد ، بلکه این مهم است تا چه حد صورت کاالیی تمام دیگر صورتهای ممکن نیست که کاالی موجود در جامعه سرمایه 

سوژه  قدرتمند شود تولید را اشغال کرده باشد . گرایشان انسانشناختی گذشته از نو توجیه پذیر می شود تا آنجا که هرچه بیشتر بازار

( تحت  Vergegenständlichung) عینیت یافتگیرار و فشار در جهت طاض .(13) شودتولیدکننده به ابژه مصرف کننده مبدل می 

کاالوارگی صورتی است که وقتی عینیت  سرمایه داری ، در عین حال این امکان را برای کارگر فراهم می آورد تا از زمینه طبقه آگاه شود .

و این کلید پروژه انقالب است . بنابراین برای مارکسیسم مسئله اثبات یا تحقق چگونگی تغییر ارزش  –می یابد جای مدرنیته را می گیرد 

تجربی  و بررسی ،و پژوهش (14)به قیمت ها مدتی است که روی داده است . نظریه ارزش کار حاال صورتی پدیداری درنظر گرفته می شود

بت کاالیی مشهور ، با قرار گرفتن  تماعی که ان را پنهان می سازد ، حل شده است .درون کاالها در تحلیل انتقادی ساختار مناسبات اج

 ابژه تاریخ یا همان پرولتاریا . -واقعیت تحت نظارت تولیدکنندگان آن ، آشکار شده و افسونش را از دست داده ، یعتی توسط سوژه

( از کاالها را برجسته می کند که در آن سرمایه سوژه نظام و پرولتاریا ابژه آن است  verkehrte Weltاینچنین چشم اندازی جهان وارونه )

نمایشی است . عقالنیت علمی هرگز  بازگرداندن این چشم انداز وارونه بروی واقعیت پیامدحتی اگر در واقعیت ، مسیر دیگری طی بشود . 

یان تاثیرات بیگانگی دست نخورده باقی می ماند : جدایی کارگر از شناخت نمی تواند آن را به پرسش بگیرد . در نتیجه امر مطلق در م

محصول نهایی ، دیگر کارگران را در وظایف متفاوتی درگیر می کند ، و درنهایت اندیشه و عملش را میسر می سازد . بنابراین همبستگی 

ند خود را در مسیری که سرمایه تعیین می کند ببیند : به درمیان آگاهی انقالبی طبقه کارگر تضعیف می شود . این آگاهی تنها می توا

 مثابه هزینه تولید . وجودش به عنوان ابژه استثمار مانع شناختن خودش به عنوان سوژه آزادی می شود . 

و نه یک  نظر استپایه آگاهی طبقاتی استوار است . اگرچه ، در اینجا نه شکلی از تصویر آرمانشهری گسسته از عمل مد  دگرگونی تاریخ بر

مقدم بر انباشت سرمایه است . آگاهی تجربی محض که خودش را از چشم انداز سرمایه تعریف می کند ، این چنین آگاهی خود محصول و 

 ا( تاکید می کند که اگر طبقه کارگر به حال خود رها گردد تنها به دنبال اصالح اقتصادی خواهد بود ، ی 1902)  12لنین در چه باید کرد ؟

، و اینکه روشنفکران انقالبی حرفه ای پیشرویی الزم است تا آگاهی انقالبی را به طبقه کارگر از بیرون تزریق  13نوعی آگاهی اتحادیه کارگری

 کنند . اما لوکاچ استدالل تاکتیکی لنین را از درون بازتفسیر مارکسیسم تغییر می دهد . ارتباط میان نظریه و عمل به آن هویتی تازه می

جهان شئ شده را خلق کرده اند اندیشه می شوند و کنش روشنفکران تا آنجا که بخشد . کارگران حاال به نظر تا آنجا که به صورت عینی 

آنها به صورت فاعالنه)ذهنی( درباره وضعیت تغییر آن جهان می اندیشند . متصل کردن این دو پیش شرط انقالب است . اما دادن تضمین 

ند تولید ناشی نمی شود : کمونیست های پیشرو می بایست در این مورد ناممکن است . اصل آگاهی طبقاتی به سادگی از طبقه یا فرای

 . است، در نهایت کنش انقالبی یک قمار  به عبارت دیگروجودشان را به پرولتاریا واقعی متصل کنند . 

رکسیسم راست روسیه ، اندکی از رهبران شاخص ما 1905به جز روزا لوکزامبورگ ، و حتی در مورد او تنها در ادامه انقالب  اراده سیاسی :

گ رآیین ، تثبیت کردن صورت نوینی برای توانمند سازی طبقه کارگر و برتری بخشیدن به آگاهی در مبارزه را مد نظر قرار دادند . آنها بر بز

 یا انجمن های کارگری تمرکز داشتند . نظام اداری به صورت کلیشوراها  ساختنبه جای فتح قدرت و  اتاصالح رسیدن بهکردن حزب و 

به مثابه بیان ضروری دگرگونی حزب از شماری فرقه کوچک با دهها هزار نفر به سازمانی عظیم از میلیونها نفر فهمیده می شد . بنابراین 

                                                           
11 Sabbatai Sevi  
12 What Is To Be Done? 

 
13 trade union consciousness  



بیگانگی و شئ شدگی مصالحه نکرد . با این حال خارج از حزب این پدیدارها موجب از خود فقط به همین دالیل سوسیال دمکراسی هرگز با 

مندان بوهمی و روشنفکران انتقادی در نزدیکی قرن جدید این مسائل را به طور کامل جدی گرفتند . این زمانی بود که هنردغدغه بودند . 

( ، هاینریش  1915-1875که با متفکرانی چون امیل السک )  یماکس وبر مشهور را آغاز کرد ، جایلوکاچ جوان رفت و آمدهایش به تاالر 

( مالقات می کرد و مواجه می شد . تمامی آنها نسبت به هویت بیگانه جامعه  1918-1858یمل ) ( و گئورگ ز 1936-1863ریکرت ) 

 بلکه در کنرفتا نمی بایست با دیگری همچون غایتی ابزاریفرد مدرن و تاثیرات شئ شدگی نگران بودند . قاعده اخالقی کانت که می گفت 

د ، ظاهرا واژگون شده بود . البته که مردم عینا مبدل به چیز نشده بودند اما بواسطه محاسبه همچون غایتی برای خودشان رفتار کنن اوباید با 

هزینه و فایده فهمیده می شدند . مسئله کیفیت به درون موجبیت کمیت دگرگونه شده بود . دغدغه بشر تابع کارایی بهتر شده بود و خود 

یشترین نتیجه از کمترین ورودی تاکید داشتند و زنجیره ای از فرامین سلسله مراتبی را در وضع فرمولهای ریاضیاتی نشان می داد که بر ب

مسئولیت روشن بود . قابلیت درک کل غایب بود ؛ متخصص جای خلق می کردند که در آن وظایف دقیقا معین ، تخصص گرانمایه و 

سیاسی نقل مکان می کرد . آینده به شکل قفس آهنی از روشنفکر را گرفته بود ؛ و  اخالق می بایست به محدوده خارج علم و زندگی 

که کرد و کار آن به صورت روزافزونی متخصصینی بدون  –اصطالحی که اتفاقا  وبر هرگز استفاده نکرد  –بروکراسی در نظر گرفته می شد 

 روح و تنوارگانی بدون قلب تولید می کرد . 

ضادهای ی از تتصدیق می کرد . لنین در ابتدا وقتی شنید سوسیال دمکراسی های اروپایجنگ جهانی اول به نظر یک برنامه آخرالزمانی را 

؟  در چه باید کرد گوناگون حمایت می کنند ، آن را باور نکرد . او خیال می کرد این خبر ناشی از پروپاگاند بورژوازی است . ملتهای-دولت

از  آگاهی انقالبی الزم استذوب وسوسه های محدود اقتصادی می شود و اینکه مسلما لنین پیشگویی کرده بود که پرولتاریا مج(  1902) 

قطعنامه های بی شماری که   ی ازتوسط روشنفکران انقالبی حرفه ای پیشرو برای آن به ارمغان آورده شود . اما سوسیال دمکراس خارج و

مایت مشترک لنین ، لوکزامبورگ و جولیس مارتوف جبهه با ح 1907برعلیه جنگ صادر کرده بود درگذشت . در حقیقت یک بار در سال 

فروپاشید ، در همان زمان که فوران  1914مخالف جنگ شکل گرفت . با این حال  این چشم انداز ضد امپریالیستی و بین المللی در سال 

امات دولتی درمقابل مخالف بر اساس دشمن را اهریمن جلوه داد ؛ تظاهرات ملی کارگران سازمان یافت ؛ اقد ناگهانی تبلیغات شونیستی

و فریبندگی آینده بر سیاستهای رهبران سوسیال دمکراسی  ترس از آنها انجام شد ؛ جاه طلبی های امپریالیستی اپوزسیون را در نوردید ؛

ی شد . او خود را هنگامی که لنین فراگرفت واقعا خیانت بزرگ صورت پذیرفته ، متحمل نوعی فروپاشی عصب . (15)تاثیر مخرب گذاشت

 در زوریخ و درگیر شدن در مطالعه تازه از هگل بر دردش غلبه کرد . این مطالعه ای بازیافت یا آنطور که روایت می شود ، با رفتن به کتابخانه

کتر از ار نزدیهوش ایدئالیستی به هوش ماتریالیستی بسی "او را به ارزیابی مجدد فهم راست آیین پایداراش از مارکسیسم رهنمون شد . 

اینکه اجازه دهد پرولتاریا عمل انقالبی توسط سوسیال دمکراسی برای  تضعیفکه او صریحا اشاره می کند . (16)"ماده باوری عوامانه است 

 همگی انحراف از روح حقیقی مارکسیسم بوده است .  و اصالحات را بدست آورد ، سازماندهی اش را قدرت ببخشد ، رشد کند

جنگ بین الملل به جنگ طبقاتی بین الملل را خواستار شد . او به این نتیجه رسیده بود که امپریالیسم نه تنها کارکرد انباشت  لنین تغییر

سرمایه دارانه است بلکه آخرین مرحله را نیز ایجاد می کند ؛ چشم اندازه تازه کمک کرد برای جنگ معنایی شکل بگیرد و امکانیت انقالب 

برای تصدیق فشار وارده بر بورژوازی بکار گرفته شد و مرحله انقالب پرولتاریا  "انقالب دائم  "ه زنجیر تصدیق شود . مفهوم در ضعیفترین حلق

، چه برسد به رهبران سوسیال دمکراسی اروپا ،اما  به درون یک کنش مداوم وارد شد ؛ این مسئله به سختی توسط مارکس بیان شده بود

این مسئله را به مثابه راه تصدیق انقالب در پیشینه کشورهایی مثل  1917آن پشتیبانی کرد . لنین در سال  از 1905تروتسکی در سال 

یت رامپراطوری روسیه درگیر کرد . بنابراین او نه تنها ارتباط میان انقالب سوسیالیستی و نیاز به توسعه سرمایه داری را قطع کرد بلکه اکث

به همان ترتیب که سدی برای ارجاع به اصل انقالب بود ، بورژوایی نقالب به خدمت گرفت . در واقع جمهوری پرولتاریا را به مثابه بنیاد ا

و به همراهش درخواست صورت مستقیم دمکراسی پرولتاریا هم شد : تمام قدرت متعلق  1917مرجع مخالفت لنین با دولت موقت فوریه 

ر لشویک ها دعینی عمل انقالبی گسسته بود . ب از نگرانی برای پیش شرطهایحاال  به شوراها است . تهور سیاست برخواسته از اراده

جستجوی ارائه چیزی به مراتب بیشتر از انقالب بودند . تهور تجربه آرمانشهریشان تهدید می کرد تمدن منحطی که در جنگ مطلق به اوج 

 بودند تا راهنمای جهان آزاد نوین باشند . آمدهلنین و تروتسکی  بربریت محضی افتاده که هیچ کس پیشبینی نمی کرد را پاالیش دهد .

پیشتازی کمونیست ها بویژه به دنبال پیروزی بر نیروهای ارتجاعی ) که توسط دمکراسی های غربی حمایت می شد ( در جنگ داخلی 

خاص  منطبق با شرایطسازمانی تشکیل شده بود  ترسناک ، هاله قهرمانانه به خود گرفت . ساختار اقتدارگرایانه حزب لنین ، که به عنوان



بود مبدل به تشکیالتی با خواستهای غیر  1919تاریخی ، به زودی برای هر حزبی که خواهان مشارکت در بین الملل کمونیستی نوین سال 

 قابل مذاکره شد .

شور و شوقش و لوکاچ تحت تاثیر  –ار گرفت مورد استقبال قر "نسیمی که از شرق می وزد  "کمونیسم در آن روزهای آغازینش همچون 

که با الهام از آن انقالب در اتریش ، آلمان ، مجارستان ، ایتالیا و نقاط دیگر به پا  –انجمنها و شوراهای کارگری  –قرار گرفت . امروز قیام 

تاسفانه شورا پیش از آنکه بدنبال مشارکت داشت ، م 1919خواست فراموش شده است . درواقع لوکاچ در شورای کم عمر مجارستان در 

. شکست این قیامهای  (17)پیروزی آدمیرال هوتی و خلق اولین رژیم فاشیستی در اروپا  به تبعید برود شماری از گروگانهایش را کشت

ه در نهایت ، انی ککس –شکستهایشان ، هاله ای که دور سر بلشویک ها قرار داشت طبقه کارگر به خاطر نتایج پیش گفته نبود ، و بدنبال 

درخشان تر از پیش شد. بدون هراس از کمبودهای اقتصادی ، انتقادات تند از نظامات اداری و کور  –تنها انقالب موفق را انجام داده بودند 

 نسبت به محدودیتهای سیاسی ، سیاست مبتنی بر اراده با قلمرو ضرورت مواجه شد .

و برابری جنسی ، جهان وطنگرایی و تولد قهرمانانه انقالب روسیه در سالهای نخستین با الغای امتیازات نظامی و پولی ، تجربیات فرهنگی 

 از فقر مطلق و جنگ داخلی شناخته می شد . به نظر می رسید که انقالب هرکاری را می تواند انجام دهد . 

ضد امپریالیسم آن یا شخصیت مادی استثمارگرش ، بلکه با طرز تلقی اش از افراد به مثابه رقبای بلقوه  مقابله اش با سرمایه داری نه تنها بر

ی که انسانیت نظارت بر آن را از دست داده بود و هم و تخریب همبستگی میان آنها آغاز شده بود . در این مسئله هم ماشینی شدن اجتماع

رورانده بود ، مدنظر قرار داشت . یا به کالمی بهتر ، مسئله حاال این بود که چگونه صورت کاالیی کند ذهنی و انفعال درونی که پیش تاریخ پ

به میانجی و شئ شدگی در هر لحظه از مطلق رخنه کرده است . تاریخ و آگاهی طبقاتی پدیدار شدن رابطه انداموار تازه ای میان مردم 

صورتهایی که افراد را عینیت یابی می کرد و مانع ظهور کامل فاعلیتشان می شد آزاد می  از تمامی آنها را را پیش بینی می کرد کهاجتماع 

. این اجتماع تازه موجب می شد پیش تاریخ تمام شود یا همه  راه می بردنهایت خودآیینی و توانمند سازی  به چنین اجتماعی . کرد

ادعا می کرد که قابلیت  1920ش فرار کند خاتمه یابد . لوکاچ در وضعیتهایی که اجازه می داد تاریخ از چنگ نظارت آگاهانه تولیدکنندگان

. این نمونه همبستگی  (18)درنظر گرفته شود "نمایه و شاخص پیشرفت انقالب  "موجود در صورت اتحادیه کارگری می بایست به مثابه 

واریهای بدون تاثیرات تخربی تولید شده توسط ناهم به صورت منصفانه و به شکل دمکراتیکیاجازه دهد انسانیت انقالبی می بایست در نهایت 

اقتصاد و قدرت فرهنگی و سیاسی بر سرنوشتش نظارت کند. بیگانگی به موضوع عمل انقالبی تبدیل شد . تاریخ و آگاهی طبقاتی آنچه 

 می گفت را ارائه کرد .  "مازاد آرمانشهری  "ارنست بلوخ 

با ، بسیاری از درونمایه های برآمده از شاهکار لوکاچ 1932مارکس در سال  1844فلسفی  در واقع با چاپ دست نوشته های اقتصادی و

 آنچه اکثر روشنفکران تمایل داشتند ایدئولوژی ون تازه ای در توجه بهتاخیر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفت . این نوشتار مارکس جوان خ

ری از جهان که بر تقسیم کار فایق می آید را پیش افکندند . تاکیدشان بر آگاهی بخشید . آنها منظ سیاسی سخت و استوار در نظر گیرند

بیگانگی قرار داشت . این نوشتار مارکس جوان جوهر  از خود به عنوان عنصر انگیزاننده برای تحول تاریخی به روشنی درارتباط با اهمیت

مانشهریشان از انسان نو آزاد شده از خودگرایی و بیداد ، و سبک جا به جا کرد . منظر آرایدئال انسان را منحصرا برای سیاست رهایی بخش 

بار از میراث بیگانگی ، بعدتر نقش مهمی در شناسایی مارکسیسم از واقعیت سرد جامعه کمونیستی بازی کرد . با این حال در این زمینه 

شویقهایی که او دریافت کرد بخاطر چشم پوشی که ت به طوریظهور دستنوشته ها موجب شرمساری ) و خطر سیاسی ( برای لوکاچ شد . 

 . (19)آشفته بودتاریخ و آگاهی طبقاتی اش  اولیه و انکار

با دخالت مورد انتظار ، حتی با نظمی سخت تر بر احزاب کمونیست خارجی ، و تاکیدات تازه بر پیشرفت صنعتی سرزمین انقالب ، گئورگی 

شناخته می شود به ایدئالیسم فلسفی و چپ گرایی افراطی لوکاچ حمله برد.  1924در سال در آنچه به عنوان سخنرانی استادیش  زینویف

درهم کوبیده و برنامه نوین اقتصادی را معرفی کرده بودن  1921بلشویک ها در همان زمان شورای کرونشتات را در تمام نقدها بیجا بود . 

بپیوندند . اتحادیه های کارگری در زباله  صنایع سنگین "عرشه فرماندهی  "به که سرمایه داری حومه شهر را فرا می خواند با نظارت حزب 

م خواستهای تور در حقیقت  دانی تاریخ قرار گرفت . فراخوانش پرولتاریا به الغای بیگانگی مثل فراخواندن روح جهانی هگل بود . عالوه بر آن ،

انشهری ناممکن قرار داده بود . تنها دیکتاتوری پرولتاریا به همراه عاملش ، قالبی سوسیالیسم موجود را در معرض یک معیار داوری آرمان



اچ دولت حاال به مثابه آنچه لوک-نه حزب کمونیست بلکه حزبحزب کمونیست باقی مانده بود . دمکراسی لیبرال هرگز یک گزینه نبود . 

  می کرد .می گفت ، خدمت  "بیان سازمانیافته اراده انقالبی پرولتاریا  "پیشتر 

ر تمی گذشت ، او می دید جنبش کمونیستی هرچه بیشتر اداری ، بیشتر کوته فکر ، بیشتر سرکوبگر و هرچه بیش 1920طور که دهه همان

ه بحتی یک بار به توانمند سازی پرولتاریا منجر شود  تجربه کمونیستی هر ارتباطی که می توانستاز نظر سیاسی غیر مسئول می شود . 

کارگری سقوط کرد ، هیچ اهرم داخلی برای یه دو در ادامه ی آن اتحا مقابل از داخل جنبش ناممکن بود ، جناح تشکیل . نداختزانو می ا

بود . استالین عزمش را این عمل خیلی دیر  1925هرچند در نقادی وجود نداشت . او احتماال از تروتسکی درمقابل استالین حمایت کرد . 

جزم کرده بود . سرکوب عناصر از قرار معلوم ضد انقالبی در داخل حزب کمونیست توسط تمامی جناح ها حمایت قدرت مطلق  کسب برای

استالین ظاهرا زمام برنامه صنعتی سازی اتحاد  1928. عالوه بر آن از  (20)الاقل تا زمانی که خودشان مورد حمله قرار گرفتند –می شد 

آنچه بیشتر یک مانور تاکتیکی محض به نظر می رسید ، سوسیال دمکراسی را با نازیسم معادل جماهیر تروتسکی را برعهده گرفت و در 

متشکل از تمامی  جبهه مردمیبا حمایتش از  1936معلوم شد که انتقال سیاسی در کار بوده . کمونیسم به نظر در  1934گرفت . اما از 

کمونیستها هیچ جایگزینی برای  محاکمات مسکو ) و احتماال بخاطر آن ( وجودبا نیروهای ضد فاشیست از نو به جای اولش بازگشت . 

، که جنگ جهانی دوم را براه انداخت ، تا به امروز سازشی تاکتیکی دیگری در جهت  1939استالین نمی دیدند . پیمان او با هیتلر در سال 

برعلیه متحد پیشین شد ، هر اتفاقی که می افتاد ، او از کار باز نمی  1941سال دلجویی از چهره غربی به نظر می رسد . به یکباره هیتلر در 

ت هر پنی پوند میشد : یک توافق پش ایستاد . و هنگامی که اتحاد جماهیر از نبرد استالینگراد جان بدربرد ، استالین به قهرمان مبدل شد .

 بند نوشت بدترین صورت سوسیالیسم بهتر از بهترین صورت سرمایه داریتوافق دیگر . تاریخ برای لوکاچ بسیار مکار بود . او به شکلی نیم 

 است . ارنست بلوخ جواب مناسب را ارائه داد : بدترین صورت سوسیالیسم اصال سوسیالیسم نیست .

می  متاخرشگذراند صادق و مصمم بود . آثار لوکاچ در حمایت اش از کمونیسم حتی وقتی تیره ترین ساعاتش را می  تداوم مبارزه :

از  نیستی را حتی اگر بر نقدی درونماندگارومکنند . اما آنها همچنان تجربه ک را تصحیح د اتکای اولیه اش بر سیاست مبتنی بر ارادهنکوش

د ( در چهار جلد را کامل کر 1963آن گشوده باشند ، تایید می کنند . لوکاچ به صورت حیرت آوری تالش می کرد . او کتاب زیباشناسی ) 

باقی مانده را نوشت . هر دو اثر شامل مواجه او با اندیشه گذشته اش هستند و ، چه درست و  و بیشتر آنچه از کتاب ناتمام هستی شناسی

چه غلط ، منظر عملگرایانه تری از کمونیسم و چشم اندازهایش ارائه می دهند . بخاطر حمالتشان به فرهنگ مدرنیستی ، و کنارگذاشتن 

 وپیایی ، این آثار هدف نقد مخرب قرار گرفته اند . آرمانهای ات

او حلقه پتوفی را هدایت می کرد که  . سرسپرده نشدتوسط بسیاری به عنوان متفکری از رده خارج محکوم شد . اما او به طور کامل  لوکاچ

خدمت کرد .  1956جارستان به سال بسیاری از دانشجویانش را شامل می شد ، و به عنوان وزیر آموزش در جمهوری کوتاه مدت خلق م

برای آپاراتچیک بودن بسیار انتقادی و برای ارتداد بسیار راست آیین بود ، لوکاچ در نهایت خود را در وضعیت نامطلوب شمایل روشنفکری 

 یافت که مورد سوء ظن بود . 

سرانجام در این قسمت امکان بازیابی داستان متفکری  شدین قضاوت به جنگ سرد آلوده بود . شاید حاال بعد از همه چیزهایی که گفته اما ا

) عنوان اثر از نام حزب لوکاچ . (21) استشناخته می شود  1928 "14تزهای بلوم  "این داستان با آنچه به عنوان آغاز بزرگ میسر شود . 

اتحادیه های کارگری ، اقتدارگرایی  ناهماهنگیصورت پریشانی و این اثر از ایدئال دمکراتیک استقبال می کند اما نه از  اخذ شده است (.

اینجا  است . در "دیکتاتوری دمکراتیک  "انقالبی را می پذیرد اما بکارگیری دلبخواهانه قدرت توسط استالین را نه ، تزهای بلوم خواهان 

 آن بر دولت تقدم دارد دفاع نمی کند . حقوق شهروندی افراد درکه  جمهوری تحت قاعده قوانین لیبرالاز نباید دچار بدفهمی شد . لوکاچ 

او صورت سازمانی را در نظر داشت که تجربه  او تنها به گسترش دمکراسی میان گرایشهای گوناگون درون طبقه کارگر عالقه مند بود .

یکتاتوری . ایده د کردقضاوت می  مشارکت رادیکال در قواعد پرولتاریایی را می پروراند و اینکه از منظر بسیج توده ها و آشفته سازی بورژوازی

قواعد حزب کمونیست ( پرسش درباره پیش شرطهای نهادی برای دمکراسی ) یا  دلمشغولدمکراتیک از ابتدا مبهم بود . این ایده هرگز 

ژیم نکه چگونه رنشد. این نظریه درباره مسئله آزادی های مدنی ، اقتدار قانون و تفکیک قوا واضح سخن نمی گفت . همچنین در مقابل ای

رهایی سیاسی در مقابل رهایی انسان می نو می تواند با دیگر دولتها ارتباط برقرار کند ممتنع بود . تزهای بلوم میان آنچه مارکس جوان 
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 ش خواهی عمومی اش را آمادهبه سرعت فرا رسید و لوکاچ پوز "ی حزب-ضد "خواند نوسان می کرد . در هر صورت ، حمله رسمی به سند 

 کرد . 

تزهای بلوم همچنان سنگ بنای چشم انداز سیاسی آینده لوکاچ باقی ماند . اندیشه های آرمانشهری همراه با نقد امر مطلق و الغای پیش 

به عنوان جبهه مردمی  1936حمایتش از ائتالف فراگیر ضد فاشیست ، که در سال تاریخ عقب نشستند . تزهای بلوم کمک کرد صحنه برای 

. استالین سیاست تازه را به عنوان تاکتیکی مفید مشاهده می کرد . لوکاچ این سیاست تازه را زیادی جدی (22)می شد ، آماده شودشناخته 

گرفت . او باور کرده بود که فرهنگ نوین همبستگی میان بورژوازی پیشرو و جنبش کمونیستی به شکست خوردن هیتلر یاری می رساند و 

 همچنان به عنوان اصالح کننده انحراف روزافزون انقالب عمل می کند . تمامی آثار متاخر لوکاچ –بلکه شاید بعدتر  نه ضرورتا بعد از آن –

این هدف  شکل گرفتند .به صورت نظری توسط کوششی پیشرونده برای ارتباط دادن آزادی و میراث پیشرو انقالبی بورژوازی با کمونیسم 

 "مناظره بر سر اکسپرسیونیسم  "جنگ الهام گرفته شده بود . منتقدین گوناگونی اشاره کرده اند که از مهم ترین مجادله ادبی میان دو

مناظره ای رسوا بود ، چون مفروضات مدرنیستی را به چالش می کشید که بسیار بعد تر از زمانی که اکسپرسیونیسم نیروی فرهنگی رادیکالی 

نتقدانی هم اشاره کرده اند این مناظره دقیقا زمانی آغاز شد که درگیری داخلی و خارجی بین ندک مبود جا افتاده بودند . با این حال ، ا

 الملل کمونسیتی برای پیوستن به سیاست جبهه ملی شروع شده بود . 

مد روز  دکه روندهای آوانگار ند( ادعا می کرد1938)  "واقعگرایی در تعادل  "( و 1934)  "ظهور و سقوط اکسپرسیونیسم  "مقاالتی مثل 

 "به ساخته شدن فرهنگی یاری رساندند که شرایط پیشین برای رشد فاشیسم را فراهم می آورد . این قطعات ادبیات مدرنیستی را برای 

ی چ به آسان، چشم انداز آرمانشهری شان ، ضد خردگرایی شان و ذهنگرایی اشان محکوم می کردند . لوکا "ضد سرمایه داری رومانتیکشان 

دیسم اروپای مرکزی بود ، سخن بگوید . او در آن زمان همدلی می توانست درباره جوانی خودش ، آن هنگامی که او چهره پیشرو آوانگار

. جایگزینش برای جیمز جویس ، مارسل پروست و روبرت موزیل  (23)اندکی با بقایای زندگی بوهمی و ضد سرمایه داری رومانتیکش داشت

-1828( ، لئو تولستوی )  1850-1799بود که گویا بهترین نمونه هایش را در آثار اونوره دو بالزاک )  "واقعگرایی انتقادی  "ز صورتی ا

 Widerspiegulung )  اجتماع واقعی انعکاساز این گونه ،  ی( پیدا می کرد . بنا به نظر لوکاچ ، ادبیات 1850-1799( و توماس مان )  1910

از پیامدهای اجتماعی شکل می گرفتند . همان  شخصیتها " غیر نوعی نوعیت " وساطتت مطلق تصویر اش ، که بخاطر آورد فراهم می را(

و مسیری که در آن اجتماع فقط به کارکرد داشتن تظاهر می کند  طور که هنرمند واقعگرا میان مسیری که در آن کارکرد حقیقی اجتماع

 ی تولید کنند که از نظر او مناسب است. لوکاچ نویسندگان را فرا می خواند تا سبک (24)برداشته می شود تمیز می دهد ، ایدئولوژی از میان

. او به گذشته نظردارد به جای آنکه به آینده بنگرد . دریافت قدیمی از واقعگرایی دیگر صریحا به  کتابهایی که او آرزو دارد بخوانندو 

وریس لسینگ و د، بار ، گابریل گارسیا مارکز -چینو آشبه ، آندره شوارتز گان ضد امپریالیستی مثلنویسندگان سیاسی ، و به ویژه نویسند

ر لوکاچ از نقطه نظر مزدوران اصلی استالین مثل آندری ژدانف یکسر جدا است . خدمت نمی کند . برای اطمینان : نقطه نظ اسمانه سمبن

 نشانی از دگماتیسم برخود دارد . ی رسدکه به نظر م با این وجود نگره لوکاچ بیش از اینها

ه لوکاچ ر کمی اشاره کرده اند کاتمام شرکت کنندگان بزرگ در مناظره اکسپرسیونیسم تیشه سیاسی تیزی داشتند . مفسران معاصر بسی

استالینیست نبود و  مهمترین منقدی بود که همچنان از جبهه ملی انتقاد می کرد . قطعا در این مورد ارنست بلوخ ) که از لوکاچ کمتر

 1917ت بعدی که آرزو داشت از نو وضعیت انقالبی حاد لنین در سهمچنان بر تعهدش به پروژه آرمانشهری استوار بود ( و برشت ) استالینی

ای زیباشناسانه هاین دو بسیار بیشتر با تنوع سبک موافق بودند و تصلبشان کمتر از لوکاچ بود ، همچنین بنیاد را ارائه کند ( همراهش بودند .

ه لخودشان را داشتند . هیچ یک از آنها تا این حد از رئالیسم بورژوایی یا به طور خاص از توماس مان استفاده نمی کردند . همچنین این مسئ

ت یبرای اکثر صحنه گردانان فرهنگی زیرزمینی مخالف در کشورهای کمونیستی پس از جنگ هم صادق بود . در مبارزه با میراث تمام

ی دخواهانه ، شورشگران اکثرا از تخیل آزاد استقبال می کردند و بر ذهنیت گرایی حاصل از مدرنیسم تاکید داشتند . در واقع ، به دنبال آزا

برایش اتفاق افتاده بود ، از خود لوکاچ این سخن مشهور شنیده می شد  1956اش از زندان که بخاطر مشارکت در قیام مجارستان در سال 

. البته او به تصویر جهان تحت سلطه بروکراسی مرموز و استفاه دلبخواهانه از قانون رمان نویس "بعد از اینهمه ، شاید کافکا حق داشت  ": 

بزرگ چکی اشاره می کرد . در هرحال چنین اشاره های ناگهانی ، کم اتفاق می افتاد . دو نویسنده قدرتمند کمونیسم بعد از جنگ ، واسیلی 

در سنت واقعگرایی انتقادی ماندند . با این وجود برای لوکاچ درگیری بسیار فراتری از انتخاب میان  (25)،و آلکساندر سولژینتسن  گروسمان

 سبک کافکا و توماس مان بوجود آمد . 



می  که او در آن زیباشناسی صورتی بود که او با آن درباره سیاست سخن می گفت . در حقیقت چه درست و چه غلط این تنها شکلی بود

ضد سرمایه داری رومانتیک حمله نمی کرد ، بلکه اهمیت میراث  بر( تنها  1969)  15توانست سخن بگوید . اثری مانند گوته و زمانه اش

جنگ داخلی ، مبارزه ای بر سر میراث گوته میان نازیسم  1930فراموش می شود که ادبیات دهه  روشنگری را نیز می گفت . امروزه اغلب

( ، لوکاچ به اهداف برنامه اش اینگونه اشاره  1939)  16دشمنانش بود . در حین مرور رمان عظیم توماس مان درباره گوته ، لوته در وایمار و

 می کند : 

کسی که بخواهد به این کتاب بپردازد تنها با عشق و احترامی عمیق می تواند چنین کند . این اثر افتخار آلمان را در ساعاتی که 

چیزی بیشتر از نوای سترگ برای تسلی مردم مستی است که پستی مهلکی دچار شده حفظ می کند . اما این رمان از گوته  به

اثر به گذشته بازمی گردد تا آینده را وعده آورد .از طریق باز خلق خودشان را پوچ گرایانه به درون پرتگاه فاشیسم افکنده اند . 

بدنبال بیدار کردن ظرفیتهای منحرف ، خشن و دفن شده آن است . خواست ، مان  وازی آلمانفرهنگ بورژ دستاورهای بهترینهای

   . (26)مان با خوشبینی اخالقی نخستین تنظیم می شود : آنچه یک بار ممکن شده همیشه می تواند از نو محقق شود

 ادبیاتشان در حمایت از انقالب استفاده برند اینکه قصد دارند ازنه تنها بخاطر را ،  "واقعگرایان سوسیالیست  " اذعان می کند قطعالوکاچ 

بلکه بویژه بخاط حمایتشان از سیاستهایی مثل نقشه پنج ساله تحسین می کند . اما این تحسین به وضوح یک پوشش است . هدف اصلی 

اه بود . این عمل نافی صداقت روشنفکرانه او در اجتماع تمامیت خواو انتقال پنهانی ارزشهای آزادی خواهانه و  پیشرو فرهنگی به درون 

س ، پبرای نازیسم کمک کرد ،  رطهای فرهنگیش به ساخته شدن پیشهمانطور که اکسپرسیونیسم  فقط نقدش از مدرنیسم نیست .

ین کردن جایگزواقعگرایی هم می بایست بتواند به ساخته شدن پیش شرطهایی به مراتب انسانی تر برای سوسیالیسم یاری رساند . با 

که اغلب توسط  – "اقتدارگرایی  "و  "ساده لوحی  "،  "تباهی  "مفاهیمی به جای انحطاط و خرده بورژوازی و اصطالحات فاشیستی مثل 

و سیاستهایی متعاقب آنها ، برنامه زیباشناسی لوکاچ روشن می شود  –مارکسیستهای جناح چپ منتقد استالینیسم هم به کار برده می شد 

این موضوع در حمایت  . (27)دفاعش از واقعگرایی انتقادی نوعی کنش پارتیزانی با هدف تصحیح کژ راهه هایی بود که انقالب می رفت. 

آشکار می شود . این برنامه توسط ماتیاس راکوسی  9-1948عمومی اش از تساهل فرهنگی درون حزب کمونیست مجارستان در سالهای 

در هم شکست ، که موجب شد بار دیگر چرخه ای از اظهار پشیمانی ، ادغام مجدد شناخته می شود  "ی لوکاچ پاکساز "در آنچه به عنوان 

 و نارضایتی برای لوکاچ شکل بگیرد . 

دست  ا( متمم فلسفی نظریه ادبیات لوکاچ بود . در این کار دانش استثنایی اش را به نمایش گذاشت و حقیقتا آن ر 1954) 17تباهی خرد 

مچنین هتند . لوکاچ قطعا تنها استدالل نمی کند که ریشه اندیشه نیچه در سیاست رومانتیک و ضد روشنگری قرن نوزدهم است . او کم گرف

قل منظری که همراه با برتری و مزیت شهود به ع درکامال حق دارد که فاشیسم تنها به نژادپرستی تقلیل پذیر نیست . او این مسئله اخیر را 

ابه هنگام ن . ضد خردباوری به مثابه درک عینیت یافته عالیق و حمله به دمکراسی و سوسیالیسم است ، تشخیص می دهد ، تحقیر تاریخ

ر ارتجاعی بورژوازی دیده می شود . درواقع موضوع اغلب این است . لوکاچ همچنین برخی اوقات به خاطر این اثر به خرده بورژوازی و عناص

 با پتک انجام می شود ) یه جای آنکه با چاقوی جراحی باشد (. کلیت اندیشه اش کرد . اما نقد(28)گیردسختی هدف منتقدانش قرار می 

بسیاری از تفاسیر حیاتی و تعیین کننده کتاب به طور وصف ناپذیری خسته کننده و تحت تاثیر سبک کمونیستی ، دیریابند و همچنین 

  .  این اثر فاقد بلند نظری و خود اندیشی سیاسی است

است . کتاب پیش شرطهای فلسفی نازیسم را مولود سنتی در نظر می تباهی خرد که در اوج جنگ سرد به نگارش درآمد ، کاری نامنظم 

ن اگیرد که شامل رومانتیکهای ارتجاعی مانند شلینگ متاخر ، اگزیستانسیالیستهای اولیه ای مثل کیرکگارد ، ملی گرایان لیبرالی که روشنفکر

وستون استوارت چمبرلن ، جامعه شناسان درجه سه ای مهمی مثل ماکس وبر و کارل یاسپرس عضوشان هستند ، نیمه نژادپرستانی مثل ه

و  در مرکز –مثل کارل فریر و اوتمار اسپان ، متفکران بدون شک نابغه ای که با نازی ها هم راستا بودند مثل کارل اشمیت و هایدگر ، و 

جاعی بود ، می شد . ارجاعات ناپخته و نیچه ، جهان وطن برجسته ای که هم زمان در فرهنگ رادیکال و در سیاست ارت –قلب سراسر کار 
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ینی مفاهیم ظاهرا ناتوان کننده بدبیا  گفته بود) پسر عمویش ( پروست  برعلیهکه برگسون  چیزیبال استفاده به تاثیرات ارتجاع مثل 

وره راه ول نیتهای در کفرهنگی فروید در تحلیل بردن مقاومت دربرابر فاشیسم به هیچ مسئله ای کمک نمی کرد .هر متفکری همانقدر مسئ

یجاد پارادایم ضد خردباوری را ا. اگر اندیشه می توانست  ندبود رفتهتاریخ بکار آن اندیشه ها در سقوط کرده اش بود که مسئول مسیری که 

. با ی کردمبرای محکوم کردن آن نیز کفایت برای فاشیسم ،   "توبه نامه عینی  "مثل آنچه کمونیستها انتظار داشتند یک کند ، پس ، 

اینکه محتوای فلسفی نمی بایست به سیاست قابل تقلیل باشد اما سیاست هرگز از این تقلیل شانه خالی نکرد . محتوای ادعای لوکاچ در 

. با این حال اگر این مورد صحیح باشد ، به شکل مشابهی می توان درباره مارکس  "هیچ جهان بینی بی گناه نیست  "این مورد این است : 

 همانطور که درباره لنین ، استالین ) و البته خود لوکاچ ( نیز همین را گفت . ،

در به قدرت رسیدن هیتلر همدست بود . دردستور قراردادن حمله به جمهوری وایمار ، پایداری در  1920سیاستهای کمونیستی از درهه 

همگی تاکتیکهایی بودند که توسط کمینترن  1929با نازی ها در برعهده گرفتن حمالت مشترک نپیوستن به جبه مردمی برعلیه ارتجاع ، و 

به خدمت گرفته شد . عمل توسط نظریه تکمیل شد . نسبیت گرایی اخالقی ادعاهای غایت شناختی را بوجود آورد که در خدمت تصدیق 

 .(29)نقادی و خود اندیشی معاف شوند  جنایت سیاسی ، فرصت طلبی بی شرمانه قرار گرفت و پایگاهی ایجاد کرد که رهبران کمونیست از

در اینجا هم سنت فکری کمونیستی برای فاشیسم توبه نامه عینی فراهم ساخت . همچنین این سنت فکری در حمله به دمکراسی شرکت 

ضمامی ، یا در بیانی ان –کرد و بی شک سوسیالیسم را به تباهی کشید . حتی یک کلمه هم از طرف لوکاچ درباره این موضوعات گفته نشد 

در باره آن نوع نظریه سیاسی که درمقابل تمامیت خواهی بهتر مقاومت می کرد . کارا بودن آنچیزی بود که چنین سیاستی به آن استناد 

پس به س تقلیل داده می شد های طبقاتیه ها به صورت مکانیکی به وضعیتدمی کرد . اما نسبت میان نظریه و عمل کامال گسسته بود . ای

مطلق زده می شد ، لحظه  نوبه خود ، ازنو به صورت مکانیکی به همراه منافع سیاسی اش شناخته می شد . با همه سخنی که از وساطت

( مفقود می شد . هنر ، فلسفه و  Eigendynamikتمامیت اش از دست می رفت یا آنطور که هگل می گفت پویایی درونماندگارش )

نقیض  ضد ویاسی همانند تعریف می شد . و پایگان مرجع برای این منطق حزب کمونیست بود . نتیجه یک سیاست توسط یک منطق س

دیکتاتوری  "آنچه یکی دیگر از هواداران استالینیست و از بزرگترین رمان نویسان تاریخی لیون فوشتوانگر یک بار اظهار کرد گویی است : 

 .  "خرد 

وآورانه معرفی شده بود ، به زودی با نظریه حاکمیت تلفیق شد . لوکاچ به دام افتاد . پس از عضویت در کمونیسم که با یک نظریه انقالب ن

 را تشخیص داد : آنچه در خدمت انقالب باشد خوب و آنچه مانع آن شود بد است "امر مطلق انقالب  "جنبش کمونیستی او اخالق همراه با 

اخت ، حتی وقتی در قدرت قرار می گرفت ، منطق مشابهی حفظ می شد . تاریخ و آگاهی . تا حدی که حزب خودش را با انقالب می شن

طبقاتی درعین حال تاکتیک محض و برخورد سریع با قانون ، اقتصاد و نهادهای اجتماعی بورژوازی را تصدیق می کرد . اخالق کمونیستی 

دن شخصیت مطلق آن می کوشید ، هرگز همتای لیبرال آن را تایید همیشه بر اصول پارتیزانی متکی بود و ، اگرچه لوکاچ در تخفیف دا

حزب کمونیست می بایست در پاسخگویی به نیاز  آن هنجارها و قواعدی بود که ازنمی کرد . سیاست او فاقد هرگونه چشم انداز معنادار 

استالین از تعقیب سیاستهای انقالبی اول در چین اعضایش یا برای مبانیش ارائه کند . وقتی دورنمای اتحادیه های کارگری درهم شکست و 

عقب نشست ، مارکسیسم ظرفیتش را در مرتبط کردن امر استعالیی و امر درونماندگار از دست  1936و بعد در اسپانیا در  1927در سال 

دومی اورا به آپاراتچیک مبدل ساخت .  پافشاری بر اولی به میانجی نقد مطلق ، لوکاچ را به درون ایدئالیسم بازگرداند . استقبال ازداد . 

رچوب هستی شناسی نو الوکاچ از هیچ گزینه فلسفی نگذشت تا شاید باردیگر مارکسیسم را مطرح کند و اخالق اش را از درون یک چه

   .(30)مرجعیت بخشد 

صورتهای اجتماعی گوناگون بیگانگی را همچون پدیداری چند وجهی که توسط نهادها و  از خود نوشتارهای متاخر فلسفی اش هوشیارانه

 تاریخی واقعیت است نظامبیگانگی ذاتی کار و  از خود در عین حال به عنوان یک ساختار هستی شناختی ، .(31)وساطتت می شد طرح کرد

بیگانگی غیر قابل رفع است و تنها به همین دلیل ، بیش از این نمی توان از کمونیسم چیزی خواست . منظر آخرالزمانی از از خود . (32)

ب بخاطر راههای فرعی سقوط می کند . فروتنی فلسفی مرتبط با آرزوی عمل جای آن تصویر را می گیرد . کاستی های کمونیسم حاال انقال

تفسیر  (33)لنینیسم به عنوان بیان عقب افتادگی تاریخی اگرمی تواند به عنوان مولود مواجه با واقعیت ) یا ضرورت تاریخی ( فهمیده شود . 

از دست رفته است . کاستی گرفتن استثمار اقتصادی و ناتوانی اجتماعی کارگران  و بنابراین مزیت اخالقی اش اهمیت نظریه،  معهذاشود ، 

ممکن است در دست یابی به حقوقشان ارزشمند باشد . اما از پس آن سوسیال دمکراسی های غربی معامله به مراتب بهتری را به طبقه 



دولت رفاه پیشرفته تر با حداقل اقتداگرایی ، جزمگرایی و ترس را عرضه می کنند . هستی شناسی لوکاچ نه ها کارگر پیشنهاد می کنند . آن

منظری تازه و نه عاملی نو را پیش نمی کشد . او پیش از آنکه بتواند طرح اخالقی اش را کامل کند در گذشت . اما در اینجا هیچ دلیل در 

توانست موفقیت اش را اثبات کند . نه انتقاد و نه مقاومت را نمی توان از ویژگی تاریخیشان جدا کرد دست نیست که فکر کنیم این کار می 

نمی توان درون یک امر ایستا تنظیم کرد و نمی توان به مقوالت تجویزی تبدیل ، و معانیشان را به صورت پیشینی تعین کرد . هستی ، 

ختن استعال و درونماندگاری را تدارک می بیند . بنابراین روش انتقادی و بازتعریف فلسفه شناسی لوکاچ تنها بیشترین نیرو برای مرتبط سا

خیص تش "انتزاعی  "متافیزیکی یا  خوانده بود و هگل "تاملی  "را به عنوان نظریه کنش سازش می دهد . دورنمای لوکاچ به آنچه مارکس 

سنت مسائل فلسفی تنها به مصیبت فلسفی دیگری مبتال می شود . اندکی پیش از  می شود . ماتریالیسم تاریخی از طریق مبدلداده بود ، 

و اینکه آزادی محتاج رویکردی مطلقا تازه  –لوکاچ از اینکه ممکن است خدا شکست بخورد ، 1968 سال در چک قبل از شورشمرگش ، 

 است ، شگفت زده شد . 

بر این امر اصرار داشت که فلسفه تاریخ و آگاهی طبقاتی  . (34)ل وفادار مانده استلوکاچ همیشه ادعا می کرد که به هگ مالحظات پایانی :

 "به  نظامهایشان تازه در نهادها و  افق هایو اینکه امر مطلق نقطه مرجع است .  –به مسائل برآمده از وضعیت های تازه پاسخ گو است 

و به خلق از ن گذشتهزمان . منجمد کردن پیشفرضهای نهادی و تحمیل مقوالت  تازه برای تغییر پیشرونده نیاز دارند از امکان های "نسبتی 

چیزهایی می انجامد که نظریه در سدد به چالش کشیدن آنها است . این مقوالت تحمیلی فلسفه را برای کالس درس و هنر را برای موزه 

معانی ضمنی سیاسی ناشی شده از تزهای بلوم یا دفاع متاخرش از بورژوازی انقالبی و میراث پیشرو  با ها آماده می کند . اما لوکاچ هرگز

با ریشه های تحقیر جمهوری خواهی کمونیستی کنار نیامد : پس ماند مقتدرانه قدیمی ناشی از پیامدهای جنگ  . او هرگز شناخته نشداش 

لوکاچ حزب کمونیست را با عالیقی که ادعا می کرد نماینده اش است می شناخت . او  جهانی اول حتی تا پایان عمرش با او باقی ماند .

او به اشتباه فکر می کرد حزب کمونیست مسئله بیگانگی را حل می کند .  . جاه طلبی هژمونیکش کور بودنسبت به عالیق بروکراتیک و 

برخالف اصرار مداومش بر فهم پدیدار بنا به  یافت . اودر نظریه  را بیانش با عملش ،بیگانگی تولید شده از خود اگرچه به همین دالیل ، 

 کار نگرفت . هرگز حقیقتا این دریافت دیالکتیکی را برای وضعیت خودش به ساختار تاریخی اش ، او 

ارف با مفاهیم غیر متعلوکاچ تنها کسی نبود که خطا کرد ، و تنها هم نماند . نظریات سوسیالیستی معاصر در هنگامی که طبقه کارگر 

ند دپیشرفت کرد و پر شد ، همچنان دلتنگ روزگار قدیم ماند . اکثر فعاالن حتی از مهمترین عناصر تاریخ سیاست سوسیالیستی بی خبر بو

 ی. در همین حال دانشگاه ها معموال با سوسیالیسم یا از منظر تاملی یا انتزاعی برخورد می کردند یا با چشم محاسبه گرانه تجربی آن را م

 دیدند . هیچ یک از این ها با خواست مطلق لوکاچ برای انقالب دائمی در اندیشه رادیکال مشترک نبودند . لوکاچ تاریخ ماتریالیسم تاریخی

چشم انداز مارکسیستی که از آن بر می خواست تقلیل فلسفه به تعصبات مدافعانش یا اعمالی که به نامش بسته می شد را طرح می کرد . 

بیگانگی و شئ شدگی زمین گیر شده بود . لوکاچ اغلب این مفاهیم را به جای یکدیگر  از خود را رد می کرد . جهان بینی او در جزیره

بیگانگی و شئ شدگی چیزی بیشتر از ایده های فلسفی محض یا مسائل روانشناسانه اند از خود میشه می دانست استفاده می کرد . اما ه

ابتدا با شبحی از آخرالزمان و بعد ، دیرتر ، با احتیاط و پذیرش  که نیازمند راه حل های فلسفی و روانشناختی باشند . لوکاچ به این مفاهیم

هیچ بود . او خود را در اهدافی متعارض می دید . لوکاچ بعدتر به این فکر افتاده بود از طریق تعریف  پاسخ می داد : این مسئله اساسا همه یا

 مقابلشان قرار گیرد .  در آرمانشهرگرایی

 بیگانگی از شئ شدگی محل شروع است . ریشه گرفته از تقسیم از خود غلبه بر چنین موقعیتی نیازمند نقد درونماندگار است . متمایز کردن

بیگانگی را به همان اندازه که کیفیتی انسانشناختی است ، وجودی فرار و مبهم می کند . از خود به آغازگاه تمدن باز می گردد ،  کار ، که

عین تاریخ  –ذهن  را از دست می دهد . عامالن پرولتری اشلوکاچ برحق بود : لغو آن خواستی آرمانشهری است . اما جامعه بی طبقه 

و جسفی بود . اما جستجو برای شان انسانی ) که آنهم پروژه ای آرمانشهری است ( واقعیت دارد : این جستهمیشه اسطوره ای از تخیل فل

ایدئال مشروعی فراهم می آورد تا مقاومت عملی را الهام بخشد . پرسش این است : مقاومت علیه چه ؟ پاسخ این خواهد بود : علیه شئ 

به گونه ای دیگر بشناسد و بیشتر بر هدف متمرکز شود . شئ شدگی چیزی بیشتر از  این نظریه کنش الزم است خودش راشدگی . بنابر

که پدیدارهای طبیعی مستعد اندیشه انتقادی هستند و عملکردشان مردم را به چیز باره بیگانگی است . مقوالت ثابتی محتوایی انضمامی در

ی ی و سیاست اجتماعی اند . بنابراین تشخیص مکاکانیکی عینیت یافتگ، مستعد پذیرش مشروعیت سیاس، یا به هزینه تولید تقلیل می دهد 

یرد و دانش ناگونی به خود می گوبیگانگی و انقالب صنعتی با شئی شدگی از همان ابتدا اشتباه بود . عینیت یافتگی صورتهای گاز خود  با 



جتماعی تاثیرات بلقوه کنش ا –بخشیدن  "تناسب  "یا شاید  –می تواند به اربابان متعددی خدمت کند . وظیفه نظریه کنش قضاوت کردن 

 و مشروعیت سیاسی بر خودمختاری افراد و بکار بردن دلبخواهانه قدرت نهادی است . 

انقدر این در وهله اول هم آزادی همان چیزی که بود باقی می ماند : بینشی نسبت به ضرورت . نقد می بایست حقیقت را به قدرت بگوید . اما

 سفر دانشگاه شناورند تا جاییوقی است که برگزیدن نسبت میان نظریه و عمل . مقوالت هنجاری و ایده ها اینک در استراتتصمیمی اخال

که موضوع شرح های وسواسگونه درباره ریشه لغوی شان یا منابع متنی شان می شوند . رفتارگراها ، پوزتیویستها و مارکسیستهای تحلیلی 

 ":  یک بار این مسئله را طرح کرد 18موسسه علوم سیاسی آمریکا ، نلسون پلزبی ساءیکی از رو همانطور کهد . ها را به حاشیه رانده انه اید

و ما در آخر آنها را استخدام می کنیم  –در اینجا هم آنهایی که سیاست را نقد می کنند و هم آنهایی که سیاست می خوانند وجود دارند 

شها نظریه در ارتباط با کنش حقیقی جنب ارزیابیتعجب برانگیز نیست که هم نظریه اجتماعی و هم علوم اجتماعی در بحران فرو رفته اند .  ".

 این شکل ارزیابی از اصراراست . انباشت تمایالت رویدادهای تاریخی قضاوت سیاسی واقعی و شناخت ساختار منتاقض و  خواهانو سازمانها 

و این اعتبار او است . او در جستجوی حل تضاد میان اصول و . لوکاچ هرگز در این مسئله سقوط نکرد  بهتر استبر جدایی اصول و عالیق 

 اقی ماند . با این وجودتنش میان این دو بعالیق ابتدا در غایت گرایی و سپس در هستی شناسی بود . هیچ کدام از راه حل ها پاسخ نداد : 

اگر چه نه  –لوکاچ حق داشت  ارتباط بخشی مجدد اصول با عالیق در سایه تاریخ وظیفه اصلی برای تجدید نیرو و تقویت دیالکتیک است .

 د . نکامال در مسیری که آن را پیش بینی می کرد . آگاهی لحظه ای قطعی باقی می ماند : تعهد اخالقی به نظریه کنش سوخت می رسا
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