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 6391iیدگر در رم، اآخرین ملاقاتم با ه

 کارل لوویت

 میلاد گایکانی پارسی از:

 

 

رد و ک امیکرد. پس از اتمام جلسه، تا آپارتمان همراهم رادیا نیبا موضوع هولدرل یدرسگفتار ایتالیا-آلمان یدر مرکز فرهنگ دگریا، ه۶۳۹۱با اقامتم در رُم به سال  همزمان

مده بود آ شیپ اریخُرد بودند بس یوقت که–همسرش و دو پسرِ کوچکش  ،دگریابه همراه ه من و زنمبعد،  روز ...مان بهت زده شد هیبه وضوح از محقرانه بودن اسباب و اثاث

 دگریابودم. ه رکیفو آخر یِ دورهم نیبابتِ  ا یم، ازدهایتمامِ ترد رغمیبود و من عل یبعد از ظهر دلکش .میو توسکولوم شد یبه مقصدِ فراسکات یگردش یراه -کنم مارشانیت

بود نشان  دهیبه خاطرش نرس چیه ایزده بود و گو نهیشکسته را به س بی. سراسرِ مدت اقامتش در رم صلدیکتش برنچ یقهیهم نشانِ حزب را از  یتین موقعیدر چن یحت

 نیمع بود و در عجو حواس یمیصم دگریا. همیصحبت کرد یموضوعات فلسف نیو ماربورگ و همچن بورگیفرا ا،یتالیا یدرباره .ستنی زیبندهشکسته در حضور من  بیصل

  درست مثلِ زنش. ؛رفتیآلمان و موضع خودش در آن خصوص طفره م تیحال از هرگونه اشاره به وضع

 Neue Züricherیه که در نشر یامناقشهکند. موضوعِ بحث را به  انیکم بر آلمان بتِ  حایوضع یدربارهپرده نظرش را بیکنم  اشیکردم راض یدر راهِ برگشت سع

 Zeitung حزب در  دگریاه یحزب  تِیچرا که معتقدم فعال ،2گری[ موافقم نه با دفاعِ اشتادگریا]به ه 1بارت یِاسیس یهدادم که نه با حمل حیرگرفته بود کشاندم و توضد

 Einsatz «کوشش»اساسِ   Geschichtlichkeit «تیّخیتار»بروبرگرد موافقت کرد و افزود مفهومِ  یب دگریااش دارد. هفلسفه گوهردر  شهیر تسیالیسوس-ونالیناس

 است. اشیاسیس

هم  نوز. هشیبا اتر یکپارچه شدن و موانع موجود در یحیمس یسایکلنهادِ  ییِ ایرا دستکم گرفته بود: پو زیدو چ نکهیرا هم پنهان نکرد. فقط ا تلریبه ه شاعتقاداز  یاذرّه

 کردیکه آزرده خاطرش م یگذاشت. تنها مطلب« جگر یدندان رو» یبه قدر کاف دیآلمان است؛ فقط با یبرا یدرست ریمس سمیالیسوس-ونالیبود که ناسمانده  متقاعد
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سازمانِ  ییِبورژوا-جنبش و کاراکترِ خردهموجود در کلیتِ  رانگریو سمِیکالیراد صِ یتشخ از دگریابود. ه 3نیروی زندگانیاز دست رفتنِ  یوقفه به بهایب «یسازمانده»

 .بود کالیراد یخرده بورژوا کی خودش همآن ناتوان بود، چرا که  4ی شادمانیقدرت به واسطه

 کیسر  5رشیاشترا وسیولیمثل  یبا کسدر آکادمی حقوق آلمان  تواندیچطور م نکهیاست مگر ا یشدن میبرا شیاز کردارها یلیام که فهم خگفته نیپاسخ به ا در

دست به کار نشده بودند اوضاع  [Wissenden] بامعلوماتاز اشخاص  متعداد کهمین اگر  که در عین ناخرسندی از در توجیه درآمدابتدا سکوت کرد. بعدش  ندیبنشزیم

 یا گهیطور د زیچهمه کردن،ینم یرو خال دونیبودن م نیحضرات از فرطِ  مت نیاگه ا»کرد:  یجمع بند نیچن نخبگاننسبت به  یقیعم یِزاری. و با بشدیم« بدتر یلیخ»

 « من موندم تک و تنها. بجاش الان یول خورد،یرغم م

 یجواب داد هدر دادن کلمات با صحبت درباره دگریابگذارد. ه هیما "متانت"انقدرها هم از  ستیلازم ن شریمثل اشترا یبا شخص یامتناع از همکار یمن درآمدم که آدم برا

 اروی نیا تلریچرا ه اوردیسر درب توانستی. نم( که در حد پورنوگرافی هم نیست دیگر بس استDer Stürmerاش )ی تحت سردبیریو هفته نامه شریمثل اشترا یکس

 .کارش یِ پ فرستادینم -میترسیدازش  دگریاه که–را  شریاشترا

بر ها چشمشان را یآلمان تفاوت. یب یباشند و در مواجهه با امورِ واقع و عمل کالیها راددهیعادت دارند در مواجهه با ا هایجواب ها قابل انتظار بودند، چرا که آلمان نیا

 قت،یدهند. در حق زیتم« اشخاص»را از  «مسلّم یایقضا»چنگ بزنند و  کلّ تصور خود ازبه  دتریو شد شتریتا هرچه ب بندندیم/individual Fakta  های منفردفکت

در  شریو اشترا تلریهکند که  انکارِ  نمیتواندهم  چکسیدرآمد؛ ه یآلمان یتیو به ساحتِ  واقع افتی تینیع 1331در سال کرده بود{  }تلقی «یپورنوگراف»}آنچه هیدگر{ 

 .بودند عقیده-مآن ه

 Sein und Zeit هستی و زمان اثرش  مِیتقد یبرا ۶۳۹۱که به سال  ی)الفاظ اش«یو دوست نیتحس»هم مراتبِ دگریادرگذشت. ه بورگیادر فر ۶۳۹۱به سال  هوسرل

اعم  یچه به صورت خصوص و}با بازماندگانش{ چه در عموم  یهمبستگ ایاو{  ادی} داشتِیبا هدر ندادنِ واژگان به مقصودِ گرام هوسرل به کار برد( نسبت به هوسرل را به

  .اعلام کرد ،یو نوشتار یاز گفتار
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 i  ( با عنوان 1139-1393ی کارل لوویت )ای از خودزیستنامهاین نوشتار پارهiMein Leben in Deutschland vor und Nach  56-58است (Stuttgart: Metzler Verlag, 

 ,New German Critique, No.45, Special Issue on Bloch and Heidegger (Autumn, 1988)به زبان انگلیسی ترجمه شده و در  Richard Wolin( که توسط 1986

pp. 115-116 .اهمیت این نوشتار  اند.ای از اصطلاحات تاریخی/فلسفی که گنگ بودند مستقیما از متن آلمانی بیرون کشیده شدهی انگلیسی ترجمه شده ولی پارهترجمهمتن پارسی از  به چاپ رسیده

ی مشهورش یدگر در مصاحبهاگیرد. هقرار مییدگر اکند در تقابل با ادعای خود هو حزب نازی ترسیم می (1976-1889)یدگر اباط میان مارتین هدر این نکته نهفته است که روایتی که لوویت از ارت

 ند.دهرخ می 1331از حمایت و عضویت در حزب نازی دست شسته است ولی وقایع این نوشتار در سال  1331ادعا میکند در سال  Der Spiegelی با مجله
 

 ( متکلم مسیحی اهل کشور سوییس1111-1311کارل بارت )-1

 ( فیلولوژیست سوییسی که سخت تحت تاثیر آرای هیدگر بود.1391-1319امیل اشتایگر )-2

شود و در خوانده می Vis vivaو گاه به پیروی از لاتین  lebendige Kraft( وضع شده. در زبان آلمانی 1111-1911که توسط فیلسوف آلمانی گوتفرید لایبنیتز ) فلسفی/فیزیکی اصطلاحیک -3

 kinetische ترِ انرژی جنبشی رفته امروزه در علوم تجربی با مفهومِ تازهبرای تبیینِ انرژی در حالت حرکت به کار می اصطلاح. این Vis vivaیا همان  vital forceیا  living forceزبان انگلیسی 

Energie/Kinetic energy .ایکرد، که او آن را اِنِرگِ یابیشهیمفهوم را تا ارسطو ر نیا توانیم جایگزین شده است ἐνέργεια دهینام. 

1-Kraft durch Freude/Strength through joy کرد و وظیفه داشت با محیا کردنِ سفرهای تفریحیِ باکیفیت و ی کارگری آلمان فعالیت میسازمانی حکومتی بود که زیر نظر جبهه
 بیاورد.ها زندگی توده ظامِ نازیستی را به صورتی عملی بهن ینه مزایایهزکم

 ی یهودستیزی که در دادگاه نورنبرگ به جنایت علیه بشریت و مرگ محکوم شد.های کودک پرفروش با درونمایهی کتابو نویسنده Der Stürmerی ی یهودستیزانهمدیرمسؤول روزنامه-5
 

 

                                                           


