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 لوکاچ و تراژدی انقلاب

 1«و اخلاقیات شناسیتاکتیک»دربارۀ  تأملاتی 
 

 2نویسنده: جان بلامی فاستر

 ترجمۀ پارسا زنگنه

 

 

 مترجم مقدمۀ

طابق مدورۀ میانی لوکاچ . شناسیممی اثرگذارترین فیگورهای قرن بیستمیبه عنوان یکی از  را لوکاچگئورگ 

ت زیس ماند و در طی آنسنتِ رایج میمانند یک  مفسران و شارحاننزد که )عملی  فلاسفه بندیدورهعمل با 

  3(1491) هگل جوانباره با نوشتارِ و خود لوکاچ هم در این ،گیردبندی قرار میمورد بخشفکری یک فیلسوف 

انیم خومی جُستاردر این اگرچه  شود.بعد از انقلاب شوروی آغاز میمدتی کوتاه  دارد( آتش بردستی از نزدیک 

 ،نظر از دیدگاه مزاروش، اما با صرفمورد نقد است 9فکریِ فلاسفه توسط ایستوان مزاروش زیستِ بندیِبخشکه 

تا  1414 از ، لوکاچ1414دارد: لوکاچ قبل از شدن  بندیید گفت زیست فکری لوکاچ شدیداً قابلیت دورهبا

 .6«است 1491 تا 1141 هایلوکاچ شامل سال میانی دوره» 9از منظر ایان آیتکن. 1491بعد از  و لوکاچِ 1491

یقِ و دق سرسختانه رهیافتِادبیات را به سمت یک  فلسفه و های خود در بابدر طول این چهل سال نوشتار او

به  طبقاتی ۀمبارزو  شیءوارگی، خودبیگانگیازمفاهیمی مانند در این راستا . داد لنینیستی جهت-مارکسیستی

 از الگویی تا تلاش کرد در دورۀ پایانی خوداو  1.ندشدتبدیل داری سرمایه ۀجامع ۀبارتفکر او در اصلی محورِ 

د هنر کوشی در ]عالم[ و همچنین مجارستان(؛ زادگاهش برای جمله کند )از ترویج را دموکراتیک سوسیالیسم

                                                           
1 Lukács and the Tragedy of Revolution: Reflections on “Tactics and Ethics” 
2 John Bellamy Foster 
3 The Young Hegel (1948) 
4 István Mészáros 
5 Ian Aitken 
6 Lukácsian Film Theory and Cinema: An Analysis of Georg Lukács’ Writings on Film 1913-

1971 (Manchester and New York: Manchester University Press, 2012). 
7 Baumann, Stefanie (2016). LUKACSIAN FILM THEORY AND CINEMA: A STUDY OF 

GEORG LUKACS' WRITINGS ON FILM 1913-71. Cinema: Journal of Philosophy and the 

Moving Image. No, 08. pp 134-139. 
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ری کند. را پیگی موافقانه رویکردی ،بودکرده انتقاد آن از )در دورۀ میانی خود( قبلاً که تا نسبت به مدرنیسمی

 خود اولیۀ متعلق به دورۀ کلیدی هایتم از ایپاره به ،1411 سال در مرگش زمان تااو از آغاز دورۀ سوم و 

نظریۀ  با رابطه را در آنها از برخی( 1463) «1زیبا امر بودگیخاص امر»نوشتار  که برای نمونه، در بازگشت

 2.کردریزی قالبشناسی زیبایی

 جربیاتِآن و نیز بر ت های شهودیو جنبه لوکاچ تا قبل از رسیدن به دوره میانی خود، بر بازنمایی واقعیتِ تجربی

بدیل لنینیست ت-ی خود پا گذاشت و به یک مارکسیستمیان ۀدورکه به  اما زمانی ؛بود متمرکز دیادراکی فر

 ۀکه کلیت درکش از رابط ،گروید به سمت سیمایی از امر اجتماعی و واقعیت سیاسی ذکرش و فکر چنان ،شد

 3تحت شعاع قرار داد.به کلی را  افرم و محتو میان

 

 یعنی زمانی ؛شودآغاز می 1414از سال  طور دقیقبه دورۀ میانی لوکاچکه  ، باید گفتاین اوصاف با تماماما 

 میپذیرد؛ بلشویسبنا به دلایل اخلاقیاتی میبلشویسم را « 9(1414) اخلاقیاتشناسی و تاکتیک»با نوشتار او  که

دلایل اخلاقیاتی  همان بنا به« 9(1411) بلشویسم به مثابه یک مسئلۀ اخلاقیاتی»در نوشتار توسط او تر که پیش

را  ، قرائتی ژرفشناسی و اخلاقیاتتاکتیکبسیار مهم لوکاچ،  که دربارۀ نوشتارِ  حاضر ستارِج رد شده بود!

سایت طور که در این وبمنتشر شده است. آن 6مانثلی ریویوسایت در وب 2222کند، در یکم فوریه حاصل می

 در مجارستان. Eszméletدر ژورنالی به نام  2221گردد به تاریخِ نوامبر آمده، اولین انتشار این مقاله برمی

ورد را م نوشتارهر دو کند که استدلال لوکاچ در ه سعی میبا روشی خلاقان جان بلامی فاستر در این جستار

رف کمتر از چند اما ظ م را رد کردسبلشوی 1411لوکاچ در سال  که ه شددهد که چ شرحقرائت قرار دهد و 

رتاب پزیستِ فکریش به دورۀ میانی  زیستِ فکری خودماه آن را پذیرفت؛ یعنی چه شد که لوکاچ از دورۀ اولیۀ 

 .شد

 

ان را به پایجستار ترجمۀ این مراحل دشوارِ آنکه بعد از اینِ ترجمه، شایان ذکر است که  ویرایشِ  مراحلِ  درباب

رجمۀ ت ؛ سپسگرفتقرار بگلو مورد بازنگری پردیس قره کوششبه  و همراهی با نسخۀ به دست آمده ،رساندم

ا به بننیز  . منخود را درمیان گذاشتسودمند بازنگری شده به سهیل رضا نژاد سپرده شد و او نیز ملاحظات 

زایدالوصف  و کوشش همراهی در نتیجه از اعمال نمودم.را در ویرایش نهایی پیشنهادی موارد  ،دیدصلاح

                                                           
1 Specificity of the Aesthetic/Die Eigenart des Ästhetischen (1963) 
2 Cinematic Realism: Lukacs, Kracauer and Theories of the Filmic Real (Edinburgh: Edinburg 

University Press. 2020). 
3 Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image 
4 Tactics and Ethics (1919) 
5 Bolshevism as an Ethical Problem (1918) 
6 Monthly Review 

https://novaresearch.unl.pt/en/publications/lukacsian-film-theory-and-cinema-a-study-of-georg-lukacs-writings
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ن ترجمه، ای در امر ویراستاریِنژاد گشای سهیل رضااز نگاه راه نیز، و ،در امر بازنگریِ این ترجمه بگلوپردیس قره

 دارم. کمال تقدیر و تشکر را

 

 

 

 شروع

 برجستۀعنوان یکی از روشنفکران به ،سالگی خود 32و اوایل زندگی سوم گئورگ لوکاچ در دهۀ 

، 2(1412) جان و صورت، 1(1411، 1421) تاریخ توسعه درام مدرن: دو جلدی پدیدار شداروپا 

-1416) زیبایی شناسی هایدلبرگ، و 9(1416) نظریۀ رمان، 3(1413) شناسیفرهنگ زیبایی

1411)9. 

 ایلسفهف ؛وکانتین اشهاندیش پایۀ فلسفیِو ، بود شناسیحوزۀ اصلی لوکاچ زیبایی زماندر آن 

را ها، واقعیت تجربی و ارادۀ آزاد اتوپیایی، و جامعه و طبیعت و ارزش 6سوژه و ابژه، امر مسلم که

 انگاشت.ازیکدیگر منفک می

 ارتأثیر قرتحت لوکاچ  راچنان  ،طی آندر ، و نیز های منتهی به جنگ اول جهانیسال در نوشتن

تذال، از ابسرشار دنیایی  مثابهبه دوراهی میان آنچه :گیر افتادض وسط یک دوراهی متناقکه  داد

 .بوداصالت  دارای که بدیلو  بالقوه یجهانزیست انگاشت، در برابرمی 1اصالتانحطاط و عدم

در  ا، امکردایفاء میکننده نقشی وساطت ،های فرهنگِی هنریابیاین تناقض در عینیت اگرچه

 نبود. هایابیاین عینیتلاءیافتن از استع قادر بهتاریخی  1کردارِمرحلۀ 

لهم از ماگزیستانسیالیسمِ انقلابیِ  ینوع اخلاقیاتی، بهسیاسی و  لحاظ، بههاسال لوکاچ در این

، اما بودسوسیال دموکراسی آلمانی منتقد اگرچه او . (1) بودپایبند تولستوی -داستایوفسکی

 ناشتانگ وکانتی و غیرممکنن گراییوگانهاز د شدهغنیتراژدِی یک  اشموتیف غالب در اندیشه

                                                           
1 A History of the Development of Modern Drama (1908, 1911) 
2 Soul and Form (1910) 
3 Aesthetic Culture (1913) 
4 The Theory of the Novel (1916) 
5 Heidelberg Aesthetics (1916–18) 
6 facts 
7 inauthenticity 
8 practice 
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مذهب  توسل به رسید کهنظر میطور بهاین. را در بر داشت 1تراژدی انفعال کهموتیفی  ؛انقلاب بود

 .(2) باشند های اصیل فردیتنها کنش یا خودکشی

 

کنش انقلابی  گهانشکست. نادرهم 1411با انقلاب روسیه در سال  تراژدی انفعاللوکاچ، این  نزد

کاچ لو ۀاندیشدر چارچوب این امر رسید. نظر میبه ناممکنقبلاً بسیار  کهکنشی  ؛شد ممکن

 بلشویسم»طور ویژه در که در مقالات او، به ؛ چیزیرا ایجاد کرد ای از درگیری درونی شدیددوره

 مشهود 3(1414« )و اخلاقیات شناسیتاکتیک»ر و د 2(1411« )مثابه یک مسئلۀ اخلاقیاتیبه

 است.

اژدی رتیک موقع آن او دردلایل اخلاقیاتی رد کرد، زیرا  نا بهبلشویسم را ب 1411 متنلوکاچ در 

، کردام گرویدن خود به کمونیسم را اعلدر آن که  1414 متندر  اما .نمودمی انفعال را نمایندگی

تر تلخ راژدییک ت ، خودبلشویسمکه پذیرش هرچند. دلایل اخلاقیاتی پذیرفت نا بهبلشویسم را ب

لوکاچ از مسائل  9شناختپذیرش، این  .(3) را داشت 9تراژدی کنش، اما در هرحال، فرم یک بود

با چالش ناشی از در یک وضعیت انقلابی که برای فردی  حاد مسائل ؛کردمیمنعکس  راحاد 

 بود. گلاویز کنش و انفعال

 ؛شناسی و اخلاقیاتتاکتیکپیدا کرد:  حلیراه این مسئله حل برای 1414در سال سرانجام لوکاچ 

آگاهی و  تاریخ: مارکسی-هگلی : یک سنتز دیالکتیکیِشدعظیم  یاثر بخشنوید که نوشتاری

؛ اثری که لوکاچ در آن بر اساس یک نظریۀ آگاهی انقلابی از پرولتاریا، در پی 6(1423) طبقاتی

 (.9) وکانتی پیشین خود بوداز چارچوب ن یافتناستعلاء

 

 یلوکاچ ؛شدمواجهه  انقلاب اکتبربا واقعیت  چلوکا .استتراژیک  1یک معضلتجسم  ،1411 متن

را  1وکانتی و هم تعهد رادیکال تولستویی به مبارزۀ منفیشناسی نهم معرفت آن موقعدر که 

                                                           
1 tragedy of inaction 

 شود.نام برده می« 1118متن »از این به بعد تحت عنوان  2
 شود.نام برده می« 1111متن »از این به بعد تحت عنوان  3

4 tragedy of action 
5 recognition 
6 History and Class Consciousness (1923) 
7 dilemma 

8 nonviolenceخشونت.؛ عدم 
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که  با چیزی یافته ه، اما خود را مواجهمدل بود 1هااگرچه با آرمان بلشویک او .پذیرفته بود

قطه ندر این  اشاشاره «.تواند از سوی شر نیز صادر شودخیر می»خواند: می« فرض متافیزیکی»

 ور کههمانط گردد؛بازمی فئودور داستایوفسکی اثر جنایت و مکافاتبه و  ،است مسئلۀ قتلبه 

 خیر عمومیدر جهت  قتل(این عمل ) :گویدخود می به در این رمان انهگمراه راسکولنیکف

در ریشۀ بلشویسم یک معضل »نویسد: چنین می 1411در متن  تبع این،لوکاچ هم به 2است.

 های قانونی، تنها مستلزماز طریق فرم 3یا تغییرطلبی« دموکراسی«. »دارداخلاقیاتی لاینحل وجود 

 ،تزیرا باید اعتقادات خود را در نهایت کنارگذاش ؛است« بشریفرانفس و ازخودگذشتگی  نفیِ»

علاقه این خطر را به جان خرید که اکثر نوع بشر نسبت به دنیای جدید بی»و  ،شد شرایطتسلیم 

 .ودبمبتنی بر کنش  ،زیرا بود؛تر از این هم عمیق« بلشویسم 9مسئلۀ اخلاقی»در مقابل، «. هستند

هر آن کسی که  اما ؛کندشدید جلوگیری میاز معضل اخلاقیاتی  انقلاب در زمانظاهرًا انفعال 

تان گیرد که هیچکس نباید دسلوکاچ نتیجه می شود.می گلاویزکنش را برگزیند با این معضل 

ست. قطعیت همراهبا عدم ه آیندهالخصوص کآلوده کند، علیخون خود را از طریق کنش انقلابی به

داد و استبحتی اگر ، توان توجیه کردت طبقاتی را نمیکند که استبداد و حکوماو استدلال می

 سرکوبگر و حکومت مبارزه با یک استبدادِ توسط پرولتاریا یا حزب با هدف حکومت طبقاتی

هم بر اساس این ایمان محض که استبداد و حکومت طبقاتی آن، مطرح شود طبقاتی ارتجاعی

 .(9) ندنکمینفی را « پایان و احمقانۀ مبارزهزنجیرۀ بی»

 

ه بحث از لوکاچ مشاهد دو ۀسایقمتوان در تداوم را میوم و عدمدراماتیک از دیالکتیک تدا مصداقی

قبل از  تا آخرین تردید من»آن را تحت عنوان  1411در متن لوکاچ  که بحثی کرد: مقایسۀ

بین  ،نپس از آتنها چند ماه که دیگر بحثی با  ؛توصیف کرد« بازگشتانتخاب نهایی و غیرقابل

 .(6) نمودمطرح  1414متن قالب  در 1414ژانویه و مارس 

 1411در دسامبر )پس از پیوستن به حزب کمونیست مجارستان  یعنی، 1414 متندر لوکاچ 

(، علنًا تعهد خود را نسبت به آرمان انقلابی رسیدهم نمیصد نفر به تعداد اعضای آن هنوز که 

استدلال  اینکه . او به جای(1) بلشویسم بُرید و از موضع پیشین خود دربارۀ اخلاقیاتِ  کرداعلام 

                                                           
1 Bolshevik cause 
2 it is for a good cause. 
3 pursuit of change 
4 moral 
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که  تصمیم گرفت، سادگی رد کندبه اخلاقیات و انقلابدربارۀ را  1411تن پیشین خود در م

 .(1) استعلاء جوید« 1سمت پراکسیسبه»لحاظ دیالکتیکی به

 

با این ، بودمشهود برای لوکاچ  هنوز درواقع از بسیاری جهات همان معضل اخلاقیاتی پیشین

آنچه قبلًا برای او فرم تراژدی انفعال را داشت، اکنون فرم تراژدی کنش را به خود  تفاوت که

 پذیر نبود.نواقعاً امکا ، از این بیشترلوکاچ نظری جایگاهدر  زیربنایی رتغیی ،همه. با این بود گرفته

نظام ده از شبرگرفته ،طورکلیمبارزۀ طبقاتی، به ظریۀ مارکسیستیِناو ابتدا استدلال کرد که 

 تیِنظریۀ مارکسیس»چنین موضوعی زد:  شروشنی، دست به نمایبهو هگل است؛ سپس،  مفهومی

 2تعلائیاس هدف تواندمی ،هگل است نظام مفهومیشده از طورکلی برگرفتهمبارزۀ طبقاتی چون به

 «هم تحقق هدف است هم هدف و مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا؛ تغییر دهد 3ماندگاردرونهدفی  را به

یا منطق ) فلسفی-که از منظر تاریخی ایجاد کرد؛ تمایلاتیتمایلاتی لوکاچ  اندیشۀاین امر در  .(4)

بی مستدل واسطه با آگاهی طبقاتی انقلایب ندتوانستکه می عینی بودند: تمایلاتی تمایلاتی تاریخ(

 .نمودمطرح  آگاهی طبقاتیتاریخ و کامل در وتمام که او ی استاستدلالاین  –د نشو

 

از کنون ا گرچها، پابرجا باقی ماند تا ابد فردی انفعالکنش/ مسئلۀ اخلاقیاتیِ  ،لوکاچ نزد ،درواقع

 مطرح کرده 1411در متن تنها چند ماه قبل نظری که نقطه نگریست؛آن می هنظر مخالف بنقطه

 9مندیدغدغهاز  عمده یبخش ،زندگیش طولِ تمامِ  درهمچنین و  1411بعد از دسامبر  او .بود

  .داشت ناموزونی همزیستی خود مارکسی-هگلیرا حفظ کرد و با سنتز خود وکانتی ن

قه، مبتنی بر طب فلسفیِ-تا بر اساس ضرورت تاریخی شودفراخوانده می یفرد از این رو اکنون،

آنچه ، نتیجه در .9است متصل ذات کنش انقلابی بهکه بپذیرد؛ امری ی اخلاقی را نیاز به فداکار

دستگاهی که آشکارا  بود: 1، یک نظام اخلاقیاتیگرفت را تولستوییِ پیشینِ لوکاچ 6باوریِ جای صلح

                                                           
1 “in the direction of praxis” 
2 the transcendent objective 
3 immanent 
4 problematic 

5 inherentthe .؛ امر متصل به ذات یا امر ملتصق به ماهیت 
6 pacificism 

7 an ethic.؛ یا دستگاه اخلاقیاتی 
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 که در میدان نبردولو  ،اذعان داشت «قتل»آمیز و های خشونتوریبه ضرورت گناه در فرم کنش

 .(12) باشد

 

 اندازۀ کنشهب کهامری  ،شودمی هانگاشت غائی و اخلاقیپذیری مثابه یک مسئولیتاکنون انفعال به

معنای حمایت از واقعیت مسلط تواند بهشدن و تن در دادن میمتوقف. اگرچه داشت وقربارج

مواجه  1پذیری فرد، با این اصل مسلموجدان و حس مسئولیت»: گویدچنین می لوکاچ ، اماباشد

ا تغییر سرنوشت جهان بستگی به کنش یکه  ، انگارباشدای گونهبهباید  فردوری کنش که است

 (.11) «انفعال او دارد

ذات فداکاری برای مبارزه بود و  متصل به فردی اخلاقیاتِ با تمام این اوصاف، تراژدی در سطح 

که برای مثال در آنتیگونۀ  ،کلاسیک را ی. لوکاچ موضوع(12) عرفانی محضِ  تسلیمِ متصل بهنه 

( و نظام 2به نهادها التزامنظام اخلاقیاتی اولیه )» :شود، مجدداً مطرح نمودسوفوکل دیده می

کفایت  9در محدودۀ خودوقتی جان »او استدلال کرد که («. 3به جان التزاماخلاقیاتی ثانویه )

 همیشه» نظام اخلاقیاتی ثانویه بر نظام اخلاقیاتی اولیه تفوق« کند و درگیر نوع بشر استنمی

 ،اکنون ی.ی انسان سیاسکند؛ مثلاً انسان انقلابی در نمونهپیچیدگی دیالکتیکی خاصی پیدا می

با شروع از یک نظام شود فرد مجبور می: کنیمفدا آن را ، باید دهیمنجات را جان خواهیم میاگر 

که  ،«6قتل مکن»تبدیل شود و از فرمان مطلق  رحمبی 9پولتیکرِ لرئااخلاقیاتی عرفانی به یک 

 .(13) «، تخطی کنداندهرگز به آن موظف نشدهنهادها 

 

، و روسیه 1429ها در انقلاب سال های بوریس ساوینکوف، رهبر تروریستلوکاچ با اشاره به رمان

نشان داد که به گفتۀ ساوینکوف، و نه آثار هنری، « اسناد»عنوان ها بهبا درنظرگرفتن این رمان

ه ن هم آن –است  شان بودهها، فداکاری برای برادرانوری تروریستاخلاقی کنشو  مبنای غایی»

                                                           
1 the postulate 

2 obligation toward institutions.؛ یا وجوب به نهادها 
3 obligation toward the soul.؛ یا وجوب به جان 
4 unto itselfن نفسش.؛ یا فی حد النفسه، یا در کرا 

5 Realpolitiker 
6 ‘Thou shalt not kill’ ؛ یاYou shall not murder  ְרָצח לֹאشما نباید قتل کنید )عبری: یا یا نباید بکشید  )ḥaṣlo tir; תִּ

(KJV)است.، یک الزام اخلاقی است که به عنوان یکی از ده فرمان در تورات گنجانده شده 
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. (19) «خود 1روحفداکردن  حتیفداکردن پاکی، فداکردن اخلاق و  تنها فداکردن زندگی، بلکه

ستیز است، وقتی با فداکاری از منظر نظام اخلاقیاتی اولیه اخلاق که ،2عملنکته این بود که یک 

رزی طراستی و بهبه»تواند از منظر نظام اخلاقیاتی ثانویه برای آرمان جمعی ترکیب شود، می

 باشد.« اخلاقی ،تراژیک

 قراردادن هم کنار با را خود ۀمقال ادامه داد که آنجا تا او مسئله را در این نقطه رها نکرد؛لوکاچ 

 کنشِنمایندۀ  که ثانویه اخلاقیاتی نظام« 3لوسیفری»فرم  رساند: پایان به ناهمگون ظاهراً فرم دو

 9یتجود شخصیت مقدس کتاب سنت در که انهقهرمان وریکنشو فرم  ؛است تروریستی آشکارا

ترین تراژدی انسانی : حس عمیقگویدلوکاچ چنین میبنابراین،  .(19) دکنمی نمایندگیآن را 

 داوندحتی اگر خ: »ستزیبا هتمابی که یافت فریدریش هبلجودیت، اثر  نمایشنامۀدر توان میرا 

 (.16) «که از آن بگریزم؟ کیستمبنشاند، من  عملممیان من و  گناه را

 

 یزییابیم؛ چبهبل  جودیترا در « تراژدی عمیق انسانی»حس  شناختیِکلید زیبایی توانیممی

تن بعد، لوکاچ مچند ماه درست بود.  همراهناگهانی لوکاچ به پراکسیس انقلابی  گرویدنکه با 

معاون وزیر آموزش و فرهنگ  او ،ی مجارستانایجمهوری شورکوتاه در دوران  .را نوشت 1414

جمع  لوکاچگرد  9یایدر کاخ شور ،«گروه اخلاق»موسوم به  ،ای از رهبران حزبحلقهو  بودشده 

 برادران کارامازوفاز شخصیتی ) 6ش اعظممفت  هبل و  جودیتدربارۀ برای آنها و او  شدند

یوزف  رهبادر اینکردن بود. احتمالاً تا پاسی از شب هم مشغول صحبت بحث کرد؛ (داستایوفسکی

ها مشخص شد که ما در این بحث» :نویسدمیلنجیل، نویسندۀ کمونیست، در خاطرات خود 

ها باید گناهان دنیا را گردن بگیریم تا بتوانیم جهان را نجات دهیم. و چرا باید گناهان کمونیست

 دیتجوبرگرفته از که وجود داشت، پاسخی « روشن»دنیا را گردن بگیریم؟ یک پاسخ بسیار 

                                                           
1 Soul  به جان برگردانده شده، اما تصور این است که در اینجا در زبان فارسی فداکردن جان با فداکردن زندگی یکسان دانسته شود، حال

 –. «درک واصل شده»آید که به آنکه منظور از اولی چیزی بیش از نابودی زندگی است؛ منظور نفرین ابدی است که بر روحی وارد می
 .ویراستار

2 deed 
3 “Luciferic” 
4 Judith 
5 House of the Soviet 
6 Grand Inquisitor 
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یعنی -را بکشد  1ولوفرنتوانست به جودیت دستور دهد که هطور که خدا می: هماناست هبل

ها نیز دستور دهد که بورژوازی را هم استعاری و ممکن است به کمونیست -مرتکب گناه شود

 .(11) «هم فیزیکی نابود کنند

 

 

 قدارۀ جودیت و نظام اخلاقیاتی ثانویۀ لوکاچ

نو بودنش باقی  ارزش اطلاعات پس از لحظۀ»نویسد: خود می 2اشراقوالتر بنیامین در کتاب 

کند؛ باید خود را بدون اتلاف وقت تسلیم کند و توضیح ماند. اطلاعات تنها در لحظه زیست مینمی

داستان توانش را حفظ و کند. دهد. وضعیت داستان متفاوت است. داستان خود را مصرف نمی

 .(11) «تواند آن را حتی بعد از مدتی دراز رها سازد.کند و میمتمرکز می

اگرچه در ترجمۀ کتب مقدس یهودی این کتاب  .است 9یکی از چندین کتب تثنیه 3جودیت کتاب

کتاب مقدس در عهد عتیق بخش و در  9به یونانی در چند سده قبل از میلاد )عهد عتیق یونانی(

عهد عتیق عبری کتب معتبر ، اما از هشرقی گنجانده شد هایو انجیل ارتدکس هاکاتولیک

. با تمام این دانندمی 6کتبِ کاذبهاز ها آن را ست که پروتستانا ؛ این در حالیاست مستثنی شده

 سال های کتاب مقدس است. در طول دو هزاریکی از مشهورترین داستان جودیتاوصاف، 

قبل از میلاد ظاهر  11تا  139 هایبرای اولین بار در سال جودیتگذشته، از زمانی که کتاب 

اره است. قد نویسان و شاعران بودهسازان، نقاشان، نمایشنامهمجسمه وضوعمشد، داستان جودیت 

را سر برید، برای همیشه با او پیوند  هولوفرنمعروفی که جودیت با آن ژنرال  1هلالییا شمشیر 

 است.خورده

                                                           
1 Holophernes 
2 Illuminations: Essays and Reflections (1969) 

سِفر یهودیه بنت مراری، یکی از کتب متعلق به عهدقدیم است که امروزه در کتاب مقدس یهودیان )تنخ( و مسیحیان پروتستان جای ندارد،  3

 ویراستار. –ز کتبِ کتاب مقدس مسیحیان کاتولیک و ارتودوکس است. اما یکی ا
4 deuterocanonicalیل ها آنها را اص؛ کتب ثانوی انجیل )به ویژه کتبی که مورد قبول کلیسای کاتولیک است ولی پروتستان

 شناسند(.نمی
5 Septuagint (Greek Old Testament) د سده قبل از میلاد(.؛ ترجمۀ کتب مقدس یهودی به یونانی )چن 
6 Apocryphaاست. مسیحیان پروتستان هم این ؛ چهارده کتاب از کتب هفتادۀ یهود که ازسوی عالم یهود مردود و کاذب شناخته شده

 ها فقط چهار کتاب را قبول ندارند؛ کتاب مشکوکی که راجع به زندگی عیسی و دین مسیحشناسند ولی کاتولیکچهارده کتاب را کاذب می
 است.نوشته شده

7 scimitar 
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، پادشاه آشوریان 1نَبوکَدنَصَردربارۀ  –معتقدند تاریخی نیست که عموماً  – کتاب جودیتداستان 

، 2که از جنگ او با آرفاکسادفرستد میرا برای مجازات کسانی  هولوفرن ،که ژنرال خوداست 

تسلیم  3عبرانیانجز  للم همۀداستان از این قرار است که ند. ه بودحمایت نکرد ،پادشاه مادها

شهر را  هولوفرن. ندرا بستراه ارتش آشور به معبد اورشلیم  9یهودیان بیتولیا ند، اماشد هولوفرن

 کند.را قطع می شربوحشیانه محاصره و منابع آب 

 ادرق بیوۀ زیبا، به درگاه خداوندِجودیت،  شود. در این هنگامتر میضعیف و ضعیف ،جمعیت شهر

لباس »آراید و . او خود را میوفصل نمایدخود حلگیرد که امور را کند و تصمیم میدعا می

. شودمعین میپنج روز آینده  ظرفچیز دهد که همهقول میو به مردم بیتولیا « پوشدکشتن می

ود. راو تنها با خدمتکار خود که مصمم به کشتن هولوفرن است، به اردوگاه سربازان آشوری می

دهد. جودیت که تیز هوش است، با جملاتی مینیز زیبایی او را افزایش  ،حالدر همین ،خداوند

های جنسی است. در شب دهد. داستان پر از تنشرا فریب می هولوفرن و اغوا، رندانه و با زیرکی

کند تا با او همبستر شود، اما در نهایت آنقدر جودیت را به چادر خود دعوت می هولوفرنچهارم، 

بُرد و گردنش را می ،با قدارۀ خود ،رود. سپس جودیتبستر از حال میدر نوشد که شراب می

به  هولوفرنسر  دیدنبا  9از بازگشت به بیتولیا، آکیور آمونی. پس گذاردمیای را در کیسه شسر

کنند را به دیوار شهر آویزان می هولوفرنیهودیت گروید. سپس یهودیان به توصیۀ جودیت، سر 

 شوندمی ورشان برده بود، حملهها که از یافتن جسد بدونِ سر ژنرال خود وحشتو علیه آشوری

. ماندمیسالگی بیوه  129و تا سن شود می. جودیت ستایش دندگرمیو درنتیجه یهودیان پیروز 

 .(14)برد در سوگ فرو را اسرائیل کل او مرگ 

 

 خصلت ویژۀ، یک جودیتنوشته شد، به داستان  1192هبل، که در سال  جودیتدر مقابل اما، 

گناه، آزادی انسان، سرنوشت،  مسئلۀهبل، بر  جودیت تمرکزبخشد. شناسانه و اخلاقی میروان

                                                           
1 Nebuchadnezzar 
2 Arphaxad 
3 Hebrews 
4 Bethulia 
5 Achior the Ammonite 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
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العادۀ او ماند، زیرا زیبایی خارقاگرچه بیوه است، اما باکره می اواست.  1رستگاری و امر مطلق

 نبازگشت به محضدیوانه کرده بود. شوهرش شش ماه پس از ازدواج، را از پای درآورده و شوهرش 

هنوز با جودیت همبستر شود، او را که هم بدون اینکه حتی یک بار  ،. مردردگذمیاز مزرعه در

 .کندترک میبود  پاکدامنکاملاً 

به  را (جودیت ۀشدسرکوبسکسوالیتۀ و نیز )رحمانۀ هولوفرن به جودیت سپس هبل، تجاوز بی

انجام این  ۀهایی که در لحظانگیزه ؛دسازهای او را پیچیده میکند و انگیزهداستان اضافه می

و  خود مقو دادنِنجات بخاطر تا اندبرانگیخته شده گرفتن از هولوفرنانتقام بخاطر ، بیشترعمل

او که خدمتکار خود را با واقعیت تجاوز جنسی و بدن خوابیدۀ هولوفرن روبرو  اجرای ارادۀ خداوند.

شدنم در آغوش او، پاداش خواهم گرفت؛ چون انتقام به خاطر ویران»دهد: کند، بانگ سر میمی

، امباختههستی را  تن خود، حقِ کاسگیرم ]...[ اگر در فروم را میاش به انسانیتشیانهوح ۀحمل

، سرش آنجاست. هی! هولوفرن، 2میرزا بنگر]...[  ستاندبا این قداره، آن را پس خواهم اما، درعوض 

 (.22) «؟به من احترام خواهی گذاشتاکنون 

 

 ۀانشود که در اثر تشنگی و گرسنگی در آستمیرو جودیت در بازگشت به بیتولیا با جمعیتی روبه

سر  خواستندمیمردم . بود شده خواریکودکمظنون به  مادری: بودند انحطاط قرار گرفته

لوفرن در یک عادت جنگی در آن زمان و امری که بدون شک هو) ندنبز نیزه بههولوفرن را 

طرزی بهسر هولوفرن را و  اجازه نداداما جودیت ، (د، خواستار آن بودروانشناسی وحشیانه خو

 دفن کرد.بار خفت

 ،در صحنۀ پایانی او. افتخاری ندارد بازندهپیشاز دادنِ دشمنِکه شکست بر این استجودیت 

او را بکشند؛ ، خواست هر زمانکه  گیردآنها قول میاز  ،کنندمی شستایش مردم شهر زمانی که

صیتی شخ. دنیا بیاورد ی بهفرزنداز او نتیجه  دررا باردار باشد و شر نطفۀ  ترسید کهجودیت می

در جودیت کاراکتر رسد که از ظهور می به قهرمانی ۀمثابدهد، بهمی که هبل از جودیت نشان

 در لحظۀ، ؛ زیرا جودیتِ هبلعظمت بیشتری داردموجود در کتاب مقدس هم  اصلیِداستان 

 .(21) است دوش گرفته رگناهان جهان را براحتًا مسئولیت ، صعملشانجام 

 

                                                           
1 the absolute 
2 Mirza 
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جودیت به اردوگاه  رهسپاریقبل از  مربوط بهوجود دارد که  ایصحنههبل  جودیتدر قسمتی از 

گیرد هولوفرن را به قتل برساند. لوکاچ از این زمانی که تصمیم می یعنی درست آشوری است؛

 «: زیبا همتابی»کند: می اینگونه یاد ،قطعه

 

 .را روشن میکنی انمچشم کهگویم، پروردگارا! گویم، تو را سپاس میتو را سپاس می»

 بنشانی، من عملممیان من و  گناه را حتی اگرشود. پاکیزه می ست کهنزد تو ،ناپاکی

 ؟بهای سنگین را ندارد ارزشِ اینمن  عملِ ؟ آیا منشین عقبو  که از آن بگریزمکیستم 

 ؟بیشتر دوست بدارم را، بدن پاکم را، از تو باکرگیم چگونه خواهم توانست که

 تو از من فرزند .چرادانم اکنون می ؛آفریدیگره از درون من باز شد! تو من را زیبا  ...آه

چرا، و خوشحالم که مجبور نیستم خود را در که کنم احساس می اکنون ؛دریغ کردی

 اکنون در نظرم یک موهبت است! کردم،دیگری دوست بدارم. آنچه را که قبلًا نفرین می

برای شبیه من! برای شرمساری، ای درود من به تو  1.(ایستدمیآینه جودیت جلوی )

طولانی  چنین یتا قلب من راه تو ازدرخشیدند! آیا نمیکنون های سرخ، که تا گونه

دهاِن  ای مستید.اکنون اید و ستایم. شما آتش نوشیدهمی ، تو رامن است؟ ای چشم

 2زچیای. ترس را ببوس. هولوفرن، همه، من از تو بیزار نیستم که رنگ پریدهۀ منبیچار

ام. هجان خود فرو رفت درترین لایه به گردن توست. من دیگر در آن سهیم نیستم. تا عمیق

بگیر، اما وقتی آن را گرفتی درخود بلرز. زمانی بیرون خواهم آمد که تو انتظارش را 

اگر بخواهم  .بپردازمن را با زندگیت  بهای نفس، در غلاف ایشت، همچون قدارهدانخواهی 

. اگر بخواهم تو را در آغوش گیرم، تصور اندسمی  مهایلبکه کنم تو را ببوسم، تصور می

خوار القلب و خونظالم، قسی انم. خداوندا، او را در برابر چشمکنممی خفه تو راکنم که می

 (.22) «!باز بدارمرا از دیدن خیری در او ولیکن  و بگردان،

 

 که ردک وریکنش روشی به است ممکن چگونه» اینکه کند؛می اشاره اخلاقیاتی تعارض به لوکاچ

 تاس هبل جودیت در اخلاقیاتی ۀمسئل وامدار را مفهوم این. «باشد حقبهو هم  غیراخلاقیاتیهم 

 و به قول ؛هبل اختصاص داد هایتراژدیرا به  درام مدرنتاریخ توسعه . او فصلی از نوشتار (23)

                                                           
 شرح صحنه 1
 منظور گناهان 2
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ه پیش آنها را بدرونی  یهای هبل که نیروهایپروتاگونیست»بررسی کرد که چگونه  ،مارگیت کووز

هبل  قهرمانانترین بزرگ(. 29) «شوندخود درگیر می ، با نظم اخلاقی و نهادهای زمانِ راندهمی

 .جودیت؛ و جودیت، از نمایشنامۀ 1هرود و میریاماز نمایشنامۀ  میایرزن بودند: میریام و جودیت؛ م

 ینابه گفتۀ لوکاچ،  .یابندهای مرد میشان را در تعارض با پروتاگونیستهر دوی این زنان، نفس

نظم اخلاقیاتی »و « آزادی اراده»تعارضات مرتبط با  گذارندنمایش میکاراکترها آنچه را که به

که یوهان گوتلیب فیشته در اثرِ شوند با آنچهکه مواجه میهم درست زمانی؛ آناست« جهانی

 ههرآنچتفاوتی مطلق نسبت به عصر بی»از آن تحت عنوان  2(1126) های ویژۀ عصر حاضرخصلت

 .(29) بردنام می« 3کاملوضعیت گناهکاری ]...[  دارد حقیقت

 

 

این خاطر بود که  ( به9اشگیجس و حلقهو  و میریامهرود ویژه در هایش )بههبل در تراژدینبوغ 

مسئلۀ به  بالقوهطور به ،معروف هنریک ایبسن ۀدر نمایشنام« 9نورا»مسئلۀ  در دل پیشتراو 

یک مسئلۀ تاریخی  ۀمثاببه راآزادی زنان  ۀجای اینکه مسئل هبل به 6.کرده بود اشاره آزادی زنان

در بل هدرنتیجه  ؛مثابه یک مسئلۀ تراژیک جهانی معرفی کردبه، آن را نگردبتغییر در معرض و 

که او نیز مانند - 1شایان ذکر است که برتولت برشت ،. اکنون(26) کار باقی ماندمحافظهمجموع 

ی( های اجتماع)و تعارض میان اخلاقیات فردی و فرم جودیتداستان  -لوکاچ تحت تأثیر هبل بود

شده در سال )نوشته 1کتاب مقدس: (21) است ای خود گنجاندههرا در تعدادی از نمایشنامه

، کوتاه نوشتۀ)یک  12همسر یهودی(، 1411) 4بعلسال داشت(،  19فقط  برشت ، زمانی که1419

                                                           
1 Herod and Mariamne 
2 Characteristics of the Present Age (Johann Gottlieb Fichte, 1960) 
3 the State of complete sinfulness 
4 Gyges and His Ring 

 .(Henrik Ibsen)نوشتۀ هنریک ایبسن  )A Doll's House( خانهعروسکشخصیت زن در نمایشنامۀ  5
 ( ایبسن اشاره دارد.خانهعروسک) خانۀ عروسکبخشی نورا در نمایشنامۀ زنان، به رهایی منظور از آزادی 6

7 Bertolt Brecht 
8 The Bible (1914) 
1 Baal (1918) 
10 The Jewish Wife 



Tajrishcircle.org 
 

. دقیقاً 2(1492) جودیت شیمودا(، و 1431 1ترس و بدبختی رایش سومبخشی از نمایشنامه 

باعث شد ه ک بود مسائل اخلاقیاتی دست این در قبال لوکاچ رهیافت تاریخی و دیالکتیکیهمین 

ا باخلاقیات من را  ام بهعلاقه»گوید: کمونیسم کشانده شود. همانطور که خودش می سوی هاو ب

 .(21) «انقلاب بُرد خود به

 

 

 اخلاقیات اجتماعی شناسیهستی

بندی بخش: »نویسدمی( چنین 2219) لوکاچ مفهوم دیالکتیک از نظر در کتاب مزاروش ایستوان

ر طر که یک بخش را در برابا، صرفًا به این خ«فلانِی بالغ»و « فلانیِ جوان»فیلسوفان به شکل 

 3یلطور اصی بهحتی گرویدن [...]کم خطرناک است بخش دیگر قرار دهیم، همیشه جعلی یا دست

اصلی نیست  9کنندۀایدۀ سنتزرتاً به معنای انکار یا رد ضرو هم، «ماتریالیسم»به « ایدئالیسم»از 

دهد ان میاو نشبیستم گئورگ لوکاچ است. آثار پساایدئالیستی  ۀعجیب این امر در سد . نمونۀ[...]

مسائل اصلی، حتی وقتی واقعاً موضع ایدئالیستی خود را رها کرده بود، همان  که لوکاچ در همۀ

 اندیشۀ ساختار در تداوم ذاتی درک . از این منظر،(24) «داشته است. را ساختار ذهنی پیشین

 رابطۀ یک باید همیشه اینکه 9شناختن با همهاست؛ آنتداومعدم از دشوارتر اتکر لوکاچ، به

و  اشد؛ب داشته وجود ،لوکاچتداوم در ساختار اندیشۀ دمیعنی تداوم و عدو،  این میان دیالکتیکی

ورت است، ص بزرگ اودر ساختار اندیشۀ  نظری دگرگونیچقدر  اینکه از نظربا صرف این امر باید

 پذیرد.

 ییایترپرول طبقاتی آگاهی مورد در شامارکسیستی-هگلی سنتز خاطر به بیشتر لوکاچ اگرچه

 تاریخست: کتاب او 6ۀفردگرایان اخلاقیاتی و نظام وکانتین اولیۀ فاز از دارد که استعلاءیافته شهرت

و  پابرجا ماندندبودند اش اولیه هایبه سال متعلقکه موضوعات  از بسیاری اما ؛طبقاتی آگاهی و

ن در توااین را می .نددرآمد شدهدگرگون ایهرابطبه شکل  او یمارکسیست هایتوسعۀ دیدگاه در

                                                           
1 Fear and Misery of the Third Reich (1938) 
2 The Judith of Shimoda (1940) 

3 genuinely طور اصیل.به؛ 
4 synthesizing 
5 recognizing 
6 individualistic ethic 
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اجتماعی  شناسیبه هستیگریزهای آتی او که  دیددیالکتیک طبیعت علم های او بر سر کشمکش

 اسیشنهستی با ربطبی که) او متداوم هایکوشش توان درمی را این ولیکن ؛(32) ندگرفت بررا در 

 با فسن»رابطه  متشکل از نظامی فهمید که یک نظام اخلاقیاتی تعیین درجهت( هم نیستند او

 درگیری ذهنی این :(کلیت) 2بیرون از تاریخ نیروهای به فرد فعال اتصال یعنی ،است «1انیتنفس

 طبقاتی یک آگاهی نمایندۀ انقلابی پرولتاریای . اگر(31) یافتتسری در تمام اندیشۀ لوکاچ 

 آگاهی در جهت» بر تمرکز با که بود این( حزب و) روشنفکر نقش بود، 3شدهزداییشیءواره

 .(32) کند آسان 9امر این به ورود برای را پرولتاریا راه کلیت، و طبقه فرد، دادناتصال و ،«9آگاهی

 

درگیر  دانستمی «1بد عینیت»با آنچه  او همیشه دیالکتیکی، 6عینیت در باب لوکاچ تأملات در

 دوگانگی اندیشۀ او نوعی در این همه، با. کردبود؛ عینیت بدی که سوژه را تسخیر می

او هرگز به  که آنچنان ؛ربط به این عینیت بد نبوداین دوگانگی بی غیردیالکتیکی مشهود بود.

ترین قعمی ای که؛ مسئلهابژه استعلاء یابد-سوژه شناسانۀرفتکامل نتوانست از مسئلۀ معطور

 اندازیچشم در پاسخ جستجوی به نهایت در را او . این امر،بخشیدرا جان میجستارهای او 

 جامعه،: »نوشت عمرش اواخر در که . همانطور(33) داد سوق شناسانههستی و ترعمیق

 کلیت ،یک قطب دارد. وجود متضاد قطب دو آن در که هاستپیچیدگی از العادهخارق ایمجموعه

 ،طبدیگر قو  کند.می تعیین را فردی هایپیچیدگی متقابل تأثیرات نهایت در کهاست  جامعه

 در چارچوب رناپذیتقلیل مینیمالِ  وحدت یکبرپاکنندۀ  که ؛ منزلتیپیچیده فردیبه مثابه  انسان

 ]...[ وجهۀ شود؛تبدیل می سرانجام به انسان انسان آن که درفرآیندی  ؛است 1صیرورتفرآیند 

 بر هم در را بشریت کل شود، هموارهتر جامع و ترعظیم چه یعنی هر شود،معنادار می آزادی

 .(39) «خواهد گرفت

                                                           
1 “self to selfhood”   ]بودگی[بود ]نفسنفس با نفس»یا « خود با خودیت ]خودبودگی[»؛ ]رابطۀ.» 

2 suprahistorical 
3 de-reified 
4 “consciousness of consciousness” 

 شده.زداییآگاهی طبقاتی شیءواره 5
6 objectivity 
7 “bad objectivity” 
8 becoming 
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با مستقل نامید که  طور اصیلبه 1شخصیت»این امر، تأکید بر آن چیزی دارد که لوکاچ آن را 

که در محوریت فلسفۀ لوکاچ قرار داشت، و ؛ چیزی«بودشده پذیرامکاناقتصادی پیشین،  توسعۀ

وحدت مینیمال »مثابه یک را به 2پردازی لوکاچ از نظام اخلاقیاتی مبتنی بر امر فردیکل مفهوم

 .(39) کننده با کلیت تاریخی استدر یک رابطۀ وساطت 3تعیین کرد که موجود« ناپذیرتقلیل

 

طبقه  وساطت این با اما «امر فردی است مربوط به اخلاقیات» ،1414متن  در ،لوکاچ نظر از

 .(36) است 9مولود تاریخی لحاظرساند؛ کلیتی  که بهظهور میبه را یک کلیت و پذیردصورت می

 ردازیِ پمفهومبر  و باقی ماند حیاتی لوکاچ اندیشۀ ، برای«فردی پیچیدگی امر» بر تمرکز این

 و امر فردی اولیۀ مثابه واسطبه 9اخلاقیاتی امر این انگاره که .شد فرماحکم اخلاقیات از او کلی

 ،6علم اخلاق»: نوشت خود شناسیزیبایی کتاب در لوکاچ .است خطرناکای انگاره ،باشد جامعه

است؛  1جهانیتآن و 1جهانیتاین امر  میان کنندۀتعیین و بنیادین مبارزۀ سازسرنوشت میدان

 «شودمی 4های خاص انسانی حفظ/جایگزیناست که در آن تغییرات در ویژگی میدانی اخلاقعلم 

(31). 

 نظام اخلاقیاتی منظوِر توسعۀبه ضرورت داشت که بود، تاریخیمحصولی  12اصیل فرد کهآنجاتا 

 یک در یعنی – معنایش ترینعمیق در رااصیل  فرد ماتریالیستی،-تاریخی اتاصطلاح در

 پایان در اچلوک که بینیممی بنابراین،. کرد مندزمینه تاریخی فرآیند در – اجتماعی شناسیهستی

 علم اخلاق نوشتار وقف را خود ،1462 سال در شناسیزیبایی کتاب تکمیل از پس اش،زندگی

 کهتصمیم گرفت  او .کندمی( «11انسانی هایفعالیت نظام در اخلاقیات جایگاه» اصلی عنوان با)

 امن به طولانی اثر به یک سرعت به بتواند این مقدمه تا ،است لازم شناسانههستی ایمقدمه

                                                           
1 personality 
2 the individual 
3 existing 
4 generated 
5 the ethical 
6 Ethics 

7 worldliness-this  بودگیجهانیاینیا 
8 worldliness-other  بودگیدیگرجهانییا 

1 superseding/preserving 
10 genuine 
11 The Place of Ethics in the System of Human Activities 
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 توسعه( 1اجتماعی شناسیای در باب هستیمقدمه)و به انضمام  اجتماعی هستی شناسیهستی

عطف  امر، این در توضیح .(31) کار کرده باشد علم اخلاقدربارۀ ازقبل  اینکه بدون همیابد؛ آن

 یک پایۀ کرد تامی تلاش مدت تمام در لوکاچ که باید گفت وست، کورنل مشاهداتبه 

 کارل از نتوانست مورد این لوکاچ در. دهد ارائه اخلاقیات برای( مبناگرایانه-ون یا)نو  گرایانۀعینیت

حساب هب گرایی را اصلاًنسبی اساسِ اتهاماتِ بی که کسی بود بگیرد؛ مارکس را خود سرنخ مارکس

 .(34) فهمیدمی طبقاتی مبارزۀ نفس از برخاسته و سراسر تاریخی را اخلاقیات آورد، ونمی

 

دریافته  طبقاتی آگاهی و تاریخ هایکاستی عنوانبه که آنچه تفوق بر منظورِلوکاچ به با این وجود،

را  اخلاقیات که پایۀ بود، خود را ملزم کردبود، و برای او تبدیل به یک درگیری درازمدت شده 

لوکاچ  تیوکانن شناختیِ معرفت تردیدهایمتأثر از  حدی تااین درگیری شناسی بنا کند. هستی در

 فهمی که ود؛نب پذیرقرائت انگلس اساسًا با فهم فردریش امر، این. بود طبیعت دیالکتیک در برابر

مثابه لوکاچ آن را به د،کرمی پذیرقرائتآنچه که این امر را درواقع  گرفت. انتقاد به بادآن را  لوکاچ

 انسانی و همچنین مثابه مبنای عینی امکانبه و ،با طبیعت 2فهم مارکس از متابولیسم کار

 3ددِ برسازیِ مج بنابراین .فهمیدمی داریسرمایه دوم مرتبۀ هایگریوساطت تحت ازخودبیگانگی

 جتماعیا شناسیهستی مبنای بر تاریخی ماتریالیسمبرسازیِ مجددِ  تاریخی، یعنی ماتریالیسم

 اجتماعی. بسترِ هستی مثابهبه کار

 

 اوست. وضعیت ماهیت از برخاستهشویم که می مواجه لوکاچ در دیگری ناهنجاری با ما اکنون

در باب  ایآنکه پیش از آن رسالهبی ؛را بنویسد علم اخلاقکند که می وادارلوکاچ را  ی کهوضعیت

-خیتاری بینش در ناگسستنی یپیوند برخلاف این امر، .باشد نوشته( حق فلسفه) 9سیاست

انگاشت نه می. او اینگوسیاستو  علم اخلاق ماتریالیستی صورت پذیرفت؛ پیوندی ناگسستنی میان

 عینی وجود دارد. ضرورت این از یافتناستعلاء امکان که

                                                           
1 Prolegomena to a Social Ontology 
2 metabolism of labor 
3 Reconstructing 
4 Politics 
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 بدون ظاهراً که ؛بود او کار اجتماعی شناسیهستی مطروحۀ لوکاچ، برخاسته ازعلم اخلاق 

این  .شدیم کلیت و امر فردی هایپیچیدگی کنندۀوساطت دولت، بر سیستماتیک نقد گونههیچ

 .«جودمو درعمل سوسیالیسمِ» بود؛ دولتِ با دولت درگیرشدن معنایضرورتاً به  لوکاچ، کار در امر

 

 ستردهگ انتقاد و صریح سیاست که بود این ،جهات بسیاری از ،لوکاچ روشنفکری زندگی تراژدی

 شهودم ،بلوم تزهای او، معروف اثر سرنوشت که درتبدیل شد؛ چیزی به غیرممکن او برای دولت از

 توسط که ایمسئلهپردازد؛ می ییایراپرولت انقلاب یک در دموکراتیک گذار مسئلۀ به اثر بود. این

باتوجه  اما داد، ادامه سیاسی را مسائل روی بر کارکردن لوکاچ اگرچه .(92) شد سرکوب حزب

ِر لوکاچ در یک دهه و نیم آخ .بپردازد دولت نظریۀ به منسجم ایشیوهبه نتوانست خودبه شرایطِ 

 لم اخلاقع از سیاست و حتی نقد سیاسی پرهیز نمود و مانع بزرگی بر سر راه نوشتار زندگی خود

در لوکاچ که  ،مجارستان 1496سرکوب انقلاب در پی یعنی  .(91) ر دادشدۀ خود قرابرنامه ریزی

)که در اثر تهاجم اتحاد جماهیر  1دولت ایمره ناگی عمر کوتاه آن به عنوان وزیر فرهنگ در

 نقش مهمی ایفا کرد.شوروی سرکوب شد( 

 

 سیاست از مستقل حدی تا را یاتاخلاق که بود لوکاچ خصلِت ویژۀ رهیافت این وجود، این با

 پیچیدگی امر» در تریعمیق شناختیهستی هایریشه ،در واقع اخلاقیات نزد لوکاچ ؛دیدمی

 اخلاقیات از عاری هگل نظام»داد که  نشان 1414متن  خود در دعوی با اوایل در او .دارد «فردی

 هگل را هم نادیده بگیریم( تنها 2زیست اخلاقیاتی نظام)حتی اگر بخواهیم  که یجایگاه؛ «است

 بداند. امر فردی در دارریشهمانند لوکاچ  نهایتاً را اخلاقیات انسان ست کهقابل فهم ا زمانی

 گذاشت؛ کوششی که درجهتِ  را کنار 3حق فلسفه ]اصول[در  هگل کوشش بینشی، چنینیک

که  عینی پدیدار یک مثابهبه اخلاقیاتی زیست بود؛ دیالکتیک اخلاقیاتی زیست دیالکتیک ترسیم

 فصل را در دربارۀ هگل داوری این بعداً لوکاچ .(92) دولت باشد و مدنی جامعۀ خانواده، بر مبتنی

 بندیصورت هگل یک اخلاقیات از که جایی کرد؛ تصحیح جوان هگل اخلاقیاتِ مربوط به نوشتار

 .(93) کرد ارائه خردمندانه

                                                           
1 Imre Nagy 
2 System of Ethical Life (1802/3) 
3 [Elements of] the Philosophy of Right (1820/1) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Imre_Nagy
https://en.wikipedia.org/wiki/Imre_Nagy
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 «تراژدی در قلمرو امر اخلاقیاتی» مفهومبر تمرکز خود را طور مشخص، به هگل جوان،لوکاچ، در 

ل . هگبود هکردارائه  قانون طبیعی تحت عنوانای مقالهدر آن را جوان هگل  کهمفهومی  ؛گذاشت

 از قطعۀ دراماتیک)آخرین  1اثر آیسخولوس انتقام الهگان های نامهنمایش-مجموعه اشاره به با

 غیرارگانیک ماهیت اخلاقیاتی طبیعتِ  به این است که «تراژدی»( نوشت: 2اورستیا یا اورستس

 خارج را آن و ،سازد منفک ، ازخود3سرنوشتیک  مثابهبه( نشود گرفتار آن در اینکه برای) را خود

 تیهس با اخلاقیاتی طبیعت آن، با مبارزه در سرنوشت این به اعتراف با و ؛دهدقرار اش نفس از

سازش  مثابهبه که اخلاقیات از مفهوم . این(99) کنندسازش می توأمان، وحدت برای ،9خدایی

 مفهومی) «9ازخودبیگانگی/سازیخارجی» واقعیت با فرد مبارزۀ چارچوب در مطلق امر و فردی امر

 ،اشتد کار در ریشه که اجتماعی شناسیهستی به که کرد وادار را لوکاچ، بود (هگل ازبرگرفته 

 شود:یم آشکار چیزیچنینمثابه یکبه «اخلاقیاتی امر قلمرو در تراژدی» ترتیب،بدین .بازگردد

 «واقعی و عظیم تراژدی یک یعنی طبقاتی؛ جوامع تاریخ در بشر پیشرفتِ متناقضِ مسیرِ تنها»

(99). 

 

 دیداً را ش فرهنگی هایرشِد فیگورروبه جریان خود، مختلف شناختیزیبایی هایتحلیل در لوکاچ

 تا ،گرفت شکل 1191 انقلاب شکست آلمان، درپیِ در که جریانی دهد؛می انتقاد قرار مورد

 یمایس خود را، جایگزینِ  سرنوشتِ تراژیکِ ضرورت تراژیک نسبت به قهرمانِ سوبژکتیوِ بصیرتِ »

 اثر را در جریاناین  ،مثال برای او که ،ارتجاعی جریانی - «کند تاریخی-جهانی تعارضِ  عینیِ

 نیز، و« 6وضع انسانی» استاتیکِ مفهومِبازگشت به  ، مشوقِ چنین رهیافتی .دریافت هبل متأخر

 خود واقع، در .(96) شودکه منجر به فقیرسازی تراژدی می است؛ امریسازش با واقعیتی منحط 

 رد «تراژدی» هر» که معنی این به ود،بکرده حرکت «تراژیسم-پان» فلسفۀ سمت هم به هبل

 بردن بین از یعنی ،«شود شناخته «1جاودان» حکم مثابه یکبه از سوی سرنوشت باید تاریخ

 انقلاب شکست بنابراین نزد لوکاچ،. (91) گراییخردستیزی رشد و تاریخی پیشرفتِ  هگلی مفهوم

                                                           
1 Eumenides (Aeschylus, 458 BC) 
2 Oresteia or Orestes 
3 fate 
4 the Divine being 
5 “externalizing/alienating” 
6 “condition humaine” 

7 ‘eternal’ سرمد»؛ یا.» 
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امری که در فرهنگ آلمانی منجر به تراژدی  شد؛ 1گراییخردستیزی رشد آلمان، مبنای در 1191

 کند.دقت موشکافی میبه «2عقل ویرانی»و لوکاچ آن را در  گردید 1432دهۀ 

را  او تراژدی کنش .است پذیرامکان عینی لحاظقلمرویی بود که به نمایندۀ لوکاچ، نزد انقلاب،

جنبشی  که درضروری اصلی  ؛فهمیدمثابه اصلی ضروری مرتبط با نظام اخلاقیاتی ثانویۀ خود، به

ک پولیتیرئال» شرح توانمی .مترادف استآزادیِ بیشترِ انسانی، با ضرورت تاریخی  سویبه

 یناندیشۀ لن وحدت و تأملی در ،خواند لنین دربارۀ لوکاچ کوتاه و درخشان کتابرا در  «انقلابی

 بارِ  کهاست؛ شخصیتی تاریخی-جهانی یشخصیت لوکاچ، از منظر لنین این کتاب،در  .3(1429)

گناه را ، کردهمن امر  رکه بعملی من و  میاند حتی اگر خداون» :کشدمی دوش بر را جودیت

 (.91) «زم؟از آن بگری قادر باشم، من کیستم که دهدقرار 

ظام به ن بلاواسطه ست کهپذیرفتنی تا زمانی اتیاخلاقی لحاظبهو  ،است انقلاب تراژدی این

برآمده  تیوسوبژکلحاظ به و عینی لحاظبه که ؛ نظامی اخلاقیاتیباشد خورده گره اخلاقیاتی ثانویه

 است. انسان بخشیرهایی( تاریخی ضرورت و) عام امکان از

 

 

 پایان
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