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  در دستور روزبودن
  *!نقد گئورگ لوکاچ از خردستيزی

  
  مقدمه

   
و آثار ديگرش به بررسی چند و » تار و مار کردن خرد« سال پيش گئورگ لوکاچ در 50

آشنائی عميق . پرداخت) بعنوان نمونه(در ايدئولوژی ارتجاعی فاشيسم آلمان خردستيزی چون 
با اصول نظری و عملی که از اين آثار او حاصل آمده و ارزش عملی فوق العاده ای داشته 

 يکه تاز ميدان اند، ضرورت خردستيزسياسی و روحی کنونی که گرايشات اند، در اوضاع 
  . تام دارد

  
از ديدگاه لوکاچ عبارت بود از خردستيز شالوده روحی هر گونه مبارزه ای عليه پديده های 

 1946او در سال !  در تاريخ و تبيين آن در قالب مفاهيم و مقوله هاخردتالش برای کشف 
آکادميسم اشتباه آميزی خواهد بود، «: رل ياسپر بطور تيزبينانه ای گفتدر ژنو در بحث با کا

 را با يکی ازمسائل ذاتی فلسفه مانند تئوری شناخت، پديده شناسی، هستی فلسفه خرداگر 
پرسش و پاسخ در خور وابسته بدان است که فيلسوف در باره . شناسی و غيره جايگزين کنيم

  » 1کند؟  چگونه فکر میخرد و هستیرابطه 
  

 را بعنوان توان روحی انسان برای درک جهان عينی با روابط خردطبيعی است که لوکاچ هم 
 يک مفهوم خردلذا .  و تضادهای آن می دانست» خود ـ جنبی«و قانونمندی های آن، با 

انتقادی است که برای درک جهان در کليت آن و در جريان رشد آن، که بطور فکری از حد 
به . اين به معنی بيواسطه بودن آن است فراتر می رود، ضروری است و» آنچه که هست«

دن کمک ابزارهای مقوله ای که نتيجه بازسازی فکری واقعيت اند و به مرحله بيواسطه بو
 را که کاری جز مطلق کردن برخورد سطحی به پديده ها پايان می دهند و اشکال فکری

تاريخ و آگاهی «لوکاچ در کتابش بنام ! توان کردسازند، چه ها که ن ندارند، بی اعتبار می
به تحليل يکايک موارد فوق الذکر می ) شود که جزو آثار اوليه او محسوب می(» طبقاتی
واقعيت به عنوان يک کل، در هستی و رشد خود، ازنقطه نظر تفکر بورژوائی . پردازد

 از نظر او يعنی الیعقل» .کند ها جلوه می  غير قابل فهم برای انسان**الیعقلبصورت يک «
چيزی که حقيقت «و » چيزی که نشود تغييرش داد«، »چيزی که نشود بوجودش آورد«

  »2!واپسين يعنی خاتم الحقايق باشد
  

 پيشرفت تاريخی، رابطه موضوع بعنوان يک مقوله و بعنوان يک خرد با واقعيت عينیرابطه 
رد از نظر ديالک تيک عبارت نيست از خ«: او در اين باره می نويسد. ای تعيين کننده است

چيزی خنثی و بيطرف که روی رودخانه پيشرفت اجتماعی معوق مانده باشد، بلکه همواره 
او در جائی ديگر » 3 ...عبارت است از تعقل مشخص يک موقعيت اجتماعی و يک راه رشد

» 4 مجموعه تاريخخود ـ جنبی در خرد«و از » ذاتی تاريخ بشری است« که خردیاز 
                                                 
* Zur Aktualität der Irrationalismus-Kritik von Georg Lukäcs, Erich Hahn, Marxistische Blätter  6 – 04 
S: 27. WWW.marxistische-blaetter.de 
1Revolutionäres Denken - Georg Lukäcs. Hrsg. Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1984. S. 212                                       
** Irrationalität 
2Georg Lukäcs, Geschichte und Klassenbewusstsein. London 2000. 125, 127, 133.  
3 Georg Lukäcs, Die Zerstörung der Vernunft. Berlin. 1954, S. 6ff. 
4 ebenda S. 100 



 در روشنگریبرخالف فرض . هگل در اين زمينه سنگ تمام گذاشته است. صحبت می کند
بخود «، که آنرا هگل »خردی تحول ناپذير خود را تحميل می کند«تحوالت تاريخی بتدريج 

در . نام داده است» در تاريخ، بوسيله تاريخخرد آمدن، بخود ارتقا يافتن و خود آگاه شدن 
ها بمثابه  مناسبات ميان انسان«: ل بطور راديکال زمينی می شود هگخردتئوری مارکس 

 در تاريخ جلوه گر می خردشالوده ساختاری و ديناميک پيشرفت، بمثابه اعضای زنده تحقق 
بايد اضافه کرد که لوکاچ منظور خود را از عينيت قانونمند رشد اجتماعی و » 5.شوند

اثبات کرده ) تئوريکی(بطور نظری » هستی شناسی هستی اجتماعی«پيشرفت درکتاب 
  .6است

  
 احکام مقلوله ای

   
:  اغلب و بحق به حکم زيرين او اشاره می شودخردستيزیبرای نشان دادن منظور لوکاچ از 

اشرافی، رد پيشرفت » تئوری شناخت«، تجليل بدون انتقاد از شم، خردکاهش فهم و «
که ما در هر نوع از خردستيزی مشاهده تاريخی، اسطوره سازی و غيره انگيزه هايی هستند 

، تمايل به )نيهليسم(، نسبيت گرائی، پوچ گرائی )ترديد گرائی(الادريت » «7!می کنيم
اسطوره سازی، عدم انتقاد، ساده لوحی و خوش باوری، انتظار معجزه، پيشداوری های 

ن هيتلر نقش کالسيک زما» خردستيزی«گشتاورهائی اند که در » نژادی، کينه نژادی و غيره
  .8مهمی بازی کرده اند

  
های مشخصی تکميل می شوند،  با مثال» تار ومار کردن خرد«عناصر نامبرده که در کتاب 

اين امر با . مشخصه هائی اند که به چند و چون روند شناخت مربوط می شوند و يا نتيجه آنند
دريافت که نه اين و با دقت بيشتر می توان . های زندگی روحی جامعه منطبق است واقعيت

ناميدن يک جريان ) و يا خردگرا (خردستيز. نه آن مجزا از يکديگر نمی تواند خودنمائی کنند
  .و يا نظريه فلسفی مانع مشخص کردن آن به کمک عالئم ديگر نمی شود

  
در ادبيات لوکاچ گاهی تعاريفی از مفاهيم ارائه داده می شوند که اگرچه لوکاچ بانی آنهاست، 

 بهه مالمتی اشاره کنيم که بنظر من الزم است ب. 9بعدها بطرز بارزی وارونه شده اندولی 
تضاد خردگرائی و » تار ومار کردن خرد«ناحق لوکاچ را متهم می کنند که گويا در کتاب 

خردستيزی را بيش از اندازه و تضاد ميان ماترياليسم و ايده آليسم را کمتر از حد الزم مورد 
ولی از آنجا که هر کدام از دو جفت متضاد معنی مستقل خود را . ده استبررسی قرار دا

عالوه بر اين مطالعه . دارد، توجه بيشتر به يکی به معنی کم بها دادن به ديگری نخواهد بود
دقيق اثر لوکاچ نشان می دهد که انتقاد او از ايده آليسم فلسفی و دفاع مستدل او از ماترياليسم، 

 به خردستيزلوکاچ با افشای گمراهی های ناشی از نظريات . 10ده استبی عيب و نقص بو
دفاع پيگير از ماترياليسم می پردازد و در شرح حال مصاحبه ای خود بداليلی اشاره می کند 
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9 Vgl. Tom Rockmore, Lukäcs über Rationalität und Irrationalität. In: Objektive Möglichkeit. Hrsg. 
Rüdiger Dannemann und Werner Jung. Opladen 1995 S. 265ff    
10 Georg Lukäcs, Die Zerstörung der Vernunft. Berlin. 1954, S. 90 



 را در مرکز توجه خود خردگرائی و خردستيزی» تار ومار کردن خرد«که چرا او در کتاب 
  .11قرار داده است

  
 در مقاله ای 1934او در سال . می توان به آثار ديگر او مراجعه کردبرای تدقيق بيشتر 

از متفکرين ليبرالی نام می برد که » کارل مارکس و فريدريک تئودور فيشر«تحت عنوان 
پيوند ) متدولوژی(ی را به يک اسلوب خردستيزدر عصر امپرياليسم بکمک اسطوره سازی، 
. 12 را هموار کرده اندجهان بينیلوب به يک داده اند و بدين طريق راه گذار از يک اس

می دهد، حاکی از آن است که او ) در سخنرانی اش در ژنو (1946تذکری که او در سال 
را در روند کسب شناخت جای می دهد و از فاشيسم ) بمعنی محدود کلمه (خردستيزیجريان 

ظری تئوری های شناختی ـ ن«بمثابه سقوط به دره جهان بينی به عنوان يک 
 خودويژگی هانس هاینتس هولتس. 13نام می برد» خردستيزاجتماعی ـ اخالقی ـ اشرافی

با شناخت خردگرايانه ) ذهن( را در قطع رابطه عامل خردستيزینظريه لوکاچ در باره 
. واقعيت و پناه بردن به خودمختاری مبتنی بر شم، دسيزيونيسم و الادريت می بيند

 را نشان می جهان بينیساختمان نظری و علمی يک خردستيزی و خردگرائی چگونگی 
 جديد می تواند در تدارک متديک فلسفی خردستيزی و لذا عملکرد جهان بينانه 14دهند

بعنوان مثال برای انکار هرگونه قانونمندی . مواضع محتوائی و حمايت از آنها خودنمائی کند
قعيت مخدوش شودو يا به سمتی در جامعه و تاريخ الزم است که رابطه شناختی انسان با وا

بدين سان توجه . غلط منحرف گردد و بوسيله شيوه ديگری از درک واقعيت جايگزين شود
اصلی به پديده های ظاهری منحرف می شود که اين پروسه مانع از کشف روابط و 

  .همپيوندی های اصلی موجود می گردد
  

 هيتلر و يا خردستيزی و سياست از نيچه تا« در مقدمه ای بر کتاب 1966لوکاچ در سال 
با واقعيت خردستيزی به رابطه »  تار ومار کردن خرد«و در چند فصل از کتاب » آلمانی

» 15همپيوندی های جهان بينانه«از » تار ومار کردن خرد«در حالی که او در. اشاره می کند
 قيصر صحبت کرده بود، اکنون گرايشات خردستيز در سياست خارجی امپرياليستی دولت

انتخاب کلمه در اين مورد بسيار جالب . آلمان را در کانون توجه ويژه خود قرار می دهد
هدف، تبديل .  تشکيل می دهد»خردستيزی«طرح استراتژيکی اصلی اين سياست را : است

بجای درکمين نشستن محتاطانه در ميان تضادهای . آلمان به يک قدرت جهانی بوده است
آن زمان، با کوته بينی خيالپرورانه ای نبرد حياتی ـ مماتی بر سر منافع بزرگ تاريخ در 

حتی در چارچوب روابط امپرياليستی . حاکميت جهانی و يا سقوط به قهقرا تحريک می شود
ولی در پيش گرفتن يک . موجود امکان موضعگيری های ديگری نيز وجود داشته است

اما علت . هلم دوم ترجيح داده می شود هم از سوی بيسمارک و هم ويل»خردستيز«استراتژی 
در مورد بيسمارک ظاهرا در تشخيص غلط وضع استراتژيکی آلمان بوده است، » خطا«اين 

 بی پايه متشکل از خودپرستی و خردستيزیدر حاليکه در مورد ويلهلم دوم آنرا در يک 
م دوم مربوط  از نقطه نظر روانشناسی به شخصيت ويلهلخردستيزیاين . خودستائی بايد ديد

ميشود،ولی ريشه های آن را اساسآ بايد در گذشته آلمان، در تشکيل به تعويق افتاده و 
و تصادفی نيست که اکثريت «.  و عواقب وخيم اين نحوه رشد جستجو کردملتارتجاعی 

                                                 
11 Georg Lukäcs, Gelebtes Denken. Frankfurt 1981 S. 141ff, 165ff. 
12 Georg Lukäcs, Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Berlin 1954 S. 277 
13 Revolutionäres Denken - Georg Lukäcs. Hrsg. Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1984. S. 197 
14 Hans Heinz Holz, Georg Lukäcs und das Irrationalismus-Problem. In: Geschichtlichkeit und 
Aktualität. Hrsg. Manfred Buhr/Jzِsef Lukäcs. Berlin 1985 S. 65, 70ff 
15 Georg Lukäcs, Von Nietzsche zu Hitler. Frankfurt/Hamburg 1966, S. 7 



 استراتژيک می خردستيزیعظيم روشنفکران آلمان هنگام شروع جنگ شيفته وار به اين 
  »16. برمی خيزند1789 بمقابله با ايده های 1814يده های اينجا ا. پيوندند

  
.  را مورد تأکيد قرار ميدهدخردستيزیبدين طريق لوکاچ گشتاورخطای سياسی ناشی از 

 تأثير خود را در پهنه پهناوری بجا خردستيزیبويژه در ترکيب ايدئولوژی با سياست است که 
يت شتابان فاشيسم در آلمان و مقبوليت  موفق!می گذارد، در فلج کردن روحی وجدان عمومی

يافتن شعارهای ماجراجويانه را لوکاچ از نقطه نظر ايدئولوژيکی و فرهنگی عمدتا ناشی از 
و توده ها را .  توان قضاوت منتقدانه توده ها را مخدوش کرده استخردستيزیه آن می داند ک

تاريخ و زمان حال را منحرف برای پذيرش اسطوره ها آماده ساخته و نگرش واقع بينانه به 
  .کرده است

 علل عينی و ذهنی
   

  .  در حيات روحی جامعه نيز قابل استفاده اندخردستيز آثار لوکاچ برای فهم علل عام گرايشات 
  
 مشخص در اوضاع تاريخی معين در کليت بغرنج آن خردستيزیبرای لوکاچ توضيح  •

او هم پذيرش يک تاريخ همگون و منحصر بفرد برای  .اهميت درجه اول داشت
 را رد می کرد و هم سرهم بندی کردن يک تضاد ابدی ميان خردگرا و خردستيزی
تعميم های او نتايج بررسی او از تاريخ روحی فاشيسم آلمان از آغاز قرن . خردستيز را
 .نوزدهم بودند

. وره های بحرانی در تاريخ عبارتند از دخردستيززمينه مناسب برای رشد گرايشات  •
فاشيسم بايد به عنوان شکل حل بربرمنشانه و غيرانسانی يک بحران فراگير در نظر 

در آگاهی بورژوائی . گرفته شود که در مرحله امپرياليستی به نقطه اوج خود رسيده بود
مقاطع بحرانی . قبل از همه چيز ايده پيشرفت و اعتقاد به خرد دچار بحران شده بود

تلف در رشد جامعه بورژوائی و تأثيرات آن بر توهم های خيالبافانه، بر بدبينی مخ
فرهنگی و سوء ظن تاريخی، بر واقعيت گريزی اشرافی ـ اعيانی و رجعت به درون و يا 

 . موضوع کار مشخص لوکاچ بوده اندخردستيز فلسفهپناه بردن به 
 های متفاوت تاريخی از  در مراحل مختلف تاريخی و از سوی شخصيتخردستيزیاين  •

تبيين روحی يک واکنش دفاعی نيروهای طبقاتی معين نسبت به پيشرفت تاريخی حکايت 
به عنوان گشتاور و حمايت از اختالفات موجود و اختالفاتی « را بايد خردستيزی. ميکند

که پی درپی در بستر مبارزات طبقاتی ميان کهنه و نو، ميان پيشرفت مشخص تاريخی و 
برای مثال ايدئولوژی اشرافی که در آغاز . 17، در نظر گرفت»رائی زاده می شوندواپسگ

اين روند رشد عليه خردفرمائی روشنگری و عليه انقالب فرانسه وارد ميدان شده بود، به 
دفاع از سننت ها و مؤسسه های  فرتوت در مقابل انتقاد مبتنی برمعيارهای خردگرا 

و قرب اين سنن، مؤسسات و غيره  باالتر از هرنوع از نظر ارتجاع ارج . برمی خاست
مظهر هسته ماورای تعقلی  و خردستيزانه «تعقل بود، اين سنن ، مؤسسات و غيره 

 »18.واقعيت بطور کلی بودند
  و يا اشکال بروز گونا گون آن نه خردستيزیلوکاچ روی اين نکته پافشاری می کرد که  •

، بلکه انعکاس فکری مسائل واقعی، تضادها چيزی اختراعی، يعنی محصول انديشه ناب
برعليه ) واکنش ارتجاعی(يک نوع واکنش « عبارت است از خردستيزی. و نيازها ست

                                                 
16 Georg Lukäcs, Von Nietzsche zu Hitler. Frankfurt/Hamburg 1966, S. 14ff 
17 Georg Lukäcs, Die Zerstörung der Vernunft. Berlin. 1954, S. 99ff 
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انعکاس . ، برضد مسائل جديد واقعيت، علم و فلسفه»رشد ديالک تيکی تفکر انسانی
دن الينحل بو« و مخدوش را می توان از آنجا شناخت که سؤال بجای جواب جا زده شود

مراحل » .اصولی مسائل و مشکالت پيشاپيش بعنوان شکل عالی درک جهان قلمداد گردد
 در قرن نوزدهم همواره در مقابله با مراحل رشد نوين ديالک تيک خردستيزی فلسفی

توضيح « روی می آورد که خردستيزفلسفه بورژوائی وقتی به راه حل های . پديد آمده اند
ی مسائل در پرتو چند و چون خود آنها و فهم خردگرايانه اين جهانی مسائل مبرم، بررس

 » 19.حرکت خود در دستور روز قرار گرفته باشد
  :در اينگونه موارد بايد دو گشتاور را از هم تميز داد

مسائل حل نشده می توانند ناشی از محدوديت ها و يا تضادهای فکری متناسب با درجه  .1
نقطه شروع اشتباهات و يا سبب رشد فکری افراد و اين امر می تواند . شعور افراد باشند

 .گذار به تفکر ديالک تيکی برای حل مسائل گردد
 برای حل مسائل مورد استفاده قرارمی گيرد، جنبه فعال و طراح آن خردستيزیاما وقتی  .2

محدوديت های شناخت . وارد عمل می شود و مفاهيم جديدی پا بعرصه وجود می گذارند
فهم افراد بعنوان محدوديت های اصولی خود شناخت جا زده می شوند و آنرا متناسب با درجه 

 با پاسخی ماورای تعقلی به سؤاالت به الينحل شدن آن. زير هاله ای اسرارآميز قرار می دهند
استحاله » به کليت يک جواب خطا و ارتجاعی«عناصر يک سؤال واقعی . ها اقدام می شود

 .20داده می شود
  

 است که لوکاچ سرچشمه ها و شرايط ذهنی را، چه برای پيدايش، و چه برای نکته مهم اين
او برای مثال يکی از سرچشمه های ذهنی . مؤثر افتادن مواضع خردستيز فراموش نمی کند

ايدئولوژی « ماقبل امپرياليستی آلمان را در گسترش يک خردستيزی«بی واسطه 
 زمان رفرماسيون آلمانی رايج شده که از» روانشناسی معروف نوکران«، در»نوکرصفت

های عادی و فانی بدرجه مفعولين   دولت اربابان با تقليل دادن تک تک انسان.بود، می داند
بی ارزش حوادث تاريخی به تکميل خود نايل می آيد ، اگر مردم در آن ها خردگرائی خود 

اريخ به اميد قوای دولت و ت. را باز نيابند و آنها را بمثابه محصول خود احساس نکنند
لوکاچ در جای ديگر حاالتی از يأس و بدبينی را بعنوان حلقه » 21. رها خواهند شدخردستيز

. رابط ميان ناسيونال ـ سوسياليسم و توده های مردم مورد تحليل همه جانبه قرار می دهد
ه بدبينی فرهنگی خاموش و بی عمل مخصوص ايام قبل از جنگ جهانی اول، يأس جهان بينان

های   ميالدی تحت تأثی فقدان امنيت و همچنين موضع گيری20های  عمومی بويژه در سال
و انتظار معجزه، زمينه را ) نه فقط از سوی شوپنهاور و نيچه(خردستيزحاوی ساده لوحی 

  . 22برای مقبوليت يافتن سياست ماجراجويانه آماده کرده بود
  

 در پيدايش و نشو و نمای فی خردستيزانهدرک فلسمنظور لوکاچ عبارت بود از افشای نقش 
 بود و نه بدنبال خردستيزاو نه درپی فرمولبندی تئوری عام . جنبش افراطی ـ ارتجاعی
تز اصلی او عبارت بود از اينکه !  در جامعه و تاريخخردستيزیبررسی کليه اشکال بروز 

ی در برابر پيشرفت خردستيزی مورد نظر او را که در آغاز بعنوان واکنش تدافعی بورژواز
تاريخی پا بعرصه وجود نهاده بود و سپس به ايدئولوژی ضد سوسياليستی در تئوری و عمل 

  .تبديل شده بود، بايد بمثابه عنصر مهم جهان بينی فاشيستی در نظر گرفت
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تشخيص او عبارت بود از گشتاور يک کمان تاريخی، و يا گشتاور يک دوران با گرايش و 
نه » فروپاشی آلمان هيتلری«کند که  او خود در پايان اثرش اشاره می! مندسمت گيری قانون

دهه اول بعد از جنگ  است و» پايان يک خط کلی رشد«يک تعويض صرف سيستم، بلکه 
  . 23اشکال جديدی از خردستيزی را بوجود آورده است تکامل روحی آلمانی

  
اين چارچوب انجام داد و از تحليل خردستيزی های کنونی را نمی توان بدون واسطه در 

 قرن 60های   را تا سالخردستيزیاگر لوکاچ . معيارهای توضيحی لوکاچ کپيه برداری کرد
بيستم از موضع دفاعی ـ تاريخی بورژوائی عليه سوسياليسم کشف و افشا ميکند، پس بايد در 

 نيز پس از باره پايه های اجتماعی اين مسأله فکر کرد که نظام بورژوائی واپسين اکنون
 نياز خواهد داشت، به عبارت ديگر چرا خردستيزشکست سوسياليسم به بسيج قوای فکری 
 صحبت کرد؟ اگر بگوييم که کليه اشکال خردستيزاکنون بايد از رواج جهانشمول مواضع 

مناسبات اصلی سيستم سرمايه داری و مناسبات اجتماعی منطبق با آنان کماکان موجودند و 
مللی تابع منافع امپرياليستی و آرايش قوا ست، جوابی درست، ولی بسيار کوتاه روابط بين ال

کوشيم مورد بررسی  از اين رو برخی از جنبه های اين مسأله بسيار بغرنج را می! داده ايم
  !قرار دهيم
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