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 لوکاچ بزرگترین مارکسیست تاریخ 
 نگاھی گذرا بھ زندگی و آثار جورج لوکاچ 

 

 حسن معارفی پور 

لوکاچ را می توان بدون شک بزرگترین متفکر مارکسیست تا به امروز تاریخ خواند. حوزه ی مطالعاتی او  
م به  او  که  گفت  توان  می  و  است  گسترده  نھایت  فرھنگی،  بی  فلسفی،  تاریخی،  مسائل  ھمترین 

اقتصادی ووو تا جایی که امکان داشت پرداخت. او اما نه جامعه شناس است و نه مورخ و نه انسان  
شناس و نه اقتصاددان. او کمونیستی توانا است که تمام رشته ھای علوم انسانی را در کلیت خود  

 دیگری نزدیک تر است.   می بیند و از این منظر به مارکس و ھگل از ھر کس 

اتریشی در   به عنوان فرزند یک کارمند بانک از یک مادر آلمانی زبان   ۱۸۸۵آپریل    ۱۳جورج لوکاچ در تاریخ  
موفق به اخد مدرک دیپلم از یک دبیرستان پروتستان   ۱۹۰۲بوداپست مجارستان به دنیا آمد. او در سال 

در شکل مقاالت ژورنالیستی منتشر می کرد. او در    شد. لوکاچ در دوره ی دبیرستان اولین مقاالتش را
ھم   نامه  نمایش  سری  یک  و  کند  فعالیت  نویس)  نامه  (نمایش  دراماتیکر  عنوان  به  کرد  سعی  ابتدا 

ھمه ی این نمایش نامه ھا را سوزاند. دلیل سوزاندن نوشته ھای خود را    ۱۹۰۳نوشت که در سال  
داند. لوکاچ ابتدا در رشته ھای اقتصاد سیاسی و حقوق  لوکاچ حاکم بودن نگرش ارتجاعی بر آنان می  

تحصیل کرد و به دنبال آن تحصیل در رشته ھایی ھمچون تاریخ ادبیات و ھنر فلسفه را شروع کرد. در  
دورانی که لوکاچ به تحصیل در رشته ھای تاریخ ھنر و ادبیات و فلسفه مشغول بود، شدیدا جذب آثار  

 دیلتای و زیمل شد. 

او به ھمراه ساندور ھوسی تئاتر تالیا را تاسیس می کند. در این دوره به عنوان فیلم    ۱۹۰۴در سال  
نامه نویس و نمایش نامه نویس (دراماتورژ) کار می کرد. نمایشن نامه ھای گورکی، ابسن، سترینبرگ،  

رستان انقالب  چخوف، ھاوپتمان و ھایرمان در این دوره اجرا می شوند. این اجراھا برای ان دوران در مجا
به حساب می آمدندند، چون مجارستان در مقایسه با دیگر کشورھای اروپایی از ھر لحاظ عقب مانده  

 تر بود. 

لوکاچ ھمکاری با انجمن یا جامعه جامعه شناسی را شروع کرد. او در این دوره در رشته   ۱۹۰۶در سال  
آن آشنایی اش با جورج زیمل در سال  ی علوم دولتی (اقتصاد و حقوق) دکترایش را گرفت و به دنبال  

فعالیتش را با مجله ی "غرب" شروع می کند و در این مجله    ۱۹۰۸شروع می شود. در سال    ۱۹۰۷
 می نویسد. 

نامه ی مدرن"    ۱۹۱۱لوکاچ در سال   نمایش  تکامل  "تاریخ  به اسم  دو جلدی اش  اثر  انتشار  به خاطر 
مدرک دکترایش را به خاطر    ۱۹۰۹ود. در سال  برنده ی جایزه ی ادبی جامعه ی کیسفاولدی می ش

 نوشتن بخش ھای اول کتابش در مورد تاریخ تکامل نمایش نامه ی مدرن دریافت می کند. 

لوکاچ در برلین به سر می برد و به صورت مدام بین برلین و فرانسه و ایتالیا در    ۱۹۱۱تا    ۱۹۰۹از سال  
تحقیق در زمینه ی فلسفه ی کالسیک آلمانی  سفر است. در این دوره او به صورت تخصصی مشغول  

به    ۱۹۱۰است. در سال   بلوخ دوباره  با  از آشنایی  و بعد  بلوخ آشنا می شود  ارنست  با  بوداپست  در 
 برلین بر می گردد.  

سال   از    ۱۹۱۱در  که  صورت"  و  "جان  کتاب  دوره  این  در  می شود.  فلورانس  ماه ساکن  چندین  برای 
نه تشکیل شده بود، در بوداپست اول به زبان مجاری و بعد ھم به زبان  مجموعه مقاالت زیبایی شناسا

آلمانی متشر می شود. در ھمین دوره کتاب دو جلدی که جلد اولش پروژه ی دکترایش بود، بدون ھیچ 
آن   بوداپست منتشر می شود. در  اجازه ی نویسنده در  نویسنده و حتی بدون  از جانب  گونه تغییری 

ارنست از طریق نامه در ارتباط بود و یک بخش از کتاب جان و صورت ھم خالصه یی    دوره لوکاچ با پاول
 از ھمین نامه نگاری ھاست.

به صورت سیستماتیک به    ۱۹۱۴تا   ۱۹۱۲لوکاچ مقیم ھایدلبرگ می شود و در بین سال   ۱۹۱۲در سال 
 بررسی فلسفه ی ھنر می پردازد. 
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در جلسات ادبی، فلسفی و سیاسی موسوم به  به صورت مداوم    ۱۹۱۸تا    ۱۹۱۳در بین سال ھای  
حلقه ی یک شنبه ھا با بال بالزاک شرکت می کند. شرکت کنندگان اصلی این حلقه الجوس فولپ، آنا  
لیسنایی، بال فورگاسی جوان (نویسنده ی برجسته ی کتاب منطق دیالکتیکی)، کارل مانھایم و آرنولد  

وایی ھم به این حلقه می پیوندند. ھدف این حلقه این  ھاوزر ھستند. بعدھا تیبور گرگرلی و جوزف ر
علومی   عنوان  به  غیره  و  شناسی  (جامعه  اجتماعی  علوم  علیه  را  انسانی  علوم  دیدگاه  که  است 

 پوزیتویستی در آن دوران) به پیش ببرند. 

مجموعه نوشته ھایی از لوکاچ به اسم "فرھنگ زیبایی شناسانه" در بوداپست منتشر    ۱۹۱۳در سال  
ی شود و دوستی او با ماکس وبر در ھمین سال آغاز می شود. در این دوره فعالیت لوکاچ با حلقه ی  م

ماکس وبر شروع می شود. آشنایی لوکاچ با امیل السک، شتفان گئورگه، فریدریش گوندورف و بعدھا  
 . ھم ھاینرییش رایکھریت و ویلھلم ویندلباند از طریق ھمین حلقه ی ماکس وبر شروع می شود

با یک دختر روسی از جریان اس آر (سوسیالیست رولوسیونر( ھای انقالبی)) به    ۱۹۱۴لوکاچ در سال  
 اسم یلنا آندرینوا گرابنکو ازدواج می کند. 

لوکاچ برنامه ریزی می کند که یک کتاب به عنوان پروژه ی پست دکترای خود در    ۱۹۱۴در اواخر سال  
به    ۱۹۱۶ز متحقق نشد. تنھا بخش مقدماتی آن در سال  مورد داستایوسکی بنویسد، پالنی که ھرگ

 اسم "تئوری رمان" در "مجله ی زیبایی شناسی و علوم عمومی ھنر" منتشر می شود. 

ھای   سال  بین  در  می    ۱۹۱۵تا    ۱۹۱۴لوکاچ  تعمیق  را  ھگل  ی  فلسفه  ی  زمینه  در  خود  مطالعات 
 ه آثار سیاسی مارکس جوان می کند. بخشد. در ھمین دوره او شروع به خواندن مجدد مارکس به ویژ

لوکاچ از طرف ارتش برای سربازی خواسته می شود ولی "خدمت" سربازی شامل او    ۱۹۱۵در  سال  
 نمی شود و از سربازی معاف می شود. 

لوکاچ ھمچنان در ھایدلبرگ به سر می برد. جایی که او فعالیتش بر روی فلسفه ی ھنر   ۱۹۱۶در سال 
گیرد و نتیجه ی این فعالیت اثری به اسم "زیبایی شناسی ھایدلبرگ" می شود.  را دوباره از سر می  

 این اثر به اسامی مختلفی از جمله "فلسفه ی ھنر ھایدلبرگ" منتشر شده است.  

لوکاچ به بوداپست باز می گردد و سلسله سخنرانی ھایی را در "مدرسه    ۱۹۱۷تا    ۱۹۱۶در بین سال  
از جانب کارل مانھایم، آرنولد ھاوزر، اروین سابو و بال فورگاسی تاسیس  ی آزاد برای علوم انسانی" که  

 شده، بود، در مورد اخالق ارائه می دھد. 

برای استخدام شدن در دانشگاه ھایدلبرگ به عنوان استاد فلسفه    ۱۹۱۸ماه مه سال    ۲۵در   لوکاچ 
وب ماکس  ھای  تالش  علیرغم  و  کند  می  ارسال  دانشگاه  این  به  را  به  درخواستش  درخواست  این  ر 

انگیزه ھای نژادپرستانه و خارجی ستیزانه رد می شود. گفتی است که ماکس وبر در نامه یی که به  
دانشگاه می نویسد می گوید که من شش نفر را به شما معرفی می کنم. سه نفر اولی از سه نفر  

ن آنان اصالتا یھودی  دومی بھترند ولی مطمئن ھستم که شما سه نفر اولی را نخواھید پذیرفت، چو 
ھستند و سه نفر دوم که از نظر من به مراتب از لحاظ دانشی ضعیف ھستند را خواھی پذیرفت، چون  

 آنان المانی و مسیحی ھستند. دقیقا ھمین اتفاق ھم افتاد.  

رونالد   لوگزمبورگ، ھنریته  ُرزا  به خواندن  نزدیک می شود و شروع  به سیاست  لوکاچ  در ھمین سال 
و   دولت  کتاب  لوکاچ  آن  دنبال  به  گذارند.  لوکاچ می  روی  زیادی  تاثیر  که  کند. کسانی  ھولستس می 

 انقالب لنین را می خواند. 

تاریخ   ل  ۱۹۱۸�۱۱�۲۰در  و  می شود  تاسیس  مجارستان  کمونیست  می  حزب  این حزب  به  فورا  وکاچ 
دوره  در ھمین  می شود.  فعالیت  به  انترناسیونال مشغول  ی  نشریه  تحریریه ی  ھیئت  در  او  پیوندد. 

در ھمسر یک ریاضی دادن به    ۱۹۱۸لوکاچ عاشق گترود بورتشتیبر، زنی که قبال دیده بود و در سال  
ود. بورتشیبر ھمسرش را به خاطر  اسم ای جانسوی بود و از این ریاضی دان دو تا بچه داشت، می ش 

 لوکاچ از او صاحب یک دختر یعنی آنا می شود.  ۱۹۱۹لوکاچ ترک می کند و در سال  

بعد از دستگیری   ۱۹۱۹از لوکاچ منتشر می شود. در سال    ۱۹۱۹مقاله ی نظم حقوقی و قھر در سال  
حزب می شتابد. در ماه  بال کون رھبر جمھوری شورایی مجارستان لوکاچ به ھمکاری کمیته ی مرکزی  

 فوریه ی ھمان سال لوکاچ قیام مسلحانه را با رفقای سابقش فراخوان می دھد. 
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از   و  گیرد  به عھده می  را  دولت  و  حزب  معاونت  لوکاچ  ژون  ماه  اواسط  تا  مارس  ماه  یکم  و  بیست  از 
و روداس  اواسط ژون به بعد ھم کمیسار سیاسی لشکر سرخ. در "روزنامه ی سرخ" به سرپرستی الزل

لوکاچ به صورت منظم کار و فعالیت می کند و مقاله ی جنجال برانگیز "تاکتیک و اخالق" در ھمین دوران  
منتشر می شود. در این مقاله لوکاچ به نقد بلشویک ھا در رابطه با مساله ی اعدام خانواده ی تزار  

اعد به شیوه ی فلسفی حتی  و  کند  نقد می  را  بعدھا خود  ولی  پردازد  در شرایط  می  را  انقالبی  ام 
و   بل  دانیل  مانند  نئوکنسرواتیست  مرتجع  یک  که  نیست  دلیل  بی  کند.  می  توجیه  ضروری  و  خاص 
ترور"   "مبلغ  عنوان  به  لوکاچ  از  غرب  در  راست  دمکراسی  به سوسیال  وابسته  ارتجاعی  ھای  رسانه 

ترین جا کمونیست  آنتی  و  کارترین  از محافظه  یکی  بل  دانیل  برند.  تاریخ  اسم می  کل  معه شناسان 
تئوری   توجیه  به  نھایت  در  و  کند  مارکس شروع می  بررسی  با  را  کتاب ھایش  تمام  تقریبا  که  است، 
ھای ارتجاعی توطئه که از سوراخ ھای مھندسی افکار اف بی آی و سازمان سیا بیرون می آیند می  

 پردازد. بل یک شارالتان به معنی واقعی کلمه بود. 

س تا  آگوست  ماه  و  از  غیرقانونی  فعالیت  و  کار  به  لوکاچ  شورایی  حکومت  سرنگونی  از  بعد  پتامبر 
ماه   در  کوروین  ھستند.  تعقیب  تحت  دوره شدیدا  این  در  لوکاچ  و  کورین  اوتو  آورد.  می  روی  مخفیانه 

اعدام می شود. لوکاچ اما در سپتامبر به عنوان پناھنده به    ۱۹۲۰آگوست دستگیر می شود و در سال  
اتریش  او را دست گیر و به مجارستان دیپورت    وین  اتریش  فرار می کند. در ماه اکتبر پلیس سرکوبگر 
 می کند.  

ده ھا روزنامه ی آلمانی زبان فراخوان "لوکاچ را نجات دھید" را منتشر می کنند. آزادی لوکاچ در اواخر  
 متحقق می شود.  ۱۹۱۹سال  

پایتخت "چپ رادیکال" آن دوران به سر می برد.    لوکاچ دوباره در وین  ۱۹۲۹تا    ۱۹۱۹در بین سال ھای  
به صورت مکرر او مخفیانه و غیرقانونی بین وین و بوداپست در سفر است. دلیل سفرھای مخفیانه ی  
او به بوداپست در این دوران شرکت در جلسات مخفیانه ی حزب کمونیست مجارستان است. لوکاچ  

ستان در این دوره از نقطه نظر فکری است. در  یکی از مھمترین شخصیت ھای حزب کمونیست مجار 
او عضو کمیته ی مرکزی    ۱۹۳۰تا    ۱۹۲۸و بعدھا ھم در بین سال ھای    ۱۹۲۱تا    ۱۹۱۹بین سال ھای  

 لوکاچ توماس من را به صورت شخصی در وین مالقات می کند.   ۱۹۱۹حزب است. در سال 

پارلمانتاری  ۱۹۲۰در سال   باره ی مساله ی  سم را که به مسائل مربوط به تحزب و  لوکاچ مقاله ی در 
 نقش روشنفکران در این مقاله پرداخته بود را منتشر کرد.

لوکاچ و گترود بورتشتیبر ازدواج می کنند و زندگی خانوادگی با سه تا بچه تبدیل به یک    ۱۹۲۰در سال  
خان لوکاچ،  پدر  مالی  ھای  کمک  علیرغم  شود.  می  تبدیل  او  زندگی  شکل  در  چیره  در  واقعیت  واده 

 شرایط سخت مالی به سر می برند. 

نمایندگان حزب کمونیست مجارستان در کنگره ی جھانی دوم و سوم   ۱۹۲۱تا   ۱۹۲۰در سال بین سال  
حزب   ی  نماینده  عنوان  به  لوکاچ  و  کنند  می  شرکت  مسکو  در  کمونیستی)  (انترناسیونال  کمینترن 

یاری از دیگر اعضای حزب کمونیست روسیه  کمونیست مجار شرکت می کند. در این کنگره لنین و بس
او  دوره  آن  در  که  کند  می  اعالم  بعدھا  خود  لوکاچ  کند.  می  مالقات  را  بلشویک  سابق  رھبران  و 
یک   به  چون  اما  شود،  می  صحبت  ھم  لنین  با  اینکه  علیرغم  و  نبود  المللی  بین  مطرح  شخصیت 

بعدھا دقیقا او را به خاطر می آورده است  شخصیت بین المللی تبدیل نشده بود، نمی داند که ایا لنین  
یا نه اما لنین مقاله ی "تاکتیک و اخالق" لوکاچ را شدیدا نقد کرده بود و این مساله نشان می دھد که  

 لنین شخصیتی ھمچون لوکاچ را جدی گرفته است و حتما او را به خاطر داشته است.

(آستین سرخ یا   یت تحریریه ی وروس اویسا لوکاچ عضو کمیته ی ھیئ  ۱۹۲۲تا    ۱۹۲۱در بین سال ھای  
"اویگن النلدر" در حزب کمونیست مجارستان منتشر می شد،   از طرف فراکسیون  سرخ جامگان) که 

را    ۱۹۲۲بود. در سال   اثرش  ترین  آگاھی طبقاتی" مشھورترین و شناخته شده  و  "تاریخ  نویس  پیش 
 وسوم تورینگن آلمان شرکت می کند.  می نویسد و در ماه مه ھمان سال در آکادمی تابستانی م 

سال   و    ۱۹۲۳در  تاریخ   کتاب 
انقالبی"   "کتابخانه ی کوچک  به اسم  که  کتاب ھایی  از مجموعه  نھم  باند  به عنوان  آگاھی طبقاتی 
جنبش   در  نقطه عطفی  که  طبقاتی  آگاھی  و  تاریخ  منتشر می شود.  برلین  مالیک  انتشارات  توسط 

تعرض یک  و  است  جھانی  نظر    کمونیستی  نقطه  از  مبتذل  و  عامیانه  مارکسیسم  به  جانبه  ھمه 
سوسیالیسم علمی و مارکسیسم ھگلی است. این اثر از جانب فراکسیون النلدر در حزب کمونیست  
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در   تاملی  "لنین،  کتابچه ی  انتشار  نقد می شود.  به شدت  پنجم کمینترن  کنگره ی  در  و  مجارستان 
به خود و بازپس گرفتن مواضعش در تاریخ و آگاھی طبقاتی    وحدت اندیشه ی او" ظاھرا به عنوان نقد

نوشته شده است، اما اگر به صورت فرمال لوکاچ به این خاطر این کار را کرده باشد، به صورت عملی  
این کتابچه چیزی تکامل اندیشه ی لوکاچ و تکمیل مواضعش در تاریخ و اگاھی طبقاتی نیست. کتاب  

 در انتشارات مالیک در وین منتشر می شود.  ۱۹۲۴لوکاچ در مورد لنین در سال  

بین سال ھای   دلیلش شاید    ۱۹۲۸تا    ۱۹۲۴در  منتشر نشده است.  لوکاچ  از  اثر مھمی  ظاھرا ھیچ 
نوعی سرخوردگی از رئال پولیتک و جھالت سوسیالیست ھای عامیانه در حزب کمونیست مجارستان  

ٌکرش کارل  که  ایی  سیاسی  فشارھای  باشد.  کمینترن  ی    و  حوزه  ی  برجسته  متفکران  از  یکی 
مارکسیسم ھگلی و از اولین منتقدان استالین و استالینیسم را ناچار به کناره گیری از رئال پولیتیک  
یا حداقل سکوت   پولیتیک  رئال  از  انزوا و دوری گزیدن  به  را ھم  لوکاچ  بدون شک  کرد. ھمین فشارھا 

وقت امیدش را ھمچون ٌکرش از دست نداد و بر این    واداشته است. لوکاچ بعدھا می گوید که او ھیچ
عقیده بود که حتی بدترین سوسیالیسم از بھترین سرمایه داری بھتر است و این مساله یکی از دالیل  

 عقب نشینی و پس گرفتن مواضعش در دوره ھای مختلف فعالیت سیاسی اش بوده است.  

ای کنگره ی دوم حزب کمونیست مجارستان  لوکاچ مشغول آماده کردن پیش نویسی بر  ۱۹۲۸در سال  
بود. در این تز ھای مشھور به "تزھای بلوم" (بلوم نام مستعاری بود که لوکاچ به خاطر فشارھای بی  
و   مجارستان  اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  به  لوکاچ  بود)  کرده  انتخاب  خود  برای  او  به  حزب  ی  رویه 

کمونیست   حزب  آتی  اندازھای  چشم  و  اھداف  و  ھمچنین  دھقانان  "دیکتاتوری  از  دفاع  مجارستان، 
 پرولتاریا " برای مجارستان در مقابل دیکتاتوری پرولتاریا و غیره می پردازد. 

تزھای بلوم ھم در حزب کمونیست مجارستان و ھم در کمینترن به شدت نقد می شود. این مساله  
گیری   کناره  حزبی  و  اکتیو سیاسی  فعالیت  از  لوکاچ  که  می شود  مجددا  باعث  را  خود  از  نقد  و  کند 

 شروع کند. 

سال   سال    ۱۹۳۰در  در  کند.  می  مھاجرت  مسکو  به  اتریش  از  ریازانف    ۱۹۳۰لوکاچ  ھمراه  به  لوکاچ 
آثار مارکس و انگلس موسوم به "مگا" است. در سال   انتشارات مجموعه  مشغول کار و فعالیت برای 

ین دوره عضو "فدراسیون بین المللی نویسندگان  لوکاچ از مسکو به برلین نقل مکان می کند. در ا  ۱۹۳۱
انقالبی و پرولتری" است. در ھمان دوره با نشریه ی لینکسکوروه (گردش به چپ یا محنی چپ) ارگان  
فدراسیون نویسندگان انقالبی و پرولتری کار می کند و در ھمین دوره با برتولت برشت اشنا می شود.  

عالین سیاسی چپ و کمونیست مشکل بود، به ھمین خاطر بود که  اقامت در برلین در این دوره برای ف
در سال   اجتماعات سیاسی  در  بر سر    ۱۹۳۱لوکاچ  کرد.  استفاده می  کٍلر  اسم مستعار  از  برلین  در 

مسائل مختلف مربوط به زیبایی شناسی و اکسپرسیونیسم رابطه ی لوکاچ و برتولت برشت بھم می  
آمر به  سفرش  دوران  در  برشت  برشت  خورد.  کند.  می  مالقات  را  لوکاچ  و  رود  می  مسکو  به  یکا 

آنتی   نویسندگان  بین  در  وحدت  حفظ  خاطر  به  فاشیسم  از سقوط  پس  دوران  تا  لوکاچ  به  نقدھایش 
نیستند   کم  که  گوید  او می  به  در مسکو  لوکاچ  با  حضوری  مالقات  در  و  کند  نمی  منتشر  فاشیست 

بزنند. ما اگر با ھمدیگر بر سر یک سری مسائل اختالفات   کسانی که در تالش اند رابطه ی ما را به ھم
نظری داشته باشیم، می توانیم به صورت شخصی این اختالفات را حل کنیم. ظاھرا لوکاچ به شدت از  
دست برشت عصبانی بود، چون برشت در آثارش ھیچ اشاره یی به تاریخ و آگاھی طبقاتی لوکاچ که  

اثر مارکسیستی آن دوران  آثار    مھمترین  تاثیر  بود و مارکسیسم و فلسفه ی برشت تحت  نکرده  بود، 
او   که  بگذارم  تاثیر  برشت  روی  ام  توانسته  میزان  ھمان  به  من  که  گوید  می  لوکاچ  بود.  ٌکرش  کارل 
توانسته است روی من تاثیر بگذارد. منظور لوکاچ این است که برشت ھیچ نقشی در تکامل نظریات  

ا او  زیبایی شناسی  و  در  فلسفی  نقشی  ھیچ  لوکاچ ھم  طبقاتی  اگاھی  و  تاریخ  و  است  نکرده  یفا 
سیستم زیبایی شناسی و فلسفی برشت که از نظر لوکاچ به شدت شلخته بود نداشته است. این  
در حالی بود که تاریخ و آگاھی طبقاتی توسط کسانی که لوکاچ آنان را دراویش و عارف می خواند، از  

بنیامین جدی گر و  به مارکسیسم  جمله برشت  این دراویش  بنیادین در گرویدن  بود و نقش  فته شده 
داشت و حتی به چپ چرخیدن آدورنو و ھورکھایمر و کل جریان موسوم به "مارکسیسم غربی" تحت  

 تاثیر تاریخ و اگاھی طبقاتی بوده است. 

مسک   ۱۹۳۳در سال   به  را  چکسلواکی خودش  مرز  طریق  از  و  می شود  اخراج  آلمان  از  می  لوکاچ  و 
و  مقاالت  دوره  این  در  کند.  می  کار  رئالیسم  ی  پروژه  روی  روسیه  در  مھاجرتش  ی  دوره  در  رساند. 
تحقیقات فراوانی از لوکاچ به صورت مقاالت در روزنامه ھای آن دوران منتشر می شوند. مھمترین شان  
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زیر نقد و    "وسعت و تباھی اکسپرسیونیسم" است. در این کتاب لوکاچ اکسپرسیونیسم را به شدت 
انقتاد قرار می دھد و آن را روندی ضد رئالیستی و ارتجاعی قلمداد می کند. در پاییز ھمان سال لوکاچ  
نسخه ی دستنویس "چگونه فاشیسم در آلمان شکل گرفت" را تمام می کند. این کتاب بعدھا در سه  

ر جلد تکمیلی یعنی از  مقدمه یی طوالنی ب ۱۹۶۶جلد به اسم "ویرانی عقل" چاپ می شود و در سال 
"نیچه تا ھیتلر" نوشته می شود. در "کتاب از نیچه تا ھیتلر" به ویژه مقدمه ی لوکاچ یک سری بازبینی  
ھای جزئی در کتاب ویرانی عقل صورت می گیرد و لوکاچ به صورت گذار به متفکرانی که در پروسه ی  

ی پردازد، اما او به ھیچ کدام از این دو  سر کار آمدن فاشیسم سھیم بودند از جمله ھایدگر و شمیت م 
متفکر نازیسم ھیتلری نه در کتاب ویرانی عقل و نه در بخش تکمیلی ان از نیچه تا ھیتلر فصلی یا دو  
فصل از کتابش را اختصاص نمی دھد. لوکاچ می نویسد که من به ھیچ وجه از تاثیرات تفکرات ھایدگر و  

ن خبر  بی  فاشیستی  ایدئولوژی  بر  و شمیت  ھابز  از  گیری  بھره  با  شمیت  که  نویسد  می  او  بودم. 
"بیگانگان"   علیه  ھیتلری  فاشیسم  بربریت  توحش،  یا  طبیعی"  "موقعیت  ارتجاعی  تئوری  بازسازی 

"دوست تئوری  در  آثار  -(دشمن)  فاشیستی  بازخوانی  طریق  از  ھایدگر  و  کرد  می  توجیه  دشمن" 
، که در یک کانتکس مشخص تاریخی دیگری توسط  ھولدرلین در رابطه با ناسیونالیسم و ملی گرایی

آلمان   در  فئودالی  محلی  مقابل حکومت ھای  در  و حتی  مترقی  خود  دوران  برای  و  نوشته  ھولدرلین 
 انقالبی به حساب می آمد، از فاشیسم و نازیسم ھیتلری دفاع می کرد. 

للی بود و در این این دوره  عضو ھیئت تحریریه ی ادبیات بین الم  ۱۹۴۵تا    ۱۹۳۳لوکاچ در بین سال ھای  
  ۱۹۳۶آثار مھمی را منتشر می کند. رمان تاریخی یکی از مھمترین آثار این دوره است که در بین سال  

نوشته می شود و لوکاچ در ان به مشکالت رئالیسم می پردازد و یک گرایشی را نمایندگی    ۱۹۳۷تا  
ز دالیل اصلی تحت فشار قرار گرفتن و  می کند که نقطه مقابل "رئالیسم سوسیالیستی" است. یکی ا

مواضع لوکاچ در نقد رئالیسم سوسیالیستی    ۱۹۴۱دستگیری لوکاچ برای تسویه حساب با او در سال  
و استالینیسم است و دلیل دیگر بھره گیری از آثار فیلسوف برجسته ی مارکسیست ایتالیایی و بنیان  

به   رجوع  و  آثارش  در  پراکسیس  ی  فلسفه  اصلی  در  گذار  استالین  دوران  در  که  اوست  ھای  نوشته 
 شوروی ممنوع بودند. 

به عضویت "بخش آلمانی زبان اتحادیه ی نویسندگان شوروی" در میاید. در ھمان    ۱۹۳۸لوکاچ در سال  
سال لوکاچ دوباره به موضوع اکسپرسیونیسم که چند سال قبل به آن پرداخته بود، بر می گردد و در  

"مسال اسم  به  مقاله  دیگری  یک  در شکل  اکسپرسیونیسم  به  را  خود  نقد  است"  رئالیسم  بر سر  ه 
 مطرح می کند. 

ھای   بین سال  در    ۱۹۴۰تا    ۱۹۳۹در  لوکاچ  مباحث  بر سر  فراوانی  مباحث  اتحاد جماھیر شوروی  در 
ازبکستان فعلی)   (پایتخت  تاشکند  و به  لوکاچ دستگیر  نھایت  رئالیسم شکل می گیرد و در  زمینھی  

ود. لوکاچ در دادگاه ھای فرمایشی محکوم به خیانت به منافع اتحاد جماھیر شوروی می  تبعید می ش
از پاکسازی ھای استالینی   آورد و  اتھامات را رد می کند و بالخره شانس می  این  او تمام  اما  شود، 

  او دستنویس "چگونه آلمان به مرکز ایدئولوژی ھای ارتجاعی  ۱۹۴۱جان سالم به در می برد. در سال  
 تبدیل شد؟" را تمام می کند.  

بعد از سال ھا کار فکری و عملی به    ۱۹۴۵لوکاچ به بوداپست باز می گردد و در سال    ۱۹۴۴در سال  
کند.   دریافت می  را  فرھنگی  فلسفه ی  و  زیبایی شناسی  کرسی  بوداپست  دانشگاه  استاد  عنوان 

اد در دانشگاه ھایدلبرگ رد شده  درخواستش برای پذیریش به عنوان است  ۱۹۱۸لوکاچ یک بار در سال  
او را معرفی کرده   اینکه ماکس وبر به عنوان متفکر اصلی آن دوران در ھایدلبرگ شخصا  بود، علیرغم 
بود. در تمام زندگی اش لوکاچ علیرغم اینکه مشقات زندگی و مبارزه را با گوشت و پوست و استخوان  

شانسی جان سالم به در برده بود. کسی که در    لمس کرده بود و بارھا مرگ را با جان خریده بود و
بحرانی ترین دوران تاریخ بشر یعنی دو جنگ امپریالیستی ھرگز مطالعات و تحقیقات خود را قطع نکرده  
بود، ھرگز از پیوستن به عرصه ی مبارزه ی عملی اظھار پیشمانی نکرد. او می توانست از جانب ضد  

جمھوری شورایی مجارستان مثل رفقایش اعدام شود و یا در  بعد از سرنگونی    ۱۹۱۹انقالب در سال  
جریان بمباران جنگ کشته شود و یا توسط ضد انقالب استالینی به اعدام محکوم شود و ھمه ی این  

 خطرھا از بیغ گوش لوکاچ رد شده بودند، اما او خوشبختانه زنده ماند و تحقیقاتش را ادامه داد. 

سال   فوق    ۱۹۴۸در  آثار  از  زوریخ  یکی  اروپای  انتشارات  در  جوان"  "ھگل  اسم  به  لوکاچ  مھم  العاده 
منتشر می شود. این اثر عالوه بر انکه یکی از عمیق ترین بررسی ھای مارکسیستی در باره ی ھگل  
در کل تاریخ است، در عین حال ھم به رابطه ی ھگل و اقتصاد سیاسی می پردازد و با این کار زمینه را  
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ی غیرمارکسیست ھایی ھمچون ھابرماس در مقاله ی "کار و انتراکشن" فراھم می  برای تحقیقات بعد
 کند. 

آپریل سال   مورد    ۱۹۴۸در  در  آنجا  در  و  کند  می  ورشو شرکت  در  صلح"  جھانی  "کنفرانس  در  لوکاچ 
 و مسئولیت روشنفکران" سخنرانی می کند.  "وظایف

اگزیستانسیالیسم؟ یا  "مارکسیسم  لوکاچ  کتاب  علیه  و  سارتر  "مارکسیسم  اسم  به  کتابی   "
اگزیستانسیالیسم" متشر می کند و در آن به نقد لوکاچ می پردازد. لوکاچ در یک مقاله دوباره جواب  
سارتر را داده و می گوید که اگزیستانسیالیسم به تئوری ایی برای سبک زندگی امریکایی تبدیل شده  

ج اتحاد  و  کمونیسم  با  اگزیستانسیالیسم  دشمنی  و  که  است  است  شده  باعث  شوروی  ماھیر 
 بوژوازیی امپریالیستی این مکتب را در سبک زندگی طفیلی بورژوایی ادغام کند. 

لوکاچ به عضویت "کنگره ی جھانی صلح" در می آید و در ھمان سال در "کنگره ی بین    ۱۹۴۹در سال  
م  در  لوکاچ  سال  ھمان  در  کند.  می  سخنرانی  و  شرکت  پاریس  در  در  ھگل"  به  المللی  جارستان 

"رویزیونیسم" محکوم می شود و او را ناچار به "نقد از خود" می کنند. لوکاچ اما می گوید که او ھرگز از  
نقد نکرده و موضع   بلوم" را  "تزھای  به خصوص  اندیشه ھای خود،  و  اراده نوشته ھا  از روی  و  ته دل 

ضرورت حفظ ھمبستگی در مقابل  تئوریک خود را پس نگرفته است و تنھا به خاطر مسائل تاکتیکی و  
بورژوازی امپریالیستی و حفظ وحدت در جنبش کمونیستی دست به این کار زده است وگرنه این نقد از  
یا نوشته ھای دیگر غلط   بلوم  تزھای  از جمله  او  باشد که نوشته ھای  تواند دلیلی  خود فرمال نمی 

او بوده است، اما او تحت فشارھای سیاسی    بوده اند. او مقتقد است که در تمام این دوران ھا حق با
کند)   نمی  اعالم  اشکار  لوکاچ  که  (چیزی  شدن  کشته  از  ترس  جمله  از  دیگری  مختلف  دالیل  به  و 
لوکاچ در   از دالیلی که  از خود نقد کرده است. یکی  و  تاکتیکی پس گرفته  آنجا  و  این جا  را  مواضعش 

ن مصاحبه ھا باید بعد از مرگ او منتشر شوند،  مصاحبه ھا و گفتگوھایش ھمیشه اعالم می کند، ای 
 ترس واقعی از ترور و کشته شدن است.  

بین سال ھای   پریزدنت    ۱۹۵۶تا    ۱۹۴۹لوکاچ در  آید و ھمزمان  پارلمان مجارستان در می  به عضویت 
 جبھه "وطن پرستی"شورای محلی مجارستان در میاید.  آکادمی علوم و  

به اسم    ۱۹۵۰در سال   لوکاچ  تا    ۱۹۵۱"گوته و عصرش" منتشر می شود و در بین سال ھای  کتاب 
در انتشارات آوفباو کتاب ھای مختلفی از جمله "اگزیستانسیالیسم یا مارکسیسم؟"، "رئالیست   ۱۹۵۵

آلمانی   لوکاچ در "مجله ی  این دوره  در  نوزدھم" و "ھگل جوان" منتشر می شوند.  آلمانی قرن  ھای 
برلین منتشر می    ۱۹۵۴ال  برای فلسفه" کار می کند. در س آوفباو  انتشارات  در  "ویرانی عقل"  کتاب 

 شود.  

شرکت می کند و در     در مراسم مرگ برشت در برلین بنا به درخواست ھمسر برشت   ۱۹۵۶در سال  
مراسم مرگ برشت سخنرانی می کند. در ھمین سال لوکاچ وزیر فرھنگ دولت ایمره ناگی می شود  

 به رومانی تبعید می شود. و بعد از سرکوب انقالب او 

لوکاچ به مجارستان بر می گردد و درخواست حزب کمونیست جدید برای شرکتش را رد    ۱۹۵۷در سال  
و اتحاد جماھیر شوروی  به بعد برای چند سال او در مجارستان، آلمانی شرقی    ۱۹۵۷می کند. از سال 

 شدیدا مورد تعرض و نقد قرار گرفته می شود. 

نوشته یی را منتشر می کند به اسم "مجددا درباره ی کج فھمی رئالیستی". در این    ۱۹۵۸در سال  
 دوره لوکاچ بعد از سال ھا مقابله با کافکا در نھایت می گوید که کافکا "رئالیست بود".   

سوی تاریخ و آگاھی طبقاتی منتشر می شود. ترجمه ی فارسی رفیق  ترجمه ی فران  ۱۹۶۰در سال  
زنده یاد محمد جعفر پوینده از روی ترجمه ی فرانسوی صورت گرفته است. لوکاچ در مقدمه یی طوالنی  

بر تاریخ و اگاھی طبقاتی می نویسند، این کتاب را به دالیل مختلفی مورد نقد قرار    ۱۹۶۷که در سال  
او اشاره دنبال می کرده است و تحت    می دھد.  را  انقالبی مسیحایی  می کند که کتاب یک نگرش 

از جمله به نقد انگلس اشاره   از مسائل دیگر  ایدئالیستی نوشته شده است. بسیاری  اتوپیسم  تاثیر 
در   جبرگرایی  به  را  انگلس  کافی  مدرک  و  فاکت  بدون  لوکاچ  طبقاتی  اگاھی  و  تاریخ  در  که  کند،  می 

تیک طبیعت محکوم می کند. مساله ی دیگر این است که برداشت لوکاچ از طبیعت در  رابطه با دیالک
مفھوم   لوکاچ  که  است  این  ھمه  از  مھمتر  و  نیست  مارکس  برداشت  ھمان  طبقاتی  آگاھی  و  تاریخ 
پرولتاریا را جایگزین مفھوم "مطلق" ھگلی می کند و تصور می کند از این طریق می تواند مساله ی  
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سیس را پاسخ رادیکال بدھد و مساله ی سوژگی را از طریق مارکسیستی کردن ھگل  فلسفه ی پراک
حل کند. اگرچه تاریخ و اگاھی طبقاتی یک پیشرفت در تاریخ جنبش کمونیستی به حساب می آید و  

به آن وارد می کند، اما راھکار لوکاچ    ۱۹۶۷نظریات لوکاچ در این کتاب علیرغم نقدھایی که خود در سال 
حل مساله ی سوژگی در تاریخ و فلسفه ی پراکسیس در نھایت در چارچوبی ایدئالیستی باقی  برای  

می ماند و به جای راھکار عملی برای عبور از وضعیت بیگانگی سرمایه دارانه پاسخ سواالت را تنھا به  
تئوریک می دھد. این جاست که فلسفه ی پراکسیس لوکاچ جوان عمال در رتوریک  انتزاعی و    صورت 

ابژگی، تقدم فرم یا جوھر و تقدم وجود یا آگاھی) باقی  -گفتمانی ایدئالیستی ماتریالیستی (سوژگی
می ماند و راھکار عملی ایی مثل راھکار مارکس در تزھای فوئرباخ برای حل این مساله ندارد. البته  

د که آثار دوران جوانی  این را باید اشاره کنیم که لوکاچ این اثر برجسته و عظیم را در دوره یی می نویس
اقتصادی ھای  "دستنوشته  جمله  از  آلمانی"    -مارکس  "ایدئولوژی  و  فوئرباخ"  "تزھای  فلسفی"، 

ناشناخته بودند و مھمتر از ھمه ی این ھا لوکاچ ھنوز به صورت گسترده مثل لوکاچ دھه ی سی به  
بود. با تمام این مسائل تاریخ  بعد آثار مارکس و انگلس و لنین و سایر مارکسیست ھا را مطالعه نکرده  

جریانات چپ   تمام  برای  و  در جنبش کمونیستی جھانی است  نقطه عطفی  لوکاچ  آگاھی طبقاتی  و 
را   کتاب  این  متفکران چپ مسیحیایی  تا سایر  گرفته  آدورنو  و  بنیامین  و  بلوخ  از  بود.  الھام بخش  "نو" 

اچ در دھه ھای بعد باعث عبور لوکاچ از  ھمچون "انجیل" خود نگاه می کردند. مطالعات گسترده ی لوک
موضعش در تاریخ و آگاھی طبقاتی شد و تمام اشکاالتی که باالتر اشاره شد، در طول پروسه ی چند  
دھه تحقیقات عمیق و منسجم برطرف می شوند، اما اشکاالت جدی دیگری در سیستم تئوریک لوکاچ  

بپردازم. آن  به  جداگانه  توانم  می  که  گیرند  می  به    شکل  توھم  نوعی  اشکاالت  این  مھمترین 
تئوریک   پولتیکی که روی متون  رئال  پولیتیک است.  رئال  در  ناموجود و غرق شدن  واقعا  سوسیالیسم 

 لوکاچ سنگینی می کنند و رفع آن بدون یک نقد ھمبسته با این متفکر بزرگ غیر ممکن است.  

رسی و بازخوانی و بازنویسی آثار مارکس  لوکاچ خود زمانی که به ھمراه ریازانف در شوروی مشغول بر
اقتصادی ھای  دستنوشته  بود،  انتشار  برای  انگلس  انستیتوی  -و  دوران  آن  در  که  را  فلسفی 

آثار  -مارکسیسم ھا  سال  که  حزبی  آلمان،  دمکرات  سوسیال  حزب  از  ریازانف  پادرمیانی  با  لنینیسم 
ل ھنگفتی می خرد و لوکاچ وقتی این آثار را  دوران جوانی مارکس را به گروگان گرفته بودند، در قبال پو

ما   لوکاچ  و  ریازانف  پیگیرانه ی  بدون تالش ھای  بوده است.  بیند، خوشحالی اش غیرقابل وصف  می 
دمکرات،   سوسیال  حزب  چون  نداشیم،  دسترسی  انگلس  و  مارکس  ی  اولیه  آثار  به  ھم  ھنوز 

این  انتشار  آلمان  مرتجع  کانتگرای  و  داروینیست  مارکسیسم    شووینیست،  ریزش  با  مساوی  را  آثار 
عامیانه ی کائوتسکی و برنشتاین می دانست و اگر این آثار در اوایل قرن بیستم منتشر می شدند،  
ھمراه   امپریالیست  دمکراسی  سوسیال  ارتجاعی  روند  با  که  ھایی  مارکسیست  از  بسیاری  شاید 

 تی نمی غلتیدند.  شدند، دست به این عمل نمی زدند و به دامن ارتجاع امپریالیس

انتشارات لوخترھاند با انتشار "ویرانی عقل" تصمیم به انتشار کل آثار لوکاچ می گیرد.    ۱۹۶۲در سال  
انتشارات   این  در  لوکاچ  آثار  از  بسیاری  و  بود  لوکاچ  آثار  انتشار  بنزلر مسئول  فرانک  ناشر  دوره  این  در 

 تجدید چاپ و یا برای اولین بار چاپ می شوند. 

سال   زیبایی    ۱۹۶۳در  ھای  گی  "ویژه  به  موسوم  لوکاچ  مارکسیستی  شناسی  زیبایی  یی  پروژه 
نھصد   ھشتصد  باند  نیم  دو  در  که  لوکاچ  زیبایی شناسی  ھای  ویژگی  شود.  می  منتشر  شناسی" 
زیبایی   تحلیل  ترین  جانبه  ھمه  حال  عین  در  و  ترین  جامع  توان  می  را  می شود  منتشر  یی  صفحه 

خوا تاریخ  کل  رئالیسم  مارکسیستی  نقد  به  که  یی  دوره  در  چه  سال  ھای  سال  لوکاچ  ند. 
زیبایی   مکتب  یک  گذاری  بنیان  فکر  به  ھموراه  دیگر  ھای  دوره  در  چه  و  پردازد  می  سوسیالیستی 
در   نه  و  تاریخی)  (رمان  رئالیسم"  "معضالت  در  نه  این تالش  و  بود  مارکسیستی  و  شناسی مستقل 

یی شناسی" منتشر شده اند و نه در نقد اکسپرسیونیسم و  سلسله مقاالتی که به اسم "معضل زیبا
ی   اندیشه  تاثیر  تحت  کامال  که  ھایدلبرگ  در  لوکاچ  ی  شناسانه  زیبایی  ی  اولیه  ھای  نوشته  در  نه 
کانتی و بعدھا ھگلی است، متحقق می شود. لوکاچ معتقد بود که بیشتر مارکسیست ھایی که تا  

پرداخته اند ھرگز از کانت و ھگل فراتر نرفته اند و "نقد قوه  عصر او به بررسی تئوری زیبایی شناسی  
لوکاچ تصمیم می   به ھمین خاطر است که  بوده است.  انان  راھنمای فکری  ی حکم" کانت ھمیشه 
زیبایی   ھای  ویژگی  نوشتن  با  و  کند  گذاری  بنیان  خودش  را  مارکسیستی  شناسی  زیبایی  گیرد 

ویژگی   در  شود.  می  متحقق  امر  این  در  شناسی  را  خود  افالطونی  مثل  شناسی  زیبایی  ھای 
فتیشیسم کاالیی معاصر پیدا می کند و نقد مارکس به مثل افالطونی در دوران معاصر نقد ایدئولوژی  
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تعبیر ھولدرلینی یونان باستان در دنیای معاصر حل می شود. در   بورژوایی و فتشیسم می شود. به 
 امه ام این حوزه را به صورت دقیق بررسی می کنم. آینده ی نه چندان دور در پروژه ی پایان ن

لوکاچ فورا پروژه ی ھستی شناسی خود را    ۱۹۶۳بعد از انتشار ویژگی ھای زیبایی شناسی در سال  
تاریخ   در  تمام    ۱۹۶۳آپریل سال    ۲۸شروع می کند.  را در  او  لوکاچ و کسی که  یاور  و  یار  ترین  نزدیک 

بود،   کرده  ھمراھی  زندگی  فروبست.  دوران سخت  جھان  از  چشم  بورتشیبر  گترود  ھمسرش  یعنی 
فکر   خودکشی  به  مرگ ھمسرش  از  پس  ھا  ماه  و  رسد  می  بن بست  به  مرگ ھمسرش  با  لوکاچ 
میکند. در ھمان دوران می نویسد که دیگر ھرگز ذھنش او را یارا نیست بعد از مرگ ھمسرش چیزی  

در سال   "درباره ی ھستی  ۱۹۶۴بنویسد.  پروژه ی  او  به    اما  ابتدا  در  که  اجتماعی"  شناسی حیات 
عنوان تالش برای بازسازی مارکسیسم در قالب یک گفتمان رادیکال اخالق از جانب لوکاچ طرح شده  

سال   در  شود.  می  گرفته  سر  از  نھایت  در  جنبش    ۱۹۶۶بود،  اصلی  رھبران  از  یکی  دوچکه  رودی 
لوک رود.  می  بوداپست  در  لوکاچ  دیدار  به  آلمان  ھابرماس  دانشجویی  و  فرانکفورت  مکتب  برخالف  اچ 

مرتجع و ابله جنبش چپ دانشجویی را نکوھش نمی کرد. ھابرماس در بحث با جنبش چپ دانشجویی  
عنوان   به  و  کند  اعالم  را  بورژوازی  به  خود  مزدوری  تا  بود  خوانده  فاشیستی"  "چپ  را  جنبش  این 

دورا در  شود.  تمجید  آلمان  امپریالیستی  "دولت"  قانون  "فیلسوف"  آلمان  دولت  دانشجویی  جنبش  ن 
ی برای یک "وضعیت استثنایی" (بخوانید قانونی برای مشروعیت دادن به حکومت نظامی) را در   جدید
برای مبارزه با جنبش چپ دانشجویی و کارگری تصویب می کند. این قانون وحشیانه که به   ۱۹۶۸سال 

م شکل  ترین  وحشیانه  با  داد،  می  اجازه  پلیس  و  جنبش  دولت  کمونیست  و  چپ  فعالین  با  مکن 
دانشجویی برخورد کند، از جانب "ھانس یورگن کرال" متفکر برجسته ی جنبش دانشجویی، کسی که  

سالگی بر اثر یک تصادف مشکوک کشته شد، به عنوان "قانونی برای    ۲۷در دوره ی جوانی و در سن  
کا ھای  اردوگاه  برای  قانونی  جدید،  فاشیسم  و  فاشیسم  نقد  تمدید  مورد  و  شناخته شد  اجباری"  ر 

جدی قرار گرفت. در ھمین دوره آدورنو که رسما در سیستم دولتی دولت ارتجاع آلمانی ذوب شده بود  
و به عنوان متفکر اصلی مکتب فرانکفورت در کنار ضد انقالب دولتی قرار گرفته بود. او برای مقابله با  

دانشگاه توسط دانشجویان پلیس را باخبر می کند. لوکاچ    فعالین رادیکال این جنبش و مقابله با تسخیر
اما معقتد بود که این جنبش باید تقویت شود و به سمت سرنگونی بورژوازی و دولت بورژوازی برود. این  
از   خود  به  را  ماربورگ  مکتب  متفکران  و  لوکاچ  دانشجویی  جنبش  فعالین  که  می شود  باعث  مساله 

تر بدانند و با لوکاچ تماس بگیرند. در مورد مکتب ماربورگ ھیچ تحقیقی در  ارتجاع مکتب فرانکفورت نزدیک
ایران صورت نگرفته است. تحقیق در این زمینه می تواند پروژه ی مناسبی برای نشان دادن تناقضات  
تئوری   در  که  بود،  آبندروت  ولفگانگ  ماربورگ  مکتب  رھبران  ترین  برجسته  از  یکی  باشد.  مکتب  این 

ی در عمل اپورتونیست بود. او زمانی که جنبش به سمت رادیکالیزه شدن می رفت و  مارکسیست ول
مساله ی مبارزه ی مسلحانه در جریان بود، به نکوھش قھر و خشونت پرداخت و ھزاران دانشجویی  
ارتجاع خدمت   تثبیت  با این کار به  ناامید کرد و  آلمان  چپ را از سرنگونی انقالبی دولت امپریالیستی 

 کرد. 

لوکاچ ھمانطور که باالتر ھم اشاره شد یک مقدمه ی جدی بر تاریخ و آگاھی طبقاتی    ۱۹۶۷در سال  
 می نویسد.  

او نسخه ی دستنویس "سوسیالیسم و دمکراتیزه کردن" را به اتمام می رساند، جزوه   ۱۹۶۸در سال  
در    ۱۹۸۷ال  در مجارستان ممنوع شد ولی نسخه ی آلمانی آن در س  ۱۹۸۵یی که چاپ آن در سال  

در آلمان منتشر می    ۱۹۲۰آلمان منتشر می شود. در ھمین سال آثار اولیه ی لوکاچ مربوط به سال  
 شوند. این آثار در اروپا و امریکا مباحث و مشاجره ھای زیادی را با خود به دنبال می اورند. 

گر مجارستان" به  لوکاچ دوباره به عضویت "حزب سوسیالیست طبقه ی کار  ۱۹۷۰تا    ۱۹۶۹در بین سال  
اید. می  سال   در  بلژیک)    ۱۹۷۰در  در  (شھری  گنت  و  کرواسی)  (پایتخت  زاگرب  شھر  دو  در  لوکاچ 

در   گوته" می شود.  "جایزه ی  دریاف  به  موفق  فرانکفورت ھم  در  و  کند  دریافت می  افتخاری  دکترای 
 طان دارد. ھمان سال مقدمه ی ھستی شناسی را به پیش می برد و تشخیص داده می شود که سر

تا اخرین لحظه ھای زندگی اش بر روی "مقدمه" ی "درباره ی ھستی شناسی حیات    ۱۹۷۱در سال  
َدویس   آنجال  سوسیالیست  فمینیست  نجات  برای  المللی  بین  کمپین  یک  و  کند  می  کار  اجتماعی" 

ر ژون  سازمان می دھد و ھمزمان مشغول نوشتن بیوگرافی خود به اسم "اندیشه ی زنده" بود. در چھا
المللی در    ۱۹۷۱ فعالین کمونیست بین  از  نفر  از جھان فروبست. پنج ھزار  بوداپست چشم  لوکاچ در 

 مراسم وداع با جنازه ی لوکاچ شرکت می کنند و او را در قبرستان کرپسی دفن می کنند.  
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وسط دو  برای اولین بار "زیبایی شناسی ھایدلبرگ" و "فلسفه ی ھنر ھایدلبرگ" لوکاچ ت ۱۹۷۴در سال 
 ناشر به اسم فرانک بنزلر و جورج مارکوس منتشر می شوند.  

سال   لوکاچ    ۱۹۸۱در  مدرن"  ی  نامه  نمایش  تکامل  "تاریخ  ی  ترجمه شده  ی  نسخه  بار  اولین  برای 
 منتشر می شود.  

ھستی شناسی به ھمراه مقدمه یی بر ھستی شناسی به زبان اصلی یعنی آلمانی  ۱۹۸۴در سال  
 منتشر می شوند.  

ھم مکاتباتش با ورنر ُھفمن به اسم "آیا سوسیالیسم را می توان نجات داد؟" منتشر    ۱۹۹۱ر سال  د
 می شوند.  

پرداختن به ھر کدام از این مباحث و بررسی تک تک شان نیازمند زمانی طوالنی و حوصله ی زیاد و کار  
 ست.  و فعالیت تئوریک جدی و تحقیق در مورد آثاری که لوکاچ به آن پرداخته، ا

آنچه روشن است این است که لوکاچ در طول حیاتش بارھا و بارھا چه تحت فشار سیاسی و چه به  
لوکاچ   امروز  که  است. کسانی  کرده  نقد  و حتی  گذاشته  کنار  را  خود  قبلی  نگرش ھای  انتخاب خود 

ه سال پیش در  جوان را علیه لوکاچ "بالغ" به کار می گیرند، یا بی خبر از آنند که او خود بیش از پنجا
قالب یک سری پیش گفتار برای کتاب ھایش چیزھایی که منتقدین امروزی او اصال درکش نمی کنند را  
نوشته است و مواضع گذشته ی خود را نقد کرده است و یا شارالتان ھایی ھستند که تالش می کنند  

ا نادیده بگیرند. منتقدین  از طریق آوردن یک بخش جزئی از تحقیقات این متفکر برجسته کلیت آثار او ر
این متفکر بزرگ از دو حالت خارج نیستند: یا ھرگز آثار او را کامل نخوانده اند و پروسه ی تکامل و تحول  
در اندیشه ھای او را دنبال نکرده اند، که در این صورت آگاھی ایی از مواضع او در کلیت خود ندارند و یا  

اند   را خوانده  او  آثار  اکثریت  تا  اینکه  به کار بگیرند  را علیه بخش دیگر  ولی تالش می کنند یک بخش 
از طریق رتوریک زبانی حرف خود را به کرسی بنشانند. دسته ی اول   بتوانند به شکل سوفسطائیان 
این دو   اند. در میان  بزنند ولی دسته ی دوم شارالتان  کار  این  به  از روی جھالت دست  ممکن است 

ی پیدا شوند که به نسبت آثار لوکاچ جاھل اند ولی تا مغز استخوان  دسته ممکن است دسته ی دیگر
شارالتان ھم ھستند. مرتجعین مکتب فرانکفورت که لوکاچ را به استالینیست بودن محکوم می کردند،  
آلمان جنگیدند،   در  لوکاچ  تخریب  برای  قدرت  تمام  با  تنھا  نه  که  شامل جاھالنی شارالتان می شوند 

برای کرسی پروفسوری  بلکه حتی زمانی ک  ه یکی از شاگردان برجسته ی لوکاچ در دانشگاه بوخوم 
کاندید می شود و دولت آلمان نظر آدورنو را در این زمینه می پرسد که آیا این شخص را استخدام کنند  
یا نه. آدورنو جواب رد می دھد و می گوید چون این شاگرد لوکاچ است نباید در دانشگاه جایی داشته  

آنتی کمونیست ھایی مرتجع و فاشیست ھای سابق  باشد فرانکفورت در کنار  اینجاست که مکتب   .
("دمکرات امروزی") که در سازمان ھای اطالعاتی آلمان بیش از پنجاه سال است، نان کمونیست ھا را  
  می برند و به کمونیست ھا ممنوعیت شغلی می دھند، قرار می گیرد. این میزان تنفر از کمونیسم از 
نئوکنسرواتیوھای   و  انقالب  احزاب سابقا فاشیست و ضد  توان در  تنھا می  را  جانب مکتب فرانکفورت 

 امروزی دید. 

ھر   بر  دانشگاه  از  خارج  چه  و  دانشگاھی  بعد  در  چه  مارکسیسم  و  چپ  جریان  بر  لوکاچ  آثار  تاثیرات 
اگرچه   باشد، روشن است. لوکاچ  با مارکسیسم آشنایی داشته  ترین متفکر  کسی که ذره یی  قوی 

ھنوز   است.  مانده  ناشناخته  زیادی  حدود  تا  ایران  در  ھمچنان  او  اما  است،  تاریخ  کل  مارکسیست 
ترجمه شده   او  از  اثری  آنجا  و  این جا  اگر ھم  اند و  فارسی ترجمه نشده  زبان  به  آثار لوکاچ  مھمترین 

را نشان نمی دھند برجسته  این متفکر  تفکر  روند حرکت  اوباشی  است، به ھیچ وجه  اینکه  از  فارغ   .
ھمچون زیبا جبلی از طریق ترجمه ھای مزخرف آثار این متفکر بزرگ کمر ھمت به نابودی آثار او بسته  
تاکنون ھیچ تحقیق   را نشان دھد.  او  تفکر  او طرفیم که کلیت  آثار  از  ترجمه ھایی  با  ندرت  به  ما  اند، 

م این  ی  اندیشه  کلیت  که  ام  ندیده  فارسی  زبان  در  این  جدی  باشد.  داده  نشان  را  برجسته  تفکر 
زیبایی شناسانه کردن   و  زیبایی شناسی  به اسم "سیاسی کردن  بیبلوگرافی در کنار مقاله یی که 
زیبایی شناسی و ھستی   با تعمیق تحقیق در مورد  ام و ھمچنین  نوشته  آلمانی  زبان  به  سیاست" 

ن ارائه ی یک تصویر واقعی از روند  شناسی متاخر لوکاچ که در دست انجام است، تالش می کنم ضم
فکری این متفکر خستگی ناپذیر و کمونیست به شکلی ھمبسته و انتقادی با جریان فکری او در دوره  

 ھای مختلف از حیات فکری او برخورد کنم.   
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محمود عبادیان تز دکترای خود را درباره ی زیبایی شناسی لوکاچ نوشته است، که متاسفانه نتوانستم  
 کنم و بخوانم، به ھمین خاطر به ھیچ وجه نمی توانم در این زمینه نظری بدھم.   پیدا
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