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مقدمهي حسن معارفيپور
دربارهي ولفگانگ فريتز هاوگ

ولفگانگ فريتز هاوگ در تاريخ  ٢٣.٠٣.١٩٣٦در شهر اسلينگن آلمان در حوالي شتوتگارت به دنيا امد و دوران مدرسه تا پايان
دبيرستان را در اسلينگن گذراند .در هيجده سالگي با معلمي اشنا مي شود كه يك نيچه گراي بي دين بوده و به خاطر رفت و امدي
كه با اين معلم داشته ،به نيچه عﻼقه مند مي شود و از عضويت در كليسا بيرون مي ايد .بعد از پايان دبيرستان در كﻼس هاي مختلف
در دانشگاه توبينگن به عنوان مهمان شركت مي كند و بعد از مدتي به دانشگاه توبينگن ،يكي از مهمترين دانشگاه هاي المان مي
رود .در توبينگن به خواندن زبان فرانسوي و رومانستيك )ادبيات عاشقانه( مي پردازد و بعد در برلين فلسفه و تاريخ و غيره مي خواند.
مدتي در شتوتگارت به عنوان شاگرد مكانيك به دوره ي كارآموزي مي پردازد .سال  ١٩٥٩انتشارات آرگومنت را بنيان گذاشت .از
شصت شال گذشته تاكنون نشريه ي داس آرگومنت قوي ترين نشريه ي تئوريك ماركسيستي المان است و مي توان گفت بي رقيب
است .ولفگانگ فريتز هاوگ سال  ١٩٧٩پروژه ي تحقيقاتي تئوري ايدئولوژي را بنيان گذاشت و بعد از گرفتن مدرك دكترايش در
دانشگاه هاي مختلف جهان به خصوص در ايتاليا و فرانسه به تدريس مي پردازد و در نهايت با وجود تحت تعقيب بودن كمونيست ها
و ممنوعيت شغلي براي انان در سال  ١٩٧٩در دانشگاه برلين به عنوان پروفسور استخدام مي شود و تا سال  ٢٠٠١در اين سمت
باقي مي ماند .در دوران جواني و با شكل گيري جنبش دانشجويي در فعاليت هاي دانشجويي فعال بود و نشريه ي داس آرگومنت
يكي از ارگان هاي تئوريك جنبش دانشجويي آلمان در دهه ي شصت مي شودو به همراه فريگا هاوگ ،ولفگانگ كوتكلر و پيتر ياله
انستيتوي برلين براي تئوري هاي انتقادي و دانشنامه ي تاريخي انتقادي ماركسيسم را بنيان گذاري كرد .ولفگانگ فريتز هاوگ در
حال حاضر يكي از متفكرين اصلي ماركسيسم در سطح جهاني است ،كه متاسفانه همچنان در ايران تا حدود زيادي ناشناخته مانده
است .در انستيتوي تئوري هاي انتقادي اين گفتمان وجود دارد كه ولفگانگ كسي است همه چيز را مي داند .شايد اين كمي اغراق
باشد ،اما با توجه به شناختي كه شخصا از او دارم ،بي گمان يكي از پركارترين و بزرگترين متفكرين معاصر به ويژه در حوزه ي ادبيات
ماركسيستي است .هاوگ صدها مقاله ي علمي و ده ها كتاب تاكنون منتشر كرده است .از ناشرين اصلي نشريه ي داس ارگومنت و
دانشنامه ي تاريخي-انتقادي ماركسيسم ) Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus (HKWMاست.
هاوگ ناشر اصلي دفترهاي زندان گرامشي هم هست كه در يك مجموعه ي ده جلدي توسط انتشارات آرگومنت منتشر شده است و
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كتاب او در به اسم فلسفيدن با گرامشي و برشت ،در حوزه ي فلسفه ي ماركسيستي و بازخواني گرامشي و برشت بي مانند است.
هاوگ يكي از بزرگترين برشت شناسان جهان و فسلفه شنان حوزه ي فلسفه ي ماركسيستي است.

ولفگانگ فريتز هاوگ اما در برخورد به رئال پولتيك شخصيتي به شدت جنجال برانگيز و اپورتونيست است .او به جناح راست حزب
چپ المان تعلق دارد و از همكاري حزب چپ كه خودش يك حزب سوسيال دمكرات اپورتونيست است ،با حزب سوسيال
دمكرات)حزبي كه يك جريان نئوليبرال راست جنگ طلب و امپرياليستي است ،دفاع مي كند .در رابطه با اوضاع روز برخوردي به
شدت اپورتونيستي و نان به نرخ روز خور دارد و اين مساله باعث مي شود كه توجه چنداني از جانب چپ كمونيست به نظريات او
نشود .با تمام نقدهايي كه به ديدگاه هاي به شدت ارتجاعي او در سياست روز وجود دارد ،نمي توان مباحث تئوريك او رادر زمينه
هاي مختلف ماركسيسم ناديده گرفت .هاوگ را بايد خواند و به جامعه ي فارسي زبان معرفي كرد .مترجم اين سطور نه يك مترجم
حرفه يي است و نه هرگز چنين ادعايي داشته است .من به كار ترجمه عﻼقه يي نداشته و ندارم و فكر مي كنم انرژي فوق العاده
زيادي از من مي گيرد .ترجمه براي مني كه سالهاست شغلم ترجمه ي مكالمات پناهجويان با ادارات دولتي است ،كاري نفس گير و
طاقت فرساست .من الماني را به الماني مي فهمم ،همانطور كه فارسي را به فارسي مي فهم .زبان الماني را به خوبي مي فهمم و
همچنين به زبان فارسي هم تسلط كامل دارم ،اما ترجمه ي يكي از سخت ترين متوني كه تاكنون مطالعه كرده ام ،از يك زبان نسبتا
سخت مثل الماني به فارسي ،براي يك مترجم آماتور مثل من كار بسيار سختي است و به قول آلماني مانند زايماني سخت بود .
با تمام اين مسائل اميدوارم ترجمه ي اين مقاله بتواند به خوانندگان فارسي زبان كمك كند ،كه براي برگرداندن ترجمه ي متون
تئوريك ماركسيستي از زبان هاي ديگر اقدام كنند .
ترجمه ي اين مقاله هم الزاما به معني اين نيست كه ديدگاه حاكم بر اين مقاله را ،كه من در جاهايي ان را به شدت چالش برانگيز
مي دانم ،تاييد كنم .اصل مقاله بسيار طوﻻني تر از اين مقاله است و حاوي اطﻼعاتي است كه در ده تا كتاب هم نمي تواند ان را پيدا
كند ،اما اين اطﻼعات الزاما از لحاظ تئوريك دقيق نيستند و در چارچوب ماركسيسمي كه من مي مي فهمم قرار نمي گيرند .يكي از
اشتباهات هاوگ اين است كه سيستم حاكم بر شوروي را سوسياليسم دولتي مي خواند ،من اين سيستم را سوسياليسم دولتي نمي
دانم ،بلكه ان را سرمايه داري دولتي مي دانم .زماني كه هاوگ خشت اصلي را در بررسي اقتصاد سياسي شوروي اشتباه مي گذارد،
در تحليل هاي ديگرش دچار اشتباه تئوريك مي شود .مساله اين است كه سرمايه داري در قالب دولتي اقتصاد شوروي را اداره مي
كرد ،اين سيستم سرمايه داري چه از جانب حزب كمونيست روسيه ادراره شده باشد يا حزب نئوليبرال ،يك مناسبات سرمايه داري
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و كاﻻيي در شوروي سابق حاكم بود .يكي از دﻻيلي كه هاوگ شوروي را سرمايه داري نمي داند ،از بين بردن بازار ازاد بود .من اما
مي گويم براي سرمايه داري نبودن يك اقتصاد به غير از نابودي بازار ازاد و رقابت ،الغاي استثمار و مناسبات كاﻻيي و مالكيت خصوصي
و دولتي بر ابزار توليد ضروري است .در صورتي كه اين اتفاقات در جامعه ي شوروي نيفتاد ،لذا سوسياليستي خواندن ان و حتي
سوسياليسم دولتي ناميدن اين جامعه به شدت سفيهانه و ساده لوحانه است و اگر ساده لوحانه نباشد ،نوعي بازبيني و بازانديشي
اپورتونيستي تئوري ماركسيسم است .با شناختي كه از هاوگ به عنوان يك متفكر مسلح به تاريخ و فلسفه و ماركسيسم دارم ،نمي
توانم قبول كنم كه او از روي سفاهت اينگونه در تئوري ماركسيسم بازبيني كند .هاوگ در عين حال يك ماركسيست است كه
ماركسيسم را با ديدگاهي شديدا پلوراليستي بازخواني مي كند .در خوانش او رد پاي جريانات مختلف ماركسيستي از ماركسيسم
ساختارگراي آلتوسري گرفته تا پوﻻنزانسي ،از لنينيسم و استالينيسم گرفته تا گورباچفيسم و از گرامشي و برشت گرفته تا ماركس و
انگلس و بخشا جريانات آنارشيستي ايتاليايي و ماركسيست هايي همچون آنتونيو ﻻبريوﻻ  ، Antonio Labriolaارنست بلوخ و
بنيامين و دهها ماركسيست ديگر .
بهره گيري هاوگ از ماركسيسم و ماركسيست ها و غير ماركسيست ها ،بازگويي اكادميسين نيست ،بلكه يك نوع ارتقاي تئوريك
عميق به مرحله ي تازه تري است .او بي دليل يك ماركسيست را تاييد يا رد نمي كند ،بلكه تﻼش مي كند تئوري اين شخصيت هاي
تاريخي و مهم را بازسازي كند و به مرحله ي ديگري ارتقا دهد .تحقيقات هاوگ از اين زاويه با بازخواني بسياري از اكادميسين ها كه
طوطي گونه براي حفظ و بازگويي اثار متفكران ديگر از جلمه ماركس استفاده مي كنند ،به شدت متفاوت است .اين مساله باعث مي
شود كه خواندن هاوگ ضروري شود .متد تئوريك او را بايد از متد سياسي اش جدا كرد و در عين حال به شدت به نقد برخوردهاي
سياسي او پرداخت .او در سطح تئوريك به يك نوع بررسي ماترياليستي و تاريخي از ماركسيسم مي پردازد و تﻼش ميكند با بهره
گيري از چارچوب ماركسيسم ،مسائل دنياي امروز و سرمايه داري متاخر را تحليل و نقد كند.
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