
 1 

 

 

  پوريحسن معارف  ي مقدمه

 هاوگ  تزيولفگانگ فر يبارهدر

 

تار  تزيفر  ولفگانگ در  اسل  ٢٣.٠٣.١٩٣٦  خيهاوگ  حوال  نگنيدر شهر  در  دن  يآلمان  به  پا  ايشتوتگارت  تا  دوران مدرسه    ان يامد و 

  يبوده و به خاطر رفت و امد ني د ي ب يگرا چهين كيشود كه  ياشنا م  ي با معلم  يسالگ جدهيگذراند. در ه نگنيرا در اسل رستانيدب

مختلف   يدر كالس ها  رستانيدب  اني . بعد از پاديا  يم  رونيب  سايدر كل   تيشود و از عضو  يچه عالقه مند ميمعلم داشته، به ن  نيكه با ا

  يالمان م   ي دانشگاه ها  نياز مهمتر  يك ي  نگن،يبه دانشگاه توب  ي كند و بعد از مدت   يبه عنوان مهمان شركت م   نگنيدر دانشگاه توب

خواند.    يم  رهيو غ   خيفلسفه و تار  نيپردازد و بعد در برل  ي عاشقانه) م  ات ي(ادب  كيستو رومان  يبه خواندن زبان فرانسو   نگنيرود. در توب

گذاشت. از    انيانتشارات آرگومنت را بن  ١٩٥٩پردازد. سال    يم  يكارآموز  يبه دوره    كيدر شتوتگارت به عنوان شاگرد مكان  ي مدت

  ب يرق  ي توان گفت ب  ي المان است و م  يستيماركس  كيتئور  ي  هينشر  نيتر  يداس آرگومنت قو  ي  هيشصت شال گذشته تاكنون نشر

در    شيگذاشت و بعد از گرفتن مدرك دكترا  انيرا بن  يدئولوژيا  يتئور  يقاتيتحق  يپروژه    ١٩٧٩هاوگ سال    تزياست. ولفگانگ فر

ها   ستيكمون  دنبو  بيبا وجود تحت تعق تيپردازد و در نها  يم سيو فرانسه به تدر  ايتاليمختلف جهان به خصوص در ا  يدانشگاه ها

سمت    نيدر ا  ٢٠٠١شود و تا سال    يبه عنوان پروفسور استخدام م  نيدر دانشگاه برل  ١٩٧٩انان در سال    يبرا  يشغل  تيو ممنوع 

داس آرگومنت    ي  هيفعال بود و نشر  ييدانشجو  يها  تيدر فعال  ييجنبش دانشجو  يريو با شكل گ  يماند. در دوران جوان  ي م  يباق 

 الهي   تريلفگانگ كوتكلر و پ هاوگ، و  گا يشودو به همراه فر  ي شصت م  ي آلمان در دهه    ييجنبش دانشجو  كيرتئو  ياز ارگان ها  يكي

هاوگ در    تزيكرد. ولفگانگ فر  يگذار  انيرا بن  سميماركس  يانتقاد  ي خيتار  يو دانشنامه    يانتقاد  يها  يتئور  يبرا  نيبرل  يتويانست

ناشناخته مانده    ياديتا حدود ز  رانياست، كه متاسفانه همچنان در ا  يهان در سطح ج  سميماركس  ي اصل  نياز متفكر  يكيحال حاضر  

اغراق    يكم  نيا  د يداند. شا  يرا م   زياست همه چ  يگفتمان وجود دارد كه ولفگانگ كس  نيا  يانتقاد  يها  يتئور  يتوياست. در انست

 ات يادب  يدر حوزه    ژهيمعاصر به و  نيمتفكر  نيبزرگترو    نياز پركارتر  يكيگمان    يكه شخصا از او دارم، ب  يباشد، اما با توجه به شناخت

داس ارگومنت و    ي  هينشر  ياصل  نيو ده ها كتاب تاكنون منتشر كرده است. از ناشر  ي علم  ياست. هاوگ صدها مقاله    يستيماركس

است.  Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus (HKWM) سميماركس  ي انتقاد-يخيتار  يدانشنامه  

توسط انتشارات آرگومنت منتشر شده است و    ي ده جلد  يمجموعه   كيهم هست كه در   يزندان گرامش  ي دفترها  ي ناشر اصل گ هاو
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مانند است.    يو برشت ب  يگرامش  يو بازخوان  يستيماركس  يفلسفه    يو برشت، در حوزه    يبا گرامش  دنيكتاب او در به اسم فلسف

 .است يستيماركس يفلسفه  يشنان حوزه  سلفهبرشت شناسان جهان و ف نياز بزرگتر ي كيهاوگ 

 

است. او به جناح راست حزب    ست يو اپورتون  زيبه شدت جنجال برانگ  يتيشخص   كيهاوگ اما در برخورد به رئال پولت  تزيفر  ولفگانگ

همكار از  و  دارد  تعلق  المان  خودش    يچپ  كه  چپ  سوس  كيحزب  اپورتون  اليحزب  سوس  ستي دمكرات  حزب  با   الياست، 

به   يكند. در رابطه با اوضاع روز برخورد  ي است، دفاع م  يستياليو امپر  براست جنگ طل  برالينئول  انيجر  كيكه    يدمكرات(حزب

او    ات يبه نظر  ستياز جانب چپ كمون  يشود كه توجه چندان  يمساله باعث م   نيو نان به نرخ روز خور دارد و ا  يستيشدت اپورتون

 نه ياو رادر زم  كيتوان مباحث تئور  ينم  ارد،روز وجود د  تاسياو در س  يبه شدت ارتجاع   يها  دگاهي كه به د  يينشود. با تمام نقدها

مترجم   كيسطور نه    نيكرد. مترجم ا  يزبان معرف  يفارس  يخواند و به جامعه    ديگرفت. هاوگ را با   ده يناد  سميمختلف ماركس  يها

فوق العاده    يكنم انرژ  ي نداشته و ندارم و فكر م  يي داشته است. من به كار ترجمه عالقه    ييادعا  نياست و نه هرگز چن  ييحرفه  

و   رينفس گ ياست، كار يبا ادارات دولت انيمكالمات پناهجو يكه سالهاست شغلم ترجمه  يمن ي. ترجمه برارديگ ي از من م ياديز

فهمم و    يم  يرا به خوب  يفهم. زبان المان  يم  يرا به فارس  يفهمم، همانطور كه فارس  يم   يرا به المان  يطاقت فرساست. من المان 

زبان نسبتا   كيكه تاكنون مطالعه كرده ام، از    يمتون  نياز سخت تر  يكي  يهم تسلط كامل دارم، اما ترجمه    يبه زبان فارس  نيهمچن

  .سخت بود ي مانيمانند زا ي است و به قول آلمان يسخت اريمترجم آماتور مثل من كار بس كي يبرا ، يبه فارس يسخت مثل المان

متون   يبرگرداندن ترجمه    يزبان كمك كند، كه برا  يمقاله بتواند به خوانندگان فارس  نيا  يترجمه    دوارمي مسائل ام  نيتمام ا  با

  .اقدام كنند گريد  ياز زبان ها يستيماركس كيتئور

  ز يان را به شدت چالش برانگ  يي مقاله را، كه من در جاها  نيحاكم بر ا  دگاهيكه د  ستين  نيا  يقاله هم الزاما به معنم  نيا  ي  ترجمه

  دا يتواند ان را پ   ياست كه در ده تا كتاب هم نم  ياطالعات   يمقاله است و حاو  نيتر از ا  يطوالن  اريكنم. اصل مقاله بس دييدانم، تا   يم

از   يكي. رنديگ يفهمم قرار نم ي م يكه من م يسميو در چارچوب ماركس ستندين قيدق كيالزاما از لحاظ تئور اطالعات نيكند، اما ا

  ي نم  يدولت  سمياليرا سوس  ستميس  نيخواند، من ا  يم  يدولت  سمي اليرا سوس  يحاكم بر شورو  ستمياست كه س  ن ياشتباهات هاوگ ا

گذارد،    ياشتباه م   يشورو  ياسياقتصاد س  يرا در بررس  يكه هاوگ خشت اصل  ي دانم. زمان  ي م   يدولت   يدار  هيدانم، بلكه ان را سرما 

  يرا اداره م  ياقتصاد شورو  يدر قالب دولت   يدار  هياست كه سرما  نيشود. مساله ا  ي م  كيدچار اشتباه تئور  گرشيد  يها  ليدر تحل

  يدار  هيمناسبات سرما  كي  برال،يحزب نئول  اي  شدادراره شده با  ه يروس   ستيچه از جانب حزب كمون  يدار  هيسرما  ستميس  نيكرد، ا
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بردن بازار ازاد بود. من اما    نيداند، از ب   ي نم  يدار  ه يرا سرما  يكه هاوگ شورو  ي ل ياز دال  ي كيسابق حاكم بود.    يدر شورو  يي و كاال

  يخصوص  تيو مالك  يياستثمار و مناسبات كاال   يبازار ازاد و رقابت، الغا  ياز نابود  ريغ   اقتصاد به  كينبودن    يدار  هيسرما  يبرا  ميگو  يم

 ي خواندن ان و حت  يستياليلذا سوس  فتاد،ين  يشورو  ياتفاقات در جامعه    نيكه ا  ياست. در صورت  يضرور   ديبر ابزار تول  يو دولت

  يشياندو باز  ينيبازب  يو ساده لوحانه است و اگر ساده لوحانه نباشد، نوع   هانهيجامعه به شدت سف  نيا  دنينام  يدولت  سمياليسوس

  يدارم، نم   سميو فلسفه و ماركس  خيمتفكر مسلح به تار  كيكه از هاوگ به عنوان    ياست. با شناخت  سميماركس  يتئور  يستياپورتون

رو از  او  ا  يتوانم قبول كنم كه  تئور  نگونهيسفاهت  ع   ينيبازب  سميماركس  يدر  است كه   ستيماركس  كيحال    نيكند. هاوگ در 

  سم ياز ماركس  يستيمختلف ماركس  اناتيجر  ي كند. در خوانش او رد پا  ي م  يبازخوان  يستيپلورال  داي شد  ي دگاهيرا با د  سميماركس

و برشت گرفته تا ماركس و    يو از گرامش  سميگرفته تا گورباچف  سمينيو استال  سمينياز لن  ،يگرفته تا پوالنزانس  يآلتوسر  يساختارگرا

، ارنست بلوخ و  Antonio Labriola واليالبر  ويهمچون آنتون  ييها  ستيو ماركس  ييا يتاليا  يستيآنارش  انات يانگلس و بخشا جر

  .گريد ستيو دهها ماركس نياميبن

 ك يتئور  ينوع ارتقا  كيبلكه    ست،ين  نيسياكادم  ييها، بازگو  ستيماركس  ريها و غ   ستيو ماركس  سميهاوگ از ماركس  يريگ  بهره

  ي ها  تيشخص  نيا  يكند تئور  يكند، بلكه تالش م   يرد نم  ا ي  دييرا تا  ستيماركس  كي  ليدل  ياست. او ب   يتازه تر  يبه مرحله    قيعم

ها كه    نيسياز اكادم  ياريبس  يبا بازخوان  هيزاو  نيهاوگ از ا  قاتيارتقا دهد. تحق   يگريد  يكند و به مرحله    يو مهم را بازساز  يخيتار

  يمساله باعث م  نيكنند، به شدت متفاوت است. ا  ي از جلمه ماركس استفاده م  گرياثار متفكران د يي حفظ و بازگو  يگونه برا  يطوط

  يحال به شدت به نقد برخوردها نياش جدا كرد و در ع  ياسياز متد س د ياو را با  كيشود. متد تئور يشود كه خواندن هاوگ ضرور

كند با بهره  يپردازد و تالش م  يم  سمياز ماركس  يخيو تار  يستياليماتر  ينوع بررس  كيبه    كيپرداخت. او در سطح تئور  او  ياسيس

 .ندو نقد ك ليمتاخر را تحل يدار هيامروز و سرما يايمسائل دن سم،ياز چارچوب ماركس يريگ
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