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افسانه فرقدان

اگرچه خوانندگان ایرانی با اندیشــه 
بسیاری از متفکران غربی آشنا شده اند، 
اما در این میان برخی از آن ها، یا در ایران 
مهجور مانده اند یا هرگز به جامعه ایرانی 
معرفی نشده اند. این شماره صفحه کتاب، 
کتاب های ارنست نولته را به عنوان یکی 
از بزرگ ترین اندیشــمندان قرن بیستم 
در آلمان و اروپا، به روایت مهدی تدینی، 
نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار او، معرفی 
خواهد کرد. کتاب های »ایدئولوژی های 
خشونت قرن بیســتم« و »جنبش های 
فاشیســتی« در انتشــارات ققنوس، 
»آشوویتس یکتا؟ ارنست نولته، یورگن 
هابرماس و 25 سال دعوای تاریخ نگاران« 
از انتشارات کبیر و »ارنست نولته، سیمای 
یک تاریخ اندیش« در انتشارات ثالث در 
این شماره مرور خواهند شد که کتاب آخر 

در بین نامزدهای کتاب سال تقدیر شد.
    

ارنســت نولته تاریــخ نخوانده بــود، بلکه 
تحصیالتش را در فلسفه آغاز کرد و از شاگردان 
مارتین هایدگر بود. او در ســال 1923 در آلمان 
متولد شد و 1944 در اواخر جنگ جهانی، بر سر 
آن بود که رساله خودش را با هایدگر بنویسد. در 
واقع در این سال، نولته 21 ساله است، اما پرسش 
بزرگ این است که نولته در آلماِن درگیر جنگ، 
در دانشگاه چه می کند؟ نولته معلولیتی در دست 
چپش داشت و همین باعث شده بود که از سربازی 
معاف شــود، اما برادرش در جنگ کشته شد و او 
ناراحت بود که عزیزانش در جنگ کشته می شوند 
و او هیچ سهمی در جنگ، این فاجعه ای که دارد 
جهان را درمی نوردد، ندارد. بنابراین با این که در 
دانشگاه فلسفه خواند، به فاشیسم پژوهی روی 
آورد، اما با رویکرد فلســفی. او نتوانست رساله 
دکتری اش را با هایدگر بنویســد، اما پس از آن 
با اوگین فینگ که دوســت و همــکار هایدگر 
بود، رســاله دکتری اش را درباره مارکسیسم و 
ایده آلیســم آلمانی نوشــت و به درجه دکتری 
فلسفه نائل آمد. 10 سالی به پژوهش پرداخت و 
20 سال معلمی کرد و در اوایل سال 1963 کتاب 
حجیم و منحصر به فردی به  نام »فاشیسم در دوران 
آن« منتشر کرد و به یک باره به یکی از چهرهای 
درخشان تاریخ نگاری آلمان بدل و با همین کتاب 
از سوی دانشگاه کلن برای پُست دکتری پذیرفته 
شد. نولته کار خودش را با فاشیسم پژوهی آغاز 
کرد، اما نه صرفا فاشیســم پژوهی تاریخ نگارانه، 
بلکه نوعی فاشیســم پژوهی فیلسوفانه. یعنی 
سعی کرد با نوعی فلسفه، ریشه های فاشیسم را 

بشناسد. ما وقتی می گوییم فاشیسم؛ یعنی ایتالیا 
و موسولینی. حاال پرسش این است که ما اجازه 
داریم به هیتلر و کسی که خارج از حزب فاشیسم 
ملی ایتالیا است، فاشیسم بگوییم؟ با این کار، به 
تعریف عامی در فاشیسم اعتقاد خواهیم داشت. 
این جا تمایزی اتفاق می افتد؛ فاشیسم به عنوان 
پدیده ای عام و فاشیسم به عنوان پدیده ای خاص. 
کسی که در کشورهایی غیر از ایتالیا به فاشیسم 
معتقد باشــد، این پیش فرض را ایجاد می کند 
که فاشیســم می تواند پدیده ای فراایتالیایی و 
جهانی باشــد. چپ ها و مارکسیست ها معتقد 
بودند فاشیسم یک پدیده فراایتالیایی است. یعنی 
نخستین گروهی که فاشیسم را به عنوان پدیده ای 
عام تعریف کردند، مارکسیست ها بودند و تنها 
کسی که خارج از مبانی مارکسیستی، فاشیسم 
را به عنــوان پدیده ای عام تعریف کرد، ارنســت 
نولته بود که سه جنبش بزرگ را در سه نقطه از 
اروپا بررسی کرد؛ جنبشی در فرانسه که 20 سال 
پیش از فاشیسم ایتالیا شکل گرفته بود، جنبش 
فاشیستی ایتالیا و جنبش ناسونال سوسیالیستی 

آلمان.

نولته به یک باره دست روی جنبشی گذاشت 
که چندان شناخته شده نیســت، اما فرانسه را 
به عنوان نخســتین مکان ظهور و بروز فاشیسم 
شناسایی کرد، زیرا نخستین حزبی بود که آکادمی 
حزبی و بازوی نظامی یا گروه فشار تشکیل داد، 
روزنامه منتشــر کرد و یک نظام نظری کامل را 
برای ایدئولوژی خــودش تکوین کرد. نولته این 
را فاشیسم آغازین می داند. بعد فاشیسم نرمال 
و بهنجار است که در ایتالیا ظهور کرد و بعد یک 
رادیکال فاشیسم شناســایی می کند که ما آن 
را به عنوان نازیسم هیتلر می شناسیم. نولته در 
کتاب جنبش های فاشیستی، پروژه های اصلی 
فاشیسم را در تمام کشورهای اروپایی شناسایی 
کرده که نخستین کتاب نولته را کامل می کند 
که کتاب تطبیقی خوبی دربــاره جنبش های 
فاشیستی و نخستین کتابی اســت که از نولته 
به فارسی ترجمه شده است. نولته برای ترجمه 
فارســی این کتاب مقدمه ای نوشت و از ترجمه 
و انتشــار این کتاب در ایران خوشحال شد. من 

این کتاب را در زمستان 1393 برای او فرستادم 
و یک روز بعد از تولد 92 سالگی نولته به دست او 
رسید که در پاسخ من نوشت: »سال ها بود این قدر 

خوشحال نشده بودم«. 
نخستین پروژه بزرگ نولته، پدیدارشناسی 
فاشیسم بود؛ تا این جا نولته به عنوان یک متفکر 
فاشیسم شــناس، در سراســر آلمان معقولیت 
عمومی داشت و در خارج از آلمان شناخته شده 
بود و دو دهه درخشــان پیش روی داشت که در 
دانشگاه های مختلف دنیا تدریس کرد و در گام 
بعدی، آن را بســط داد و روی ایدئولوژی پژوهی 
تمرکز کــرد و کتاب هایی درباره جنگ ســرد و 
به ویژه در 1983سال کتابی درباره مارکسیسم، 
با عنوان »مارکسیسم و انقالب صنعتی« نوشت. 
ســال 1986 نقطه عطف زندگی نولته است که 
به عنوان فاشیسم شــناس به نشســتی دعوت 
می شود تا درباره گذشته آلمان سخنرانی کند، 
اما گویا با فشاری که هابر ماس  بر برگزارکنندگان 
وارد می کند، این دعوت پس گرفته می شــود و 
سخنرانی او را مناسب مراسم تشخیص نمی دهند، 
زیرا محور نشســت، چپ گرایانه بود. اکنون یک 
پرسش بزرگ مطرح می شود که آلمانی ها باید 
با گذشته خودشــان چه کنند؟ آلمانی هایی که 
وارد جنگ شــدند و میلیون ها انسان بی گناه را 
کشــتند و اکنون آلمانی ها با گذشته شان تنش 
دارند. وقتی با کارشکنی هابر ماس، دعوت نولته 
پس گرفته می شود، نولته متن سخنرانی اش با 
عنوان »گذشته ای که نمی خواهد سپری شود«، 
به دوستش می دهد تا در روزنامه چاپ کند. یک 
ماه بعد، هابر ماس در نشــریه ای، پاسخی تند و 
مفصل، به نولته می دهد و در آن چهار تاریخ شناس 
و به ویژه نولته را متهم بــه یک بازنگری تاریخی 
می کند کــه می خواهند دســت آلمانی ها را از 
جنایتی که کرده اند، پاک کنند و یهودی کشی 
و آشــوویتس را ناچیز جلوه دهند. این، آغاز یک 
دعوای نظری بود که می توان گفت بزرگ ترین 
دعوای نظری در آلماِن پس از جنگ است که من 
به آن، »دعوای تاریخ نگاران« می گویم. این دعوا 
باعث شد متفکران و روزنامه نگاران و فیلسوفان، 
برخی در حمایت از نولته و برخی در حمایت از هابر 
ماس، حدود دو سال وارد مناقشه شوند و بیش از 
1200 مقاله در نشریات منتشر و ده ها کتاب درباره 

آن نوشته شد. این دعوای بزرگ، بعد از دو سال، 
رفته رفته فروکش کرد. در حقیقت تعیین پیروز 
این مناقشه کمی دشوار است، اما به نظر می رسد 
پیروز این مناقشه هابر ماس بود؛ البته نه از جهت 
نظری، بلکه به این دلیل که بعد از این مناقشه، نولته 
منزوی شد و محبوبیتش را به عنوان یک متفکر از 
دست داد. اما مسئله نوع دعوا است؛ نولته برای نوع 
نگرشش هزینه های زیادی پرداخت؛ حتی مورد 
حمله فیزیکی قرار گرفت و اتومبیلش را به آتش 

کشیدند و با گاز فلفل به او حمله کردند. 
اختالف هابرماس و ارنست نولته

باید چند ســال به عقب برگردیم؛ در ســال 
1917 در روسیه انقالب و نظام تزاری سرنگون 
شد، اما بعد لنین در این انقالب، انقالب دیگری 
کرد و در نتیجه بلشــویک ها قدرت را به دست 
گرفتند و تمام احزاب غیربلشویک را از بین بردند 
و در پی اجرای عملی نظریه مارکسیستی برآمدند 
که هدف نهایی اش ایجاد جامعــه بدون طبقه 
است؛ طبقه زارعان، یعنی »کوالک ها« تسویه 
شدند. یک نظام اردوگاهی به اسم »گوالک« در 
شوروی سابق ساخته شــد؛ کوالک های زیادی 
کشته یا روانه گوالک شدند که شانس زندگی در 
آن پایین بود. این، یک جنایت ایدئولوژیک بود. 
نولته معتقد بود تا زمانی که جنایت گوالک ها را در 
نظر نگیریم، نمی توانیم یهودی کشی را بفهمیم. 
به عبــارت دیگر جنایت بلشــویک ها و جنایت 
نازی ها را با هم مقایسه کرد. هابر ماس معتقد بود 
که اســاس این قیاس غلط است و قیاس کننده، 
قصدش ناچیز جلوه دادن یهودی کشی است و 
می خواهد یکتایی هولوکاست را زیر سؤال ببرد. 
اما پاسخ نولته این بود که چه طور ما بدون مقایسه، 
می توانم پی ببریم که چیزی یکتاست. نولته به 
یکتا بودن هولوکاست اعتقاد داشت، اما معتقد 
بود که هولوکاست و یهودی کشی را نمی توان از 
بافت تاریخی آن بیرون کشید و باید یهودی کشی 
را در بافت نزاع های ایدئولوژیکی قرن بیستم دید. 
نولته می گفت که اگر کوالک کشی رخ نمی داد، 
یهودی کشی نیز رخ نمی داد. پرسش این است که 
چه طور نولته می تواند این دو را با هم مقایسه کند؟ 
در شوروی تسویه طبقاتی اتفاق افتاده است و در 
هولوکاست، تسویه نژدای. متفکران نازیسم، تنبیه 
بلشویک ها را شامل تنبیه یهودی ها نیز می دانند، 
زیرا یهودی ها بودند که انقالب بلشویکی کردند. 

نولته معتقد بود که باید مســئله ناسیونال 
سوسیالیســم را تاریخی کنیم، امــا هابر ماس 
معتقد بود که جنایت هــای نازی ها باید برای ما 
نوعی اندوه اخالقی بیاورد. نولته به تاریخی سازی 
پدیده ها اعتقاد دارد و می گوید فاشیســم مرده 
است و نیازی نیســت به آن لگد بزنیم و این برای 
اخالق گرایان قابل قبول نیست. پس دعوا، دعوای 
میان اخالق گرایــان و تاریخ گرایان بود. نولته در 
دهه 90، به اندیشــه های فلسفی تری روی آورد 
و کتابی درباره بسط اندیشه های هایدگر در علم 
تاریخ با عنوان »تاریخ اندیشــی در قرن بیستم« 
تألیف کرد. نولته، فســلفه خوانده ای بود که به 
تاریخ آمد و به فاشیسم شناختی پرداخت و بعد به 
ایدئولوژی پژوهی رسید و به فلسفه خوانی رسید 
و وجوه تاریخی انســان را واکاوی کرد تا بپرسد 
که آیا ما به دوره پساتاریخ گذار کرده ایم یا نه؟ اما 
تاریخ اندیشــی در نولته ثابت بود. باید بگویم که 

تاریخ اندیش با فیلسوِف تاریخ تفاوت دارد.
من اکنون ترجمه کارهــای اصلی نولته را در 
دست دارم که بســیار حجیم هستند. بنابراین 
یک تک نگاری درباره نولته ترجمه کردم که 50 

سال زندگی نظری او را پوشــش می دهد که از 
پژوهشگری آلمانی به  نام زیگفید گرلیش است با 
عنوان »ارنست نولته، سیمای یک تاریخ اندیش« 
که زندگی نولته را به خوبی پوشش داده که در سال 

2009 منتشر شده است. 
من روی فاشیســم کار کرده ام و کتاب هایی 
مثل نظریه های فاشیسم و فاشیسم و کاپیتالیسم 
را ترجمه کرده ام که به نولته اشاره شده است. بعد به 
سراغ خود نولته رفتم و به نظریاتش عالقمند شدم 
و تمرکزم را متوجه نولته کردم و طی ترجمه کتاب، 
با نولته نامه نگاری کردم. نولته بسیار استقبال کرد و 
این گونه، روابطمان بیشتر شد و من برای تحصیل 
در دکترای تاریخ نگاری از او کمک گرفتم، چون 
رســاله دکتری من درباره نولته و تاریخ اندیشی 
در یکی از دانشگاه های آلمان است. نولته بسیار 
کمک و همدلی کرد. او از انتشار کتاب هایش در 

ایران خیلی استقبال می کرد.

وقتی ما درباره فاشیسم حرف می زنیم، یکی 
از افراد شــاخص در این زمینه نولته اســت و به 
گمانم الزم بود نولته به خواننده ایرانی شناسانده 
شود، اما موضوع بدیهی این است که یک دعوای 
بزرگ در غرب اتفاق افتاده اســت؛ یک سو هابر 
ماس است؛ همه می شناســیم اش، ستایشش 
می کنیم، مبنای بسیاری از رساله های دانشگاهی 
ماســت، به ایران دعوتش می کنیم، اما از طرف 
دیگر دعوا، نه تنها کتابی ترجمه نشده، بلکه حتی 
اسمش را هم نشنیده ایم. ما تا زمانی که دعواهای 
نظری را کامال منتقل نکنیم، نمی توانیم درکشان 
کنیم. چه طور می شــود هابر ماس را به تنهایی 
شــناخت. این پازل نظری ناقص است. بنابراین 
اصلی تریــن دلیل من برای ترجمــه آثار نولته، 
این بود که نباید تصویر ناقصی از اندیشــه های 
غربی داشــته باشــیم، زیرا با این تصویر ناقص، 
نتیجه هایی که می گیریــم، نتیجه های ناقصی 
هستند. فاشیسم شناسی مدنظر من بود، اما نولته 
کسی است که بر سر اندیشه های او دعوا بوده و اگر 
ما اسمش را نشنیده ایم، از کم کاری ماست. ضمنا 
این که، دعوای تاریخ نگاران مسئله مهمی است. 
ما فلسفه می خوانیم، تاریخ می خوانیم، اخبار را 
پیگیری می کنیم، اما از این دعوا بی خبریم. ما هم 
ممکن است از این دعواها داشته باشیم، پس باید 
بفهمیم آن ها چرا با هم درگیر شده اند؟ چرا این دو 
متفکر، هیچ گاه سر یک میز ننشستند با هم بحث 
کنند. به همین دالیل من ضروری دیدم که کتابی 
به ویژه درباره دعوای تاریخ نگاران ترجمه کنم تا با 
این مبحث بسیار مهم، آشنا شویم، بنابراین کتاب 
»آشوویتس یکتا؟ ارنست نولته و یورگن هابر ماس 
و 25 سال دعوای تاریخ نگاران« را ترجمه کردم که 
نشر کبیر منتشر کرد که صرفا به مسئله دعوای 
تاریخ نگاران پرداخته است و البته برای طرفداران 
هابر ماس هم بسیار جذاب خواهد بود. نویسنده 
کتاب یعنی »ماتیاس برودکرب« یک سیاستمدار 
آلمانی است که وزیر فرهنگ و آموزش در یکی از 
ایالت های آلمان نیز هســت. این دو کتاب، برای 
شناخت نولته بود و بعد دو کتاب از نولته ترجمه 
کردم که اولی جنبش های فاشیستی بود که در 
سال 1393 در انتشارات ققنوس منتشر شد که 
یکی از کتاب های فاشیست پژوهی نولته است 
و این اواخر هم ایدئولوژی های خشــونت قرن 
بیستم نولته در انتشارات ققنوس منتشر شد که 

کم حجم ترین کتاب نولته است. 
نولته بعد از دعوای تاریخ نگاران، به ایتالیا نقل 
مکان کرد و اتفاقا در ایتالیا و فرانسه خیلی محبوب 
بود. در ایتالیا یک سری درس گفتارهایی را برگزار 

کرد که بعدها منتشــر شــدند که موضوعش، 
نگاه ایدئولوژی پژوهانه در قرن بیستم است و به 
انقالب بلشویکی و انقالب فاشیستی و جنگ سرد 
می پردازد و فروپاشی اتحاد شوروری را بررسی 

می کند. 
حرف های نولته درباره یهودی کشی را خود 
یهودی ها هم زده اند، اما در آلمان مسئله، بیشتر بر 
سر گوینده آن است. البته االن فضا در آلمان بهتر 
شده است. روند تاریخ نگاری به همان جا رسید که 
نولته می خواست برسد، منتها نولته می خواست 
پرچمدار تاریخ سازان باشد. بنابراین کسی که این 
پرچم را در دست دارد، قطعا زخمی می شود، اما 
این پرچم باال می ماند و زمان می گذرد و همه به این 
نتیجه می رسند که سوسیال ناسیونالیسم را باید 
در بافت خودش دید. نولته می گوید که فاشیسم 
به این دلیل رخ داد که پیــش از آن، یک انقالب 
بلشــویکی رخ داده بود و نازیسم ها و فاشیسم ها 
می توانستند همدلی بخشی از جامعه را با خود 
همراه کنند. یعنی اگر آن شــر رخ نداده بود، این 
شــر دوم رخ نمی داد؛ پس وقتی پیوندی میان 
آن ها می بینیم شر نسبی می شــود و دیگر شر 

مطلق نیست. 
بازخورد کتاب ها در آلمان متفاوت اســت؛ 
مثال »فاشیست در دوران آن« همچنان خوانده 
و تجدیدچاپ می شود و به عنوان یکی از بهترین 
کتاب های فاشیست شناسی از آن یاد می شود. 
به طور کلی، بجز یک کتاب نولته، بقیه همچنان 
تجدید چاپ و خوانده می شوند. بسیاری از اساتید 
و تاریخ نگاران آلمانی، وامدار نولته هســتند. در 
مراسم اهدای جایزه در آلمان، یکی از اندیشمندان 
آلمانی به جای آنگال مرکل سخنرانی کرد و کار 
نولته را بسیار ستود و در حد کانت و هگل ارزشمند 
دانست، اما پس از این سخنرانی، به شدت مورد 
حمله قرار گرفت. گروهی فکر می کنند نولته منکر 
هولوکاست است، در حالی که این طور نبود. اگر 
کسی اندیشه ناسیونال سوسیالیست را بشناسد، 
تردیدی نمی کند که هیتلر و یارانش باالخره روزی 
یهودی ها را می کشتند، زیرا به این کار افتخار و آن 

را پنهان نمی کردند. 

نولته همیشــه به آزادی علم بســیار تأکید 
داشت، اما هابرماس به عدم سلطه در علم اعتقاد 
داشت و با جناحش نوعی سلطه از پایین را اعمال 
می کردند و دهان نولته را می بستند. تعدادی از 
آلمانی ها اعتقاد داشتند که نولته باید عذرخواهی 
کند و اتومبیلش را به آتش کشیدند و این فرمان 
آتشی بود که هابرماس داد. نولته تا اندازه ای مورد 
اعتماد بود که مجموعه ای از تاریخ نگاران یهودی 
زیر نظر او یادداشــت های 10 جلدی هرتسل را 
چاپ می کردند، اما بعــد از دعوای تاریخ نگاران، 
تحت فشار گروه مخالف، سرویراستاری از نولته 
گرفته شد. پرسش این است که چه کسی فرمان 

داد که دهان نولته بسته شود؟

»ارنست نولته« به روایت مهدی تدینی، معرف و مترجم کتاب های او

فلسفه خوانده ای که وجوه تاریخی انسان را  واکاوی  کرد
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نولته تا اندازه ای مورداعتماد بود که 
مجموعه ای از تاریخ نگاران یهودی 
زیر نظر او یادداشت های 10 جلدی 
هرتسل را چاپ می کردند، اما بعد 

از دعوای تاریخ نگاران، تحت فشار 
گروه مخالف، سرویراستاری از 

نولته گرفته شد. پرسش این است 
که چه کسی فرمان داد که دهان 

نولته بسته شود؟

نولته، فلسفه خوانده ای بود که به 
تاریخ آمد و به فاشیسم شناختی 

پرداخت و بعد به ایدئولوژی پژوهی 
و فلسفه خوانی رسید و وجوه 

تاریخی انسان را واکاوی کرد تا 
بپرسد آیا ما به دوره پساتاریخ گذار 

کرده ایم یا نه؟
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