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گفت و گو

در دست داشتم که اولی جنبشهای فاشیستی بود
که در سال  1393در انتشارات ققنوس منتشر شد
که یکی از کتابهای فاشیســتپژوهی نولته است
و این اواخــر هم یعنی دوماه پیش «ایدئولوژیهای
خشــونت قرن بیســتم» از او در انتشارات ققنوس
منتشر شد که این کتاب کمحجمترین کتاب نولته
است .بعد از دعوای تاریخنگاران ،نولته به ایتالیا نقل
مکان کــرد و اتفاقا در ایتالیا خیلی محبوب بود و در
فرانسه هم همینطور .در ایتالیا برخی درسگفتارها
را برگزار کرد که بعدها منتشر شدند که موضوعش
نگاه ایدئولوژیپژوهانه در قرن بیستم است که این
کتاب همان درسگفتارهاست و برای همین چندان
حجیم نیست اما میتواند چکیدهای از نظرات نولته
باشد ،چون به انقالب بلشویکی میپردازد ،به انقالب
فاشیستی میپردازد .به جنگ ســرد میپردازد و
فروپاشی اتحاد شوروی را بررسی میکند و میتوانم
بگویم که جانمایه همه بحثهای نولته است.
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فهرست عناوین ایدئولوژیهای خشونت
قرن بیستم چه بودند؟

معرفی کتاب

نظــام لیبرال اروپــا و مراحل جنگ داخلــی اروپا و
نخســتین نظریهها درباره بلشویســم و فاشیسم و
توتالیتاریســم و بعد به استالینیســم و هیتلریسم
میپردازد و جمعبندی و یــک فصل دیگر .بنابراین
ایــن دو کتــاب چکیــدهای از فاشیســمپژوهی و
ایدئولوژیپژوهی نولته است.

عکس :یلدا معیری/
جامعه فردا

گفتوگو با مهدی تدینی ،معرف و مترجم کتابهای ارنست نولته
شــاهکارهای پنج میلیمتری که انتشارات
افق منتشر کرده اســت .مجموعهای از آثار
مــدرن و برجســت ه ادبیات معاصــر جهان
اســت .کتابهایی کوچک با داســتانهایی
جذاب که در یک نشســت خوانده میشوند
و کمک میکنند تا با صــرف کمترین زمان
و کمترین هزینه لــذت خواندن بهترین آثار
ادبی جهان را تجربــه کنیم .در این مجموعه
داستانهایی از چالز بوکوفسکی ،جان چیور،
ارنستهمینگوی،ویتولدگمبروویچ،مکردیچ
سارکسیان ،هاروکی موراکامی ،تی.سی بویل
و آلیس مونرو ،سیلویا پالت-تدهیوز ،ریچارد
رایت ،و امیل زوال با ترجمه مجموعه از بهترین
مترجمان شناختهشــده ایران چاپ شــده
است .ابتکار انتشارت افق در چاپ کتابهایی
کمحجم ،کم وزن و کم هزینه با کیفیت خوب،
برای انسان مدرن شهری امکان کتابخوانی
در هر شرایطی را فراهم کرده است.

کتاب فروشــنده دورهگرد از پتــر هاندکه با
ترجمه آرزو اقبالی را نشــر چشــمه به چاپ
رسانده است .پتر هاندکه یکی از بزرگترین
نویســندگان ادبیات آلمانی زبان است .این
نویسندهاتریشیوبرندهجایزهفرانتسکافکارا
یکی از آوانگاردهای بزرگ ادبیات آلمانی زبان
میدانند و رمانهایش هم در ساختار ،هم در
انتخاب موضوع از بداعت برخوردارند .هاندکه
رمان فروشنده دوره گرد را سال  1967منتشر
کرد ،رمانی که بر اساس قواعد ژانر پلیسی و در
اســتقبال از آثار ریموند چندلر نوشته شده،
اما فراتــر از ژانر مذکور حرکت میکند .رمان
داستان یک فروشنده است که شاهد جنایت
است ،مردی که میتواند ببیند و برای همین
در هر لحظه و تکهای از متن مخاطب با رازها
و رمزهایی که او به آنها اشاره میکند همراه
میشود ،مگر کلید حل معما را بیابد .یک رمان
درخشان و البته مهیج که قرار است خواننده
خود را غافلگیر کند .هاندکه نویسنده فیلمنامه
مشهور برلین زیر بال فرشتگان است .هاندکه
در زمینه فاشیسم نیز مطالعات و آثار مهمی
دارد و جوایز معتبری هم دریافت کرده است.

کتاب فلســفه در قرن جدید از جان سرل را
محمد یوســفی ترجمه کرده و نشر ققنوس
منتشرکردهاست.جانسرلآثاربرجستهایدر
سهقلمروفلسفیدارد:فلسفهذهن،فلسفهزبان
و فلسفه اجتماع .این کتاب جستارهایی از او در
این سه قلمرو در اختیار خواننده قرار میدهد.
دامنه این جستارها گســترده است :هستی
شناسی اجتماعی که در آن میکوشد با بیانی
فشــرده و آموزنده آرای خود را که در مواضع
دیگر با جزئیات آورده است به اختصار توضیح
دهد؛ هوش مصنوعی و علوم شــناختی که به
بررسی وضعیت کنونی آن و بیان اندیشههای
اخیر سرل در این باره اختصاص دارد؛ فلسفه
زبان که در آن ســرل بــا برقــراری ارتباط
میان ایدههای مختلف ،پاســخهایی اصیل به
پرسشهای بنیادی میدهد .بهعالوه در این
کتاب جســتارهایی درباره محدودیتهای
تحقیق و تفحص پدیدارشــناختی ،مسئله
ذهن -بدن و نیز چیستی و آینده فلسفه از نگاه
سرل یافت میشود.

دعوای تاریخنگاران بر سر جنازه فاشیسم

اگر چه خوانندگان حرفهای در ایران با اندیشه بسیاری از متفکران غربی آشنا شدند در این میان برخی نیز یا در ایران مهجور ماندند یا هرگز به جامعه ایرانی معرفی نشدند .در این میان ،صفحه کتاب فردا
کتابهای ارنست نولته را بهعنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان قرن بیستم در آلمان و اروپا که برای نخستینبار با ترجمههای مهدی تدینی ،نویسنده ،پژوهشگر و مترجم به ایران آمده را مدنظر قرار
داده است تا به اهمیت بررسی اندیشههای ارنست نولته بپردازیم .در گفتوگوی این شماره بر کتابهای «ایدئولوژیهای خشونت قرن بیستم» و «جنبشهای فاشیستی» منتشر شده در انتشارات ققنوس،
«آشوویتس یکتا؟ ارنست نولته ،یورگن هابرماس و  25سال دعوای تاریخنگاران» ،انتشارات کویر و «ارنست نولته ،سیمای یک تاریخاندیش» منتشر شده در انتشارات ثالث مروری کوتاه خواهیم کرد.
افسانه فرقدان
نویسنده

نولته همیشه
به آزادی علم
تاکید داشت.
هابرماس به
عدم سلطه
در علم اعتقاد
داشته اما
خودش و
جناحش یک
جور سلطه از
پایین را اعمال
میکردند و
دهان نولته
را میبستند.
کسانی در
آلمان اعتقاد
داشتند که
نولته پیش
از بحث
کردن باید
عذرخواهی
کند

ما قبال درباره کتاب هولوکاســت با شما
صحبت کردهایــم اما اکنــون و در ابتدا
میخواهیم درباره یکی از کسانی که نظرات
تأثیرگذاری درباره حادثه هولوکاست ارائه
کرده حرف بزنیم .ما ارنست نولته را بهویژه
با محوریت فاشیسمشناسی برای اولینبار
با ترجمههای شما شناختیم و پیش از این
کتابهای او در بازار کتاب ایران نبود .قرار
بر این است که چهار کتاب از او را با ترجمه
شما معرفی کنیم؛ پس ابتدا از ارنست نولته
بگوییم و بعد سراغ تکتک کتابها برویم.

ارنستنولته تاریخخواننبودو تحصیالتشرادر فلسفه
آغاز کرد و از شاگردان مارتین هایدگر بود .او سال1923
در آلمان متولده شــد و  1944در اواخر جنگ جهانی
قصد داشت که رسالهاش را با هایدگر بنویسد .در این
سال ،نولته  21ساله بود و سؤال بزرگ این است که در
آلمان درگیر جنگ ،نولته در دانشــگاه چه میکند؟
شاید باید یا ســرباز میبود یا در جبههها میجنگید.
ت چپش داشــت و
نولته معلولیت ناچیزی در دســ 
همین باعث شده بود تا از سربازی معاف شود و جالب
اینکه برادر نولته در جنگ کشته میشود و ارنست نولته
ناراحت بود که عزیزانش در جنگ کشته میشوند و او
هیچ سهمی در جنگ ندارد .بنابراین در دانشگاه فلسفه
خواند و به فاشیسمپژوهی روی آورد ،منتها با رویکرد
فلســفی .او نتوانست رســاله دکترایش را با هایدیگر
بنویسد اما پس از آن با دوست و همکار هایدگر رساله
دکترایش را درباره مارکسیســم و ایدهآلیسم آلمانی
نوشت و به درجه دکترای فلسفه نائل آمد10 .سالی به
پروژه پرداخت و  20سال معلمی کرد و سال  1963به
یکبارهکتابحجیمومنحصربهفردیمنتشرکردبهنام
«فاشیسم در دوران آن» و با این کتاب به یکباره به یکی
از چهرهای درخشان تاریخنگاری آلمان تبدیل شد و
با همین کتاب از سوی دانشگاه کلن برای پست دکترا
پذیرفته شد .نولته کار خودش را با فاشیسمپژوهی آغاز
کرد،امانهصرفا فاشیسمپژوهی تاریخنگارانهبلکهنوعی
فاشیسمپژوهی فیلســوفانه .یعنی سعی کرد با نوعی
فلسفه ریشههای فاشیسم را بشناسد.یک نکته :مگر نه
اینکه فاشیسم برای اولینبار در ایتالیا ظهور کرد؟ ما
وقتیمیگوییمفاشیسمیعنیایتالیاوموسولینی.حاال
پرسش این است که ما اجازه داریم به هیتلر یا به کسی
که خارج از حزب فاشیسم ملی ایتالیاست ،فاشیسم
بگوییم؟ اگر ما این کار را بکنیم به یک تعریف عام در
فاشیسم اعتقاد داریم یعنی تمایزی وجود دارد؛ بین
فاشیســم بهعنوان پدیدهای عام و فاشیسم بهعنوان
پدیدهای خاص .یعنی کسی در کشورهای دیگر به غیر
از ایتالیا میتواند به فاشیسم معتقد باشد ،آیا میتوانید
این پیشفرض را در نظر بگیرید که فاشیسم میتواند
پدیدهایفراایتالیاییوجهانیباشد.چهکسانیمعتقد
بودند فاشیسم یک پدیده فرا ایتالیایی است؟ چپها
و مارکسیستها ،یعنی نخستین گروهی که فاشیسم
را بهعنوان پدیدهای عام تعریف کردند مارکسیستها
بودند و تنها کســی که خارج از مبانی مارکسیستی
فاشیسم را بهعنوان پدیدهای عام تعریف کرد ،ارنست
نولته در سال  1963بود .او در این کتاب سه جنبش
بزرگ را در ســه نقطه اروپا بررسی کرد؛ جنبشی در
فرانسه که  20ســال پیش از فاشیسم ایتالیا شکل
گرفتهبود،جنبشفاشیستیایتالیاوجنبشناسیونال
سوسیالیستی آلمان.
آیا جنبش فاشیســتی فرانسه مختصات
فاشیسم در ایتالیا را داشت؟

نکته همین اســت که نولته به یکباره دست روی
جنبشــی گذاشــت که چندان شناختهشده نبود
اما آنجا را بهعنوان نخســتین ظهور و بروز فاشیسم
شناسایی کرد و اولین حزبی بود که آکادمی حزبی
تشکیل داد ،اولین حزبی بود که بازوی نظامی یا گروه
فشار تشــکیل داد و روزنامه تاسیس کرد و توانست
نظام نظری کاملی را برای ایدئولوژی خودش تکوین
کند .نولته این را فاشیســم آغازیــن میداند و بعد
فاشیسمی نرمال و بههنجار داریم که در ایتالیا ظهور
کرد و بعد فاشیسم رادیکال راشناسایی میکند که
ما آن را بهعنوان نازیسم هیتلر میشناسیم .نولته در

کتاب «جنبشهای فاشیســتی» پروژههای اصلی
فاشیسم را در تمام کشــورهای اروپایی شناسایی
کرده که کتــاب اول نولته را تکمیل میکند و کتاب
تطبیقی خوبــی درباره جنبشهای فاشیســتی و
اولین کتابی است که از نولته به فارسی ترجمه شده
است .نولته برای ترجمه فارسی این کتاب مقدمهای
هم نوشــت و خیلی از ترجمه و انتشار این کتاب در
ایران خوشــحال بود .این کتاب را زمستان 1393
برای او فرســتادم که یک روز بعد از تولد  92سالگی
نولته بهدستش رســید و در جواب برای من نوشت:
« سالها بود اینقدر خوشــحال نشده بودم ».اولین
پروژه بزرگ نولته پروژه پدیدارشناسی فاشیسم بود
اما تا اینجا نولته بهعنوان یک متفکر فاشیسمشناس
معقولیت عمومی در سراسر آلمان داشت و در خارج
از آلمان شناخته شده بود و دو دهه درخشان پیش
روی داشت و در دانشگاههای مختلف دنیا تدریس
کرد و در گام بعدی روی فاشیسم نماند و آن را بسط
داد و بــر ایدئولوژیپژوهی تمرکز کرد و کتابهایی
درباره جنگ سرد نوشت؛ بهخصوص کتابی که سال
 1983درباره مارکسیســم بهعنوان مارکسیسم و
انقالب صنعتی نوشت .سال  1986در نقطهعطف،
زندگی نولته بهعنوان فاشیسمشــناس به نشستی
دعوت میشــود تا بهعنوان سخنران درباره گذشته
آلمان صحبت کند اما گویا با فشــاری که هابرماس
وارد میکند این دعوت از او پس گرفته میشــود و
ســخنرانی او را مناسب تشــخیص نمیدهند .زیرا
آن نشست چپگرایانه بود .در این نشست متفکران
دربارهجامعهوفرهنگآلمانسخنرانیمیکنند.یک
پرسش بزرگ وجود داشته و آن اینکه آلمانیها باید
با گذشته خودشان چه کنند؟ گذشتهای که در آن
آلمانیها وارد جنگی شدند و میلیونها انسان بیگناه

گاز فلفل به او حمله کردند .دعوای تاریخنگاران دعوا
بر سر تفسیر یهودیکشی بود.

اختالف هابرماس و ارنست نولته در دعوای
تاریخنگاران بر ســر شــدت و هولناکی
هولوکاست بود؟

چندسال به عقب برگردیم؛ سال 1917روسیه انقالب
شد و نظام تزاری سرنگون شد اما بعد لنین انقالبی در
انقالب کرد و بلشــویکها قدرت را در دست گرفتند
و تمام احزاب غیربلشــویک را از بین بردند و در پی
اجرای عملی نظریه مارکسیستی برآمدند که هدف
نهایــیاش ایجاد جامعه بدون طبقه اســت و طبقه
زارعان ،تسویه شدند که به آنها کوالک میگویند .یک
نظام اردوگاهی در شوروی سابق ساخته شد به اسم
گوالک که کوالکهای زیادی کشــته شدند یا روانه
گوالک شدند که شانس زندگی در آن پایین بود .این
جنایت ،ایدئولوژیک بود .نولته معتقد بود تا زمانی که
ماجنایتگوالکهارادرنظرنداشتهباشیمنمیتوانیم
یهودیکشــی را بفهمیم .بهعبارت دیگر مقایسهای
بین جنایت بلشــویکها و جنایت نازیها انجام داد.
هابرماس معتقد بود که اساس این قیاس غلط است و
قیاسکننده قصدش ناچیز جلوه دادن یهودیکشی
اســت و میخواهد یکتایی هولوکاست را زیر سؤال
ببــرد .اما جواب نولتــه این بود که چطــور ما بدون
مقایســه چیزی میتوانم به این مسئله پی ببریم که
چیزی یکتاست .نولته به یکتا بودن هولوکاست اعتقاد
داشت اما معتقد بود که هولوکاست و یهودیکشی را
نمیتوان از بافت تاریخی آن بیرون کشــید و باید در
نزاعهای ایدئولوژیکی که در قرن بیســتم رخ داده،
یهودیکشی را هم در همان بافت دید .نولته میگفت
که اگر کوالککشی رخ نمیداد ،یهودیکشی هم رخ
نمیداد.پرسشایناستکهچطورنولتهمیتوانداینها

یک تاریخاندیش» که زندگی نولته را بهخوبی پوشش
داده که در سال  2009منتشر شده است و برای اینکه
ما نولته را بهطورکلی بشناسیم کتاب خوبی است.
شــما خودتان چطور با ارنست نولته آشنا
شــدید و ســپس به ترجمه آثارش روی
آوردید؟

من روی فاشیســم کار میکردم و کتابهایی مثل
نظریههای فاشیسم ،فاشیسم و کاپیتالیسم را ترجمه
کردم که در این کتابها بسیار به نولته اشاره میشد.
بعد به سراغ خود نولته رفتم و به نظریاتش عالقهمند
شدم و تمرکزم را متوجه نولته کردم و طی ترجمه با
نولته نامهنگاری کردم و او هم بسیار استقبال کرد و
روابطمان بیشتر شد و برای تحصیل در رشته دکترا
از او کمک گرفتم چون رساله دکترا من درباره نولته
و تاریخاندیشی در یکی از دانشگاههای آلمان است.
بسیار کمک و همدلی کرد و از انتشار کتابهایش در
ایران خیلی استقبال میکرد.
شــما چرا تصور کردید که خواننده ایرانی
نیاز دارد با اندیشــههای نولته با محوریت
فاشیسمشناسی آشنا شود؟

اکنون جواب این پرســش را مختصــر میدهم و
میگذارم بهعنــوان آخرین پرســش و مفصلتر
پاسخ خواهم داد .اوال وقتی درباره فاشیسم صحبت
میکنیم که یکی از نحلههای شاخص نولته است و به
گمان من الزم بود نولته به خواننده ایرانی شناسانده
شود .اما موضوع بدیهی این است که دعوای بزرگی
در غرب شکل میگیرد .یک سو هابرماس است که
همه میشناســیمش ،ستایشش میکنیم ،مبنای
بسیاری از رسالههای دانشــگاهی ماست ،به ایران
دعوتش میکنیم ،اما آن طرف دعوا ،نهتنها کتابی از
آن ترجمه نشده بلکه ما حتی اسمش را هم نشنیدیم
و این از کمکاری ماست .تا زمانی که دعواهای نظری

حتی با زبان ساده هم منطقی است ،یعنی
شاید اصال الزم نباشد وارد مسائل پیچیده
هم شویم اما واکنشهای تندی داشته ،با این
حساب بازخورد کتابهای نولته در آلمان
چطور بوده است؟

بازخورد کتابها متفاوت است ،مثال «فاشیست در
دوران آن» همچنان دارد خوانده میشود و همچنان
تجدید چاپ میشــود و بهعنوان یکــی از بهترین
کتابهای فاشیستشناســی از آن یاد میشــود و
بهطورکلی جز یک کتاب نولته بقیه همچنان تجدید
چاپ و خوانده میشــوند و بســیاری از اســتادان و
تاریخنگارانآلمانیوامدارنولتههستند.مثالدرمراسم
اهدای جایزه یکی از اندیشمندان آلمانی بهجای آنگال
مرکلسخنرانیکردوضمناینکهازاندیشههاینولته
فاصله گرفت ،کار نولته را بسیار ستود و کار او را در حد
کانت و هگل ارزشمند دانست که پس از این سخنرانی
بهشدت مورد حمله قرار گرفت .گروهی فکر میکنند
نولته منکر هولوکاست است درحالیکه اینطور نبود.
ضمناینکهاگرکسیاندیشهناسیونالسوسیالیسترا
بشناسددراینشکنمیکندکههیتلرویارانشروزی
یهودیهارامیکشتند.زیرابهاینکارافتخارمیکردند
و پنهان نمیکردند و اگر پنهان میکردند بهخاطر این
بود که اعتقاد داشتند همه مثل ما آگاه به خرابکاری
یهودیها در طول تاریخ نیستند.
طرفه این است که آلمانیها کسی را در انزوا
قرار دادند که اتفاقا به شرایط و آزادی جامعه
آلمان کمک میکرد.

نولته همیشه به آزادی علم تاکید داشت .هابرماس به
عدم سلطه در علم اعتقاد داشته اما خودش و جناحش
یک جور ســلطه از پایین را اعمال میکردند و دهان
نولته را میبستند .کســانی در آلمان اعتقاد داشتند
که نولته پیش از بحث کردن باید عذرخواهی کند و
اتومبیلش را به آتش کشیدند و این فرمان آتشی بود
که هابرماس داد و در پشت این فرمان اتفاقهای خیلی
بدی افتاد .نولته سرویراستار مجموعه یادداشتهای
هرتسلازبنیانگذارانصهیونیستبود،یعنیتااینحد
مورد اعتماد بود که مجموعهای از تاریخنگاران یهود
زیرنظر نولته یادداشتهای 10جلدی هرتسل را چاپ
میکردند .بعد از دعوای تاریخنگاران سرویراستاری
تحت فشار گروه مخالف از نولته گرفته شد .پرسش
اینجا بود که چه کسی فرمان داد که دهان نولته بسته
شود .پس این دیگر فضای آزادی نیست .دانشجویان
برای این با نولته مخالف بودند چون معتقد بود فضای
دانشگاه برای کارهای چریکی نیست و این حرفها
متعلق به دهه 60است .نولته از همه جهت مورد حمله
بوده ،حتی از سوی محافظهکاران و این در ذات یک
اندیشمند مستقل است.
پیش از این گفتید درباره دالیل ترجمهها
بیشترتوضیحمیدهید.

من دالیل مختلفی برای ترجمه اندیشــههای نولته
داشــتم و فکر میکنم یکی ،دو دهه دیگر کار دارد تا
من تمام آثــارش را ترجمه کنم .دلیل اصلی من این
نیست که ما صرفا با فاشیسم و نولته آشنا شویم ،نولته
الگوهای تاریخاندیشی دارد یعنی روش ایجاد کرده
و ما با درسهایی که از نولتــه میگیریم ،میتوانیم
روشهای خودمان را نسبت به اکنون و آینده بازنگری
کنیم.یعنینولتهنهتنهااصلمحتوایسودمندیدارد
بلکه به ما الگوی تاریخ اندیشی میدهد.
را کشتند؛ یعنی آلمانیها با گذشته خودشان دچار
تنش هستند .این نشست درباره همین موضوعات
اســت .وقتی با کارشــکنی هابرماس دعوت در این
نشست از نولته پس گرفته میشود ،نولته سخنرانی
را به دوستش میدهد و سخنرانیاش را در روزنامه
دوستش چاپ میکند که عنوان سخنرانی این است:
«گذشتهای که نمیخواهد سپری شود» .یکماه بعد
هابرماس در نشریهای جواب تند و مفصلی به نولته
میدهد و در آن چهار تاریخشناس و بهویژه نولته را
متهم به بازنگری تاریخــی میکند که میخواهند
دست آلمانیها را از جنایتی که کردند پاک کنند و
یهودیکشیوآشوویتسراناچیزجلوهدهند.اینآغاز
دعوایینظریبودکهمیتوانگفتبزرگتریندعوای
نظری در آلمان پس از جنگ ،همین دعواست که من
به آن دعوای تاریخنگاران میگویم که این دعوا باعث
شد متفکران و روزنامهنگاران و فیلسوفان ،برخی در
حمایت از نولته و برخی در حمایت از هابرماس وارد
این مناقشه شوند که حدود دو سال طول کشید که
مناظرهها و مصاحبههای مفصلی انجام شد و برای این
دعوا بیش از  1200مقاله در نشریات درج شد و چند
ده کتاب درباره آن نوشته شد و بعد از دو سال رفتهرفته
فروکش کرد و میتوان گفت قطعا تعیین پیروز این
مناقشه کمی سخت است اما بهنظر میرسد ،پیروز
این مناقشه هابرماس بود .نه از جهت نظری بلکه به
این دلیل که بعد از این مناقشــه نولته منزوی شد
و محبوبیتــش را بهعنوان متفکر از دســت داد .اما
مسئله نوع دعواست .نگرش نولته مستلزم پرداخت
هزینههــای زیادی بود .حتی نولتــه را مورد حمله
فیزیکی قرار دادند و اتومبیلش را به آتش کشیدند و با

را باهم مقایسه کند؟ در شوروی تسویه طبقاتی است
و در هولوکاست تسویه نژادی .بزرگان اندیشه نازیسم
تنبیه بلشویکها را شامل تنبیه یهودیها میدانند.
زیرا یهودیها بودند که انقالب بلشویکی کردند.
نولته معتقد بود که مسئله ناسیونال سوسیالیسم را
تاریخی کنیم اما هابرماس معتقد بود که جنایتهای
نازیها باید برای ما یک اندوخته اخالقی بیاورد .نولته
به تاریخیســازی پدیدهها اعتقــاد دارد و میگوید
فاشیســم مرده و نیازی نیست به آن لگد بزنیم و این
برای اخالقگرایان قابلقبول نیست .پس دعوا دعوای
میان اخالقگرایان و تاریخگرایان بود .نولته در دهه90
به اندیشههای فلسفیتر روی آورد و کتابی تألیف کرد
که بسط اندیشههای هایدگر در علم تاریخ بود و کتاب
تاریخ اندیشی در قرن بیستم را نوشت .نولته به تاریخ ما
در 28مرداد 1395درگذشت .نولته فلسفهخواندهای
بود که به تاریخ آمد و به فاشیسمشناختی پرداخت و
بعد به ایدئولوژیپژوهی و بعد به فلسفهخوانی رسید و
وجوه تاریخی انسان را واکاوی کرد تا بپرسد که آیا ما
خ گذار کردهایم یا نه؟ و در همه اینها
به دوره پساتاری 
یکچیز در نولته ثابت بود و آن تاریخاندیشــی بود.
تاریخاندیش با فیلسوفِ تاریخ فرق دارد.
برویم سراغ اولین کتابی که شما از ارنست
نولته ترجمه کردید.

من ترجمه کارهای اصلی نولته را در دست دارم .منتها
آن کتابها بسیار حجیم هستند .به همین خاطر به
فکر افتادم که یک تکنگاری درباره نولته ترجمه کنم
کهپنجاهسالزندگینظریاوراپوششدهد.بههمین
جهت کتابی ترجمه کردم از یک پژوهشگر آلمانی به
اسم زیگفید گرلیش ،با عنوان «ارنست نولته ،سیمای

را بهطورکامل منتقل نکنیم نمیتوانیم درک کنیم.
چطور میشود هابرماس را بهتنهایی شناخت .پازل
نظری که ما انتقال دادیم پازل ناقصی اســت و این
اصلیترین دلیل من برای ترجمه آثار نولته بود که
نباید تصویر ناقصی از اندیشههای غربی داشته باشیم
و با این تصویر ناقص نتیجههایی هم که میگیریم
نتیجههای ناقصی اســت .فاشیسمشناسی مورد
نظرم بود اما نولته کسی است که بر سر اندیشههای
او دعوا بوده و اگر ما اســمش را نشنیدیم ،این از کم
کاری ماست .ضمن اینکه دعوای تاریخنگاران مسئله
مهمی است .ما فلسفه میخوانیم ،تاریخ میخوانیم،
اخبار را پیگیری میکنیم اما از این دعوا بیخبریم.
ما هم ممکن است از این دعواها داشته باشیم ،باید
بفهمیم آنها چرا باهم درگیر شدند .چرا این دو متفکر
هیچوقت سر یک میز ننشستند تا با هم بحث کنند.
بنابراین من ضروری دانســتم کتابی درباره دعوای
تاریخنگاران هم ترجمه کنم تا با این مبحث بسیار
مهم آشنا شویم ،بنابراین کتاب «آشوویتس یکتا؟
ارنســت نولته و یورگن هابرماس و  25سال دعوای
تاریخنگاران» را ترجمه کردم که نشــر کویر آن را
منتشر کرد که صرفا به مسئله دعوای تاریخنگاران
پرداخته است و برای عالقهمندان به هابرماس هم
بســیار جذاب خواهد بود .کتاب بافت جالبی دارد.
مصاحبه با نولته و شاگردان نولته داشته ،از دوسوی
دعوا مقالــه دارد و حرف دو طرف دعوا را شــنیده
است .نویســنده کتاب یعنی «ماتیاس برودکرب»
سیاســتمداری آلمانی اســت که وزیر فرهنگ و
آموزش در یکی از ایالتهای آلمان اســت .خودش
هم مقدمه و هم جمعبندی مفصلــی دارد .این دو
کتاب برای شناخت نولته بود و بعد دو کتاب از نولته

مخاطبان این چهار کتاب ،یعنی اندیشههای
ارنستنولتهبامحوریتفاشیسمشناسیدر
ایران چه کسانی هستند؟

حوزهتاریخوجامعهشناسی،جامعهشناسیسیاسی،
روانشناسی تودهها ،فلســفه تاریخ و تاریخنگاری ،
به طور کلی مخاطبان گســتردهای دارد اما مهمتر
از همه برای من این اســت که نولته با  50سال کار
نظری الگوی تاریخنگاری ایجاد کرده که منحصر به
آلمان و اروپا و جنگ جهانی نیست .این الگو را همهجا
میشود محتوای جدیدی داخلش ریخت و نتیجه
گرفت .نولته برای ما فرمول ایجاد کرده زیرا با دستگاه
نظریای که برای ما ساخته میتوانیم یک محصول
ملی ایجاد کنیــم و چون با بقیه فرق دارد هابرماس
به نولته حمله میکند و نولته سیستماتیک تحلیل
میکند .بعد اینکه فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم
و مارکسیسم را بشناسیم .توتالیتاریسم را بشناسیم
خ گذار کردیم یا نه؟ نولته
و بفهمیم آیا ما به پساتاری 
ویژگیهای وجود تاریخی را تعریف کرده و میگوید
یک انسان اگر این ویژگیهای وجود تاریخی را داشته
باشد میشود انســان تاریخی و اگر اینها را نداشته
باشد از تاریخ خارج شــده است .درواقع کار بزرگی
کرده اســت .چون الگوی اندیشه ایرانی ایجاد کرده
که مهمتر است.
در جامعه ایرانی این کتابها نباید چندان
خواننده عام داشته باشند مگر کسی که
عالقهمند به موضوع باشد ،اندیشههای
نولته در کدام بخش از جامعه ایرانی مفید
واقع میشود؟

همه کسانی که در علومانسانی کار کردند میتوانند
مخاطب کارهای نولته باشند بهویژه عالقهمندان به
تاریخ ،سیاست و علوم اجتماعی.

