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پس از  ۱۹۴۰در سپتامبِر  شیهشتاد سال پ نیامیوالتر بن م؛یدانیکه م همانگونه
درگذشت.  پرتبو ِی هدر دهکد ا،یبه اسپان یشیو ِی هاز فرانس ختنیگر یتالش برا

در تابستان سال  یآلمان ِی هودی ای ستیضدفاش ِی ههمچون هزاران پناهنداو 
 کیدر « از کشور دشمن یاتبعه»دوم به عنوان  ِی در آغاز جنگ جهان ۱۹۳۹

 ِک یتراژ یهافصل نیآورتراز شرم یکیدوران  نیشده بود. ا یاردوگاه زندان
نفکران و روش ِی هکه به لطِف مداخل نیامیسوم بود. بن ِی جمهور خیتار
شود.  «دیناپد» یاز اردوگاه آزاد شد، تالش کرد تا در مارس ِی فرانسو سندگانینو

در دام افتاد:  یشیو ِی هدولت فرانس ِس یو تأس بسکه با آتش دینکش یاما طول
عنوان جذاِب  رِ یو گشتاپو ز شدندمیمدام بازداشت « ناخوانده گانگاِن یب»
بود  یخیتار ِی هلحظ نیکرده بود. در ا نیکم ییدر هر جا« بسشآت ونیکمس»

 یانآلم سِت یضدفاش ِی هپناهند کی تکویرا زد. ف تکویف زایل ِی هدِر خان نیامیکه بن
در  کیبار ریمس کی ستریل ِی هجاد- ایرفتن به اسپان ری( بود که مسیهودی)
 نیامیبن تا  یدر معرِض خطر بودند. نها شتریکه ب دادمینشان  یرا به کسان -رنهیپ

و  ایبه مرِز اسپان -اشیسالمت تیبه خاطر وضع- یبه سخت تکویبا کمک ف
 .دیپرتبو رس ِی هدهکد

نداشتِن  ِی هبه بهان سیشد و پل ری)فرانکو( دستگ سیپل ِی هدر پرتبو به واسط اما
 گشتاپو یعنی، یشیگرفت او را به دولِت و میخروج از فرانسه تصم ِی زایو

 شِب مهین». دیمتعهدانه را برگز ِی خودکش کی نیامیرو بن نیدهد. از ا لیتحو
از  یمین نیاستال ِی شورو ِی دستبا هم تلریسوِم ه ِش یبود و را دهیفرا رس« قرن

به همان اندازه که  نیامیبن ِی همه خودکش نیاروپا را اشغال کرده بود. با ا
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 سمیفاش هِ یو مقاومت عل یعمِل اعتراض نیحال واپس نیبود، در ع دکنندهیناام
 .بود

 نیامیسهم  والتر بن ی  هدربار  ییتزها د،یگذرانمی نظراز  ریکه در ز  یادداشتی
 :هستند یستیمارکس ی  انتقاد ی  هیدر نظر 

Iیانتقاد ِی هینظر اِن یممکن متعلق به جر یمعنا نیترعیدر وس نیامیوالتر بن ــ 
مارکس  یهادهیُملِهم از ا یفکر یانیجر یانتقاد ِی هینظر گرید یانیاست. به ب

تنها نه هینظر نی. اآوردمیمکتب فرانکفورت َسر بر  رامونیپ ایاست که از جانب 
را به  یو تمدِن غرب تیو اساِس عقالن هیپا نیبلکه همچن یقدرِت بورژواز

تئوردور آدورنو و ماکس  ِک یدوسِت نزد- نیامی. بدون شک بنکشاندمیپرسش 
 کیالکتید یعنی هاآن ِی اثِر اصل ژهیوبهآنان  یهابر نوشته -مریهورکها

اوقات  یگاه یو حت هادهیاز ا یاریبوده است؛ آنجا که بس رگذاریتاث یروشنگر
به  نیهمچن نیامیشان. بنبدون ارجاع به منبع میکنمی مشاهدهرا « هاقولنقل»

 یصفات ِی هواسطبههمه  نیمکتب فرانکفورت حساس بود؛ با ا ِی اصل نیمضام
را  یانتقاد ِی هیفرد هستند و سهم خاِص او در نظربهکه منحصر- یمشخص
 .بود زیمتما هااز آن -بخشندمیصورت 

 رفتنی. نپذاوردیبه دست ب یدانشگاه تیموقع کیهرگز نتوانست  نیامیبن
او را به  -یدراِم سوگناِک آلمان ِی هاش درباررساله– اشیدانشگاه تیصالح
 ِی زندگ کینگاِر مستقل محکوم به و روزنامه «بیاد» س،ینومقاله کیعنوان 

 یزندگ نیا اوضاع( ۱۹۳۳-۴۰) سیپار ِد یدوران تبع یکرد؛ البته در ط ثباتیب
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از آن  میکه مانها الیروشنفکراِن س ئاِل دهیا پیاز ت یابدتر هم شد. نمونه
 ِت یوضع نی. ایاهیو حاش گانهیب یاریبود: تا حدود بس نیامیبن کندمیصحبت 

گاه ِی زفهمیممکن است در ت یوجود  .باشد میسه نیامیبن ِی هبراندازان ِی آ

IIبود که  یکس نینخس نیامیمکتب فرانکفورت بن شمنداِن یاند اِن یدر م ــ
نامنسجم، مبهم »فلسفه  نیرا به پرسش گرفت. به زعِم او ا شرفتیپ ِی دئولوژیا

را مالحظه  «یسرعت»فقط آن  یخیتار نِد یکه در فرا یااست به گونه «قیو نادق
حرکت  شرفتیپ رِ یدر مس شیوب-کم هاو دوره هابر طبق آن انسان»که  کندمی
از  شتریب شهیهم یبار برا کی ن،یامیبن( ۱۹۱۵ ان،یدانشجو یزندگ«).کنندمی

 یبورژواز «ِی هانیگراشرفتیپ» یهاا از شِر آموزهر سمیکرد تا مارکس یهمه سع
 کیامکاِن »بود:  نیا هاپاساژجهت هدف او در کتاب  نینجات دهد. از ا

 نیرا نابود کرده باشد، همچن شرفتیپ ِی هدیکه در خود ا یخیتار سِم یالیماتر
 سمیالیاثر لحاظ شود. ماتر نیدر ا یشناختهدِف روش کیبه عنوان  تواندمی
است که  یبورژواز دِن یشیاند ِی هویمخالفت با ش ِی هواسطبه قا  یدق یخیتار

-به «شرفتیپ»متقاعد شده بود که توهِم  نیامیبن« .کندمی دایخاستگاهش را پ
 نشیب کی نیو همچن «خیتار اِن یشناکردن همسو با جر»به  باور ژهیو
 ِی موجود در شکسِت جنبِش کارگر ِی و فن یدینسبت به نظاِم تول یرانتقادیغ

به  توانمیتوهمات  نیا انیبوده است. در م میسه سمیآلمان در مواجه با فاش
 نیدر چن ماست؛ آنه زیبرانگ رتیما اشاره کرد که ح ِی هدر زمان سمیحضوِر فاش

( یاسینوربرت ال ی)به معنا« تمدن ندیفرا»که محصوِل دو قرن  یمدرن ِی اروپا
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 ِی هتیمدرن نیهم ِی شناختبیسوم، مظهِر آس ِش یرا ییاست: آنچنان که گو
 .ستیمتمدن ن

IIIقرار دادِن -آدورنو  با هدِف  یانتقاد ِی هیمتفکراِن نظر شترِ یب کهیدر حال ــ
 بخِش ییهادر خدمت اهداِف ر یتمدِن بورژواز ِک یرمانت ِی هکاراننقِد محافظه

بود که به تصاحِب  یاز آن متفکران یکیاتفاقا   نیامیهمسو بودند؛ بن -یروشنگر
 یاریبس ِی هعالق یدارهیضدسرما سِم یسیرمانت یهادهیا و نیمضام ِی انتقاد

 مارکس ِی تا بده دهدمیمدام به ُکِرش ارجاع  پاساژها. در کتاب دادینشان م
 هانیترضد انقالب یحت یو فرانسو یآلمان یهاکیبه رمانت -هگل از طریق-

هم  چهیو نیوهانس بادر، باخوفن  یهااستدالل ِی ریرا برجسته کند. او در بکارگ
نکرد. در نظِر  غیدر یدارهیتمدِن سرما یهااسطوره دِن یدر هم کوب یستادر را

 انیم زیبرانگرتیح کیالکتید کی یانقالب یهاکیرمانت گریهمچون د نیامیبن
به  نکهیرستگارشده وجود دارد؛ نظر با یاندهیو آ هاگذشته نیتردوردست

 -رکلوس زهیال ستیآنارش داِن یبا الهام از انگلس و جغراف-باخوفن  یتزها
و بدون  یبدون طبقه، بدون قدرت استبداد ِی هجامع کیوجود  ِی هدربار

 .دادمینشان  یاریبس ِی هعالق خیتار دِم دهیدر سپ یپدرساالر

تا بهتر از دوستان  بخشدمیفرصت را  نیا نیامیبه بن نیهمچن تیحساس نیا
همچون  یاخواهانهیـ آزاد کیجنبش رمانت یدامنه و معنا اشیفرانکفورت

 ِی هفیاز وظ ۱۹۲۹اش در سال که در مقاله یاگونهبه ابد؛یرا در  سمیسورئال
. زندمیحرف  انقالب یهاآرمان یبرا یستیسورئال ِی همستان ِی روهاین ریتسخ
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امتزاِج هنر و  یبرا یبه عنوان تالش سمیسورئال تیهربرت مارکوزه هم به اهم
گاه بود؛ اما چهل سال بعدتر از بن  .دیرس افتیدر نیبه ا نیامیانقالب آ

IVیانتقاد ینیبدب» یهواخواِه نوع اشیهم مثل دوستاِن فرانکفورت نیامیبن ــ» 
در  ۱۹۲۹به خود گرفت. او در سال  یشکِل انقالب کی ینیبدب نیبود که با او ا

 یدفاع کرد که اقدام در راستا دهیا نیاز ا یحت سمیسورئال ِی هاش دربارمقاله
خود  ِی اعتمادیب اوبودن است.  یمعادِل همان انقالب «ینیبدب دهِی سازمان»

 کیرونیآ ِی ریگجهینت کیو در  کندمی انیدر اروپا را ب ینسبت به سرانجاِم آزاد
 ِی هفاربن و توسع ی.جیمطلق تنها در شرکت آ ناِن یاطم»: کندمیاضافه 

که  نیامیوجود بن نیبا ا« وجود دارد. یآلمان ناز ییهوا یروین زِ یآممسالمت
آلمان بر  ییهوا یرویرا که ن یاتیجنا توانستمین یبود حت نیبدب اریبس

را که شرکِت  ییهاقساوت ایکرد؛  لیتحم انیرنظامیو غ ییاروپا یشهرها
« دادِن جلوه یعقالن» ی)مورد استفاده برا بکلونیگاز س دیفاربن با تول ی.جیآ

ن همه یکند. با ا ینیبشیساخت، پ انی( نماهایو کول انیهودی ِی ُکشنسل
برخوردار بود  رتیبص نیبود که از ا هاآن سال سِت یتنها متفکِر مارکس نیامیبن

 ِی هدر بحبوب توانستیم یرا نظاره کند که بورژواز یدهشتناک یهافاجعه
 .کند دیبحران تول

Vقادر  یبه صورِت درخشان یانتقاد ِی هیمتفکراِن نظر گریاز د شتریب نیامیبن ــ
در  دگانیدستم ِی انقالب ِی هرا به خدمِت مبارز یهودی سِم یانیمس نیبود مضام
 بهرهیب مریهورکها ای -ریاخالق صغ ژهیوبه-و آدورن یهااز نوشته یآورد. برخ
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 خ  یمفهوم  تار ی  هدربار ییتزهادر  نی. اما استندین یستیانیمس یهافیاز موت
 شود؛میمبدل  یخیتار سمیالیماتر ِی به حامِل مرکز سمیانیاست که مس نیامیبن

 الیمبتذل )سوس سمیبه دسِت مارکس یخیتار سِم یالیماتر نکهینظر به ا
عروسِک اتومات دچار شده بود. در  کی( به سرنوشِت سمینیاستال ای یدموکراس

و  یستیانیفوران مس انیکلمه( م ِی بودلر یمطابقت )به معنا ینوع نیامینگاِه بن
 ِی سلطه وجود دارد. در تِم اصل ِی خیتار وستارِ یدر پ یاانقالب به عنوان وقفه

 -کندمیاختراع  مییبهتر است بگو ای-آن را فهم  نیامیهمانگونه که بن سمیمسان
 یاله امبرانیپ ای ییفرد استثنا کیاز جانِب  داکردنینجات پ یمسئله، انتظار برا

اعطاء شده  «فیضع ِی ستیانیمس یروین کی»به هر نسل  کهیی: از آنجاستین
 نیاست و آنچه که مهم است بکار انداختِن ا یجمع «حیمس» نیاست، بنابرا

 اِت یو االه نیامیبن والتر نیهمه ب نینحو ممکن است. با ا نیبه بهتر روین
 .داردوجود « قرابِت محرمانه» کی بخشییرها

VIِی همبارز ِی هاز همه دلبست شتریب نینامیب یمتفکراِن انقاد ِی ههم اِن یاز م ــ 
جهان بود. همانگونه که در  رییو تغ خیفهِم تار یبرا یبه عنواِن اصل یطبقات
 یبر مؤرخان افتنیاز حضور  چوقتیه» یطبقات ِی هنوشت: مبارز ۱۹۴۰ یتزها

 یدر تزها دهیا نیدر واقع ا« .ستدیامیمارکس هستند باز ن ِی هشیکه متأثر از اند
 ِی و بازشناس نده؛یگذشته، حال و آ انیم یاساس وندیپ کیبه عنوان  نیامیبن

 ن،یامی. بر نگاه بنشودیو عمل مدام تکرار م هینظر انیم یکیالکتیوحدِت د
تا  خیدر نگاِه او تار کند،میطلوع ن یدیتول یروهاین ِش یهمچون گشا خیتار

 ِی به جا نیامیاست. بن دگانیدستمگران و ستم انیم دنیگَسر حِد مرگ جن
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را به عنوان انباشت  خیکه حرکت تار- عامیانه سِم یمارکس ِی انداِز تکاملچشم
طبقاِت باِر فاجعه یهایروزیدر عوض بر پ -ردیگمیدر نظر « دستاوردها»

 .کندمی دیحاکم تاک

تا هنگاِم مرگش بر  نیامیمکتب فرانکفورت، بن یاعضا گرید شترِ یخالف ب بر
 نیبدب قا  یکرد. عم هیتک تیانسان بخِش ییرها ِی روین ِی هبه مثاب دهیدطبقات ستم

-شده  دهیکش یبردگبه ِی هطبق نیهرگز چشمانش را بر آخر ر،یناپذمیاما تسل
 ییشدگان کاِر رهانسِل مغلوب مکه به نا» یاقهطب بندد؛مین -ایپرولتار یعنی

 ِی هنظرانکوته ِی نیباگر چه با خوش نیامیبن( XIIتِز «).رساندمیرا به انجام 
وجود  نیبا ا ست،ین میسه «شانیاهتود گاهیپا» ِی هدربار یاحزاب کارگر

برخوردار است نظام  تیقابل نیکه از ا داندمی ییروین گانهیرا  دهیدستم ِی هطبق
 .کند رنگونسلطه را س

VIIانقالب وفادار بود.  ِی ستیمارکس ِی هدیسرسختانه به ا نیهمچن نیامیبن ــ
-مین فیتعر «خیموتوِر تار» ِی بهالف مارکس او انقالب را به مثابر خ مطمئنا  

عمِل  کند؛می ادیبار فاجعه انیدر جر یاهوقف ِی بهمثابهبلکه از انقالب  کند،
همه انقالِب  نی. با اکشدمیرا  یکه ترمِز اظطرار یتیبشر بخِش ییرها

جهِش  ِی هنقط ماند؛می یباق نیامیهمچنان افِق تامالِت بن یاجتماع
 سِم یالیاز ماتر رشیبازتفس دیکلشاه ن،یامیبن ِخ یتار ِی هفلسف ِی ستیانیمس
 ِی از شورش بردگان به رهبر-گذشته  یهارغِم شکستیاست. عل یخیتار

رزا لوکزامبورگ در  سِت یاسپارتاک ِی هیتحاداسپارتاکوس در رِم باستان گرفته تا ا
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همانگونه که مارکس تصور  ،«یکیالکتید زِ یخ» نیانقالب، ا» -۱۹۱۹ هیژانو
به کار انداختن از  ِی آن حاو کیالکتید(  XIVتزِ .)هنوز ممکن است «کردمی
فوران در زماِن حال،  کیاست؛ « وار به درون گذشتهپلنگ زِ یخ» کی قیطر

 «.اکنون-زمان»بر  یهجوم

VIIIکه مراقِب -برخالِف دوستانش در مکتب فرانکفورت  نیامیبن ــ
تر شود. بدون کینزد یستیکمون یهابه جنبش کردمی یسع -استقاللشان بودند

 کینزد نیدر ا سیالس هیآس یعنی ییایلتون کیشک عشِق او به هنرمنِد بلشو
 ونههمانگ- ۱۹۲۶حدود سال  یخاص ِی هدور کیشدن نقش داشت ... او در 

در َسر دشته است که به حزب  یحت -سدینویدوستش گرشوم شولم م یکه برا
 ۱۹۲۸-۲۹کار را نکرد، اما در سال  نیآلمان ملحق شود. اگرچه ا ستیکمون

مالحضاِت  دش،ی بازدکرد و در خاطراِت  دارید یشورو یهاهیاز اتحاد
چپ است.  وِن یسیاو با اپوز ِی همفکر ِی هدهندوجود دارد که نشان یایانتقاد

 -۱۹۳۵و  ۱۹۳۳ یهاسال نیب طور خاصبه- ۱۹۳۰ ِی هده یهمه در ط نیبا ا
 کیدوره  نیاگرچه ا شود؛می کینزد یشورو سِم یبه مارکس رسدمیبه نظر 

شروع به  ۱۹۳۶که از سال  دینکش یطول . اماماندمی یمدت باقپرانتِز کوتاه
که در  همانگونهوجود  نیکرد. با ا یشورو سمیفاصله گرفتن از مارکس

خاطر  نیبه ا داشتمی یبه شورو یمکاتباتش آمده است اگر هنوز اندک باور
متحِد  گانهی -اشیاستبداد تیعلرغِم ماه- یشورو ریبود که اتحاد جماه

 نیا بنتروپیر-مولوتوف مانیبا پ ۱۹۳۹در سال  تا  یبود. نها هاستیضدفاش



 

Problematicaa.com 
 

 

10 

 «انِت یخ» خیمفهوم تار ی  هردربا شیدر تزها نیامیرفت: بن نیباور هم از ب
 .را محکوم کرد« به جنبش خود» ستینیاستال یهاستیکمون

XIِی هادهیهمه بارها و بارها به ا نینبود، با ا ستیتروتسک نیامیوالتر بن ــ 
 .کردمیارتِش سرخ ابراز عالقه ر انگذایبن

Xِی هودیو فرهنِگ  یآلمان ِک یدر سنِت رمانت شهیر قا  یعم نیامیتفکر بن ــ 
ها و خاص؛ جنگ ِی خیتار ِی هنیزم کیبه  یدارد: پاسخ یمرکز یاروپا

تامالِت  ِی اصل نیهمه مضام نیبا ا. ۱۹۴۰تا  ۱۹۱۴ یهاسال نیها بانقالب
آور شگفت یانهبه گو خیمفهوِم تار ِی هاو دربار یتزها طور خاصبهو  ن،یامیبن

 ،یفرهنگ یهاتیفهم واقع یبرا یبه ما ابزار نیمضام نیُگستر هستند: اجهان
و  هانهیزم گریها، دقاره گریدر د یاجتماع یهاجنبشو  یخیتار یهادهیپد
 .دهدمیها دوره گرید

 

 :تزها در ی  سیانگل راست  یو  *

/https://fourth.international/en234fbclid=IwAR?38fhKm8H
PwICGWdwL8ceF7zaamM6Mh4f7-O

XiuTWlVmzh9ATrgS5oEvXM 
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