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 به اعیاجتم هستی شناسیهستی لوکاچ، جرج سترگ اثر در «مارکس» بخش یترجمه «:نقد»توضیح 

ه صورت گرفت و سال گذشت خسرویاز سوی کمال  پیش سال سه دو طی که بود ارزنده و ضروری کاری فارسی،

ای از عمده که بخش جااستقبال خوانندگان در زمانی بسیار کوتاه به چاپ دوم رسید. از آن به دلیل انتشار یافت و

ی خسروی به این ترجمه را نیز، که حاوی نکات منتشر شده بود، قصد داشتیم مقدمه« نقد»تر در این اثر پیش

ی آن به فارسی است، منتشر کنیم، که بیماری ناگهانی مترجم ویژه ترجمهی کار لوکاچ و بهنظری مهمی درباره

شناسی هستی هستیی انتشار چاپ سوم اینک در آستانهی روال عادی کارها را از هم گسست. شیرازه

بی ی او پیرامون خیزش انقال، با خوشحالی از بهبود نسبی حال کمال خسروی و انتشار جستارهای تازهاجتماعی

 .گذاریممی« نقد»کنونی، این متن را در اختیار خوانندگان 

 شناسیییک: هست

-هی ژوئیوگویی کوتاه و بسیار خواندنی که در شمارهفروبست. او در گفتدیده از جهان  1791جُرج لوکاچ در ژوئن 

 قدری را که پس از درگذشتش زیر عنوانی گرانانتشار یافت، مجموعه ریویو لفت نیوی انگلیسی اوت نشریه

کند که، منتشر شد، تالش برای طرح درست پرسشی توصیف می شناسیِ هستی اجتماعیپیرامون هستی

بود. « نادرستی طرح شدهکامالً به( »1791) تاریخ و آگاهی طبقاتیمند و مشهورش او، در اثر ارزشبه زعم 

ضرورت »ی بیستم، کارل کُرش، آنتونیو گرامشی و من کوشیدیم معضل ی بیست سدههای دههگوید: در سالمی

یاب ار کامکیک از ما در ایناما هیچ« یم.الملل دوم بود، حل کنریگ بینتاریخی و تأویل مکانیستی از آن را، که مُرده

 «حتی گرامشی که شاید بهترینِ ما بود.»نشدیم، 

ن به ی او، نگاهی دیگر و دیگرگو، به گفتهشناسیِ هستی اجتماعیپیرامون هستیی لوکاچ در برنامه

ی لهراستی نیز مسئهاست؛ و ب« شناسی و علیتغایت»ی بین یا، به تأکید او، رابطه« ضرورت و آزادی»ی رابطه

لوکاچ پیرامون  کند. در تالش و کنکاشکننده در این اثر عظیم ایفا مینقشی بسیار تعیین« کار»شناختیِ سرشت غایت

بند ماندن به نام و میراث و پیامدهای فرسای او در حل تناقض پایتوان کلنجار تواناست که می« کار»ی مقوله

یتی و گنجانیدن هو اشتیسن سو، و تهی کردن آن تا آخرین لحظه و هجا از معنای از یک« شناسیهستی»ی مقوله

 د.اش نامیمارکسی« شناسیهستی»هراس و پروا تازه در آن، از سوی دیگر، را آشکارا دید؛ هویتی که بتوان بی

 نمایتحقیقت سرشکند که در میت اشاره میاهمظاهرًا بسیار ساده و ک ایهوگو، لوکاچ به نکتدر این گفت

« ماعیشناسی هستی اجتهستی»گوید: عنوان اثر من است؛ می شناسی هستی اجتماعیپیرامون هستی

به »یا « یدرباره»یا « پیرامون»ی تأکید او بر واژه [1].است« شناسی هستی اجتماعیپیرامون هستی»نیست، بلکه 

اش را بر سرشت و جایگاه این اثر عظیم لوکاچ پافشاریی ساده، است. با همین اشاره (zur) «به رو»یا « سوی

ای تازه، دستگاهی فراآراسته، فراگیر، فراتاریخی، مستقل از زمان و شناسیکند: قصد او آفرینش هستیتکرار می
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تاریخی نیست. معضل اما این است که -تر از هر چیز، مستقل از هستی اجتماعی انسان اجتماعیمکان، و مهم

، یعنی «شناسیهستی»ی آن است. شدهشده و پذیرفتهدر معنای سنتی، شناخته« فلسفه»نام دیگر « سیشناهستی»

ی پدیدار شدن هستی ، مستقل از زمان و مکان و شکل و شیوه(ens qua ens) ی هستیشناختِ هستی به مثابه

گر یست که لوکاچ در این اثر بار دیکه عامل و فاعل این شناخت است. بیهوده ن ایهو هستنده و تعامل آن با هستند

جوهر، در مقام اصل »ای برای آن ارائه دهد: کوشد معنای تازهشود و میمی« جوهر»ی درگیر مفهوم و مقوله

ل و منافِی ی مقابی نقطهاش را به مثابهماندگاری به هنگام دگرشوندگی، اینک معنای کهنهشناختیِ برجایهستی

ظ، نو و ی حفناپذیرانهی اصِل گسستماندگاری به مثابهدر عوض، با تلقی اصل برجایدهد؛ صیرورت از دست می

ه ماندگارِی انتزاعی و ایستا بپیچیده و واقعیِ واقعیت، با تبدیلِ برجایهمی بهشکوفا کردن خویش در مجموعه

یچیده درونی جنبش امر پ ی شکلناپذیری به مثابهیاری گسست ماندگاریِ مشخص در چارچوب صیرورت بهبرجای

 [9]«یابد.آمیخته، به اعتباری نوزاده و ژرفایافته دست میهمو به

پذیر ، فراتاریخی بودن حک شده است و از آن جدایی«شناسیهستی»میانجیِ عبارت در معنای بالفصل و بی

نِ زد هویتی تازه، و پسهنگام حفظ آن با مندی و همآسای لوکاچ با شکستن دستگاهنیست. زورآزمایی غول

 ی تاریخیتِ هستی اجتماعی، زادراهِ سفر او در این اثر است.هنگام حفظ آن در قوارهفراماندگاری و هم

شناسی توان در شناخت سرشت اجتماعی و تاریخی هستی اجتماعی، عینک معرفتمعضل این است که چگونه می

 تاریخ و آگاهی طبقاتیی کتاب ر مهم و مشهورش به چاپ تازهی بسیاشناسی را کنار نهاد. لوکاچ در مقدمهو روش

کردم. و وبر به مارکس نگاه می [1]شناختی زیملگوید: با عینک روشسال پس از نخستین انتشار آن، می 44، 1799در 

 [4]«زد.شناسی مارکسیسم را میی هستی، خواسته یا ناخواسته، ریشهتاریخ و آگاهی طبقاتی»

ی هبند ماند، اما داعیپای« شناسیهستی»توان، و باید، به تعبیر و داللت است که چگونه می معضل اما این

 در نقد فلسفی و فرهنگی»اش کرد. اش گسست، اما تاریخیتوان از تاریخچهبخشش را رها کرد. چگونه میعامیت

ی قد اجتماعی تا حد نقدی صرفاً فلسفــ بسیار طبیعی بود که ن آوریم همین بس که هایدگر را در نظر بورژوازی ــ

بدل  “ی بشرسرنوشت و جبر زندگ”متعالی شود و ازخودبیگانگی ذاتاً اجتماعی به ازخودبیگانگی ازلی و ابدی مربوط به 

سخن گفت، اما نه کانت بود، نه هگل، نه هایدگر « شناسیهستی»توان از پرسش این است که چگونه می [5]«گردد.

محور ی دستگاهدر همین اندیشه»ی لوکاچ این است که جا، انگلس؟ داعیهجا و آنسارتر، نه حتی، اینیا هوسرل و 

کند. افترین وجهی به دور میها را به قاطعانهاند که مارکس آنهای فلسفه متمرکز شدهی آن گرایشاست که همه

با  یافتگی است؛ تفکری است کهال و سرانجامچون آرمان سنتزِ فلسفی، بیش از هر چیز واجد اصلِ کمدستگاه، هم

 [9]«شناختیِ یک هستیْ پیشاپیش سازگاری ندارد.تاریخیتِ هستی
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ط دادن و وبسشرح و ...شناسیپیرامون هستیمندسازی. سازی است و نه دستگاهقصد لوکاچ نه دستگاه

سی شناهستی»است و نام  ی شگفت و بدیعی است که او نزد مارکس کشف کردهمایهمستدل ساختن آن جان

شناسی نزد مارکس، نه در این یا آن اثر ویژه یا در این و آن گذارد. از دید لوکاچ، این هستیبر آن می« اجتماعی

 هاینوشتهدستی مارکس را از های اندیشهی پراکنده، بلکه در سراسر آثار او، ستونی است که مهرهاشاره

به هم پیوند  سرمایهو  های ارزش اضافینظریهو  روندریسهگگرفته تا  4411اقتصادی ـ فلسفی 

های هنوشتدستدارد. لوکاچ با ی مارکسی را راست، استوار و برافراشته نگه میزند و قامت سرفراز اندیشهمی

شود، زمانی که به هنگام اقامتش ، آشنا میتاریخ و آگاهی طبقاتی، هفت سال پس از انتشار 1711 در پاریس

دهد و ساز را به او نشان میای از این کشف دورانلنین، ریازانوف نسخه-مسکو و همکاری با انستیتوی مارکسدر 

دهد و می« با مارکسیسم را تغییر»ی او «کل رابطه هانوشتهدستخواندن این »کند: دنیایش را دگرگون می

 [9].کندمی« دیگرگون»اش را «انداز فلسفیچشم»

ناختی، شگمان از منظری هستیی مارکس، و بیی اندیشهچند لوکاچ با تأکید بر خط پیوستهحال، هر  این با

ریافتی را کند و چنین د)آلتوسر( بین آثار آغازین و آثار دوران بالندگی او را قویاً انکار می« شناختیِ گسست معرفت»

ندد، به چه خود لوکاچ بپساز آن به دیالکتیک، بیش ...شناسیپیرامون هستیداند، رویکرد سراسر خطا می

از »تر است: شناختی مخالفان آلتوسر دورتر و از تأویل انساننزدیک« تعینیکم-بیش»ی به مثابه تأویل دیالکتیک

بافته از اتنگ درهمهایی تنگشناختی قانونیت و تاریخیتْ متعارض و نافی یکدیگر نیستند، بلکه شکلمنظری هستی

و [ 8]«ی ناهمگن، ناهمگْن جنبنده، استهای پیچیدهکه در گوهر خویش عبارت از مجموعهبیان واقعیتی هستند 

توان مندی عقالییِ حقیقی در فرآینِد کل، بسیاری اوقات، بسا بشناختی تاریخیت و قانونناپذیرِی هستیاین گسست»

ود. ساختمان فکرِی شفهمی میگفت به طور مرتب، در مارکسیسم ]و در انتساب به مارکسیسم[ دچار کج

ور از انتظار روی دهیچاش دست یافت و بهترین پیکریافتگیخردگرایانه برای امر ترقی نزد هگل به جذاب -فلسفی

ــ  ای ماتریالیستی و به حاکمیت و تقدم قدرقدرِت امر اقتصادیاش به قوارهسازیبا وارونه نبود که این پیکریابی را ــ

هایی از ی تاریخی تازه بسازند. مارکس خود همواره به چنین دریافتبکنند و از آن فلسفهشامل حال مارکسیسم هم 

 [7]«روشش اعتراض کرده است.

 ی ارزشدو: مقوله

لنجار او با شناسیْ کها برای تالش لوکاچ در طرح محتوایی تازه و دگرگونه برای هستیترین نمونهیکی از برجسته

 اصطالحی ارزش، هم در معنای بهی تبیین مقولهاو خود را به گرداب ماجراجویانه کهاست. همین« ارزش»ی مقوله

ناسی شدو، از منظر هستی کوشد بین اینافکند و حتی میاش میاعتباری -«اخالقی»اقتصادی آن و هم در داللت 

شناسی تیهس»ژرفای گردابِ معضل ی پُرتالطم و گر گسترهی اجتماعی و تاریخی برقرار کند، نمایانااجتماعی، رابطه
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قریباً ت ــ ی[ ارزشنامیدن این مقوله با ]واژه»رود که بگوید: جا پیش میاست. در این راه او تا آن« هستی اجتماعی

ر ای که ما دمستقل از آگاهیی اجتماعی واقعی، عینی و روی تصادفی نیست. رابطههیچــ به هازبانی در همه

گمان یآری و بدر تحلیل نهایی،  هیچ خسرانی برای عینیتش ــکنیم، بیگذاری مینامجا با اصطالح ارزش این

ها شها را ارزای است که ما آنی آن روابط اجتماعیشناختی همهی هستیپایههنگام بنــ هم فقط در تحلیل نهایی

اری گذشان ارزشرفتارها در تفویض اعتبار اجتماعی که نامی آن انواعی از ی همهنامیم؛ و از این طریق، شالودهمی

 [11]«است.

ی استدالل های فراتاریخسازی و دریافتناپذیر علیه هرگونه دستگاهلوکاچ با صراحتی آشکار و با قاطعیتی خلل

گلس را هارات اناظی انتزاعی منطقی، حتی برخی از به مثابه« ارزش»ی ویژه در انتقاد به تلقی مقولهکند و، بهمی

ترین همی مبه مثابه« ارزش»ی تأویلی فراتاریخی از مقولهکم ــ راه را بر دست حال ــ این کند، بامستثنی نمی

اصل هماهنگ »د: نویسناپذیر میبندد. او با صراحت و قاطعیتی تأویلمقوله در نقد مارکسیِ اقتصاد سیاسی کامالً نمی

 ها هستند. اما دقیقاً بهها، در نگرشی صوری، همانا فقط ارزشکه این ارزشبر اینسازی مبتنی است نواختو یک

برد؛ نمی شان راهشناختیناگزیر به ]درک[ خودویژگی و ناهمگنیِ هستیمندسازی، بههمین دلیل ]رویکرد[ دستگاه

شود بدل می ایزداییتاریخیتحال ناگزیر به هایی درعینسازیحتی اگر نخواهیم بگوییم که هر یک از چنین منطقی

اش را از دست بدهد ی مشخص خود و موجودیت مشخص ـ واقعیتواند زمینه و پایهکه از طریق آن، هر ارزش می

ی ، در جای دیگر راه را بر تعمیم گسترده[11]«ی خود وارد نظام شودوروباختهی صوری و رنگی سایهو به مثابه

پژوهش در تطور اقتصادی »بندد: نامد، نمی، می«ارزش اقتصادی»چه او ارزش، یا آنی اجتماعی و تاریخی مقوله

دهد که به موازات پیدایش و شکوفایی اجتماعیت و پس راندن سدهای زندگی بشر به آشکارگیِ تمام نشان می

یابد و از ش میگسست و با ضرباهنگی هماره فراتررونده افزایشده بیهای آفریدهطبیعی، از یک سو کمیت ارزش

عنای یابد. این، به زبان اقتصادی، به مگسست کاهش میها نیز بیسوی دیگر کارِ اجتماعاً الزم برای تولید این ارزش

 [19]«محصول است.هنگام کاهش دائمی ارزش تکها و همافزایش مجموع ارزش

کوشد ا میجاست. او در این« کار»ی لهپیوند گریزناپذیر آن با مقو« ارزشْ»ی معضل لوکاچ در کلنجار با مقوله

را به ارزش مصرفیِ محصوالت مادی و « ارزش»، این تأویل از «ارزش اقتصادی»ای به نام با متمایز کردن مقوله

ار، در بنابراین ک»کند که نقل می گروندریسهغیرمادی انسان پیوند بزند، و حتی عبارت مشهور مارکس را از 

های جامعه ی شکلی کار مفید، شرط وجود انسان، مستقل از همههای مصرفی، به مثابهی ارزشمقام سازنده

وساز میان انسان و طبیعت و بنابراین برای زندگی کردن سوخت ای برای میانجیاست، ضرورت طبیعی جاودانه

 وساز میان او وسوخت مند انسان دری آن با فعالیت هدفو مغالطه« کار»ی حال همین ابهام مقولهبااین« انسان.

ای مندیمندی خود نیز قانوناین قانون»کند که کشاند. او تأکید میطبیعتْ لوکاچ را به سنگالخ معضل ارزش می

تماعی ماند که این هستی اجگیرد، اما تا زمانی مؤثر باقی میتاریخی است، زیرا متناظراً با هستی اجتماعی پای می
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ی ، اما ابهام دامنه[11]«ر پیشاپیش در چارچوب هستی اجتماعی سرشتی تاریخی دارندی قوانین دیگپابرجاست. همه

همتای آن در ، و در جایگاه بی«ارزش اقتصادی»ی ی ارزش، در معنای اخص آن به مثابهتاریخی صدق مقوله

« تماعیهستی اج شناسیهستی»برای « ارزش»داری، باری از دوش لوکاچ و استفاده از مثال ی تولید سرمایهشیوه

 دارد.برنمی

ی آور لوکاچ از مقولهی حیرتتوان در استفادهرا می« ارزش»و « کار»ردپای مشکل منتج از ابهام مقوالت 

پیدایش »های را به آغازه« کار اجتماعاً الزم»ی صدق طور که دیدیم، لوکاچ حوزهدید. همان« کار اجتماعاً الزم»

ل کرات استدالداند و بهکه او میدهد، درحالیتعمیم می« دن سدهای طبیعیو شکوفایی اجتماعیت و پس ران

ل واقعی یا پیکریافتگِی انتزاع تأویحتی اگر نخواهیم آن را به انتزاعی  ــ« کار اجتماعًا الزم»است که کرده 

ولید و مناسبات تی معینی از ای از تقسیم کار اجتماعی و شیوهــ موکول به سطح معین و بسیار پیشرفته کنیم

انی ی آرمهای آغازینی بلکه در جامعهتنها در چنان دورهنه« کار اجتماعًا الزم»حال از اجتماعی تولید است، بااین

انتظار  «هایشی تواناییاز هر کس به اندازه»ای که گوید؛ حتی در جامعهو مابعد سوسیالیستی نیز سخن می

ی کاالیی، و ساختار مبادله»ای که در آن گیرد، جامعهتعلق می« زهایشی نیابه هر کس به اندازه»رود و می

 بدیهی است که در خودِ »حال ، بااین«یابدپایان می کنندهدر مقام مصرفکارآیی قانون ارزِش فرد منفرد 

ی تولید دهکننتولید، با رشد نیروهای بارآور، باید زمان کار اجتماعاً الزم و بنابراین قانون ارزش به عنوان تنظیم

 [14]«بدون تغییر و معتبر باقی بمانند.

جا سرشت تاریخیِ هستی اجتماعی مخدوش شده است، تواند بداند چگونه در اینکس بهتر از خودِ لوکاچ نمیهیچ

. دستی به داوری خواننده استشناسی، در این مقدمه، پیشی لوکاچ در حل معضل تاریخیت هستیاما داوری درباره

 [15].امتفصیل در جای دیگری نوشتهباره بهایندر 

برانگیز دارد. او غواصی است که در قعر دریای مقوالت، حال کنکاش و تالش لوکاچ دستاوردهایی رشکبااین

 هایی که همچون کلیدیآورد، اندیشهنظیر به کف میکند و مرواریدهایی کمی مارکس غور میمفاهیم و اندیشه

یوار گشایند و، همچون پتکی نیرومند، دبست دیالکتیک انتقادی مارکس مییی بزرگ به روی بنهادرخشان دروازه

زایش و پیدایش ارزش، »ریزند: می ی ارزش را فروشناختی در نقد اقتصاد سیاسی و نظریههای روشبستبن

زایش  افکند: این روندمیکند، بالفاصله بر مضاعف بودن روشش پرتو اش میجا عرضهگونه که مارکس در اینآن

املش ی تاریخی تکو پویش، خود، نه قیاسی منطقی است از مفهوم ارزش و نه توصیفی استقرایی از مراحل ویژه

ه همتا و تازه است کسنتز[ بی= هاد ]نیابد، بلکه آن ]ارزش[ یک همای که شکل اجتماعی نابش را میتا نقطه

 های مشخص ومندیوار با کشف نظریِ قانوناندام -به لحاظ نظری شناسیِ تاریخیِ هستی اجتماعی راهستی

 [19]«کند.واقعاً مؤثرش متحد می
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 ی این ترجمهسه: درباره

تصور گاه که توانایی و شایستگی او در انجام کارش قابلحتی آن که مترجمی از دشواری متن اصلی گالیه کند ــاین

است که  ی آنــ نشانه پوشی شودگریزناپذیر و سرشتیِ تأویل در ترجمه چشمهای که از دشواریباشد و حتی این

 «واردش» متنی ...شناسیپیرامون هستیرو بوده است. متن اصلی مترجم خود در فهم متن با دشواری روبه

لکه برای ب های این ترجمهها و نارساییپوشی کاستیحال، نه برای پردهبااین. نیست مستثنی هم گالیه این و است؛

است، اما دشواری آن ناشی از « دشوار»آشنایی خواننده با فضای کار لوکاچ، باید یادآور شد که متن اصلی 

را تر از آن به محتوا و مقوالت محتوا مربوط است، زیهای معناشناختی یا دستوریِ زبان و بیان نیست، و کمپیچیدگی

و مألوف با مقوالت و مفاهیم مارکسی و مارکسیستیْ « فلسفی» اصطالحی آشنا با گفتمان بهمتن برای خواننده

ناشناختی لحاظ معشناختی نزد هایدگر، یا به چنان که مثاًل به لحاظ زبانآن ای ــترکیب تازهی تعبیر و دربردارنده

رای لوکاچ که بجاست تر از آنمتن بیش« دشواری»ــ نیست.  توان دیدنویسانه مینزد آدورنو و برخی نثرهای گزیده

تر از سالست داشته است. بنابراین، وسواس و پافشاری در حفظ دقت مراتب بیشاش اهمیتی بهبیان مضمون اندیشه

شار که این متن برای انتنظری اصطالحات و عبارات گاه به بهای نارسایی و نارسانایی جمله تمام شده است و با آن

برخی  جا دشواریخواننده ندارد. بنابراین، ناهنجاری، و از آن« رنج»چندانی به تألیف و آماده شده است، لوکاچ اعتنای 

باره به زبان آلمانی را نیز به دقت و تالش دوباره و بازخوانی چندین عبارات، فقط ناشی از ترجمه نیست و خواننده

تن نظری آلمانی، با شکسهای انگلیسی از متون ی انگلیسی این متن، مانند اغلب ترجمهکند. ترجمهموظف می

رده ای آسان کها، کار را تا اندازهــ در تأویل آن ترو گاه ولنگارانه تر ــتر، گستاخانهبازی بیشودلها و دستجمله

 ایم.ها پرهیز کردهگونه دخالتی فارسی تا جای ممکن از ایناست. ما در ترجمه

دگان به طور اعم و نزد بسیاری از نویسن« فلسفی»دبیات دشواری دیگر، که البته مختص این متن نیست و در ا

هاست. برخی از نویسندگان ها و مفاهیم در معناهای متفاوت با معنای جاری و آشنای آنرایج است، کاربست واژه

ی اها یا تغییری عامدانه و مختصر در یکی از حروف الفبالخط واژهها را با تغییر رسمگونه کاربستاند اینکوشیده

ی واژه مشخص کنند. در متن حاضر و نزد لوکاچ چنین نیست و خواننده ناگزیر است به اعتبار فضای عمومی سازنده

متن و دیدگاه لوکاچ این موارد را لحاظ کند. در این مورد، شاید اشاره به یک نمونه و راهی که ما برای ترجمه 

 ایم بسنده باشد.برگزیده

 توان از مقوالت وچه میی آنبست همهو برای جمع کاری سوبژکتیو و فردی کنش لوکاچ برای بیان سویه

 Setzungمفاهیمی مانند طرح، ایده، قصد، اراده، هدف، انگیزه، انگیختار، میل و از این قبیل دریافت کرد، از اصطالح 

را  ها و تعابیریی واژهلوکاچ همهایم. بدیهی است که ترجمه کرده« عزم»استفاده کرده است که ما نهایتاً آن را به 

کنشِ کار باشند در اختیار داشته، ولی ترجیح داده است برای انتقال ضمنی « مندیِهدف»ی کنندهتوانند بیانکه می

مشتقی )اسم حالت( از فعل  Setzungی مندی از این اصطالح استفاده کند. واژهیا مکنون و تلویحی غایت
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setzen  است و فعلsetzen  در معنای گسترده و رایجش مرادف است با نهادن، برنهادن، نشاندن، گذاشتن، قرار

، اسمِ فاعل این فعل، Setzerی رو مثالً واژهدادن، وضع کردن )قاعده و قانون(، چیدن و از این قبیل. از همین

 ها را در جایفاصلهتک حروف و چین کسی است که هم تکچین نیز هست، زیرا حروفحال به معنای حروفدرعین

دال بر چینش و گزینش نیز  setzenکار، چینش و گزینشی دارد. فعل دهد و هم در اینگذارد یا قرار میمعینی می

گری کننده بوده، این است که مشتق دیتر، که احتماالً برای لوکاچ در انتخاب این اصطالح تعیینی مهمهست. نکته

سوبژکتیوْ عزم است در  -ی فردیچه در سویهاست. بنابراین، آن قانوننای ، به معGesetzاز همین فعل، یعنی 

شناسی و تای را که لوکاچ بین غایتوان رابطهباشد و با استفاده از این ترکیبات می قانونتواند ی ابژکتیو میسویه

ش در این ینش و گزینعلیت درصدد تشریح و تحلیل آن است بهتر بیان کرد. از سوی دیگر، مکنون بودنِ معنای چ

های استدالل کند، زیرا پافشاری و یکی از گرهگاهشایسته می کارشناختی فعلْ آن را در کاربستش برای بُعد غایت

ها و امکانات گزینشی یا بدیل در کنشِ کار است. لوکاچ در ی تاریخْ سرشت زمینهلوکاچ علیه قَدَرگرایی و فلسفه

شود، ناگزیر رو میها روبهای از سنگگوید انسان اولیه، هنگامی که با تودهمی ریویونیو لفت وگوی مذکور با گفت

ت، یکی را تری اسی مناسبها وسیلهیک از آنماش که کداهاست و ناگزیر است، بسته به ارزیابیاز گزینش بین آن

ر انسانی، که ی بدیل در تعریف معنای کادست به گزینش بزند. مقوله هابدیل او باید بین»از بین بقیه انتخاب کند. 

معادل  Setzungی آلمانی وگو، واژهدر همین گفت« است، نقش بنیادین دارد. شناختیغایتناگزیر و همیشه به

 شود.تعریف می[ 19]شناختییابی یا راستاگزینیِ غایتبا جهت

، تماعیشناسیِ هستیِ اجپیرامون هستیشناسیِ اجتماعی با عنوان ی هستیهای جُرج لوکاچ دربارهنوشته

 11 و 19 صفحه است که در جلدهای 1411 ای بالغ بر( انتشار یافتند، مجموعه1791) که پس از درگذشت او

اند. کتاب اول شامل چهار فصل است که به (، گردآوری شده1784) آثار او، از انتشارات هرمان لوخترهاندمجموعه

شناسی دروغین و راستین هستی»، «[18]شناسی نزد نیکالی هارتمانهستی»، «اگزیستانسیالیسمپوزیتیویسم و »

اختصاص دارند. کتاب دوم نیز شامل چهار فصل است که لوکاچ « شناختی بنیادین مارکساصول هستی»و « هگل

ین پردازد. با گزینشی از امی« بیگانگی»و « امر مینُوی و ایدئولوژی»، «بازتولید»، «کار»ترتیب به ها بهدر آن

، سه ترجمه به زبان انگلیسی 1781 یهای آغازین دههو سال 1791 یهای پایانی دههی بزرگ، در سالمجموعه

از « کار .1»و « مارکس .9»، «هگل .1»های فرعیِ و با عنوان The Ontology of Social Beingبا عنوانِ 

ول های سوم و چهارم از کتاب اول و فصل ای فصلترتیب ترجمهشد که بهسوی انتشارات مرلین پرِس لندن منتشر 

 اند.از کتاب دوم

بار نکه نخستی شناختی بنیادین مارکساصول هستیعنوان فصل کوتاه چهارم از کتاب اول زیر 

 قدن»، «شناختیهای روشپرسشپیش»، یک سال پس از درگذشت او، منتشر شد، خود سه بخش دارد: 1799 در
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( 19 از جلد 979 تا 557 ی همین فصل )صفحاتمتنِ پیشِ رو ترجمه«. تاریخیت و عامیت نظری»و « اقتصاد سیاسی

 ی مترجم فارسی است.ها افزودهی مطالب بین کروشهاست. همه

ی شیوهتر جا یارای فهم بهتر متن است، اما بیشجا و آنگمان اینی انگلیسی همین فصل با مشخصات زیر بیترجمه

 کند:ی انگلیسی را آشکار میسازِ ترجمهساده

Lukács, The Ontology of Social Being. 2-Marx, The Merlin Press, London, 

1978. 

ها و ی انگلیسی برای واژههای ترجمهپیشِ رو، معادل یی ترجمهفارسی ضمیمه -ی کوچک آلمانینامهدر واژه

های نویسنده در پایان کتاب اند. منابع و یادداشتــ ذکر شده اندریحاً موجود بودهمادام که ص اصطالحات نیز ــ

 ها از مترجم فارسی است.ی پانوشتاند. همهآمده

 1411تیر 

 

 ها:یادداشت

 ، با مشخصات زیر: نیو لفت ریویوی وگوی لوکاچ با نشریهگفت [.1]

“Lukács on his Life and Work”, in New Left Review, Nr. 1/68, July/Aug. 1971. 

 .111ص  ،1411نشر چرخ، تهران  ،ی کمال خسروی، جرج لوکاچ، با ترجمهاجتماعی )بخش مارکس( شناسی هستیهستی [.9]

ی حیات و ی فلسفهشناس آلمانی. زیمل را از نمایندگان برجستهی امروز، فیلسوف و جامعهمتولد استراسبورگ در فرانسه [.1]

 دانند.گرایی مینوکانت

 .51، ص 1199ی محمدجعفر پوینده، تهران، نشر تجربه، ، ترجمهتاریخ و آگاهی طبقاتیلوکاچ، جُرج،  [.4]

 .57همان، ص  [.5]

 .41، ص ...اجتماعی شناسی هستیهستی [.9]

 نیو لفت ریویو.وگو با گفت [.9]

 .198کتاب، ص  نیهم [.8]

 .141همین کتاب، ص  [.7]
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 .118همین کتاب، ص  [.11]

 .175همین کتاب، ص  [.11]

 .119همین کتاب، ص  [.19]

 .199همین کتاب، ص  [.11]

 .919همین کتاب، ص  [.14]

 .1411، تهران، نشر الهیتا، دیالکتیک انتقادیخسروی، کمال،  [.15]
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[17]. teleological orientation 

 گرایی انتقادی.ی واقعشناس و یکی از نمایندگان برجستهمتولد گوتینگن، در آلمان، فیلسوف، هستی [.18]


