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 آور نیستند قدرها هم تعجب دفترهای سیاه هایدگر آن

 دومنیکو لوسوردو 

 ی هوشنگ نوریترجمه
 

طور هم باشد، دلیل آن چیزی نیست جز آنکه هایدگر    دانند. حتی اگر اینمی ی بیستم  ترین فیلسوف سدهبسیاری هایدگر را بزرگ:  مترجمیادداشت  
بیستم را به بهترین وجه ممکن به بیان درآورده است. با این حساب، اینکه    یبورژوایی در سدههای زندگی  ها، آمال و افق ها، اشتیاقترین هراس بزرگ

ی او، وی در سطوح دیگر هم فارغ از بنیاد ارتجاعِی فلسفهانند دیگر نباید چیز عجیبی باشد.  دی بیستم می ترین فیلسوف سدهها او را بزرگدر دانشگاه
عیان شد. بعد از انتشار این دفاتر،    « دفترهای سیاه» های هایدگر موسوم به  نوشتهاین یهودستیزی خصوصًا با انتشار دست  عمیقًا یهودستیز بوده است.

دومنیکو لوسوردو   ی هایدگر را تبرئه کنند.ی او تمایز قائل شوند و اصل فلسفه بسیاری از فیلسوفان دانشگاهی کوشیدند بین این یهودستیزی و فلسفه 
ی هایدگر نیازی به  های ارتجاعِی فلسفه دهد که برای فهم گرایش در این یادداشت کوتاه نشان می   ــفقید عضو حزب کمونیست ایتالیا  فیلسوف    ــ

  تواندها می های مکتوم و افشای آنقبیل ارتجاع  ی هایدگر پیشاپیش در تمام جوانب خود ارتجاعی است. شناسایِی اینانتشار این دفاتر نبوده و فلسفه
دیالکتیک انضمامی توانید به فصل دوم کتاب  ی ارتجاع هایدگری می تر درباره قرار بگیرد. برای اطالعاتی بیشتر و البته دقیقها  در دستور کار کمونیست

 گئورگ لوکاچ( رجوع کنید.ی نوشته ) ویرانی عقلکارل کوسیک( و ی نوشته) بودن

 *** 

، که اخیرًا در آلمان در دست  1941و    1931های  ها و تأمالت مارتین هایدگر بین سالاثر انتشار یادداشت  بررسوایی ایجادشده  
( فیلسوف از روی رنگ جلدهایش به این نام خوانده schwarze hefte)  دفترهای سیاهِ آور است.  راستی حیرت است، به  انتشار

 آور است؟ای تعجبند. اما آیا این مسئلهاچیز در محتوایشان سیاهها بیش از هر یابیم که آنشود؛ و اینک درمیمی
به قدرت رسید از  اندکی پس  ما مسجل است که هایدگر  برای  با بله،  را  این کار  و  پیوسته است  نازی  به حزب  ن هیتلر 

می انجام  برانگیخته  امیدهایی  وهله داد.  پروراندن  در  او  مینگرش  مربوط  آلمان  به  نخست  همشد:  ی  آلمان  در »مردم  اینک 
بود که  کنند.«  ی ذات خود هستند و خود را سزاوار سرنوشتی استثنایی میی کشف دوبارهآستانه از هایدگر بر این گمان  پس 

را از فاجعه و، بیش از هر   مردم آلمان رنسانسی ظفرنمون را تجربه خواهند کرد و جهانشکست آلمان در جنگ جهانی اول،  
بلشویس از  میچیز،  محدود رهانند.  م  آلمان  مرزهای  به  هرگز  هایدگر،  نزد  در  نازیسم،  در  نهفته  باززایِش  نویدهای  واقع،  در 

میماند:  نمی را  هایدگر  مطلوب  مدرنیته«ی  »ویرانی  تحقق  نویدها  میاین  پایانی  که  چیزی  توده طلبید،  بر  سازی ایبود 
نابودکنندهطلبانهبرابری  البته  که  میترین  ای  اکتبر  انقالب  در  را  اینبیانش  از  پیش  بسی  اما  و یافت،  لیبرالیسم  برآمدن  با  و  ها 

حّدومرز بود، آنچه دست باال را گرفته بود همانا دید وی به ی شوروی بیو اگر نفرت هایدگر از روسیهکراسی آغاز شده بود.  ودم
 جهان آنگلوساکسون بود.
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آغازی نوین برای فرهنگ و سیاست.  توانست برسازد؛  »آغازی نوین« برساخت یا میها  ی ایننازیسم در نسبت با همه
انتظارات تقریبًا موعودباورانه الهامدفترهای سیاه گواهی است بر  ی این  همهبخش پیوستن فیلسوف به حزب هیتلر بود.  ای که 

او در   ای بر متافیزیکمقدمهریق بخشی از  اما این مسئله از پیش برای هایدگرپژوهان روشن بود، از طها درست است.  حرف 
 »واالمرتبگی و حقیقت درونی« نازیسم ستایش شده بود.از که در آن  1935سال 

ایدئولوژی با  زیرا  براندازی،  با  است  مترادف  دمشمول جهان  هایمدرنیته  )لیبرالیسم،  خود  کمونیسم(  وگرای  کراسی، 
و سنتیپیوندهای جامعه را  گرایانه  متحد میبرمیای  را  مردمی مشخص  اعضای  که  از  اندازد  را  مردم  این  مدرنیته  باز  و  سازد 

بر این مسئله   دفترهای سیاه افتد. ناگزیر، نقد مدرنیته نیز دست آخر سروکارش به یهودیان میبهگسلد.  و تاریخ خود میسرزمین 
می چندین گذارند:  صحه  در  که  و    و  یهودیان،  دارند  حضور  کشور  شهری چند  حیات  قید  روستایی،  در  حیات  نه  تجسم  اند 

ی تعجب  باز هم این نگرش نباید مایهاند.  ترتیب، تجسم براندازی  »دورافتادگی از مرز و بوم« و، بدینریشگی«اند، تجسم  »بی
ی شدن فزاینده  مخالفت با »یهودی بر نیاز به    1929اکتبر    2ای به تاریخ  دانیم که فیلسوف در نامهاز پیش میهایدگرپژوهان باشد:  

 کند.فشارد و این امر را با جای دادنش در نیروهای اصالتًا آلمانی تشدید میحیات معنوی آلمانی« پای می
طریقی مغلق، به توجیه   کند و، گرچه بهپردازی میطرزی بارز اهمیت »اصل نژادی« را نظریه  به  دفترهای سیاههایدگر در  

تر پیشهای بسیار مهمی( افزون بر آنچه  های جدیدی )در واقع، دادهتردید دادهاینجا بیقوانین نژادی رایش سوم مشغول است.  
این نامه را  مشهور و شاید بدنام را نباید از یاد ببریم. همسر هایدگر، البته با توافق شوهرش،  ی  یابیم. اما یک نامهدانستیم میمی

ی نامه همسر ادموند هوسرل،  گیرندهارسال کرد. هایدگر در آن زمان رئیس دانشگاه فرایبورگ هم بود.    1933آوریل    29در تاریخ  
نماید«  ها عقالنی میدگر از »قانون سخت جدیدی، که از منظر آلمانرضایت هایاین نامه بیانی است از  آموزگار هایدگر، بود.  

کنار گذاشتن   بر  بلندآوازهمبنی  فیلسوف  پسر  از جمله، گرهارت هوسرل،  دانشگاه؛  در  تدریس  از  که یهودیان  نام  با همین  ای 
خورده از جنگ  سربازی زخماینکه وی کهنهرغم    کرسِی قانون مدنی را در دانشگاه از او گرفتند، آن هم بهعنوان یک یهودی  به

در همین زمینه، شهادت کارل یاسپرس را هم باید بیفزاییم که بنا بر آن هایدگر، اندکی پس از به قدرت رسیدن  جهانی اول بود.  
 المللِی خطرناک یهودیان« جلب کرده بود.ها را به »انجمن بینها، توجهنازی

ای تر از آن این است که آلماِن افسانهناموجه است، اما ناموجه  دفترهای سیاههمه سروصدا ]برای انتشار[  ترتیب، این  بدین
توجه باشیم. یهودهراسِی او در  ی تاریخِی تکوین زندگی و کار هایدگر بیناپذیری را تصور کنیم و به زمینه و برای همیشه برگشت

قام یک کل و در دو سوی اقیانوس اطلس، دیدگاهی شایع وجود داشت مبنی بر در سرتاسر غرب، در مبرآورد که    ای سروهله
هنری فورد، غول تجارت ماشین، نوشت که این رویداد   1920الواقع، در سال  فیاند.  خاطیاِن واقعی انقالب اکتبر یهودیاناینکه  

الیستی بهره گرفته است، در واقع بیان آرزوی دوستانه و سوسیخاستگاهی نژادی، و نه سیاسی، داشته است و گرچه از زبان انسان
سرسبد مطالعات هیتلر    گفتنی است که این تصویر فورد، و نه هایدگر، بود که گلنژاد یهودی برای سلطه بر جهان بوده است.  

 بخش آن منحصرًا آلمانی نبودند.الهامهای ایدئولوژیک های نازیسم و انگیزه قرار گرفت: خاستگاه
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  گذارد، گرچه هایدگر تا آخراالمر نازی باقی ماند، این هرگز بدان بر این مسئله صحه می دفترهای سیاهگونه که   ثانیًا، همان
گرایی  شمول توانیم از او چیزی بیاموزیم. آلمان کشوری بوده است که احتمااًل بیش از هر کشور دیگری با جهانمعنا نیست که نمی

های اعزامی امپراتور آگوستوس های باستان و هیئتاز رومیگری جهانی، مبارزه کرده:  دف است با مداخلهامپریال، که غالبًا مترا 
به   1918-1914در الوداد های کاملةو سپس قدرت  1871-1870اول ناپلئون سوم در که بگذریم، باید در ذهن داشته باشیم که 

این مسئله شمول«( جنگی به راه انداختند.  های »جهانتحت عنوان ارزش کراسی« )در هر مورد  وی گسترش »تمدن« یا »دمبهانه
چیزی که نخستین بیان خود را در نیچه یافت و سپس،    ،کندپرخاشجویانه در آلمان را تبیین می  ارتجاعی و  گرایِی شمول جهان  ضد
  یقینًا ضد ای است که  این تراژدی و رسواییتر از همه، در هایدگر و کارل اشمیت که هر دو هم پشتیبان رایش سوم بودند.  مهم

گرایی  شمول وجه جهان  هیچ  وپا کند؛ اما این مسئله بهباید برای آن پاسخی دستگرایِی ارتجاعی و پرخاشجویانه  شمول جهان
 کند.تش تبرئه نمیامپریال غربی را از مسئولیت و جنایا

 
 ای است از: این یادداشت ترجمه 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/19/heidegger-german-philosopher-black-books-not-

surprising-nazi 


