
 

 

 اخالقی معضلی عنوانبه بلشویسم

 

 

 لوکاچ گئورگ

 سپاهی محمد :ترجمه

-۲۲۸ .ص ،۱۹۱۸ دسامبر شماره ،(Szabadgondolat) آزاد اندیشه نشریه در نخست که مجار زبان به است ایمقاله ترجمه نوشته، این :انگلیسی مترجم یادداشت

 و شویسمبل ویژه شماره برای را مقاله این لوکاچ .بود بوداپست، دانشگاه در رادیکال روشنفکران از متشکل جمعیتی ،«گالیله حلقه» رسمی مجله آزاد اندیشه .شد چاپ ۲۳۲

 پژوهشندگان واقع، در .است بوده غایب لوکاچ اولیه آثار از شده چاپ هایمجموعه در مقاله این امروز به تا .بود نوشته پوالنی، کارل مجله، سردبیر درخواست به قاعدتا

  .است موجه عذرشان زبان-مجاری متون به مستقیم دسترسی عدم دلیل به مورد، این در البته است؛ شده مفقود مقاله این که اندبرده گمان لوکاچ زبانانگلیسی

 عنوان به .کندمی منعکس را جهانی جنگ از پس و پیش ندورا اروپایی روشنفکران هایدغدغه از برخی اثر این .است توجه شایسته دلیل چند به تاریخی نظر از مقاله این

 کارل لوکاچ، گئورگ) انداختند راه به تاریخی حساس هایدوره در خشونت اعمال پذیریتوجیه مساله سر بر داریدامنه مباحثات جنگ طول در هایدلبرگ، وبری حلقه مثال،

 داده قرار تاثیر تحت دوره آن در را مجار چپ روشنفکران که است بحرانی نشانگر مقاله این دیگر، سوی از (.ندبود بحث این در کنندگانمشارکت جزو بلوخ ارنست و یاسپرس

 مختلف هایگروه میان ثمربی هایائتالف به منجر که ۱۹۱۸ اکتبر «دموکراتیک -بورژوایی» انقالب متعاقبا و مجارستان -اتریش پادشاهی فروپاشی از پس دوره یعنی بود؛

 .دهیم قرار آن آتی تحوالت سیر و شویکیبل و مارکسیستی ایدئولوژی به لوکاچ گرایش آغاز بستر در را آن که شودمی آشکار زمانی مقاله این اصلی ارزش اما .شد سیاسی

 داده موضع تغییر دموکراتیک-سوسیال شبه منظری به «رمانتیک داریضدسرمایه» دیدگاه از زمان آن در او .کردمی سپری را گذار دوره یک مقاله این نوشتن هنگام لوکاچ

 از یک هر .گشایدمی لوکاچ درونی کشمکش به ایدریچه مقاله این دارد؛ «خودافشاگرانه» خصلتی آگاهانه مساله، یک از «عینی» تحلیلی ارائه جایبه او مقاله همچنین .بود

 هاینظریه یهودی، مسیانیسم ،(لوکاچ اول همسر جمله از) روسی هایآنارشیست داستایفسکی، با مواجهه :اندشتهگذا جای بر مقاله این در ردی اش،زندگی ژرف هایتجربه

 رهایهنجا از تخطی امکان به لوکاچ که نبود باری نخستین این اما .اندبرآورده سر ایزمینهپس چنین از مقاله، این در بحث مورد هایآلترناتیو .آلمانی آلیسمایده و مارکس

 مرتبه» از اخالقی و کرد رد را رسمی اخالق لوکاچ ،۱۹۱۲ سال به مربوط روح فقر در .اندیشیدمی (فردی رستگاری مثل) «غایی هدف» یک به رسیدن برای «متداول» اخالقی

 در نیز خشونت مفهوم که بود کرده اتخاذ فرم مورد در رادیکالی بسیار نگرش خود، بورژوایی-شناختیزیبایی یعنی پیشامارکسیستی، مرحله در لوکاچ همچنین .برگزید را «باالتر

 واقعیت (.مَجار متن ،۱۹۱۳ ،شناختیزیبایی فرهنگ) «کندمی رستگاری به وادار را چیز همه مقدس، ارعابی با که است داوری نوعی فرم» :نویسدمی لوکاچ .گرفتمی جای آن

 مسائل به او رویکرد در موجود رادیکالیسم که فهمید چنین توانمی لوکاچ، متقدم آثار مبنای بر .نیست بلشویسم نگرش طرفدار زهنو رو، پیش مقاله در لوکاچ که است این

 .کرد هموار انقالب آرمان با شدن همراه برای را راهش اخالقی، و شناختیزیبایی



 

 

 بال چون افرادی رهبری به مجارستان کمونیسم حزب .است بسیار حدیث و حرف آورد، ایمان کمونیسم انآرم به یکباره، به ظاهرا سان، چه و وقت چه دقیقا لوکاچ اینکه درباره

 ،۱۹۱۸ دسامبر ۷ در (Ujsag Voros) سرخ جریده از شماره اولین چاپ هنگام .نپیوست حزب این به دسامبر اواخر تا لوکاچ اما بود، گرفته شکل ۱۹۱۸ نوامبر ۲۴ در کون

 .رسید چاپ به بعد روز چند لوکاچ، پیشامارکسیستی مقاله آخرین عنوان به رو، پیش مقاله .بود نشده حزب عضو هنوز لوکاچ

 کارمند یک استادینگر هانس) کردمی حساب اشآلمانی دوستان کمک روی کار این برای و بود؛ آلمان در اقامتش تدارک حال در هنوز ،۱۹۱۸ سپتامبر تا لوکاچ که نیست شکی

 دسامبر ۱۲ تاریخ به اینامه در دوماژفسکی دین اما .بود داده تدریس تقاضای هایدلبرگ دانشگاه به ۱۹۱۸ هم ۱۸ در او همچنین (.نویسنمایشنامه و شاعر ارنست پل و وایماری،

 پس رضایت کمال در را تقاضایش که داد پاسخ ۱۹۱۸ دسامبر ۱۶ در لوکاچ .بود اشمجارستانی یعنی «خارجی ملیت» دلیلش .است شده رد تقاضایش که داد اطالع او به۱۹۱۸

 این که رودنمی گمان اما .کرد تعیین را کمونیست حزب به لوکاچ پیوستن دقیق زمان اطمینان، با توانمی ترتیب بدین .دارد را سیاسی مشاغل به پیوستن قصد چون گیرد،می

 کون، بال تاثیرگذار و «کاریزماتیک» شخصیت -معاصرانش خاطرات در مندرج - مقطع این از لوکاچ خود روایت قطب .باشد لوکاچ گیریتصمیم دلیل تنها بیرونی، شرایط

 را چیزی .کندمی بدل کنش به را هاآن بلکه نیست، هوا باد عقایدش و افکار که امکرده مالقات شخصی با من» :بود گفته دوستانش به لوکاچ .بود فرایند این اصلی کاتالیزور

 .«کند تغییر وضع این تا کنم جمع را حواسم باید .بگیرم گردن به را افکارم عواقب توانمنمی که کرد قانع مرا او .کندمی تجربه او کنیم،می بیان تفصیل و طول با ما که

 «اخالق و تاکتیک» نام به ،«بلشویسم» بر ایدنباله بعد، ماه دو .شدمی دیده تحریریه هیئت فهرست در لوکاچ نام شد، چاپ دسامبر اواخر در سرخ جریده دوم شماره وقتی

 .کرد اعالم باالتر، مرتبه از جمعی اخالق یک نفع به شخصی اخالقی اصول کردن فدا برای را خود دالیل و حمایت کمونیسم هایآرمان از لوکاچ اثر، این در .شد نوشته

 جودیت مارکوس تار

*** 

 اخالقی معضلی عنوانبه بلشویسم

 دالیل از یکی .کنیم بحث آن از حاصل مضر یا مفید عواقب سر بر یا بپردازیم بلشویسم تحقق برای ممکن هایراه به نداریم قصد نوشتار، این در

 شوم عارض باید صراحتا آنکه، ترمهم و بیند؛نمی مسائل این مورد در قاطع پاسخی ارائه برای صالحیت حائز را خود نویسنده، که است آن امر، این

 -خطیری مساله هر مورد در گیریموضع همانند - بلشویسم علیه یا له بر تصمیم .داندمی حاصلبی را عملی عواقب سر بر بحث حقیر این که

 گیریتصمیم که است این چیز ترینضروری ،صادقانه حقیقتا تصمیم یک به رسیدن برای اساس، این بر .باشد اخالقی تصمیمی باید ناگزیر

 .کنیم حالجی (immanent) درونی صورتی به را خود سازمساله

 نبودن یا بودن «مهیا» از پرسش بلشویسم، به مربوط هایبحث اکثر محور که است آن مساله، این اخالقی بندیصورت برای نسبی توجیه یک

 تواننمی من، اعتقاد به چون برد،نمی جایی به راه دست این از تامالتی اما .است بلشویکی انقالب عاجل تحقق برای اجتماعی و اقتصادی شرایط



 

 

 بر اولویتی الزم، شرایط «شدن مهیا» اصلی معیارهای از یکی عنوان به بلشویسم، شرط و قیدبی و عاجل تحقق به اراده .گفت چیزی پیشاپیش

 ابروی به خم کند، نابود را تمدنی و فرهنگی عظیم ردهایدستاو است ممکن بلشویکی انقالب پیروزی اینکه دیگر، سوی از .ندارد عینی الزامات

 دست این از انقالبیانی .آوردنمی -فلسفی-تاریخی اتمالحظ به متکی چه و اخالقی دالیل به متکی طرفداران چه - بلشویکی انقالب طرفداران

 چون .بکند هم نباید و کندنمی عوض را شاناهداف موضوع این .گیرندمی گردن را عواقبش و پذیرندمی را حقیقت این -شادمانی به یا تاسف با -

 برپایی برای آنان عزم .شد خواهد منجر گذشته هایارزش نابودی به ناگزیر عظمتی، چنین با تاریخی-جهانی تغییری که دانندمی بخوبی آنان

 .کرد خواهند جبران آینده هاینسل برای را ایضایعه چنین که دهدمی نوید آنان به نو، هایارزش

 به گیریتصمیم در خللی تواندنمی چیز هیچ و است، شده حل دوآتشه هایسوسیالیست تمام برای اخالقی جدی مساله یک رسدمی نظر به پس

 عاجل تحقق سر بر مانعی چه گذشته، هایارزش نابودی و شرایط «بودن مهیا» به نظر عطف با که است این پرسش ولی .کند ایجاد بلشویسم نفع

 اما نامید؟ واقعی سوسیالیست توانمی است، برگزیده را (سازشکاری یعنی) بیشتر تامل و انتظار که کسی آیا دارد؟ وجود ما هدف شرط و قیدبی و

 اوامر وپیر که همانان شد، خواهد مواجه لنین شاگردان واکنش با کند، اعتراض دموکراسی مدعی و اقلیت دیکتاتوری به نسبت غیربلشویک یک اگر

 .خوانندمی «کمونیست» را خود و کنندمی پاک خود حزب هایبرنامه و عنوان از را «دموکراتیک» صفت راحتی به رهبرشان،

 تاکتیک یک صرفا ما برای دموکراسی آیا یعنی قائلیم؛ دموکراسی برای نقشی چه ما که دارد این به بستگی مساله اخالقی بندیصورت بنابراین،

 اینکه یا است، گرسرکوب طبقات سوی از ضابطهبی حال عین در و قانونی ارعاب علیه مبارزه برای مناسبی ابزار و سوسیالیست جنبش برای موقت

 قربانی کایدئولوژی و اخالقی تبعات بدون تواننمی را دموکراسی بپذیریم، را دومی اگر .دانیممی سوسیالیسم از ناپذیرجدایی جزئی را دموکراسی

 درگیر اخالقی عمیق مساله یک با اندیشد،می دموکراسی اصل گذاردن کنار به وقتی شناسی،وظیفه و باوجدان سوسیالیست هر آنکه، حاصل .کرد

  .شودمی

 صرعن دو که کردندمی فراموش اغلب نتیجه، در .شدندنمی قائل او شناسیجامعه و مارکس تاریخ فلسفه میان چندانی تمایز معموال گذشته، در

 هم با تنگاتنگی رابطه هرچند است، ستم نتیجه در و طبقاتی مرزبندی بخشانپای که سوسیالیسم، و طبقاتی کشمکش یعنی او، نظام دهندهتشکیل

 .کندمی پیدا اهمیت تاریخ بندیدوره در که است مارکسی شناسیجامعه از عینی اییافته اولی، .نیستند یکسانی مفهومی نظام محصول اما دارند،



 

 

 ترینمهم از یکی طبقاتی کشمکش حال، عین در و است؛ کرده ایفا اجتماعی نظم هر برای را پیشران نیروی نقش همواره طبقاتی کشمکش

 تاریخ فلسفه آرمانشهری مبنای سوسیالیسم دیگر، سوی از .است تاریخی واقعیت در موجود حقیقی هایربط و خط توصیف برای الزم مفاهیم

 قرار سطح یک در را واقعیت از متفاوت مقوله دو شد سبب مارکس گراییهگل) است آینده جهانی نظم اخالقی آرمان سوسیالیسم :ستا مارکسی

 مظهری کشمکش این اما کند، برقرار نوینی جهانی نظم است قرار پرولتاریا، طبقاتی کشمکش هرچند (.زد دامن ابهام این به ترتیب بدین و دهد

 .نیست نوین نیجها نظم آن از

 رهایی] اتفاق این .بود نخواهد طبقاتی ظلم کامل پایان معنای به لزوما پرولتاریا، رهایی که است داده نشان بورژوا طبقه فاتحانه کشمکش پیامدهای

 خواهند جدید ستمدیده طبقه به تبدیل پیشین گرانستم :شد خواهد (reshuffling class) اجتماعی طبقات بازآرایی تغییر موجب صرفا [پرولتاریا

 به رسیدن برای ضروری هایشرط از یکی پیروزی این است، [تاریخ ی]ستمدیده طبقات آخرین رهایی معنای به پرولتاریا رهایی کهآنجا از .شد

 به ضعف نقطه یک که- است فرضیه یک فقط این اما .ایستمدیده نه و دارد وجود ستمگری نه دیگر که دورانی یعنی است، حقیقی آزادی دوران

 جستجوی یعنی باشد، اجتماعی واقعیت بر حاکم شناختیجامعه خالی و خشک قوانین و توصیفات از فراتر که جهانی نظمی جستجوی .رودمی شمار

 .است آزاد حقیقتا جهانی تحقق برای ضروری شرطپیش جهانی، دموکراتیک نظم

 جهانبینی این اراده، بدون و است؛ سوسیالیستی جهانبینی اصلی هایالزمه از یکی (رودمی فراتر هافاکت شناختیجامعه بیان از که) ۱اراده پس

 تبدیل جهان، تاریخ مسیحایی طبقه به بشر، نوع رستگاری عامل به پرولتاریا شد خواهد سبب اراده همین دقیقا .ریزدمی فرو سست بنایی همچون

 .شود طی پیروزی با دموکراسی سوسیال مسیر نیست ممکن م،مسیانیس این [از حاصل] اشتیاق بدون .شود

 یگسسته-زمین-از-ریشه اخالقیِ آلیسمِایده که اینجاست است؛ آلمان کالسیک فلسفه برحق وارث تنها پرولتاریا گفتمی که بود انگلس با حق

 سوی به پرولتاریا مستقیم حرکت با همزمان .شودمی کنش به تبدیل کند، دگرگون متافیزیکی طور به را جهان داشت بنا که ایفیشته-کانتی تفکرِ 

 پیش در ارتجاعی و متفاوت مسیری هگل حق فلسفه و شلینگ شناسیزیبایی کهحالی در شد، مبدل انقالبی پراکسیس به بود نظریه آنچه هدف،

  .گرفتند



 

 

 ادعا مارکس که است جایی منظورم بود، هگل Idee der List ۲وامدار شدت به خود فلسفی-تاریخی فرایند تدوین هنگام مارکس شکبی

 در .داد خواهد نجات ظلم از همیشه برای نیز را جهان خود، (immediate) عاجل طبقاتی مطالبات تحقق برای تالش ضمن پرولتاریا کندمی

 آرمانشهری، یعنی- انسانی آرمان و روحبی تجربی واقعیت میان دوقطبی تقابل توانیمنمی است، رسیده فرا اکنونهم که گیریتصمیم لحظه این

 و قیدبی و آگاهانه گرایش معنای به سوسیالیسم برای بخشرستگاری نقش [به شدن قائل] آیا که ببینیم باید اکنون .بگیریم نادیده را -اخالقی

 طبقاتی منافع سایر با [سوسیالیسم] باشد، حیحص دوم شق اگر .صرف طبقاتی منافع برای کایدئولوژی پوششی یا است، بشریت رستگاری به شرط

 هاینظریه هجدهم، قرن در که باشیم داشته یاد به) داشت را اخالقی یا کیفی تفاوتی ادعای تواننمی و داشت؛ خواهد محتوایی تفاوتی تنها

 انقالب طی هانظریه این ناب کایدئولوژی لتخص .( faire-laissez) مداخله عدم نظریه مثل بودند، بشر نوع آزادی مدعی بورژوایی بخشرهایی

 (.بس و شد حاکم طبقاتی منافع نهایتا که جایی شد، فاش فرانسه

 با دیگر باشد، داشته کایدئولوژی جبنه صرفا -طبقاتی نابرابری هرگونه از عاری سیاسی نظامی به نیل یعنی- اصیل دموکراسیسوسیال ایده اگر

 تکاپویش به که دارد غایی هدف یک تنها دموکراسیسوسیال که دارد واقعیت این در ریشه ما اخالقی مساله .نیستیم مواجه اخالقی مخمصه یک

 امکان یک عنوان به حتی را طبقاتی کشمکش که سیاسی نظامی ایجاد آینده، طبقاتی هایکشمکش تمام به بخشیدن پایان :دهدمی واقعی معنای

 .ندک منتفی تئوریک

 برای مفروض احتمال به اگر :هستیم روروبه اخالقی مخمصه یک با نتیجه، در .است گشته پذیرامکان وضوح به هدف این تحقق حاضر حال در

 گزینجای پرولتاریا ظلم با ناگزیر کنونی طبقاتی ظلم .بیاییم کنار طبقاتی ظلم و ارعاب دیکتاتوری، با باید باشیم، کرده خوش دل مانآرمان تحقق

 نتیجه در و طبقاتی، ظلم آخرین عنوان به پرولتاریا ظلم که امید این به - ( Beelzebub) الذباب بعل یاری به ابلیس دفع مثل - شد خواهد

 دنیای بگیریم تصمیم چنانچه اما .دهد پایان طبقاتی ظلم به همیشه برای ترتیب،بدین و کند نابود را خود سرانجام آن، ترینوحشیانه و ترینعیان

 حتی جهان، از اینقطه هیچ در هیچگاه که است آرزویی واقعی دموکراسی که پیداست ناگفته) کنیم محقق دموکراتیک ابزارهای یاری به را جدید

 را جهانی نوین نظم مردم اکثریت که چرا ایم؛خریده جان به را پایانبی تاخیری خطر ،(است نیافته تحقق دموکراتیک، اصطالح به هایدولت در



 

 

 به است، انتظار و روشنگری ارشاد، به پرداختن موجود گزینه تنها نشویم، متوسل زور به اکثریت این مقابل در اگر .پذیرفت نخواهند زودی این به

 .دانستندمی جهان مشکالت حل راه تنها را آن قبل هامدت از زیادی عده که کند پیدا دست چیزی به خود، آگاهانه کنش با بشریت، روزی آنکه امید

 که چیزی بپذیریم، را واقعیت این باید همه .است شماربی اشتباهات و نابخشودنی گناهان ارتکاب دارد، وجود قضیه شق دو هر در که ذاتی خطری

 با آمیزمصلحت ائتالف مستلزم استراتژی این جرایا :است معلوم کامال نیز دوم گزینه اخالقی عواقب .دهدمی قرار اخالقی مخمصه یک در را ما

 ضروری بنابراین .دارند عناد و خصومت ماننهایی هدف با اما دارد، تالقی دموکراسیسوسیال با شانمقطعی مطالبات که است هاییطبقه و هاحزب

 .شود کاسته انقالبی شور از یا شود مخدوش غایی هدف اصالت اینکه بدون کند، هموار را همکاری راه که کنیم پیدا درستی تاکتیکی معیار است

 به خود هازدن بیراهه اینکه بدون آرمان، یک تحقق به منتهی کنش باریک و مستقیم مسیر از انحراف :شودمی هویدا انحراف خطر که اینجاست

 از کاستن باعث منطقا غایی، هدف سمت به تپیشرف سرعت از عامدانه کاستن و .است مشکل بسیار ممکن، غیر نگوییم اگر شوند، تبدیل هدف

 تحقق راه در توانمی چگونه :کرد بیان اینگونه را آن توانمی که هستیم مواجه عیار تمام اخالقی مخمصه یک با نتیجه در .شودمی انقالبی شور

 بدوانند؟ ریشه ما آگاهی در تاکتیکی هایسازش این آنکه بدون نهاد، گردن دموکراتیک اصول به سوسیالیسم

 تصمیم عواقب از بلشویسم چاکانسینه همه است ممکن اما .کندنمی سازش به وادار را ما که دلیل این به کند،می مطرح جذابی گریز راه بلشویسم

 آیا ساخت؟ برپا آمیزشرارت ابزارهای به توسل با را نیکی توانمی آیا :کرد بیان گونهاین توانمی را آنان معضل .باشند نداشته کاملی آگاهی خود

 ندارد، جهانی منفور و کهن نظم هایتاکتیک با ماهوی تفاوت هایشتاکتیک که ایمبارزه آیا کرد؟ برقرار ظلم از استفاده با را آزادی توانمی

 کند؟ ایجاد جدید جهانی تواندمی

 بین طبقاتی کشمکش از بالانقطاعی زنجیره تاریخ آن، قطب که شویم متوسل مارکس شناسیجامعه فرضیات به معضل، این رفع برای شاید

 به سوسیالیسم دیدیم، چنانچه صورت، این در .باشد مستثنی «قانون» این از تواندنمی هم پرولتاریا مبارزه نتیجه، در .است ستمدیدگان و ستمگران

 دیگری چیز حقیقت چون و .نیست این حقیقت اما .شودمی محض ایدئولوژی یعنی .برود فراتر پرولتاریا مادی منافع از تواندنمی کلمه دقیق معنای

 است؛ ظلم ظلم، است؛ شرارت شرارت، که پذیرفت باید .گیرد قرار جهانی نوین نظم تحقق برای تالش مبنای تواندنمی تاریخی فرضیه این است،



 

 

 کشمکش ،طبقاتی کشمکش این دل زا که -عیار تمام ۳عقالنیت از ریعا ایمان یک- باشیم داشته ایمان باید .است طبقاتی ظلم طبقاتی، ظلم و

 گذشته هایکشمکش هدفبی و معنابی سلسله تداوم به منجر و (باشد داشته پی در جدیدی ستم و ظلم که) آمد نخواهد بیرون دیگری طبقاتی

 .آورد خواهد وجود به را خود نابودی ابزارهای ظلم، این بلکه - شود

 تنگ دچار مورد این در نظر،صاحب ناظران از برخی ۴.شودمی مربوط ایمان به -اخالقی معضالت تمام مثل - درست راه انتخاب معضل بنابراین

 به شانایمان ندارند، هابلشویک صفوف به پیوستن به تمایلی که ایدادهپس امتحان و قدیمی هایسوسیالیست کنندمی گمان و شوندمی نظری

 در بلشویسم »عجوالنه بازیقهرمان» به گرایش کنمنمی فکر چون ندارم؛ قبول را تعبیر این که بگویم باید .است شده ضعیف بسیار سیالیسمسو

 تعهد و مسئولیت احساس نیازمند اما نیست حماسی وجههیچ به که روشی باشد؛ تریعمیق ایمان نیازمند دموکراتیک، روش به گرایش با مقایسه

  .دارد پی در را انتظار و آموزش فرسایطاقت و طوالنی روند که نبردی است؛ دشوار نبردی به نسبت عمق

 باید دوم حالت طرفداران آنکه حال کنند، دفاع شاناعتقادات خلوص از شده که قیمتی هر به باید کنند،می طرفداری اول حالت از که آنان ظاهرا

 تحقق یعنی کند،می کمک دموکراسی سوسیال اصلی معنای تحکیم به نهایتا ،[عقاید کردن قربانی] گذشتگی خود از این .کنند قربانی را آن

 شر که است استوار متافیزیکی فرضیپیش این پایه بر بلشویسم :کنم تاکید بگذارید .پراکنده اجزای قالب در نه ،آن کلیت در دموکراسی سوسیال

 .گفت هم دروغ حقیقت راه در توانمی داستایفسکی، مکافات و جنایت در رازومیخین قول به یا شود، خیر سبب تواندمی

 دموکراسی، مورد در .دارد ناشدنیلح و اخالقی معضلی در ریشه بلشویک دیدگاه است معتقد همچنین .باشد همدل اعتقاد این با تواندنمی نگارنده

 روش آنکه با .داریم انتظار راه این در صادقانه پایداری مهیای و آگاه گرانانتخاب از که است یبشر فوق کار «تنها» نفس ترک و خودگذشتگی از

 .است روروبه پاسخبی هایپرسش با بلشویسم از کمتر ولی است، بشری مافوق قدرتی نیازمند دموکراتیک
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 ها:نوشتپی

 [.یسیانگل ]مترجم است رفته کار به یاخالق سمیآلدهیا میمفاه از یکی عنوان به نجایا در  ۱

۲  Idea of Cunning (ایده حیله:) از منطق، این کردن پیاده برای که معنی این به کند؛می جاری شییییطنت و حیله نوعی با را خود درونی منطق تاریخ هگل، نظر طبق 

سته سانی گرانکنش غیرمنطقی هایخوا سانی، گرانکنش واقع، در .بردمی بهره ان ساس بر به ان صی عقاید و نیازها ا  انجام را خود کار (ایده) تاریخ و کنندمی عمل خود شخ

 (.فارسی مترجم) دهدمی

۳ est absurdum quia Credo: «و ایمان جدایی از اسیت موجزی بیان که مسییحیت صیدر متاله ترتولیان از ایجمله «.اسیت نامعقول که دلیل این به آورممی ایمان 

 (.فارسی مترجم) عقل

ست تاکید به الزم سوءتفاهم، هرگونه از جلوگیری برای  ۴ سه مورد و نظر مد اخالقی اتمالحظ ناب و خاص هاینمونه اینجا که ا ستند مقای صمیم مورد، دو هر در .ه  گیریت

 (لوکاچ گئورگ) .نداریم شده گرفته هایتصمیم به کاری ما شود؛ انجام خودخواهی و گریزیمسئولیت سری،سبک روی از است ممکن

                                                 


