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یادداشتمترجم
سادهترین و شاید درستترین توصیف در بارۀ کتاب اسالمگرایی :سـومین جنـبش مقاومـت
رادیکال 1این است که بگویم این کتاب انگار بیشتر برای مخاطب ایرانـی __ یـا مخاطـب

خاورمیانهای ،عرب یا مسلمان __ نوشته شده است تا مخاطب آلمـانی و اروپـایی .موضـو

این کتاب نـامنتظرۀ نولتـه بـرخال سـایر آاـار پرشـمار او ،دیگـر نـه خـردهبـورژوازی
فاشیسمزده است و نه کارگران کمونیسمدوست کشورهای اروپایی ،بلکه مسئله سرنوشـت
انسان مسلمان خاورمیانهنشین است؛ مسلمان مصری و الجزایری ،پاکستانی و افغـان ،ایرانـی
و عراقی ،ترک و عرب و هر کسی که با شنیدن صدای اذان از گلدستۀ مسجدی بـیدرنـگ
برمیخیزد ،وضو میگیرد و رو به قبلۀ مسلمانان به نماز میایسـتد .پروفسـور نولتـهای کـه
همه عمر از مارکسیسم و فاشیسم و ناسیونالسوسیالیسم نوشـته بـود ،از انقـالب صـنعتی و
واکنشهای چپ و راست به آن ،از شارل موراس فرانسوی و جنبش آکسیون فرانسز ،لنـین
و یونیفورمپوشان میلیتاریست اروپا ،از نزا ایدئولوژیها ،نبرد گالدیاتورهـای فاشیسـت و
بولشویک ،از یهودیستیزی و ماجرای درفوس ،از جنگ سرد و گرم ایـدئولو هـا سـخن
گفته بود ،اینک به سید قطب و دکتر علی شریعتی ،عبداهلل عـزام و اسـامه بـن الدن ،حسـن
البنــا و المَــودودی روی آورده اســت .اکنــون مــیخواهــد ابــوذر شــریعتی را بشناســد و از
میرااداران سیدجمالالدین افغانی/اسدآبادی یاد کنـد .از جنـبش اخـوان المسـلمین مصـر و

_____________________

1. Die dritte radikale Widerstandsbewegung. Der Islamismus. Landt, Berlin 2009.
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«نهضت آزادی» ایران پرسوجو میکند ،در پی مفهوم شیعیِ «کلُ یـوم عاشـورا و کـلُ ار
کربال» به صدر اسالم میرود و آنگاه میپرسد یزید و حسین ( ) زمانه کیسـت .از دیگـر
سو به سراغ آل سعود و جنبش اسالمگـرای وهابیـت مـیرود و در سـر دیگـر ایـن طیـف،
غربگرایان مسلمان در دولت عثمانی را پیدا میکند __ کسانی چون نـامق کمـال ،ابـراهیم

شناسی و ضیا پاشا __ و در نهایت ،جدال میان ناسیونالیسم نوظهور آتاتورک و خلیفهگرایی
منسوخشدۀ سالطین عثمانی ،نزا میان ناسیونالسوسیالیسم بعثی یا سوسیالیسم عربی ناصـر و
اسالمگرایی اخوان المسلمین را شرح میدهد؛ نزاعی که نسخۀ ایرانی آن با رهبری آیـتاهلل
خمینی به انقالبی اسالمی انجامید.
برای من که تاکنون چندین کتاب به قلم نولته و در بارۀ او ترجمه کردهام و کوشیدهام

فارسیزبانان را با اندیشههای این متفکر آلمـانی آشـنا کـنم ،سرتاسـر کتـاب اسـالمگرایـی
غافلگیری دلچسبی است ،زیرا این بار خودم و خودمان را در کتاب نولته مـییـابم .اگـر در
کتابهای دیگرِ او مردمان اروپا و دنیای مدرن بازیگران تاریخ و مادۀ تحلیلهای او بودند،
اینک ماییم که موضو مفهومپردازیهای تاریخاندیشانۀ او شدهایم .به شگفت میآیم وقتـی

میبینم نولته ،این متفکر ،تاریخنگار و فیلسو آلمانی __ که البتـه همـواره تـرجیح مـیداد
عنوان «تاریخاندیش» بر خود نهد __ برای شناخت ما چقدر مجدانه کوشـیده اسـت و چـه

تیزبین است وقتی از رزمندگان ایرانیِ بازگشـته از جبهـههـای جنـگ ایـران و عـراق یـاد
میکند که پس از رحلت پیشوایشان ،امام خمینی ،کنار ضـریح او اشـک مـیریختنـد و از
زنده بودن خود شرمسار بودند ،و بدینسان به خوانندۀ اروپایی یادآوری میکند بـرای فهـم
آنچه در ایران رخ داده است و رخ میدهد ،درک این عاطفۀ شیعیانه مهم است؛ چیزی کـه
به ندرت به چشم تاریخنگاران دیگر میآید .تالشی که نولته برای فهـم اندیشـههـای علـی
شریعتی کرده ،تحسینبرانگیز است .نگاه منصفانۀ او را در جایجای کتاب میتـوان یافـت،
از جمله آنجا که از ورود نیروهای شوروی و بریتانیا به ایران در جریـان جنـگ جهـانی
دوم به صراحت با عنوان «حمله» یاد میکند ،یا وقتی میگوید اگر بخواهیم در قـرن بیسـتم
«یک حمله» نام ببریم ،آن حملۀ صدام به ایران است .آری ،همهچیز ایـن کتـاب بـرای مـا
مهم و غافلگیرکننده است؛ چه آنجا که از ناصرالدینشاه میگوید ،از پهلویها مینویسد و
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از مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق نیز غافل نمیشود ،و چه آنجا کـه مـیکوشـد
انقالب ایران را بفهمد و آمادگی ایرانیها برای جانفشانی را در تصویر نمادین حوضی وسط
شهر تهران شرح میدهد که آبنمای آن فوارهای به رنگ خون است.
نولته در این کتاب دویست سال تاریخ سرزمینهای اسالمی را در کلیـات مـرور کـرده
است تا جریانشناسی کند و در این مسـیر کوشـیده بـه مهـمتـرین جریـانهـا ،جنـبشهـا،
اشخاص ،رهبران ،حوادث ،جنگها و انقالبها اشاره کند .یک پای اابث همۀ مباحث او
نیــز تأســیس کشــوری یهــودی در خاورمیانــه اســت کــه بــه گمــان او مبــدب بســیاری از
درگیریهاست .کشاکش میان اسـالم و اسـالمگرایـی و یهودیـان و صهیونیسـم ترجیـ بنـد
مباحث اوست و منزل به منزل به این مسئلۀ اساسی در ظهور و بروز اسـالمگرایـی رجـو
میکند .فهرست موضوعات و شخصیتهایی که نولته در این اار مرور میکنـد ،بـه درازای
صفحات کتاب است :از حملۀ ناپلئون به مصر و شام در آغـاز قـرن نـوزدهم تـا حاکمیـت
محمد علی پاشا و پسرش ابراهیم پاشا و تالش آنها و خدیوهای بعدی مصر بـرای اروپـایی
کردن این سرزمین آفریقایی؛ از کشاکش سالطین عثمانی با اروپاییان تـا ظهـور اصـالحات
مدرن با عنوان تنظیمات در نظام بوروکراتیک عثمـانی و بعـد پیـدایش عثمانیـان جـوان و
ترکان جوان و درگیری خونبار و نسلکشانۀ آنها با ارامنه؛ از تالش آل سـعود بـرای فـتح
حجاز با کمک بادیهنشینان وهابی تا تکاپوی دودمان هاشمی برای ایجاد دولتـ ملتی عربـی
که در نهایت به رغم همۀ همکاریهای لورنس عربستان به دو پادشاهی محقـر در عـراق و
اردن انجامید؛ از فروپاشی امپراتوری عثمانی (این پیرمرد بیمار بُسفر) و نجات پسماندۀ این
امپراتوری با زور اسلحۀ مصطفی کمال پاشا (این سـلطان رئـیسجمهورنمـای سـکوالر) تـا
حذ مظاهر دینی از کوی و برزن ،اداره و خیابان ،فرهنگ و رسـانه در ترکیـۀ الئیـک.
هیچ حاداۀ مهمی از نگاه او دور نمانده است :چـه آنجـا کـه انقـالب افغانسـتان ،برقـرار
جمهوری و سپس استیالی کمونیستها در کابل و ورود نیروهای شوروی به ایـن کشـور را
یکی دیگر از مبدبها برای واکاوی اسالمگرایی برمیشـمرد ،وقتـی عبـداهلل عـزامِ فلسـطینی
کشور به کشور ،حتی در آمریکا ،برای مجاهدین افغان کمک جم میکند و در این میـان،
یک جوان متمول و آرمانگرای سعودی ،به نام اسامه بن الدن را به افغانستان میکشـاند؛ و
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چه آنجا که همۀ مردان مهم خاورمیانه و جهان اسالم و عرب یک به یک در صـفحاتی
از کتاب پدیدار میشوند ،نقشی ایفـا مـیکننـد و رشـتۀ سرنوشـت را بـه دسـت نفـر بعـد
میسپرند :مهدی سودانی و سرهنگ عُرابی مصری ،لرد کرومر بریتانیـایی و ملـک فـاروق،
سعد زغلول و سید قطب ،جمال عبدالناصر و انور سادات ،خالد اسـالمبولی و حسـن البنـا...
یهودیان صهیونیست مهاجر که از جایجای اروپا ،به ویژه اروپای شرقی و روسـیه ،روانـۀ
فلسطین میشدند :ژابوتینسکی ،مناخیم بگین ،بن گوریون ،حییم وایزمن و بسیاری دیگـر تـا
برسد به شارون و جوان صهیونیست متعصبی که به روی اسحاق رابین اسلحه کشـید ...و در
مقابل ،چند نسل مبارزان فلسطینی از امین الحسینی ،مفتی اعظـم بیـتالمقـدس ،تـا کسـانی
چون جورج حبش و یاسر عرفات که میان چند ایدۀ متفاوتِ «امت بزر
بزر

اسالمی»« ،ملت

عرب» و «ملت فلسطین» سرگردان بودند و برای بازپسگیـری خانـۀ خـود بـه هـر

آبوآتشی میزدند.
محمد مصدق ایرانی ،محمدعلی جناح پاکستانی ،گاندی و نهرو و سُبهاش چنـدرا بـوس
هندی و رشید علی الکَیالنی عراقی هـر یـک در صـفحاتی از کتـاب بـا قـدرت اسـتعماری
بریتانیا درگیرند و در هر گوشهای از این سـرزمین بـزر

اسـالمی متفکـری سـکوالر یـا

اسالمگرا ،ملیگرا یا امتگرا راهحل هایی را بـرای رهـایی از اسـتعمار ،کسـب اسـتقالل و
جبران عقبماندگی مطرح میکند ،در حالی که گاه نـزا میـان ایـن دو جریـان متفـاوت،
راهها و نمایندگانشان ،از نزا میان ایـن کشـورها بـا قـدرتهـای اسـتعمارگر شـدیدتر و
بیرحمانهتر میشود؛ مانند آنجا که خالد اسالمبولی انور سادات را بـه رگبـار مـیبنـدد و
فریاد میزند« :فرعون را کشتم» .معضـل دیگـر ایـن ملـتهـای عقـبمانـده ،مسـتعمره یـا
نیمهمستعمره این است که در نزا ابرقدرتها چگونه گلیم خود را با کـمتـرین هزینـه از
آب بیرون کشند .در همین کشاکشِ بازیگران بزر

است که در یـک سـو بولشویسـم در

فکر بلعیدن همسایگان غربی و جنوبی روسیه است ،بریتانیا و فرانسه در فکـر پایگـاههـای
نظامی و اقتصادی و مستعمرهسازی هر چه بیشتـر در گوشـهگوشـۀ قلمـرو اسـالمیانـد و
قدرت نوظهور ناسیونالسوسیالیسم آلمان نیز در پی جبران عقبماندگی خـود از فرانسـه و
بریتانیا و روسیه در برداشتن سهم خود از جهان است .اینجاست که هیتلر به منزلۀ گزینـۀ
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جدیدی در دنیای اسالم مطرح میشود و بسیاری به او دل میبندند ،غافـل از ایـنکـه حتـی
جنگ نمیتواند باعث شود او به راستی و از تـه دل بـه کمـک ملـتهـای عقـبمانـده و
همپیمانی با آنها دل ببندد.
اما هد نولته از این مرور پردامنه و گسترده چیست؟ چه ربط و پیونـدی میـان ایـن
همه شخصیت و جریان وجود دارد؟ نولته نظریۀ مطرحشـده در کتـاب را در مختصـرترین
صورتبندی ممکن بر عنوان کتاب نهاده است :او اسالمگرایی را «سومین جنـبش مقاومـت
رادیکال» توصیف کرده است .دو جنبش دیگر کدامند؟ وجه پیونددهندۀ آنها به یکـدیگر
چیست؟ آنچه این کتاب را از همۀ کتابهای دیگر در بـارۀ اسـالمگرایـی سیاسـی متمـایز
میکند ،همین است که اسالمگرایی در بافت تـاریخ عصـر جدیـد و در کنـار جنـبشهـای
بزر

دیگر ربس سومی را تشـکیل مـیدهـد کـه اهمیتـی جهـانی و تـاریخی دارد .نولتـه

مارکسیسم انقالبی (کمونیسم یا مارکسیسم_ لنینیسم) و رادیکالتـرین و تنـدخوترین نسـخۀ
فاشیسم ،یعنی ناسیونالسوسیالیسم آلمان را در زمرۀ جنبشهای مقاومت پیشین نام مـیبـرد.
آنها در جای خود کوشیدند در برابر «چیزی» مقاومت کنند که پیدا کردن نامی بـرای آن
قدری دشوار است .نمیتوان به سادگی گفت آن چیز مدرنیته ،دموکراسی یا لیبرالیسم بـوده
است .اما هر چه هست این سه جنبش ،از خاستگاههـای متفـاوت ،در برهـههـای تـاریخی
متفاوت ،با اندیشههای متفاوت و با اهدا و روشهای متفاوت و چهبسا متضـاد در برابـر
دشمن مشترکی مقاومت میکردند .نولته در فصل پایانی کتاب میکوشد در این باره تعاریف
دقیقتری ارائه دهد.
اما اصالً مگر نولته اسالمشناس است کـه اجـازه داشـته باشـد در بـارۀ اسـالمگرایـی
نظریهپردازی کند؟ در پاسخ باید گفـت گسـتره و ماهیـت ایـن پرسـش و اساسـاً ایـن نـو
پرسشگذاری که نولته در این کتـاب در پـیش گرفتـه بـه گونـهای اسـت کـه اتفاقـاً یـک
اسالمشناس نمیتواند به آن پاسخ دهد .اسالمشناس شاید بتواند اسالمگرایی مدرن را بشناسد
و ریشههای اسالمیاش را واکاوی کند ،اما برای پاسخ به پرسشگذاریِ این کتاب بـه همـان
میزان هم باید ایدئولوژیهای قرن بیستمی را بشناسد و از نزا های نظـری و عملـی بـزر
جهان در قرن بیستم و جنبشهای سیاسی فاتح اروپا باخبر باشد .نولته این ویژگی عالمانه را
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در طول نیم قرن کار نظری برای خود اندوخته است و حال میماند اینکه تـاریخ سیاسـی و
اجتماعی کشورها و سرزمینهای اسالمی و جریانها و جنبشهای آنها را بشناسد تا بتواند
به اسالمگرایی در بافتی سده ای و جهانی بنگرد .کتاب پیش رو در واق نتیجۀ تالش او برای
انجام همین تکلیف است .او با کولهباری سنگین از کار نظری در بارۀ جنبشها و رژیمهای
ایدئولوژیک اروپایی روی به این موضو آورده است و اگر هم به فر در انجـام وظیفـۀ
نهایی ،همانا شناخت دقیق مبانی و خاستگاههای اسالمگرایی دچار نقایصی باشد ،آن پشتوانۀ
ستر

نظری و تاریخاندیشانه به او اجازه میدهد با شامهای تیز به این صورتمسئلۀ جدید

بپردازد و مانند پزشکی مجرب که در طول زندگی کاریاش هزاران بیمار دیـده اسـت ،در
نگاه نخست از رنگ رخسار و معاینهای ابتدایی مر را تشخیص دهد.
اما گذشته از اینکه نولته در تبیین و اابات این نظریۀ خود موفق بوده است یا نـه ،ایـن
کتاب او فواید پرشماری برای خوانندگانش به ارمغان مـیآورد .حتـی اگـر فرضـیۀ اصـلی
کتاب را به کل فراموش کنیم یا نپـذیریم و بـه جـای پـذیرش دیـدگاه کلـی آن صـرفاً بـه
جزئیات آن بپردازیم ،سرنخهای ارزشمند فراوانی را بـرای مطالعـات تطبیقـی مـیتـوان در
کتاب یافت .به گمانم اصالً مبالغهآمیز نیست اگر بگویم این کتاب نگرشهای تاریخی هـر
خوانندهای را دستکاری یا متحول میکند .این کتاب به ویژه در مورد خوانندگان ایرانـی آن
چارچوبهای تنگ ملی را که بر فهم تاریخی ما حکمفرماست ،در هم میشکند و بـه مـا
میآموزد تاریخ عصر جدید ایران را در چارچوبهایی بزر تر بخوانیم و بفهمیم و بـدون
مطالعات تطبیقی میان ایران و کشورهای همسرشت ،همسرنوشت و همخـانوادهاش ،ماننـد
مصر ،ترکیه ،افغانستان ،سرزمینهای عربی و دیگر همچنـین همسـایگان دور و نـزدیکش،
در بارۀ رخدادهای سیاسی داخل ایران در عصر جدید داوری نکنیم .این عادت ما به اینکـه

تاریخ ملی را بر اساس رخدادهای صرفاً ملی بفهمیم ،چیزی چـون «سـندروم داون» __ اگـر
بخواهم از بهکارگیری تعبیر شاید ناخوشایند «مونگولیسـم» خـودداری کـنم __ در «فهـم»
تاریخی ما یا به عبارتی در «تاریخاندیشی» ما ایجاد کرده اسـت .مـا عـالوه بـر تمرکـز بـر
رخدادها و جریانهای ملی ،باید در چارچوبهایی فراملی ،یعنی در گسترههای جغرافیـای
سیاسی و فرهنگی بزر تر نیـز بـه تاریخمـان بنگـریم؛ مگـر آنکـه ایـران را جزیـرهای
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تکافتاده در اقیانوس آرام گمان کنیم که هیچ نو پیوند و همسرشتی با هیچ مردم و ملـت
دیگری ندارد .کتاب اسالمگرایـی نولتـه بـا انبـوهی از سـرنخهـای مطالعـات تطبیقـی ایـن
چشمانداز فراملی را به روی ما میگشاید و راهی نشان میدهد تا از آن دایرۀ فهـم تـاریخی
تنگ و ایرانمدارانهای که رایج است خارج شویم و به خود در آینـۀ جغرافیـایی فرهنگـی
بنگریم.
اما واپسین مسئله ای که در این یادداشت الزم است به آن بپردازم ،خود ارنست نولتـه،
جایگاه و کارنامۀ علمی اوست .واقعیت این است که افتخار داشتم به عنوان نخستین ایرانـی
آاار پروفسور نولته را از طریق ترجمه به فارسیزبانها معرفی کنم .وقتی سالهـا پـیش در
جریان مطالعاتم در بارۀ فاشیسم با او آشنا شدم و فرصت یافتم با آاار بزر  ،چشـمگیر و
ستایشبرانگیز او به عنوان تاریخنگار ،نظریهپرداز و فیلسو آشنایی پیدا کنم ،متحیر بـودم
که چرا ایرانیان یا فارسیزبانان با این اندیشمند چندان یا اصالً آشنا نیستند و چرا هیچ ااری
از او به فارسی ترجمه نشده است! به ویژه وقتی دعوای نظری بزرگی را که سر اندیشههای
او در آلمان درگرفته بود مرور میکردم (همان مناقشۀ نظری پرهیاهو میان نولتـه و هابرمـاس
در دهۀ  1211که به «دعوای تاریخنگاران» معرو است) ،بیش از پیش بر من مسجل شـد
که گویا ما در انتقال اندیشههای غربی گاه بسیار یکسویه عمل کردهایم .چطور ممکن است
وقتی دعوای نظری بزرگی در غرب پدید آمده است ،ما اندیشمند یک سـوی ایـن مناقشـه،
یعنی یورگن هابرماس را به خوبی میشناسیم و میستاییم ،آاارش را ترجمه کردهایم و منب
و مرج بسیاری از آاار و رسالههای ما بوده است ،اما متفکر آن سوی دعوا ،یعنـی ارنسـت
نولته را نه تنها نمیشناسیم و ااری از او ترجمه نکردهایم ،حتی در کمال شرمسـاری نـامش
را هم نشنیدهایم؟ الزم بود این کاستی در اسر وقت جبران شود .به همین دلیل تصـمیم گـرفتم

آاار اصلی او را به فارسی ترجمه کنم .ابتدا کتاب جنبشهای فاشیستی :بحران نظام لیبرال و
تکامل فاشیسم و سپس ااری دیگر و البته کمحجم از او با عنوان قرن بیستم :ایدئولوژیهای
خشونت را ترجمه کردم که هر دو در نشر ققنوس منتشر شـده اسـت .افـزون بـر ایـن ،دو
کتاب در بارۀ او منتشر کردم :یکی کتابی با عنوان ارنست نولته :سیمای یک تـاریخانـدیش،
نوشتۀ زیگفرید گرلیش (نشر االث )1222 ،که بهترین تکنگاری برای آشنایی بـا نـیمقـرن
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زندگی نظری و اندیشههای نولته است و از قضا در ایران در جایزۀ کتاب سال  1223کتاب

شایستۀ تقدیر شناخته شد ،و دیگری کتاب آشوویتس یکتا؟ ارنست نولته ،یورگن هابرمـاس
و  32سال دعوای تاریخنگاران (نشر کویر )1222 ،که به همان مناقشۀ نظری معرو میـان
نولته و هابرماس میپردازد و به ویراستاری ماتیاس بروکُرب منتشر شده است .اما کتـابهـای
اصلی ارنست نولته مانده است و در طول سالهای آینده میکوشم به مرور بقیـۀ آاـارش را
نیز که همگی بسیار پرحجم و در نتیجه ترجمهشان بسیار زمانبر است ،به فارسی برگردانم.
تنها افسوس میخورم که او دیگر در میانمان نیست تا شاهد انتشار نسخۀ فارسی یکـی
دیگر از آاارش باشد؛ اتفاقی که یقین دارم بسیار مایۀ خرسندیاش مـیشـد .وقتـی ترجمـۀ
فارسی کتاب جنبشهای فاشیستی در زمستان  1222منتشر شد ،او زنـده بـود و نسـخهای از
آن را به عنوان هدیۀ تولد نودودوسالگیاش برایش فرستادم .در پاسخ برایم نوشت« :مدتها
بود اینقدر خوشحال نشده بودم ».نولته بر نسخۀ فارسی آن کتاب مقدمهای نوشته بود و بـه
رغم کهولت سن ،از هیچ لطف و کمکی به من دریغ نمیکرد .چندین دهه بود که تابستانها
با همسرش به خانهای روستایی بیرون از برلین میرفت و یـاد دارم در تابسـتان  1223کـه
نیاز بود با او در تماس باشم ،با دشواری فراوان اینترنت و رایانهای برای خانۀ روستایی خود
فراهم کرده بود تا بتواند پاسخم را بدهد ،در حالی که همۀ مشکالت معمول فردی نودساله
را داشت .وقتی ترجمۀ کتاب آشوویتس یکتا؟ منتشر شد ،نسخهای از آن برایش فرستادم .آن
زمان ناخوشاحوال بود و به دلیل مشکالت ریوی در بیمارستان بستری بود .همسرش که او
نیز بانوی کهنسالی است ،در نامهای برایم نوشت نولته به رغـم ناخوشـی بـا عالقـۀ فـراوان
نسخۀ فارسی کتاب را بر تخت بیمارستان تورق میکرد .اما متأسفانه نولته از آن بیمارسـتان
به خانه بازنگشت و در بیستوهشتم مرداد  ،1222چشم از جهان فروبست و این حسـرت
برای من ماند که ترجمۀ سایر کتابهایش را برایش بفرستم .اما هرگـز فرامـوش نمـیکـنم
که به او قول دادهام با کمال افتخار بکوشم مهمترین آاارش را به فارسی برگـردانم؛ آاـاری
که یکی از دیگری مهمتر و گرانسنگتر است و یکی از واپسینهای آن همین کتابی اسـت
که در دست دارید .اما نولته که بود و چه کرد؟
مرور نیمقرن زندگی نظری متفکری چون نولته در این مقال نمیگنجد و بـرای آشـنایی
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با او پیشنهاد میکنم بنگرید به کتاب ارنست نولته :سیمای یک تاریخاندیش که پیشتـر بـه
آن اشاره کردم .اما اینجا تنها در چند سطر چند فراز و فرود مهم از زندگی او را روایـت
میکنم .نولته در ژانویۀ  1232به دنیـا آمـد .ده سـاله بـود کـه هیتلـر بـه قـدرت رسـید و
هفدهساله که آتش جنگ جهانی دوم شعلهور شد .او از خانوادهای کاتولیک سـر بـرآورده
بود و کاتولیکها عموماً روی خوشی بـه هیتلـر و جنـبش ناسـیونالسوسیالیسـتیاش نشـان
ندادند .آتش جنگ داغی سوزان بر سینۀ خانوادۀ ارنست جوان گذاشـت و بـرادر بـزرگش
در جنگ کشته شد .خود او به دلیل معلولیـت نـاچیزی کـه در انگشـتان دسـتش داشـت،
نمیتوانست خدمت نظامی انجام دهد ،به همین دلیل از رزم معا شد و خدمت جایگزین
انجام داد .به تعبیری او از کودکی بیشتـر بـه «بچـهدرسخـوانهـا» مـیمانسـت تـا پسـر
بازیگوش و ماجراجویی که در جوانی بخواهد اندام ورزیدهای به هم رساند ،شـبیه الگـوی
مطلوب ناسیونالسوسیالیستها باشد و رزمندهای قابل شود .سنگری که او برگزید دانشـگاه
بود .فلسفه خواند ،شاگرد مارتین هایدگر ،فیلسو نامدار آلمانی ،بود و رابطۀ بسیار خوبی
با استاد داشت .قرار بود رسالۀ دکتریاش را نزد هایدگر بنویسد کـه ایـن برنامـه بـه دلیـل
همزمانی با واپسین سالهای پرآشوب جنگ محقـق نشـد .او پـس از جنـگ نـزد اویگِـن
فینک ،همکار نزدیک هایدگر ،رسالۀ دکتریاش را در بارۀ مارکسیسم و ایدئالیسم آلمـانی
نوشت.
از فضای دانشگاه دور شد و سالها مشغول تدریس در دبیرستانها بود ،اما در این مدت

پژوهشهای خود را برای دستیابی به شناختی تاریخی_ فلسـفی از «فاشیسـم» پـیش بـرد کـه
نتیجۀ آن کتابی ستر

و ماندگار شد با عنوان فاشیسم در دوران آن (چاپ  .)1222نولتـه

با این اار که همچنان تجدید چاپ میشود ،به یکباره در باالترین جایگـاه تـاریخپژوهشـی
آلمان جای گرفت .همین کتاب بیدرنگ به عنوان رسالۀ پسادکتریاش پذیرفتـه شـد و بـه
درجۀ استادی ارتقا یافت و تدریس در کرسی تاریخ جدید اروپا را آغاز کرد؛ حرفهای کـه
تا سال  1221در آن خدمت کرد ،ابتدا در ماربور  ،سپس در دانشگاه آزاد برلین و هر از
گاهی به عنوان استاد مهمان در یکی از دانشگاههای معتبر جهان .نولته با چند کتاب دیگـر
منظومۀ خود را در بارۀ فاشیسم تکمیل کرد و در سالهای بعد ،ابعاد فاشیسمپژوهی خود را
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گسترش داد و به منظومهای «ایدئولوژیپژوهانه» رسید که یک پای اابث آن مارکسیسم و
بولشویسم بود .اوج این پژوهشها کتابی بود که بیست سال بعد در بارۀ مارکسیسم نوشـت،
با عنوان مارکسیسم و انقالب صنعتی (چـاپ  .)1212امـا تنـدبادهای پریشـانکننـدهای در
انتظارش بود که خود هـیچ تصـورش را نمـیکـرد .در  1212یـورگن هابرمـاس ،فیلسـو
آلمانی ،در پاسخ به مقالهای که نولته نوشته بود ،نقد تند و مفصلی را روانۀ مطبوعـات کـرد
و در این نوشتهاش باندی چهارنفره از تاریخنگاران ،به ویژه نولته را متهم کرد بـه ایـنکـه

ناسیونالسوسیالیسم __ و این طبعاً یعنی هیتلر __ را توجیه میکنند .ایـن آغـاز بـزر تـرین
دعوای نظری ،موسوم به «دعوای تاریخنگاران» ،در آلمان پساجنگ بـود کـه بـه مـدت دو
سال در عرصۀ روزنامهها ،مجالت و شـبکههـای تلویزیـونی و رادیـویی جریـان داشـت و
خاکستر آن هنوز هم گرم است.
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نولته پس از این مناقشه تا حد زیادی از سوی رسـانههـا منـزوی و بـایکوت شـد ،امـا
زایایی نظری او بیش از پیش ادامه یافت و چندین اار فلسفی در دهۀ  1221منتشر کـرد؛ از
جمله دو کتاب بسیار مفصل ،یکی در بارۀ تاریخاندیشی در قـرن بیسـتم و دیگـری در بـارۀ
وجود تاریخی انسان .کتابهای دیگری نیز در بارۀ زندگی سیاسی هایدگر و همچنین نیچـه
و نیچهگرایی منتشر کرد .نولته تا پیش از «دعوای تاریخنگاران» در اوج شهرت و اعتبار بود
و طبیعی بود که این انزوای تحمیلی پـس از آن مناقشـه بـرای او مـیتوانسـت قـدری مایـۀ
سرخوردگی باشد .از آن پس نیمهمهاجرتی به ایتالیا کرد و گفتگوهـای خـود را بـه شـکل
راحتتری با اندیشمندان ایتالیایی و فرانسوی ادامه داد .وقتی به دهۀ هشـتاد زنـدگی خـود
نزدیک میشد ،حاداۀ بهتآور حمله به برجهای مرکز تجارت جهانی در یازدهم سـپتامبر
 3111رخ داد و مسئلۀ اسالمگرایی فکرش را مشغول کرد .او پس از چنـد سـال مطالعـه و

جم آوری اطالعات در هشتادوششسالگی کتـاب اسـالمگرایـی :سـومین جنـبش مقاومـت
رادیکال ( )3112را منتشر کرد .واپسین اار او نیز در  ،3113دو سال پیش از آنکه چشم از
جهان فرو ببندد ،منتشر شد.
نولته اندیشههایی مناقشهبرانگیز داشت ،اما به گمانم بخش عمدۀ این مناقشـات ریشـه

_____________________
 .1برای توضیح بیشتر بنگرید به پانوشت ص .21
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در فضای هیستریک و روانرنجورانهای دارد که بـر روان جمعـی آلمـانیهـا __ بـه دلیـل

جنایاتی که ناسیونالسوسیالیست ها به نام مردم آلمان مرتکب شـدهانـد __ حکمفرماسـت؛
چنانکه نولته در ایتالیا یا فرانسه متفکری مناقشهبرانگیز نبود و با آغوش باز از او اسـتقبال
می شد .نظرات در بارۀ او بسیار متفاوت است :برخی او را توجیهگـر ناسـیونالسوسیالیسـم
مینامند و برخی دیگر او را اندیشمندی بزر

و بیهمتا میدانند .اما وقتـی بـرای مثـال در

همین کتاب اسالمگرایی میبینیم نولته چگونه بیپروا در فضای زودرنج آلمان صهیونیسم را
با ناسیونالسوسیالیسم مقایسه میکند و حتی از نوعی یهودیستیزی مشرو میان فلسطینیهـا
سخن میگوید ،دیگر متعجب نمیشویم چرا او به چهرهای مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
در آلمان بیان چنین مواضعی در بارۀ اسرائیل افزون بر آزاداندیشی به شهامتی بـینظیـر نیـز
نیاز دارد ،زیرا در آنجا افراد به دالیلـی گـاه بسـیار نـاچیزتر از ایـن نیـز بـه سـادگی بـه
یهودیستیزی متهم و بایکوت میشوند .به هر روی ،آشنایی با اندیشـههـای نولتـه و روایـت
ایدئولوژینگرانهای که او از تاریخ جهان به دست میدهد ،بـیتردیـد بـرای مـا ایرانـیهـا
گشایندۀ دریچههای جدیدی برای فهم تاریخ خود و جهان و نیز در نهایت برای فهم وجـود
تاریخی انسان است.
از آنجا که نولته به ضرورت روند کتاب از بسیاری از رخدادها و شخصیتها شتابان
عبور میکند ،کوشیدهام با پانوشت های فراوان به خواننده در درک مباحـث کمـک کـنم.
یادداشتهای نویسنده نیز که با اعداد متوالی داخل پرانتز نشانهگذاری شده است ،یکجـا در
پایان کتاب میآید .کار ترجمه هر قدر هم که صبورانه و دقیـق باشـد ،بـاز هـم خطـاخیز
است و امیدوارم در این کار مرتکب اشتباهات زیادی نشده باشم .در پایان از همکـارانم در
نشر االث بسیار سپاسگزارم که مانند همیشه کاستیهای مرا پوشـش داده و ایـن ااـر را بـا
بهترین کیفیت ممکن به انتشار رساندهاند.
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