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نگاهی به یکی از مهمترین آثار فلسفی قرن بیستم اثر آنری لوفهور

رﯾﻮﯾﻮ

متافلسفه فضایی میان فلسفه و انقالب
ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺘﺎرى
آنری لوفهور ) ،(۱۹۹۱-۱۹۰۱فیلسوف فرانسوی ،امروز
به لطف پژوهشــگران و متفکران بریتانیایی و آمریکایی و
به خاطر تأثیر زیادی که بر متفکرانی چون دیوید هاروی،
فردریــک جیســمون و دیگران داشــته متفکــری کامال
شناختهشده اســت .هرچند همزمان با شورشهای مه
 ،۶۸و قبل از آن در نانتر ،فیلســوفی شناختهشده بود .در
همان زمــان حیات او ،با آثار و ایدههایش دانشــجویانی
پرورش یافتند کــه به متفکران بزرگ فرانســه و رهبران
جنبش  ۶۸بدل شــدند ،از آن جملــه ژان بودریار .دامنه
آثار لوفهور بسیار گسترده است .او را بیشتر به خاطر متون
نظری مهمی چون تولید فضــا ،نقد زندگی روزمره ،حق
بر شهر ،اندیشه مارکسیستی و شهر و نقش برجستهاش
در شــورشهای مه  ۶۸میشناســند .از میــان بیش از
شــصت جلد کتابی که تا نودسالگی نوشت و منتشر کرد
»متافلسفه«* ) (۱۹۶۵نقطه عطفی در نظام نظری لوفهور
و به این اعتبار مهمترین کتاب او محسوب میشود ،چون
جایگاه ویژهای در تولید آثار مهم و جریانســاز او دارد :از
جمله انقالب شهری ) ،(۱۹۷۰تولید فضا ) ،(۱۹۷۴دولت
) (۱۹۷۸و جلد ســوم نقــد زندگی روزمره بــا زیرعنوان
»بهسوی متافلســفه زندگی روزانه« ) .(۱۹۸۱بعد از این
کتاب بود که کارهای آخر لوفهور درباره امر روزمره ،فضا،
و دولت شکلی فلسفی و رادیکال به خود گرفت .ازاینرو،
»متافلسفه« پیشزمینه نظری اغلب متون نظری مهمی
اســت که جهان انگلیسیزبان را جذب خود کرده است.
کتاب در  ۶۴سالگی لوفهور نوشته شده :بیش از یک دهه
قبل از »تولید فضا« و  ۲۶سال قبل از آخرین کتابش »عناصر
ریتمکاوی« .او در این کتاب ،با کمک داللتها و پیامدهای
اندیشه انقالبی مارکس مالحظاتی در باب تعامل فلسفه
با جهــان دارد .ازاینرو» ،متافلســفه« را میتوان کتابی
دانست درباره فلسفه تغییر رادیکال .در این کتاب بود که
نطفه دیالکتیک سهتایی لوفهور با هگل ،نیچه و مارکس
بسته شد؛ ســه چهرهای که آنها را تنها ستارگان آسمان
تاریک فلســفه میدانست .همچنین لوفهور در این کتاب
پای متفکران دیگری را نیز چون فوئرباخ ،ســارتر ،هایدگر
و اکسلوس به بحث میکشد .اما داستان این کتاب تقریبا
به پس از انتشــار مجلد دوم »نقد زندگی روزمره« ،چاپ
»اعالن کمون« در سال انتشار متافلسفه و تالش و نقش
لوفهور در بســط ســنت مارکسیســم غربی برمیگردد.
لوفــهور همراه با آنتونیو گرامشــی ،والتر بنیامین ،تئودور
آدورنو ،گئورگ لوکاچ و ارنست بلوخ نسل اول مارکسیسم
غربی به حســاب میآید .مارکسیسم غربی برای لوفهور
در مواجهه و برخوردش با زندگی روزمره فرانســه درگیر
جنگ و بعد از آن رقم خورد :نقد زندگی روزمره به منظور
کشــف و فهم احتماالت و بختهای تغییرات اجتماعی
واقعی .کار لوفهور در وهله اول ،پرداختن به نقد اقتصاد
سیاسی مارکس به عنوان زیربنای فهم عناصر انضمامی
زندگی مردم بود .او در نقد و تحلیل عناصر نظری ،ردپای
ســرمایه را در تجربیات واقعی مــردم دنبال کرد .لوفهور
زندگــی روزمره را نقطــه آغازی برای هر نــوع فعالیت
انسانی میدانســت .او این بحث را درون سنتی فلسفی
جا انداخت کــه ابداع خودش بود و با صورتهای پیش
از خود بهکل فرق داشــت» :متافلســفه« که در نظر او با
مارکسیسم غربی یکی است .ازاینرو ،نقد زندگی روزمره
محور مفهومپردازی او از مارکسیسم غربی و نقد اقتصاد
سیاســی اســت .از این حیث ،نقد او بر زندگــی روزمره
برای فهم دیدگاهش درباره مارکسیســم غربی در مقام
»متافلسفه« اهمیتی معرفتشناسانه پیدا میکند.
متافلسفهچیست؟
 -۱اصطــالح » «Metaphilosophyقبــل از لوفهور به
معنی »فلسفه فلســفه« یا تالش فلســفی برای بررسی
روشها ،ماهیت و اهداف فلسفه استفاده میشد که بیشتر
در فلسفه تحلیلی به کار میآمد و در فارسی به »فرافلسفه«
ترجمه شــده است .طبق این ســنت ،رهیافت فرافلسفی
بررســی مسائل و ماهیت فلسفه از منظری باالتر است که
خود فلســفی است .در این قاموس«Metaphilosophy» ،
و فلســفه از هم جــدا نبودند و روشهای بررسیشــان
یکسان بود؛ اما در لوفهور ،موقعیت »«Metaphilosophy
کامال از فلســفه جــدا اســت .در حقیقت ،او بــا این کار
»متافلسفه« خاص خود را ابداع میکند .لوفهور متافلسفه
را نوعی فلسفهورزی فراسوی فلسفه محض و تحقق آن
میداند .به عبارت دیگر ،فرمی از بازی آزادانه با مفاهیم و
اندیشههایی ورای فلسفه دانشگاهی به منظور برخورد با
واقعیت .در آغاز ،مشی فلسفی و سیاسی لوفهور میتواند
در فهم »متافلسفه« کارساز باشــد :او با پرهیز از گرفتاری
در دام شیوههای مرســوم ارائه و برچسبهای خاص که
میتواند اندیشــهاش را محدود و چهبسا نابود کند ،کمتر
در پی تولید چیزی نظاممند اســت  -شکلی از آنارشی که
در تمام وجوه نظریه او آشکار است .اخذ این موضع برای
لوفهور گرفتاریهایی هم داشــت :بســیاری معتقد بودند
تعریف مطمئنی از »متافلســفه« در آثار او ارائه نمیشود
و تکلیف خود او هم با این مفهوم روشــن نبود .بااینحال،
لوفهور نهتنها مطمئن بود کــه چه میگوید بلکه خود را
یــک متافیلســوف ) (metaphilosopherمینامید» :من
خود را متافیلســوف میدانم ،بهعبــارت دیگر من نظامی
جامع بنا نمیکنم .هدف من این اســت که از فلســفه آن
اندیشــههایی را برگیرم که قادرند آگاهی نقاد را از خواب
بیدار کنند ،اندیشههایی که مقصدشان نوعی آگاهی رفیعتر
و درعینحال عمیقتر درباره جهانی است که در آن به سر
میبریم«) .گفتوگوی لوفهور و لشک کوالکفسکی ،تکامل
یا انقالب(۱۹۷۴ ،
 -۲مارکس در رســاله دکترای خود مینویسد» :وقتی
فلســفه خود را همچون اراده در برابر جهان نمود شکل
میدهد آنگاه نظام فلسفی به تمامیتی انتزاعی فروکاهیده
میشــود؛ یعنی جنبهای از جهان شده است که در تقابل
با جنبه دیگر اســت .رابطهاش با جهان ،رابطهای بازتابی

اســت .فلســفه متأثر از اشــتیاق تحقق خــود ،با دیگری
]=جهــان[ در تنش قــرار میگیرد [...] .حاصــل اینکه با
فلسفیشــدن جهان ،فلســفه نیز اینجهانی میشــود ،و
تحقــق آن همانا نابودی آن اســت .آنچه موضوع مبارزه
فلسفه در بیرون است ،نابســندگی درونی خود آن است؛
اما فلســفه در همین مبارزه دقیقا به همان نقایصی دچار
میشود که با آنها بهعنوان نقایص طرف مقابل میجنگد.
و این نقایص را تنها وقتی میتواند از میان بر دارد که خود
گرفتار آنها شــود .آنچه در تخالف با آن اســت و آنچه با
آن مبارزه میکند ،پیوســته خودش است با این تفاوت که
عوامل معکوس شدهاند«) .مارکس (۷۳ :در نظر مارکس،
فلسفه در جریان واقعیت یا تحققیابی دو راه بیشتر ندارد:
یا بر آن غلبه میشود یا خود را به سطحی باالتر میرساند.
ایــن بند از رســاله دکتــری مارکس ،به مقصــود لوفهور
از »متافلســفه« بســیار نزدیک اســت .او در کتاب حاضر
میکوشــد رابطه تفکر فلسفی و تحقق ) (realizationآن
را بشناســد .او این فرآیند را »متافلسفه« مینامد .دغدغه
اصلی لوفهور دستیازیدن به تأملی نقادانه در باب فلسفه
اســت :او میخواهد ببیند چگونه میتوان از فلسفه فراتر
رفت یــا بر آن فائــق آمــد(Elden, 2008) .
این عبــارت بــه همان انــدازه کــه در حکم
» «überwindenنیچــهای اســت ،به معنای
غلبهکردن یا چیرهشــدن ،به همــان اندازه نیز
به معنــای » «Aufhebenهگلی و مارکســی
اســت؛ به معنای غلبهیافتــن و پایاننهادن بر
چیزی و همزمان حفظکردن و نگهداشتن آن.
قرابت مفهــوم دو عبارت هگلی و نیچهای در
»متافلسفه« اینجا آشــکار میشود که لوفهور به جای هر
دوی این واژهها ،غالبا از واژه فرانســوی »«dépassement
اســتفاده میکند ،اگرچه متافلســفه به چیزی بیشــتر از
اصطالحات هگلی ،مارکســی و نیچهای میاندیشدEl-) .
(den. 2008: 84
بنابراین غلبه بر فلسفه ،ازمیانبرداشتن آن و رساندنش
به ســطح واقعیت ،اسکلت نظری »متافلسفه« را تشکیل
میدهــد (Lefebvre, 2016) .در تکمیل بحث مارکس،
از زبان خود لوفهور »متافلسفه« اینگونه تعریف میشود:
»اوال به گفته مارکــس ،انقالب  -آنطور که مارکس بدان
فکر میکند ،تصــورش میکند ،و طرحش را میریزد  -نه
قسمی فلسفه بلکه تحقق فلسفه است .فلسفه ،در طول
تاریخش ،تصور خاصی از انسان خلق میکند ،و انقالب به
این تصور تحقق میبخشــد ،اما درعینحال آن را اصالح
میکند و تغییر میدهد .متافلســفه ناظر به این معناست
که فلســفه در مسیری پیش میرود که به تصور یا طرحی
از وجود انســان منتهی میشــود که انقالب بدان تحقق
میبخشد«) .گفتوگوی لوفهور و کوالکفسکی؛ (۱۹۷۴
بافلسفیشدنجهانفلسفهنیزاینجهانیمیشود
لوفــهور در »متافلســفه« مصرانــه تأکیــد دارد که
نمیخواهد از مارکس یک فیلســوف بســازد ،اما معتقد
است اندیشــه مارکس فلسفه دارد .به موازات این ،تأکید
دارد »مارکس یک جامعهشــناس نیســت ،بلکه نوعی
جامعهشناســی در مارکس وجود دارد« .از اینرو ،بخش
مهمی از کتاب معطوف به تبیین ربط مارکس با فلســفه
اســت (Lefebvre, 2016) .چنانکه در مجلد اول »نقد
زندگی روزمره« جایگاه فلسفه مارکس را برجسته میکند
و تصویر غالب و یکبعدی از مارکس را نادرست میداند:
»اینکه علم اقتصاد و کنش سیاســی فلسفه نظری را از
دور خارج کــرده و جایش را گرفته بود به این اســتنتاج
غلط دامن زد که مارکس هر تصوری از جهان فلســفه را
کنار گذاشته است« (Lefebvre,1991: 177) .درحالیکه

مارکس را بیشــتر با تز یازدهم میشناســند ،لوفهور که
به شــنا در جهت خالف آب شــهره بود رســاله دکترای
مارکس را جدی میگیرد و بــر این عبارت تأکید میکند:
»با فلسفیشدن جهان فلســفه نیز اینجهانی میشود،
و تحقــق آن همانــا نابودی آن اســت«) .مارکس(۷۳ :
لوفهور این عبارت را بســیار مهم میدانست چون نشان
میداد در روند تحقق فلســفه ،در فرآیند واقعیشدن و
اینجهانیشــدناش ،میتوان به فراسوی فلسفه رفت و
بر آن غلبه کرد .اما چگونه و چرا؟ پاســخ به این پرسش
محتوای نظری کتاب »متافلســفه« اســت .در کنار هگل
و مارکــس ،نیچه از دیگر چهرههــای مهم کتاب حاضر
اســت .لوفهور در اولین مواجهه مکتــوب خود با نیچه،
مفهوم کینتوزی او را با مفهوم ازخودبیگانگی مارکسی
توضیح میدهد .ابتدا بــا تأکید بر نقش محوری مفهوم
ازخودبیگانگــی در آثــار مارکــس با آلتوســر مخالفت
میکند که قائل به شــکافی بیــن مارکس جوان و متاخر
بود .او بــه گواه نقش محوری و کلیــدی این مفهوم در
تمــام دورهها برای مارکس )چه در »گروندریســه« ،چه
در »ســرمایه«( شکافی را که آلتوســر تصویر میکرد زیر
ســؤال میبرد .همچنین لوفــهور مخالف و
منتقد خوانشــی از هگل بود که آلتوسر ارائه
میکــرد .اینها مفاهیــم و چهرههای کلیدی
در فهم کتاب حاضرند .هرچند دو ســال بعد
در کتاب »نیچه ،هگل ،مارکس« نسبت میان
آنها را به دقت بیشــتری ترســیم میکند ،اما
نطفه ســهتاییهای لوفــهور در همین کتاب
بسته میشــود .اگرچه لوفهور در سال ۱۹۴۶
در کتابی بــا عنوان »اگزیستانسیالیســم« نقدی جدی بر
هایدگر وارد میکند ،بعد از هگل و مارکس ،شاید هایدگر
ســومین چهره مهم این کتاب باشــد؛ حتی شاید بیش از
نیچــه .از مهمترین وجوه ارتباط لوفــهور با آرای هایدگر
در ایــن کتاب ،اتکای او به هایدگر در اســتفاده از مفاهیم
یونان باستان نظیر لوگوس ،پراکسیس ،تخنه ،میمسیس
و پوئســیس و ...اســت ) .(Lefebvre, 2016او در ایــن
کتاب ،با اســتفاده از این مفاهیم کالســیک که در نظر او
باید به یک شیوه خوانده شوند و با اتکا به سهتایی نیچه،
هگل و مارکس در پی رفع دیالکتیکی شــکاف میان امر
انتزاعی و امر انضمامی است که در نظر دشمنان فلسفه،
فیلسوفان را از مردم جدا میکند .در نظر لوفهور ،فلسفه
باید خود را در زندگی روزمره جای دهد و به کمک کنش
آفریننده و خالق ،نظریه و عمل را یگانه ســازد» :بر تفکر
متافلسفی است که فرمهایی تازه تصور کند و پیش نهد
یا به بیان بهتر ســبکی تازه ارائه کند که بتواند خود را در
مقــام عمل بنا کند ،و پروژه فلســفه را بــه مرتبه تحقق
برســاند ،آن هم از طریق مســخکردن یا دگرگونساختن
فرم زندگــی روزمــره« (Ibid) .بــرای این منظور ،ســه
لحظه عمل ) ،(praxisپوئسیس ) (poiesisو میمسیس
) (mimesisدر کتاب حاضر طرح میشوند :سه سطحی
که به سه حوزه »عمل اجتماعی مادی«» ،کنش خالق«
و »زبان و اندیشه« میرسند .مسلم است که لحظه اول،
»عمل« ،برگرفته از فلسفه مارکس است و داللت دارد بر
روابط تولید ،روابط بین افراد ،روابط اجتماعی ،کنشگری
اجتماعی و عمل انضمامی .به عبارت دیگر در این سطح
با تولید مادی ســروکار داریم .اما با تأکید صرف بر جنبه
اقتصادی در مارکس ،وجوه دیگر آفرینندگی )(creation
نادیده گرفته میشود .پس به سطح پوئسیس میرسیم.
پوئســیس که در نظر لوفهور بین عمل و نظر هماهنگی
ایجاد میکند خــود نوعی عمل به معنای خلق ،تولید و
ساختن است؛ با این دعوی که» :هر آفرینندگی پوئسیس

نیست ،اما هر پوئسیســی ،آفرینندگی است« .لوفهور آن
را در مقــام خلق چیــزی زیبا از دل ایدههــا ،آفرینش اثر
هنری ،شعر ،تئاتر ،ظهور خودانگیخته مشارکت سیاسی
و اجتماعی و حتی ساخت یک شهر زیبا میفهمد .در این
سطح با تولید معنا سروکار داریم که معطوف به نیچه و
البته نگاه انتقادی به هایدگر و اســتفاده از تحلیلهای او
درباره یونان باستان است (Elden, 2004: 84-5) .او پیوند
میان این دو ســطح را پیوند بین تکرار ،خلق و آفرینندگی
میدانــد ) (Ibid: 301که تضاد آنها با میمســیس رفع
میشود .میمسیس ،بهعنوان ســطح سوم ،برای لوفهور
چیزی بیش از تقلید صرف اســت .برای مثال ،لوفهور در
جدال هومــر و افالطون )این باور افالطون که شــاعران
بهدلیــل بازنمایــی افراطی رفتار مردم باید از دولتشــهر
اخراج شــوند( جانب هومر را میگیــرد .در نظر لوفهور
چون میمســیس میتواند حامل پیام آفریننده باشد پس
دقیقا و صرفا تقلید نیست .میمسیس با فرم سروکار دارد
و همانقدر درباره تفاوت است که درباره تکرار .همچنین
برای لوفهور ،میمســیس از تکرار و بازتولید صرف گریزان
اســت و امکان آغاز و شــکلگیری چیز دیگری را فراهم
میکند .لب کالم ،میمســیس جزء ذاتی و درونی عمل و
پوئســیس اســت (Merrifield, 2015) .در این سطح با
تولیــد معرفت مواجهیم که بســیاری رد پای هگل را در
آن برجســته میدانند .این فرم نظری در کارهای بعدی
لوفهور بدین صورت تکمیل میشــود :تاریخ رشد آگاهی
مبتنی بر هگل ،تحلیل انتقادی از دولت و ســازماندهی
اقتصــادی جامعه اســتوار بر مارکس و نقــد ارزشها و
عاملیت خالق برگرفته از نیچه.
فلسفه اگر موضوع جهان شود ،جهان را تغییر میدهد
لوفهور مارکسیسم غربی را همان »متافلسفه« میداند
که باید به فلسفه و آگاهی انتقادی خوراک برساند .از اینرو،
مسئله اصلی درک و فهم رابطه فلسفه و تحقق آن است.
مسیری که برای این منظور طی میشود همان »متافلسفه«
یــا فضایی اســت که در حــد فاصل فلســفه و تحقق آن
)انقالب( تعریف میشــود .بنابراین کار »متافلسفه« غلبه
بر فلســفه ،از میان برداشــتن آن و رســاندنش به ســطح
واقعیت اســت (Lefebvre, 2016) .بر این اساس ،رویکرد
متافلســفی لوفهور ،غایت از پیــش موجود را نفی میکند
و مفهوم کلیت را به صــورت انتقادی و دیالکتیکی به کار
میگیرد .او رویکردی کلی به مســائل اجتماعی ،سیاســی
و وجودی انســان دارد و ماحصل آن فلســفهای است که
به میانجی عمل سیاســی باید محقق شود :آنچه او را به
ســنت مارکسیســم غربی گره میزد .بنابراین »متافلسفه«
در مقام یک رویکرد» ،بعد از« فلسفه نمیآید ،بلکه بیشتر
به مسخ فلســفه میماند :دگردیسی منابع پیشین تفکر به
طرحی برای تغییر رادیکال .بر این اساس ،تز مشهور یازدهم
مارکس در قاب »متافلسفه« اینچنین دیده میشود :تفسیر
است که تغییر را ممکن میسازد ،خاصه زمانیکه مسئله
بر ســر تغییر »جهان« باشــد (Elden, 2016) .به عبارت
دیگر ،فلسفه اگر موضوع جهان شود ،تفسیر جهان ،جهان
را تغییر میدهد(Lefebvre, 2016) .
»متافلســفه« در مجمــوع کتابی اســت کــه در آن
موضوعــات اولیــه در بافتاری فلســفیتر قــرار گرفته و
میکوشــد همه فلســفهها را با هــم برخــورد دهد :از
پیشاســقراطیان تا دوران معاصر .به همین دلیل لوفهور
نتیجه میگیرد که آنچه میتواند فلســفه را نجات دهد
بیرون از فلسفه است .یک نمونهاش تالش او برای بسط
تحلیل مارکسیســتی در جنبههای روزمــره زندگی مدرن
به کمک مفاهیم یونان باســتان است ،و نه صرفا تحلیلی
اقتصادی یا سیاســی .شــاید بیجهت نباشد که فردریک
جیســمون لوفهور را آخرین فیلسوف بزرگ کالسیک قرن
بیســتم و دیوید هاروی او را یکی از بزرگترین متفکران و
روشنفکران قرن بیستم میداند.
پینوشت:
* عنوان کتاب حاضر » «Metaphilosophyاست که در
فارسی میتواند به »فرا فلسفه« یا »مابعد فلسفه« ترجمه
شود .اما این واژگان نارساست .از آنجاکه لوفهور فرانسوی
بود و چنانچــه در متن توضیح داده میشــود از این واژه
 که ابداع خود اوست  -در معنای خاص و خودویژه بهرهمیبرد و کامال متفاوت از آنچه پیش از این در ســنتهای
دیگر فلسفی مطرح میشد ،ترجیح بر آن بود تا با صورت
فرانسویاش» ،متافیلوزوفی« ثبت شــود .استفاده از واژه
»فرافلســفه« در آرای لوفــهور باعــث ابهــام و گمراهی
میشــود چراکه سالهاســت »فرافلســفه« در فلســفه
تحلیلی به فارســی کامال جا افتاده است و استفاده از این
واژه یا واژگان دیگر در آثار لوفهور ممکن است خوانندگان
فارسیزبان فلسفه را با آنچه در فلسفه تحلیلی خواندهاند
به اشتباه بیندازد.
منابع:
 -۱مارکس ،کارل ،رســاله دکترای فلسفه ،ترجمه :محمود
عبادیان ،حسن قاضیمرادی ،ناشر :اختران۱۳۸۷ ،
2- Lefebvre, Henri, (2016). Metaphilosophy [epub version], translated by David Fernbach; edited with an introduction by Stuart Elden, Verso
3- Elden, Stuart, (2016). Introduction. In Lefebvre, Henri, Metaphilosophy [epub version], Verso.
4- Elden, Stuart, (2004). Understanding Lefebvre: Theory and the Possible, Continuum
5- Lefebvre, Henri, (1991). Critique of everyday life, Vol
I, translated by John Moore, Verso
6- Elden, Stuart, (2008). Mondialisation before globalization: Lefebvre and Axelos, In Goonewardena, Kipfer,
Milgrom, Schmid (Ed.) , Space, Difference, Everyday
Life: Reading Henri Lefebvre (pp. 80-94). Routledge
7- Merrifield, Andy (Dec 2015) , Towards a Metaphilosophy of the Urban, Retrieved from www. antipodefoundation. org
8- Henri Lefebvre with Leszek Kolakowski (1974) ,
Evolution or Revolution, F. Elders, ed. Reflexive Water:
The Basic Concerns of Mankind, London: Souvenir. pp.
199–267

ﻧﮕﺎه

عقالنیت و مسئله مدرنیته

خوانش مارکس در ۱۹۶۵

ماکــس وبــر را در کنــار کارل
مارکــس و امیل دورکیم ســه معمار
اصلــی علــوم اجتماعــی میدانند.
اندیشــههای وبر دربــاره عقالنیت در
مرکــز کار جامعهشــناختی و نیــز در
مرکز چشمانداز اخالقی او قرار دارند.
مفهــوم »عقالنیــت« دلمشــغولی
محوری کار وبر بود .در نظر او عقالنیت
همراه با دو فرآیند آن وجه مشــخصه
مدرنیتهاند :نخست جهانبینی علمی
است که بر اساس آن هیچ نیرویی برای
عقل بشری توضیحناپذیر یا فهمناپذیر
نیست .دیگری نیروی محرک سلطه
علمی بر جهان اســت که ریشــه در
اخالق پروتســتانی دارد و به شکلی
سکوالر نهادینه شده است .اما وقتی
وبر از عقالنیت زندگی مدرن میگفت
از آن معانــی مختلفــی در ذهــن
داشت .مثالً وبر در جامعهشناسی از
سرمایهداری بهعنوان نمونه عقالنیت
یاد میکند ،درحالیکه در نوشتههای
سیاســیاش ویژگی تضــاد طبقاتی
اســت که وضوح بیشــتری دارد .در
نظر بسیاری از شــارحان وبر ،معنای
نخســت عقالنیت همان وســیله و
هــدف بود .آنهــا معتقدنــد در نظر
وبــر وجه تمایز زندگــی مدرن وجود
نظامهای کنش عقالنی معطوف به
هدف است که مستلزم تعیین آشکار
اهداف و محاســبه روزبهروز وسایل
برای دســتیابی به آن اهداف اســت.
در کنــار ایــن نظر ،شــارحان دیگری
هســتند که تاکید دارنــد در نظر وبر
فرایندهای عقالنیشدن ،معنایی جز
افسونزدایی از جهان و دیوانساالری
نــدارد .بااینحال شــارحان دیگر نیز
هســتند که تصــور وبــر از عقالنیت
و جلوههــای آن را در فرایندهــای
تاریخی عقالنیشــدن میبینند و به
عرصههای خاصی از زندگی مثل دین
محدود میکنند .با این وصف روشن
است عقالنیت مضمون تقریباً اصلی
آثار وبر بود که مفهومی چندپهلو به
نظر میرســد .شارحان وبر برای فهم
آن کوشــیدهاند مفهــوم عقالنیت را
محدود کنند و ازایــنرو ،از چهار نوع

اﺳﺘﻮارت اﻟﺪن

»مرزهای عقالنیت«
راﺟﺮز ﺑﺮوﺑﯿﮑﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻬﻨﺎز ﻣﺴﻤﻰﭘﺮﺳﺖ
ﻧﺎﺷﺮ :ﮐﺘﺎب ﭘﺎرﺳﻪ
ﭼﺎپ اول1395 :
ﻗﯿﻤﺖ 16500 :ﺗﻮﻣﺎن
عقالنیــت گفتهاند :عملــی ،نظری،
ذاتی و صوری .ازاینرو ،اندیشــههای
وبر درباره عقالنیت نه بهســادگی در
دسترساند و نه بهسادگی قابل فهم؛
بعضاً به این علت که وبر هرگز آنها
را نظاممند نکرد ،یــا به این علت که
با آثــار او معموالً به صورت تکهتکه
برخورد شــده و آثــارش بهندرت در
تمامیتش مورد بررســی قــرار گرفته
اســت .در تشــریح و توضیــح ایــن
موضوع آثار بســیاری منتشر شده که
وحدتنظــری هم بیــن آنها وجود
نــدارد .از جمله این آثــار میتوان به
کتاب »مرزهــای عقالنیت« اثر راجرز
بروبیکــر اشــاره کرد کــه بهتازگی از
سوی نشــر کتاب پارســه به فارسی
منتشر شده است .این کتاب رسالهای
اســت دربــاره اندیشــه اجتماعی و
اخالقی ماکس وبر .قصد کتاب حاضر
بازسازی بحث عقالنیت ،عقلگرایی
و عقالنیشــدن به شــکلی نظاممند
اســت تا تأثیر متقابل عمیق و مبهم
میــان کار جامعهشــناختی و دیدگاه
اخالقــی وبر را روشــن کنــد .راجرز
بروبیکر ،وبر را در مقام متفکر معاصر
ما تفســیر میکند که کارش سرتاسر
مســئله مدرنیته را وحدت و انسجام
میدهد» .مســئله مدرنیته« شــامل
مســئله تاریخی خاســتگاه مدرنیته،
مسئله جامعهشــناختی ویژگیهای
منحصربهفــرد ریخــت فرهنگــی و
نهــادی مــدرن ،و مســئله اخالقی
چگونه راهبردن یک زندگی معنادار و
ارزشمند در عصر مدرن است .هدف
بروبیکــر این اســت که تشــخیص و
تحلیل جامعهشناختی و اخالقی وبر
را از مدرنیته بکاود.

برخی از مهمترین آثار مارکسیسم فرانسوی
بعد از جنگ در ســال  ۱۹۶۵منتشــر شد .از
جمله »برای مارکس« لویی آلتوسر و مجلد
همراه آن »خوانش ســرمایه« که مشترکاً با
گروه مطالعاتیاش نوشــت و »متافلسفه«
آنری لوفهور که در همان ســال منتشر شد.
امروز ترجمــه کامل »خوانش ســرمایه« و
»متافلســفه« از سوی انتشــارات ورسو در
دسترس انگلیسیزبانان است» .متافلســفه« در سالهای  ۱۹۶۳و ۱۹۶۴
نوشــته شــد ،پیش از حمله دوپهلوی آلتوســر به صحنه تفکر معاصر،
بیهیچ اشارهای به او .صدالبته کتاب ساختارگرایی را نقد میکند ولی نه
خوانش آلتوسر از مارکس را .ولی اینطور باقی نماند :لوفهور چندین مقاله
را بــه تحلیل و بررســی ادعای آلتوســر اختصاص داد که بــا مقالههای
اولیهاش در کتاب »فراتر از ساختارگرایی« جمعآوری و منتشر شد .لوفهور
ســاختارگرایی را »ایدئولوژی فرانسوی« میدانســت که در خدمت مدل
خاصی از سوسیالیســم دولتی اســت» .ایدئولوژی فرانســوی« فقط یک
مفهوم» ،ساختار« ،را گرفته و به آن جایگاه رفیعی داده بود بهجای اینکه
به ارتباط بین فرم ،کارکرد و ســاختار در آثــار مارکس بپردازد .بیتوجهی
آلتوســر به لوفهور در سال  ۱۹۶۵بخشودنی نبود – چون لوفهور یک نسل
قدیمیتر از آلتوســر بود و بهطور گسترده در باب همه مسائلی نوشته بود
که به ادعای آلتوسر مارکسیسم فرانسوی از آنها غافل است .آلتوسر هرگز
بــه تحلیل یا حتی نقد لوفهور مبادرت نکرد گرچه از کتاب لوفهور در باب
لنین تمجید کرد .هم »خوانش سرمایه« و هم »متافلسفه« در بحثهای
جهان انگلیســیزبان درست فهمیده نمیشــود» .خوانش سرمایه« ،در
نســخه اصلی فرانسوی ،شــامل مقاالتی بود از اتیین بالیبار ،ژاک رانسیر،
راجر استبلت و پییر ماشری و نیز آلتوسر .در اولین ترجمه انگلیسی فقط
مقاالت آلتوســر بود و بالیبار .ترجمه کامل کتاب باالخره منتشر شد :دیوید
فرنباخ با تکیه بر ترجمه اول بن بروستر و با اصالحات و ترجمه بخشهای
باقیمانده ترجمه جدیدی از آن ارائه کرد .شــاگردان آلتوســر به درجات
باالیی رسیدند .با اینکه استبلت چندان در میان انگلیسیزبانان شناختهشده
نیســت ،بسیاری از آثار مهم رانسیر ،ماشــری و بالیبار به انگلیسی ترجمه
شده و دربارهشــان بحثهای زیادی هست .اگرچه همه شاگردان آلتوسر
بعدها منتقد او شدند این مقاالت به جهتگیری فکری آتی آنها کمک کرد.
»متافلســفه« ،بهجز صفحات اولیهاش اصالً ترجمه نشده بود و مثل
بخش عمدهای از آثار لوفهور عمدتاً در انگلیســی ناشــناخته مانده بود.
جا دارد تأکید کنیم که فقط تعداد انگشتشــماری از نوشتههای لوفهور
در زمان حیاتش به انگلیســی ترجمه شــد .ولی در مورد دیگر زبانهای
اروپایی وضع کمی فرق داشت .لوفهور در سال  ۱۹۹۱از دنیا رفت ،سالی که
»تولید فضا« و جلد نخست »نقد زندگی روزمره« ترجمه شد و از آنموقع
تا حاال چند مجلد دیگر نیز ترجمه شدهاند – بخشهای دیگر نقد زندگی
روزمره ،ریتمکاوی ،بسیاری از آثار مهم او درباره شهرها و مطالعات شهری
و بخشهایی از کتاب چهارجلدی »درباره دولت« .بیشــک همه این آثار
مهماند و تاکنون در رشتههای بسیاری ،از جغرافیا و معماری تا مطالعات
فرهنگی و جامعهشناسی ،استفاده شــده و جای خود را پیدا کردهاند .اما
بااینکه آثار مارکسیستی لوفهور  -ماتریالیسم دیالکتیکی و جامعهشناسی
مارکس -در اختیار نســل قبلی بود تعداد کمی از آثار مشخصاً فلسفی او
در دســترس بودند .این مایه تأسف بود و منجر به خوانشی کجومعوج از
آثار او شد .ترجمه »متافلسفه« ،شاید بهعنوان مهمترین اثر نظری لوفهور
و بهعنوان پایه و اســاس آثار دیگــر او کمک میکند به جبران این مافات.
این کتاب را نیز دیوید فرنباخ ترجمه کرده و من ویرایش کردهام .امیدواریم
نقطه آغازی باشد در ترجمه آثار فلسفی لوفهور.
در وصل و فصل آرای آلتوســر و لوفهور نکات بسیاری وجود دارد که
مخاطبان انگلیسیزبان اکنون میتوانند هر دو موضع را مقایسه کنند .یکی
از مهمترین تفاوتها در برخورد با هگل اســت .هدف آلتوسر  -خصوصاً
در »برای مارکس« و البته نخ تسبیح مقاالت »خوانش سرمایه«  -این بود
که نشــان دهد کار مارکس وقتی به معنای واقعی علمی شد که فراتر از
هگل رفت .آلتوسر میخواست ایدهآلیسم را کامالً از ماتریالیسم جدا کند،
تا از این طریق مارکسیسم را از شر بقایای اومانیستیاش خالص کند و آثار
ابتدایی مارکس و تأثیر هگل را بر او کماعتبار جلوه دهد .برعکس ،لوفهور
آثــار مارکس را از اول تا آخر یک کل واحــد میداند و نهفقط به اهمیت
هگل برای مارکس پی میبرد بلکه معتقد اســت مکمل نظریه مارکس
ایدههای هگلی اســت و تأکید میکند اومانیســم در سراسر آثار مارکس
وجــود دارد .لوفهور نهتنها خوانشــی از یک مارکس هگلی و نیز تفســیر
و پذیرش مارکسیســتی از آثار هگل ارائــه کرد ،بلکه پای متفکران دیگری
را هم به میان آورد ،بهویژه نیچــه .اثر »هگل ،مارکس ،نیچه« لوفهور که
در ســال  ۱۹۷۵منتشر شــد ،از دیگر آثار مهم اوست که ترجمهاش دیگر
خیلی به تعویق افتاده اســت .هر سه این متفکران در »متافلسفه« نقش
تعیینکنندهای دارند ،اگرچه کتاب شامل بحث مبسوطی با مارتین هایدگر،
ژان پل سارتر و کستاس اکسلوس نیز هست.
در حاشیه انتشار این دو کتاب ،انتشــارات ورسو ویراست جدیدی را از
»خدای پنهان« لوسین گلدمن نیز منتشر کرد .مطالعهای در باب پاسکال و
راسین شاید در نگاه اول بیربط به کار آلتوسر و لوفهور به نظر برسد .ولی
گلدمن متفکر فعال دیگری در مباحثات مارکسیسم فرانسوی بود .گلدمن
در رومانی به دنیا آمده و در ســوئیس درس خوانده و متأثر از لوکاچ بود.
چنانکه میشــل لووی  -دانشجوی سابق گلدمن و از منتقدان آلتوسر  -در
مقدمه کتاب »خدای پنهان« مینویسد ،بین آثار گلدمن و مواجهه لوفهور
با پاسکال در دو کتاب سالهای  ۱۹۴۹و  ۱۹۵۴شباهتها و تناظری وجود
دارد .کتابهای لوفهور درباره پاســکال بخشی از کوششهای ۱۰ساله او
در پرداختن به شــماری از اهالی ادب فرانسه است :دکارت ،دیدرو ،رابله،
موســه .یکــی از مهمترین دالیلی که لوفهور این کتابها را نوشــت  -که
هیچکدامشــان به انگلیسی ترجمه نشــده  -این بود که محدودیتهای
اعمالشــده از ســوی حزب کمونیست فرانســه او را از نوشتن مسائل به
وضوح سیاســیتر باز میداشــت .وقتی او بعد از دورهای تعلیق در سال
 ۱۹۵۸از حــزب جدا شــد ،بســیاری از آثار سیاســیتر و نظریتر او بیرون
آمدند ،از جمله شاهکار او »حاصل عمر و اینجور چیزها« که زندگینامه
خودنوشت و نامنظم او بود .تبار مستقیم »متافلسفه« به این کتاب میرسد.
جایگاه آلتوسر بهعنوان یکی از نویسندگان اصلی فرانسوی درباره مارکس
بهخوبی جا افتاده است :ترجمه کامل »خوانش سرمایه« بهحق اهمیت
نقش دانشــجویان ممتازش را در این تفسیر مهم احیا میکند .لوفهور در
میان مباحث مارکسیستی بهمراتب کمتر شناختهشده است» .متافلسفه«،
چنانچــه دیوید کانینگهام در تأیید این کتاب میگویــد» ،جایگاه لوفهور را
در میان بزرگترین متفکران مارکسیســت قرن بیســتم تثبیت کرد« .پنجاه
سال طول کشــید تا ترجمه کامل »خوانش ســرمایه« و نخستین ترجمه
»متافلســفه« منتشر شــود ،اما اکنون خوانندگان انگلیسیزبان قادرند هر
دوی این کارهای بنیادی را ارزیابی کنند.
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