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 برانگيزترين بحثيكي از  ترديد دونباو . تلقي مي شودفيلسوف قاره اي قرن بيستم مهمترين به عنوان  غالباً هايدگر

وناس، يبا نامهاي هانا آرنت، هانس ، چهار دانشجوي يهودي شهايدگر عليرغم خط مشي سياسي. مي باشد شخصيتها

به لحاظ من  .نائل شدنددرخشاني  به مقامهايفيلسوفان اجتماعي  به عنوانداشت كه كارل لوئيس و هربرت ماركوزه 

ماركوزه  پيرو مكتباگرچه به هيچ وجه  خوش اقبال بوده امافكار او  پذيري ازتاثيرو ماركوزه  بهره مندي از درس

ميان هايدگر و ماركوزه را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار  پيوندهاي بر آن شد كهچندين سال پيش تصميم . نيستم

كه به نظر مي رسد از تفسيري . سهيم هستند ارسطويي عام تفسيردر يك  اين دودريافتم كه  نهايت شگفتيدهم و در 

را در كتابي  ارتباطمن اين . در آنها شركت مي جست، نشات گرفته باشدماركوزه  كه هايدگر درسگفتارهاي اوليه

برخي از رئوس اصلي  فتارگاين . پيگيري نموده ام "مصيبت و رستگاري تاريخ: هايدگر و ماركوزه"عنوان تحت 

   .خواهد كردرا مرور  مزبور كتاب

***  

شنيده هايم يكي از داليل آمدن من . ال كاليفرنيا شدمجاالبه عنوان يك دانش آموخته فلسفه وارد  1965من در پاييز 

. باعث اغواي من شدو اين امر  بود افتادهبر سر زبانها  شنامنبود اما  بلندآوازههنوز  او. بودهربرت ماركوزه  در مورد
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به اندازه كافي  داشتماركس و فرويد تركيب  گي وافري بهشيفتمن به پديدارشناسي عالقمند بودم اما فيلسوفي كه 

 فلسفه آمريكاييِبر  تفوقدر حال  خته جوان كه در جستجوي جايگزيني براي پوزيتيويسمِومآنيز براي يك دانش 

  .بود، مسحور كننده بود آن زمان

را  ماو پيشنهاد. نمودمياري تقاضاي  هستي و زمان هايدگر  مطالعه ي براياز پرفسور ماركوزه  نخستين مجالدر 

غيرقابل پيرامون مفهوم عبارات مبهم اين كتاب كه براي من  به گفتگوعصرهاي سه شنبه را بسياري از پذيرفت و ما 

  .سال پيش برانگيخته بودند، سپري كرديم 38ايبورگ در فر و سفر بهو ماركوزه را به ترك برلين  بودند فهم

در حاليكه در ايوان ساختمان علوم . باشكوه پديدار شد يدفتر ماركوزه غروب ترك پيش ازيك روز بعدازظهر 

: گفتخود  ي غليظبا لهجه انساني ايستاده بوديم و محو تماشاي طبيعت بوديم، ماركوزه مرا مورد خطاب قرار داد و 

احساس غيرمنصفانه بودن و  .قادر به پاسخگويي نبودممن  .اراده دهيدمن  به واقعهليل پديدارشناسانه از اين حيك ت

  .را همچنان به ياد مي آورم سوالاين ميز بودن آ عنهط

بطور آني تدبيري  ناميده مي شود )koan(كه كوئندر مورد يك مساله غيرقابل حل  ستبايمي  )zen(نذبودائي هاي 

روشنگري  ليكن ،دچار اضمحالل شدماركوزه  كنندهگيج  ئنودر تقابل با كپديدارشناسي ظاهراً . روشنگرانه بيابند

بار آن بعدازظهر در ليل پديدارشناسانه حت شدن ردچنين چيزي براي من غيرممكن بود از اينرو . نشد پديدارنيز آني 

 دركاو راه ديگري براي  .مي زند 1933مرشديت هايدگر در مبني بر ترك تصميم ماركوزه مهر تاييدي بر ديگر 

  .بود زيبايي و نويد شادي يافته

. كرديممنتشرضد جنگمان  آراء اي را براي اطالع رساني عمومي در مورد لهمجچند ماه بعد، من و همشاگرديهايم 

. ، انجام شدمردم آمريكا پشتيبان جنگ بودند اكثر زماني كهدر اوايل جنگ ويتنام اقدام  كه اين داشته باشيدبياد 

از ماركوزه . داشتيم نيز در زمره ي آن قراركه ما محدود مي شد يك اقليت كوچك  فعاليت مخالفين جنگ به

منكوب آورد كه به  را به نگارش در "فرد در جامعه كبير"او . با نوشتن مقاله اي به ما ياري برساند تقاضا كرديم
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كوئن به دليل ارتباط با مقاله با يك عبارت پيچيده كه  .مي پرداختشدن فرديت تحت تاثير پيشرفتهاي تكنولوژيكي 

  :به پايان مي رسيد را دارمدر اينجا نقل آن ، قصد من و مباحث بعدي ماركوزه

غيرقابل دفاع به نظر  ،در شكل ماركسيستي چهليبرال و  -در شكل كالسيك چه ،مفهوم سنتي فرد، در هر دو حالت "

هنرمند ميان فرديت اصيل تمايز در  ....قدرت توليد از بين رفته است تاريخيِ توسعه فرديت بواسطه ]زيرا[-مي رسد

از كاركرد و  در بين مردم ايده ي عمومي كردن اين پتانسيل خالقانه. باقي مي ماندخالق، نويسنده يا موسيقيدان 

زيرا هنر  متضمن جدايي از مفاهيم و ارزشهاي ... درستي خالقيت هنري به عنوان شكلي از تجلي ممانعت مي كند

در حالت بديل دوم . خلق يك واقعيت متفاوت به لحاظ كيفي در زمينه يك واقعيت معين: عمومي و نفي آنهاست

 تصورقلمرو ايفاي نقش، تجربه و : دجديد مرتبط خواهد شفرديت با يك بعد وجودي كامالً ) تحول اساسي جامعه(

  " .رون از دامنه تمامي خط مشي ها و برنامه هاي امروزي استبيكه 

اثر به وضوح غرق شدن كشتي جامعه كبير ليندون جانسون در  و ه بودبه رشته تحرير در آمد 1965اين مقاله در 

چپ جديد و فرهنگ  گسترشپيش بيني نكرداين مقاله نچه آ. د با صخره ي ويتنام را پيش بيني مي كردربرخو

تنها دهها دانشجو  ، ازجمله دانشكده ما،در اغلب دانشكده هاعليه ويتنام ضد جنگ  براهيندر آن زمان  .بودمخالفت 

  .شدندرا به خود جذب كرد و نه هزاران نفري را كه بزودي بوسيله جنبش ضدجنگ بسيج 

فرديت . تفسير مي كندفقدان مخالفت را  "جامعه تك ساحتي"فرديت حقيقي در  بين رفتناز كه  معتقد بودماركوزه 

را عرضه كرده  بديليهنر غالباً چنين انواع . است به عنوان يك معيار تصور جهان بهتر و نيازمند استقالل فكري

عصر . وجود دارداز فرديت  و محدود شده بسته صورتيدر عصر مدرن .) نام داشت )بديل(آلترناتيومجله ما .(ندا

اكنون فضاي . روشنگري يك فضاي عمومي را گشود كه در آن آرمانهاي سياسي وضعيت انتقادي را تقويت كردند

ماركوزه  .كشف شود يسزيبايي شنا يكبار ديگر فرد مي بايست در قلمرو .بود بحثهاي عمومي در حال بسته شدن

ال تر از گذشته صورت پذيرد زيرا مي بايستي كه از پشت مرزهاي مدعي بود اين امر مي بايست به شكلي راديك
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 مفاد تحقق خواهند بخشيد،هنر در جهان واقعي را  انتقاديافراد جديد محتواي منفي و . پديدار شود قديمهنري 

  .را بي ارزش خواهند نمودرا بر خواهند انداخت و ارزش آن  متعارف آن

چه ! تعميم نيروي مقاومت زيبايي به عنوان انتقاد اجتماعي! و احساس جديد يآگاهزيبايي شناسي به عنوان شكلي از 

در انقالب آلمان به عنوان عضوي از شوراي سربازان  1918من تصور نمي كردم كه ماركوزه در سال ! افكار عجيبي

در ستيز با جامعه را در حالِ ظهورِ داستانهاي هنرمندان رساله اي در باب برلين شركت كرده باشد و كمي پس از آن 

اما من همچنين جزئيات . نبود صرفيك تمايل  سيمخالفت سياسي و زيبايي شنا براي او وحدت. نوشته باشد

بر روي ديوار اتاق ناهارخوري او در كاليفرنيا تصوير بزرگي از : روزهاي شاگرديم به ياد مي آورم شخصيتي او را از

  .ايده آليسم رومانتيك نگهداري مي كردبرضد هشداري ماندگار هبوط ايكاروس اثر برويگل را به عنوان 

 در فرانسه. كامل افكار ماركوزه درباره ي فرديت سرانجام با افزايش چپ جديد آشكار شد داللتهاي مفاهيم و

او در نقل قول  غمبار را مطالبه كرد، خروشي كه اشتباه تشخيص "تخيلبراي  قدرتتمام " 1968ماه مي  رويدادهاي

ما به همراه هم آغاز جنبش در . بسيار شادمان بود نظريه اش اشباه از آب در آمده بوداو از اينكه  . اثبات نمودباال را 

را  "آرتاكل دو بو "در راه بازگشت به هتل در ميدان التين او با گروهي از دانشجويان كه . پاريس را شاهد بوديم

 پيشواي"به عنوان  وي را كه  ييرا از روي تصويرش در روزنامه ها دانشجويان او. مواجه شد داشغال كرده بودن

   .باز شناختند كرده بودندتقديس  "دانشجويان در انقالب

ما وارد اكل شديم و ماركوزه براي بيش از صد هنرجوي جوان كه در تاالر اصلي اجتماعات جمع شده بودند 

به  "تصديقفرهنگ "مقاومت زيبايي شناختي در لژ اين اثر تاريخي  رسالهي شور و هيجان نويسنده . سخنراني كرد

به جاي دانشجويان فرانسوي از پدر انقالب . مورد استقبال قرار گرفته بوداو به گرمي . سادگي قابل تصور است

ي كوتاهي به ماركوزه سخنران. تجليل كردندپدرانشان كه آنها را مقصران اصلي ناهنجاريهاي اجتماعي مي دانستند، 

و به آنها براي به چالش  اداي احترام نموددانشجويي آمريكا نام جنبش  بابه دانشجويان  و زبان فرانسه ايراد كرد
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قرار گرفته اند اين پژواك ت تاثير حبه نظر مي رسيد آنها از اعماق تاريخ ت .تبريك گفت "جامعه مصرفي"كشيدن 

  .ارجاع به مصرفگرايي آشفته شده بودند بطور نماياني با ي حاضراگرچه مائوئيستها

جوان شد، به طغيانگران فرانسوي، دانشجويان و كارگران  ارائهيك سال بعد  مقاله اي در باب آزاديهنگامي كه 

به مراتب از فرضيه "، "مطالبات آنها گرايانه آرمان مشخصه راديكال": ماركوزه در ديباچه نوشت. انقالب اهدا شد

كتاب برخي جزئيات عموميت بخشيدن به مقاومت زيبايي شناختي را كه در مقاله قبلي . "مقاله من پيشي گرفت

سياست نوع جديدي از مرزهاي هنر از هم پاشيده بود و زيبايي شناسي  .بررسي مي كرد ند راشده بود ناديده گرفته

مقاومت نمي كردند به اين  اًجوانان صرف. فني جامعه به عنوان هدف خود ايجاد كرده بود بنيانرا با دگرگون كردن 

سبت به بطالت دليل كه با خط مشي هاي سياسي حكومت مخالف بودند بلكه همچنين به اين دليل كه احساس آنها ن

   .طغيان كرده بود شانو خشونت جامعه پيرامون

و چندين كتاب پس از آن تالش كردند كه شكل جديدي از مخالفت را كه در جامعه تك  آزادي مقاله اي در باب

رهيافت اگرچه اين موضوعي بود كه مرا در اين دوره مجذوب مي كرد، اما . ساحتي پديدار مي شوند تفسير كنند

جنبش  مورد با تجربه ي من در بطور كاملتاكيد بر زيبايي شناسي  .متقاعد نكردمرا امل بطور كهيچگاه ماركوزه 

بود كه  1950دهه ي  يفرهنگ يكسويهتنفر شديد از فشارهاي  ،جنبش من گفته بودم كه انگيزش اصلي. سان نبودهم

در هر صورت، آنچه من از ماركوزه . آينده انه نسبت بهديد زيبايي شناسپرورش يافته بوديم و نه همه ي ما تحت آن 

ترديدهاي من . بسط داده امسال گذشته  15ولوژي بود كه من آن را در كتابهاي خود در اخذ كردم انتقاد او از تكن

به آخرين نوشته هاي ماركوزه . بود وسيعي گسترش يافتهدرباره ي تفسير زيبايي شناسانه ي چپ جديد به طور 

  .و سرانجام به كاهش شهرت او منجر شد خود را از دست دادتاثير تدريج 

بسيار  به شكلهاياو را  هاي انديشه ه تاثيراما امروز. ماركوزه، من همچنان متقاعد نشده ام آثاراكنون در بازگشت به 

وضعيتها و  تماميهنگامي كه ماركوزه هايدگر را ترك كرد، تحليل پديدارشناسانه درباره ي  .متفاوتي مي بينيم

هركجا پاهايي از تفكر هايدگر را  اما در بازخواني او رد. نهادكنار غروب خورشيد نيز مي شد شامل كه را موقعيتها 
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مي ماركوزه كه پديدارشناسي  ترين افكار غامضدر نيز و . يافتمدر غافلگيركننده ترين بخشها  ونوشته هاي او در 

  .فقدان مراجعه به هايدگر را احساس نمودممفيد باشد  توانست

تحت تاثير قيموميت هايدگر در آنها ماركوزه همچنان ه هستند كآثار متقدم بسط و توسعه ايده هاي آن  افكار    

. ناميده شده اند "ماركسيست-هايدگر"آثار اوليه يك موضع فلسفي منحصربفرد را تشكيل مي دهند كه اين  .است

ه هم آميخت، و مفهوم اعتبار را در هستي و زمان باز يكسو : به اين موضع رسيد جانبهماركوزه از طريق يك مسير دو

 .توسعه داد "عامليت بالقوه"و  "امكان واقعي"جديدي از ديالكتيك هگل و ماركس را درباره  تفسيراز سوي ديگر 

ماركوزه بطور كامل اين دو مسير را تا نقطه تقاطع ادامه نداد اما ما مي توانيم يك وحدت محتمل از انديشه او را  

در موفقيتي كه بدست آورده است براي سالهاي متمادي  او كهباقي نمي ماندطرح ريزي كنيم كه بر اساس آن شكي 

  .تري تحت تاثير هايدگر بوده است

ماهيت به عقيده ي آنها . ادامه ي سنت فلسفي است كه با روسو و كانت آغاز شده بود اصالتمفهوم هايدگري 

ت بشر در افكار فالسفه اي نظير ارسطو را اين امر يك شكاف با تصورات قائم به ذات طبيع. بشر آزادي است هستي

ماهيت بشر، تا جائيكه يك چنين چيزي . خصلت و فضيلت تعريف مي كنند عبارتهاينشان مي دهد كه بشر را با 

اما منطق آزادي . آزادي وجود دارد، شامل ويژگيهاي صوري سوژه به جاي نمايشي از محمولهاست ي براي فلسفه

بيش از تئوريهاي قائم  ،ختم مي شود به تلوس پيشرفت بشر يدنتعين بخش هكه ب عقالنيتمفهوم در روسو و كانت با 

  .پيشين محدود مي شود به ذات ماهيت بشريِ

آزادي گمراه كننده است  _و عليرغم عدم پذيرش هايدگر مبني بر اگزيستانسياليت بودن _براي اگزيستانسياليستها 

به عنوان يك  "دازاين"امر را با تعريف هايدگر اين . مگر اينكه در انتها از هرگونه پندار عقل باورانه رهايي يابد

و عازم براي كشف معناي خود در  عقلبدون قافيه يا  يدر جهان "پرتاب شده"سازنده وجود خودپرسنده و خود 

، عبارت است از  وفق دادن و رويگرداني از عادي، وجود هر روز راصيلغياما وجود . آنجا انجام مي دهد

چنان تجربه دشواري است كه نمي بصيرت نسبت به آزادي كه در فلسفه هايدگر ارائه شده است . خودمسئوليتي
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و با اين  بي پايگي وجود بشر مي بايد تصديق شود براي آنكه انسان كامالً اصيل باشد. بطور معمول زيسته شود تواند

  بهتر است بگوييمنيست بلكه تصميمهاي مستبدانه  ،از ثبات عزمهايدگر  مقصود. نمايد عملبا عزمي ثابت  وصف

است كه ، به عبارت ديگر، واكنشي "پرتاب آشكار و تعيين آن چيزي است كه در واقع امكانپذير استبطور دقيق "

ه جهان خود و تعين بشري در فعاليت شكل دادن ب هستي ،در ثبات عزم. براي وضعيت تاريخي فراخوانده مي شود

معيارهاي تعين سفه هايدگر متاسفانه معنايي در باب اينكه فل .مخالفت مي كند با سازگاري غيراصيلبخشيدن به خود، 

  .چيست ارائه نمي دهد و پرسش عمل و فعليت را در هوا رها مي كند "امكان واقع "بخشنده ي 

فصول ابتدايي هستي و  او در . كه هايدگر خود آنرا دنبال نمي كندوجود دارديك اشاره غيرمستقيم  با اين وجود

آنگونه كه من بعداً توضيح خواهم . جهان به هم مرتبط مي كند-در-زمان ساختن و خودسازي را در مفهوم وجود

در  از طريق آن مي يابد كه تكنيكيفعاليتهاي ارتباط نزديكي با  هستي اشداد، پاسخ دازاين به پرسش درباره ي 

ارائه مي  اصالتاين ارتباط روشي براي محتوا بخشيدن به ايده ي . و به آن معنا مي بخشد جهان خود فعاليت مي كند

 از قلم مي افتد توليداما به طرز عجيبي . شايد يك نوع خاص از فعاليت فني بتواند در درون آن رقم بخورد. دهد

آنجا او در عوض بر بازيابي قهرمانانه  .را در بخش دوم اثر ماندگارش توضيح مي دهد صالتاهنگامي كه هايدگر 

ارائه مي دهد، را هنگامي كه هايدگر مقاله انتقادي خود درباره ي تكنولوژي بعداً اين ابهام . گذشته متمركز مي شود

هاي ساخته نشده قرار مي گيرد و مرجع خودسازي، و به همراه آن تمام معضل  فعاليت فني در جهان. از بين مي رود

  . ، به سادگي از مباحث هايدگر ناپديد مي شوداصالت

فرمولبنديهاي انتزاعي هايدگر را رد را در نوشته هاي اوليه خود مورد بررسي قرار داد، وليكن  اصالت نظريهماركوزه 

كه بطور مبهم  "امكان ها" به آن پرتاب شده است و چه هستند اين بشر هستيكه  "وضعيت"هست اين چه . نمود

. تهي بودگي چنين مقوالتي ما را به تجديد نظر فرا مي خواند .توسط هايدگر در هستي و زمان مطالبه شده اند

ند كه اين درحاليكه برخي از مطالعات اخير استدالل مي كن. هايدگر زماني جاي خالي را با ايدئولوژي نازي پر كرد

كه اين امر بتواند آنچنان بديهي باشد كه نتيجه ي غيرقابل اجتناب تفكرات اوليه او بوده است، من اعتقاد ندارم امر 
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جهش از فرمولبنديهاي انتزاعي هايدگر به اعماق . در حال حاضر در نگاه واپسگرايانه اين مفسرين آشكار است

يتلر نمايندگي مي شد، در هر صورت، به مثابه ي وارد آمدن شوكي بر ناسيوناليسم و نژادپرستي كه توسط هپاييني 

در هر صورت، . آشكارا نشانه گذاري شده بودندو بعضي  نددرست آنجا در صحنه بوددانشجويان يهودي او بود كه 

پرتاب مي به جامعه سرمايه داري  فرد. رويگردان شدم سبه سمت ماركسيماركوزه در جهت مخالف استاد خود 

عمل " ،اصالتاكنون . فائق آمدبايد بر آن  كه است بي اصالتي ايجائيكه از خود بيگانگي ناشي از توليد منبع شود، 

    .استجامعه موجود انقالبي  سرپيچيِ "راديكالِ

دوجانبه كه هم استحاله فرد و هم استحاله جامعه را در بر  قاعدهماركسيستي انقالب را در يك  ايده يماركوزه ابتدا 

... ت سبنيادي ماركسي يتوضع "هنگامي كه او آن را شرح مي دهد، نگراني اصلي درباره . مي گيرد مطرح مي كند

درباره ي عملي كه بايد يك واقعيت جديد و ضروري را رها سازد به گونه  –عمل راديكال در جهت امكان تاريخي 

به ايده ي هگليان درباره ي  ماركوزه طولي نكشيد كه. ، مي باشد"موجب شودفرد را  كاملفعليت يافتگي كه اي 

تحليل پديدارشناسانه ي هايدگر درباره ي توليد با مفهوم  به هم پيوند زدنروح بشر براي اي از مثابه شي واره به  كار

ن هايي است كه از طريق منازعه با طبيعت فعليت اا امكب مشغوليتيك  كار. بشر، رجوع كرد يانتزاعيش از خودساز

نه متعين  "وضعيت" مورد اقتضاي "امكان"از اينرو  .به هستي بشر به مثابه شي تعلق مي گيرندمي يابد، امكانهايي كه 

فرايندهاي عيني است آنگونه كه ماركسيهاي اورتدوكس گمان مي كردند و نه يك شهود غيرقابل وصف با نتايج 

تملك آزاد ذات بشر در يك شكل مشخص اجتماعي از  بلكههايدگر تصور مي كرد، كه مشكوك است آنگونه 

  .كار استنيروي طريق آزاد كردن 

در رسيدن به  وياست، اما  كردهاشاره  تلويحاًاينها  يبه تمامخود از دازاين  ماركوزه، هايدگر در تحليلاز نظر 

درنظر گرفتن جهان بدون . ناكام مي ماندجهان تضمن مي يابد -در-هستي ومهمفكه از طريق  عينيتسطحي از 

ه است، قابل انفكاكهاي درون اجتماع كه بواسطه ي آنها هر دازاين به لحاظ اجتماعي در موقعيتي خاص قرار گرفت

حتي براي تمام شكلهاي  "آيا جهان يكسان است "ماركوزه در يكي از مقاالت اوليه مي پرسد . فهم و ادراك نيست
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سرزمينها و گروههاي  در ميانجهان نيست كه مفهوم تنها . مسلماً نه؟ معينيك وضعيت تاريخي موجود در دازاين 

هاي  جهان در مياند نمفهوم مي توانمغاكهاي فرهنگي خاص معاصر تغيير مي يابد، بلكه در درون هر يك از اينها، 

بورژوايي ميان جهان در آن صورت توافقي ، تر گشوده شوند رفتار به لحاظ هستي شناسانه ضرورياز جهت مختلف 

درباره ا سوال آزمون به ناچار بدر اينجا . نخواهد داشتا پرولتاريا وجود سرمايه داري و جهان كم بنيه كشاورزي ي

   .كه هايدگر نه به آن دست يافت و نه حتي به آن اشاره كرد موضوعي، مواجه مي شود وضع مادي تاريخ

 .دست يابد حياتماركسيستي ديالكتيك -ماركوزه معتقد است كه مي تواند به اين كشف از طريق تفسير هگلي

و  ها بالقوگي مبتني بر ساختمانآينده در مسير  خود در جستجوي وحدت و تماميتكه دازاين هايدگر  به حيات

. اما مي بايست خود را تحت شرايط معين خلق كندماهيت پيشيني ندارد  دازاين. ، شباهت دارداستخود امكانات 

 حياتمفهوم با اين حال . است "تاريخمند" ندگذشته و آينده اش را به هم پيوند مي زهستي اي كه  در اين معنا،

شناخت بازكار و جهان منجر به عينيت يافتن و  در "بيم"بيان . دازاين هايدگر متفاوت استمفهوم ماركوزه از 

 "ماهيت"وزه مفهوم كمار. تحليل اگزيستانسياليستي هايدگر غايب هستند دركه كامالً  موضوعاتي مي شود سويهدو

و بر اين . در نظر مي گيرد ماركسيستي، به عنوان شخص، جامعه و جهان خودآگاه-ترمهاي هگلي در قالببشر را 

قابل سرمايه داري  نظام در گرتنها از طريق فائق آمدن بر بيگانگي كار ماهيت بشراساس او استدالل مي كند كه 

  .تحقق يافتن است

فعاليت . ماركوزه هيچگاه به تفصيل رابطه ي ميان تئوريهايش درباره ي اصالت و امكان را اينچنين كامل بيان نكرد

من در كتاب خود . طاقي هستند كه در انتظار الحاق سرطاق مي باشند تونراديكال و تفسير ديالكتيكي تاريخ دو س

ت كه از طريق آن ماركوزه به اين موضوعات در انتقاد بعدي او از تكنولوژي اس ،بحث كردم كه آن سرطاق

فلسفه درخور عنوان  در اين اثنا، او بار ديگر با تفكر هايدگر كه ادامهدر . شكلهاي پنهان شده شان باز مي گردد

  .، دست به گريبان مي شودتكنولوژي بوداز انتقادي 
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شكلي از  تكنولوژي. تر از سياست مي ديدفرا و حتي نظير هايدگر، ماركوزه متاخر تكنولوژي را فراتر از تكنيك

دو فيلسوف از اينرو براي هر . جهان آشكار مي شودبواسطه ي آن كه  عمدهروش يك تجربه مدرن است، 

فعاليت  سبكبر يك روش فكر كردن و يك  تكنولوژي. به چيز فراتر از ابزار واقعي بسط مي يابد "تكنولوژي"

رهايي از اين فرم . يك شي كنترل تكنيكيشبه استعاليي واقعيت به عنوان  ي بناكنندهدر واقع، يك  داللت مي كند،

در اصطالح هايدگري ها، . يك فرم زيبايي شناسانهيعني تجربه تنها مي تواند از طريق فرم ديگر تجربه بدست آيد، 

عاليتهاي بنيادي فجديد هستي از طريق استحاله  آشكارسازي بهماركوزه وبرت دريفوس شرح مي دهد، ينگونه كه هآ

معيارهاي مبتني بر انسانيت را براي اصالح تكنولوژي و مقارن با انتقاد ماركوزه از تكنولوژي تنها . فرا مي خواند

به يك نظام  مربوطجديدي از تجربه گونه نظريه هاي سياسي راديكال مطرح نمي سازد بلكه يك شكل پيشيني از 

  .كنداجتماعي جديد را توصيف مي 

سر نمي داد، ماركوزه به براي پايداري تكنولوژي نداي بيشتري  ايدگر متاخر در مواجه با جهان نااصيلكه هدر حالي

در سطح اجتماع به عنوان  اصيلدر آخرين آثار او يك وجود انساني  .متعهد باقي ماند "اصيلفرديت "چيزي نظير 

يك كليت از طريق استحاله تكنولوژي به ابزاري براي تحقق باالترين بالقوگيهاي هستي هاي بشري  و اشيا قابل 

ماركوزه استدالل مي كند كه اين امر نمي تواند بر پايه تكنولوژي سرمايه داري موجود صرفنظر از . دستيابي است

مفاهيم بسيار كلي كار و امكان كه او در آثار اوليه خود به . باشدقابل دستيابي  آنويژگي حاكم و ارتباطات سياسي 

كه پيرامون تكنولوژي مدرن سازمان يافته است را ساختن در جهاني -آنها پرداخت شكاف عظيم ميان ساختن و خود

ماركوزه . دد الزم استبراي تشخيص آن نوع از تكنولوژي كه بايد به آنها بپيونواقع نگري بيشتري . پوشش مي دهد

ماركسيسم از مدتها پيش رها -يسمبود، وليكن هايدگربراي بيان تفصيلي موضع جديدش الزم  ابزارهاي نظريفاقد 

پس چگونه ما مي توانيم . يش از آن به آنها اشاره نكرده استپآثار متاخر او الهام بخش نكاتي است كه او . شده بود

  ين آثار به حد اعلي خود رسيده اند دريابيم؟مفهوم تكنولوژي جديد را كه در ا
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هايدگر  1931يك راه حل ممكن براي معماي تفكر متاخر ماركوزه سه سال پيش هنگام خواندن سخنراني هاي 

اين سخنرانيها، كه ماركوزه به عنوان دستيار هايدگر در آنها شركت . درباره متافيزيك ارسطو به ذهن من خطور كرد

بي از ارسطو ارائه مي دهند كه براي انتقادهاي بعدي هم هايدگر و هم ماركوزه از مي جست، خوانش عجي

بودند كه موضوعات آن به  1923ادامه ي سخنراني ديگري در  1931سخنرانيهاي . بسيار مهم مي باشندتكنولوژي 

بزرگترين دست آورد ارسطو بر اساس اين سخنراني تحليل او از كينسيس، حركت . تري بيان شده بودند شكل خام

 كه بعدها است "واقعي حيات"حركت، جنبش . تصور كرده بوداست اما حركت نه در معنايي كه مفسر قبلي ارسطو 

 درگير شدن مشتمل براين حركت  .است آن را دريافتهبار ارسطو  گمان مي رود كه نخستين وناميد شد  "دازاين"

 ادراكهايدگر،  آموزهاز اينرو در . تئوري ارسطويي تخنه تفسير شده است ر اساسجهان است كه ببا عملي 

  .ساخت تكنيكي مشتق شده است عمل يونانياز  در كليت خودويي هستي طارس

كينسيس تحقق اساس . تخنه الگوي انكشاف براي يونانيان است كه صورتي از تجربه ي يوناني جهان مي باشد

صوالت بازتوليدي هنگامي كه ما تمايل داريم اين دسته ها را از طريق مح. ماهيت حقيقي اشيا در وجود زميني است

مي بايست در تحليل را ن مي دهد كه آنها اسكوالستيكشان به عنوان حقايقي ابژكتيو تفسير كنيم، هايدگر نشا

فراهم مي  پتانسيل مصنوع را براي وارد شدن به جهان از طريق فعاليتهاي مناسب كه ارسطويي عمل تكنيكي صنعتگر،

مي كند اما ادعا مي كند كه آنها و بطور  را تصديقهايدگر اينجا تمركز يونانيان بر توليد  .، ريشه يابي كنيمآورد

بصورت يك ابژه در جهان و نه به عنوان آشكار كننده ذات جهان  نااصيلآنها، آن را به شكلي خاص اخالف 

قرار گيرد،  بحثدر اين نقش به عنوان يك الگوي هستي شناسي، تخنه نبايد به صورت ابژه مورد . فراچنگ آوردند

  .روابط آن توصيف شودبلكه مي بايست از لحاظ پديدارشناسي از درون 

در اين تفسير ارسطو ظاهر مي . يس در اين حالت بطور مستقيم منجر به هستي شناسي فعاليت مي شودبررسي كينس

شود تا تئوري هايدگر در هستي و زمان را بر حسب آنچه هر روزه فعاليت ابزاري براي دستيابي اساسي به واقعيت 
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رسطو در اينجا به عنوان يك با كمي بزرگنمايي، ممكن است كسي بگويد ا. عرضه مي كند را پيش بيني كند

  . تكنولوژي معرفي شده است كه تفكر هايدگر را پيش گويي مي كندفيلسوف پديدارشناسي 

قلمرويي از اشيا ": تئودور كيزل نقطه نظر هايدگر در اين مرحله ابتدايي از توسعه تفكراتش را جمع بندي كرده است

از . استعمال در دسترس است حينيد مربوط به شي توليد شده است كه در آكه در آن معناي اصيل هستي به بار مي 

در مواجه با جهان به منظور توليد گري، ايجاد كردن كاربرد نظري آنها نيست بلكه اشيا در  ، قلمرواين رو، آن قلمرو

تي توليد شده هستي به معناي هس....چه تجربه ي اصيل هستي-چه و بسوي-و استعمالي است كه مبنايي است برحسب

، و در ارتباط با يك روش خاص است، و به لحاظ توليدشدگي، هستي براي استعمال و عرضه در دسترس است

  ."معني استداراي 

ث درباره ي مدل حهمزمان ببصورت مي داد،  بسط و توسعه انتقاد نهايي اش درباره ي تكنولوژي را  هايدگر اگرچه

در برخي از . شدو از اينرو دچار خطا  نمودر تكنولوژي مدرن است را آغاز يوناني توليد را كه منبع دوردست تفك

 خالص براي آشكار ساختن مفهوم يوناني توليد مجدداً از سوي هايدگر به عنوان يك فرآيند ايده آل  ،آثار متاخر

در ايجاد مصنوعات رها مي سازد و با انكشاف توليد خود را از ريشه هاي معنايي معمول . مي شودتعريف  وجود

را با نتايج پشت مي كند آثار اوليه  را كه بهمفسرين اغلب اين گرايش منفي متاخر به سوي توليد . مترادف مي شود

. ، پيش مي كشندرا نقض نكرد هابا اقامه ي داليل پديدارشناسانه ي خود آن بطور كاملهايدگر هيچگاه  كه يمغشوش

در برگيرنده ي يك تحليل از ساختن پياله ي يوناني بر اساس تفسير اوليه هايدگر از  "مورد تكنولوژيپرسش در "

تخنه يوناني اينجا تلويحاً به عنوان الگويي از تكنولوژي خارج از سلطه در نقطه مقابل تكنولوژي مدرن . ارسطو است

به  محقق مي سازد تخنه بالقوگيهاي ذاتي اشيا را .بشر و طبيعت احترام مي گذارد هستيتا جائيكه به  ظاهر مي شود

   .كند آنگونه كه تكنولوژي مدرن انجام مي دهد تعرضآنها  هجاي اينكه ب

 .تكنولوژي مدرن ذات ابژكتيو نهفته در طبيعت جهان را آنگونه كه تخنه محقق مي ساخت محقق نمي سازد

تكنولوژي مدرن به اهداف ذاتي پاسخ نمي . شود تكنولوژي مدرن بصورت يك ابزار محض و فاقد ارزش ظاهر مي
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از مستقل زيرا عقل سليم مدرن، ابزار و فرجام . دهد بلكه به طور محض ابزاري در خدمت مقاصد ذهني است

. ندارد پديده اي خنثي استتكنولوژي از اين منظر كه مرجحي ميان كاربردهاي امكانپذير متنوع . يكديگر مي باشند

  .ابزارگرايانه كه تكنولوژي محصول بالدرنگ تمدن ماست، توسط اغلب مردم مسلم انگاشته مي شوداين فلسفه ي 

تكنولوژي در اين نما طبيعت را به صورت مواد خام مورد مواجهه قرار مي دهد، و نه به صورت جهاني كه خود را 

اين جهان . اساس ميل ماست بلكه بصورت ماده اي كه در انتظار استحاله بريك فيزيس،  يعني حادث مي سازد

از اين رو مي بايست بدون هيچ گونه هدف باطني مورد استفاده . ماشين انگارانه درك مي شود و نه غايت انگارانه

هيچ چيز مانع ما در بهره برداري از . غرب بر پايه اين درك از واقعيت به پيشرفتهاي فني عظيمي نايل شد. قرار گيرد

در . ن را به اجزا مفيد و قابل استفاده تجزيه مي كندآاست كه  گرتحليل يدر معرض هوشهر چيزي . جهان نمي شود

  . همه گير مي شود ،بي پايان پيشرفتيمدرنيته به عنوان اعتقاد به قرن نوزدهم، 

براي يونانيان بود  تخنه آنگونه كهاما براي چه فرجامي؟ اهداف جامعه ي ما نمي تواند براي برخي از انواع معرفت، 

، مستبدانه و فاقد ماهياتي كه ما را راهنمايي كنند مانده محض به شكل ذهني اين اهداف. بيش از اين مشخص شود

اين امر منجر به بحران تمدن شده است كه به نظر مي . اكنون تنها متوجه وسيله است و نه هدف هم عقالنيت. اند

يونانيان . ن را بكار بنديم اما نمي دانيم كه چرا و حتي به كجا مي رويمآچطور  ما مي دانيم كه: رسد راه نجاتي ندارد

نگونه آبه نظر مي رسد كه در هارموني با جهان مي زيستند درحاليكه ما از طريق آزاديمان براي تعريف اهدافمان 

ت داده شود، اين وضعيت منجر ماداميكه زيان مهمي نتواند به تكنولوژي نسب. كه آرزو مي كنيم با آن بيگانه شده ايم

اما قرن بيستم، با ماشينهاي . نيزازيسون نخواهد شدربا مد هبه ترديدهاي جدي فراتر از مخالفتهاي ادبي مرسوم در مقابل

تبليغاتي تاثيرگذارش، جنگهاي جهاني، بمبهاي اتمي، اردوگاه هاي كار اجباري و فجايع محيط زيستي، انكار بي 

ما در فقدان آگاهي از اينكه چرا و به كجا مي  از آنجائيكه. ا مشكل تر و مشكل تر مي سازدعجيب مدرنيته رهدفي 

گونه تمركز بر تكنولوژي به چند . ، فلسفه تكنولوژي به عنوان نقدي بر مدرنيته پديدار شده استبه سر مي بريم رويم
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ن بستر به درستي اهميت تفسير تفكرات قرار گرفتن هايدگر و ماركوزه در اي. انتقادي در حال افزايش است مختلف

  .مي كند تاييدنها را آ

تمايز قائل مي شود كه  "صوري"و  "جوهري"وبر ميان عقلگرايي . وبر استمهمترين طاليه دار نقد مدرنيته ماكس 

غاز و سپس آ خيرعقلگرايي جوهري، همانند تخنه، با پذيرش . استاين امر مرتبط با تمايز ميان تخنه و تكنولوژي 

آموزش : به طور جوهري عقالني هستند ،بسياري از نهادها در مفهوم وبري. وسيله دستيابي به آن انتخاب مي شود

عقالنيت صوري بطور يگانه با . همگاني خيري است كه وسيله مناسب نظير كالس درس و معلم را تعيين مي كند

مدرنيزاسيون عبارت است از غلبه عقالنيت . بر نمي گيردراندمان ابزار مرتبط است و ارجاع ذاتي به خير را در 

بازار ابزار اوليه اين استحاله است، كه . كه از گذشته به ارث رسيده است بيش و كميعقالنيت جوهري صوري بر 

هستند كه عقالنيت  ريهاي ديگوبوروكراسي و مديريت قلمر.  مي كند ارزشها جايگزين پيگيري را  ليپو شبكه

   .است تفوق يافتهجام صوري سران

وبر تصور مي كند . تشخيص هايدگر در مورد عصر ما ظاهراً با تشحيص وبر مشابه است اما اساساً با يكديگر متفاوتند

جايي است كه اجماع عقلي  ،غايي اهداف، آنگونه كه همه ي ما در يك جامعه ي مدرن تمايل داريم ذهنيتكه 

براي وبر همانطور كه براي ما، جامعه ي مدرن تنها بر پايه حقايق قرار . و ارزش وجود ندارد معناهمگاني درباره ي 

هايدگر نيز معتقد است . اعتقاد يوناني به يك لوگوس عيني از مدتها پيش بوسيله علم مدرن تكذيب شده است. دارد

اما او اين شرايط را . ايط مدرن استشر ضروريعينيتگرا پيامد  كه چيرگي ابزارهاي فني خنثي بر تفكر هدف محورِ

ناتواني ما در معنا بخشيدن و ارزشگذاري به طور جدي، تعصب ما در توجه . در نسبت تاريخي آن مشاهده مي كرد

اين آن چيزي است كه ما را وادار مي كند بر مشخصه اساسي . به علم واقعي، بطور آشكار نشانه آن نسبيت است

مي ما تخنه يوناني را بصورت پيشاعلمي به عنوان يك نتيجه، . ان اشراف داشته باشيمجه-در-هستي شناسانه ي هستي

؟ اين وظيفه اي است كه هايدگر خود را با بيابيممدرنيته  از بطن خارج ،اما آيا مي توانيم راهي براي درك آن .بينيم
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اسي هرروزينه وجود بشر به انجام مي تواند از طريق پديدارشن اين امرآن هماهنگ مي سازد و او اعتقاد دارد كه 

  .برسد

او خارج از اين فرض . ، متفاوت استبنابراين بيان هايدگر از تخنه كامالً با رهيافت وبري ها كه در باال شرح داده شد

كه در دست -در- و از قبل در فرم مجموعه اي از چيزهاي حاضركه جهان در ابتدا از طريق تخنه منكشف مي شود 

فعاليت فني بشر بصورت تصادفي، بطور مثال، در اين يا آن موقعيت براي انجام اين يا آن نياز گذرا بكار گرفته مي 

تخنه  توسطاصالتاً  آشكار مي سازدكه او در مطالعه تخنه را از اينرو هر جنبه اي از هستي  .آغاز مي كندشود، 

اين مواد به جاي ابژه هاي از قبل موجود، . هم در بر مي گيردنيكي را تي مواد خام كار تكحاين امر . پذيرفته مي شود

  . از جايگاهي خارج از روند توليد فهميده مي شوند

به طور محض فقدان مقاومت  "bearance"  .مي نامد "bearance"هايدگر به مواد كيفيتي را نسبت مي دهد كه او 

نجا نيست تا به شكل كوزه در آخاك رس واقعاً . بر موجوديت ذاتي مواد براي شكلدهي داللت مي كندنيست، اما 

با تغيير شكل خاك رس ". بخشي از فرآيند توليد است، دستيابي به فرم و شكل را مطالبه مي كندتاجائيكه آن : آيد

آن يك نقص را . ود را از دست مي دهدبه جام، كلوخه نيز شكلش را از دست مي دهد، اما اساساً آن بي شكلي خ

  ".نوعي همياري مثبت در جهت ترقي چيزي به باالتر استدر اينجا  انعطاف پذيريمتوقف مي كند، و از اينرو 

گرايش طبيعي به اينكه اشيا به طرز  بي طرف مفروض . در اينجا چيزي شبيه تحليل پديدارشناسانه در كار است

تا به آنها اجازه داده شود خود را آنگونه كه به طور اصيل بر فعاليت بشر آشكار مي هستند به تعليق در آمده است 

كه آنبه عنوان رابطه دازاين و جهان در نظر گرفته مي شود به جاي نه به لحاظ هستي شناسانه خت. سازند، پديدار شوند

اگرچه اين امر چشم انداز معمول ما را معكوس مي كند، اما . به عنوان برهمكنش موقعي ميان اشيا مد نظر قرار گيرد

با اين وجود، تمامي جوامع بشري شناخته شده براي ما، به استثناي جامعه ما، مفاهيمي معادل ايده . دلبخواهانه نيست

بر پايه فعاليتهايي كه متضمن رابطه ي جامعه را يت اشيا در موقعيت ابژكتيو يوناني تخنه دارند، مفاهيمي كه معنا يا ماه

مدرن ما  معنايالبته هر جامعه اين مفاهيم را بدون پايه و اساس علمي در . است توصيف مي كنند مربوطهبا جهان 
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خود براي نگاه  بر اشتياقاست كه ما  آن حقيقت مهمرا تعيين كنند؛ اين مفاهيم  بايداما همه ي آنها . تعيين مي كند

نچه را كه داراي رابطه سنتي با جامعه و جهان است ما بصورت دلبخواهانه و آ. ابژكتيو اشراف داشته باشيمعلمي 

آن چيزي است كه در جهان ريزي شده تملك مي كند  سوبژكتيو تصور مي كنيم اما انچه هايدگر براي عمل طرح

مان طرحريزي كنيم، و هايدگر براستي اين  ي از معادلها را براي جهان مدرنبنابراين مي بايست برخ. شكار مي شودآ

اما مدرنها بطور بيمانندي درباره ي بسياري از ايده هاي جهان آنگونه . معادل را با تكنولوژي جديد يكي مي گيرد

نها فراچنگ آتوانيم از  ما مي. نادان هستند و توسط يونانيها تئوريزه مي شدندمي شوند كه براي ساير مردم پديدار 

  .ياد بگيريم اوردن فرايند آشكارسازي را كه در بنيان وجود ما نيز هست

آنگونه كه پديدارشناسي در اين معنا مطرح شده، تحليل ارسطويي تخنه يك وحدت اصيل را نمايش مي دهد كه 

نظريه هايدگر درباره انكشاف براي تصديق بازگشت به مفهوم ماهيت . ا مي باشدگر متضمن انشعاب تفكر عينيت

نكه ما ممكن آبيش از . ظاهر مي شود، اما جنبه ي خاصي را براي محتواي انچه كه فهميده مي شود قائل نمي شود

ز لحاظ جامعه ي ايبر يك هستي شناسي منسوخ با داللتها اين امراست مايل باشيم مفهوم باستاني ماهيت را احيا كنيم، 

جام داراي يك شكل از پيش تعيين شده بطور مثال، مثال مشهور هايدگر درباره ي . استوار است شناختي مرسوم

است و بطور غيرانتقادي به عنوان يك ضرورت توسط صنعتگران و اجتماع  پذيرشمورد  ياست كه در فرهنگ

دوديتهاي از لحاظ تاريخي فراتر از جامعه اش را در فلسفه يونان يك وفاداري ناخودآگاه به مح. پذيرفته شده است

  .عمل نمايدبر اساس اين اسلوب بي پيرايه فلسفه مدرن نمي تواند . بحث از آيينها به عنوان ذاتها فاش مي سازد

هايدگر خود،  اگرچه. ماركوزه مفهوم مركزي اوليه فرآورده شده توسط هايدگر درباره ي هستي را ادامه داد

تكنيك رها شده  آن در تئوري ماركوزه را كهتخنه، توصيف او از ساختار اما اي تخنه را پيشنهاد نكرد، هيچگاه احي

را پيش  به جاي يافتن در گذشته در آينده طرح ريزي مي شود احترام مي گذارد و  د به ذات ابژه ايشواز قي

ن در تفكر او خيلي زود آاز اينرو تفسير ارسطويي اوليه هايدگر عميقاً بر او تاثير مي گذارد اگرچه حضور . انداخت

 اولين كتاب ماركوزه درباره هگل مطالعه اي پيرامون  .در لفافه قرار مي گيرد بواسطه ي عطف به هگل و ماركس
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ين هگل ايدگر متمايل مي شود و بر پايه تفسيري از دچنانكه به فلسفه ي اوليه هاست موضوعي بسيار نزديك به تخنه 

از طريق تاكيد بر رفع ازخودبيگانگي كار كه او در  به ماركسيسم ماركوزه گرايشو . به ارسطو استوار است

  .پاريس يعني زماني كه شاگرد هايدگر بود، در ارتباط با تخنه باقي مي ماند 1844دستنوشته هاي 

ل را كه ماهيات نه مي توانند بر اساس معيارهاي سنتي و عاميانه باشند و نه به نوعي از ماركوزه نگاه مدرن متداو

در مجموع به آن  مي نامد "تفكر تك ساحتي"او اما آنچه را كه . گيرند را پذيرفتبمتافيزيك پيشيني نشات 

بدين وسيله تنها با بحث منطق . و در سطح تجربي باقي ماند رد كردن ايده ماهيت خاتمه دادشكاكيت مدرن از طريق 

امروزه . تكنولوژي به عنوان يك اصل هستي شناسي از  مجاورت با سنت مرسوم و متافيزيك منسوخ  اجتناب نمود

 .و اين نوعي آزادي به نظر مي رسدتكنولوژيكي را از هر طريق كه مايل باشيم طراحي كنيم  "جامهاي"ما مي توانيم 

از اينرو هيچ رهنمودي به تفكر تك بعدي نمي تواند پتانسيلهاي ذاتي را تشخيص دهد و : اما آزادي قيمتي دارد

چه اصولي براي رابطه  بطور مثال،  كنيم؟ مطالبهبراي چه ما مي توانيم معيارها را . اصالح اجتماعي را عرضه نمي كند

  ود دارند، آزادي براي استيال؟جارجح براي طبيعت جهت بهره برداري بيرحمانه از آن و

ماركوزه نيز مانند هايدگر، هرگونه بازگشت به متافيزيك يونان را . است ماهيتهسته ي اصلي مساله مجدداً مفهوم 

 براي انديشيدن درباره فرآيند آشكارسازياما برخالف هايدگر، او  از تحليل تمامي تفكرات ضروري . رد مي كند

فلسفه باستاني . را از لحاظ تاريخي بازسازي نمايد ماهيتتالش مي كند مفهوم  ويدر عوض، . سر باز مي زند

اما آن خوداگاهي تاريخي را كم . لوگوس را به اروس، انتزاع تئوريكي را به تالش در جهت خير ملحق مي سازد

ز چيزها داراي ماهيت هر گونه اي ا. موقتي كه در اشيا يافته مي شود مختص يك فرد يا نمونه ها بود پويايي. دارد

از اينرو فلسفه . خود است، و اگرچه اين ذاتها ابژه هاي در حال تكاپو بودند، به خودي خود در زمان وجود نداشتند

و طبيعت ثابت درباره ي ذاتها به فقدان خوداگاهي تاريخي . باستان به يك مفهوم ايستا از تصورات فناناپذير مي رسد

  . دمربوط مي شو شناسيتعين هستي اساس عنوان ناتواني در تصورصيرورت به 
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ما آموخته ايم كه هستي هاي انساني خود و . امروزه چنين مفهوم غيرتاريخي درباره ي ماهيت غيرقابل پذيرش است

نه تنها چيزهاي منفرد در زمان گرفتار شده اند، بلكه ذاتها نيز در زمان فرا . جهان خود را در مسير تاريخ مي سازند

. ، مفهوم سازي آن مي بايست تاريخمند باشدذات را احيا كنيمبخواهيم زبان  هاگر امروزاز اينرو . چنگ آمده اند

ديالكتيك، به عنوان منطقي درباره ي به هم . تاريخگرايي ماركوزه اي در سنت ماترياليستي ماركسيستي ريشه دارد

رضه را براي جزمگرايي باستاني و پوزيتيويسم نوين ع بديليپيوستگي ها و مفهومهاي آشكار شده در نزاع تاريخي، 

. است نيازمند آنديالكتيك هگل در واقع كوششي است  براي دستيابي به ذات احيا شده كه ماركوزه . مي دارد

اشيا داراي ذات ثابت منفك شده از نمودشان . منطق هگل تفكيك سنتي ميان ذات و نمود را برطرف مي سازد

تعلق دارند كه ارتباط دروني آنها و مرزهايشان را  بلكه به ميداني از برهمكنشها. نيستند زيرا اشيا خود ثابت نيستند

براي  .اين برهمكنشها منشا تنشهايي است كه اشياء را به سمت بالقوگيهاي پيشروانه سوق مي دهد .اثبات مي كند

در عوض، صورت  .مي شوند اما به عنوان جوهرهاي مستقل ارسطويي قوام نمي يابند حكهگل، بالقوگيها در اشياء 

هنگامي كه ماركوزه به مكتب فرانكفورت پيوست اين هگل . ستگي هايشان به توسعه آنها جهت مي دهدفلكي همب

. گرايي هايدگري اصيل با نوعي مفهوم مسيانيك درباره ي آينده كه از والتر بنيامين نشات مي گرفت اندود شده بود

 .اري بخش تداوم تاريخ را منقطع كنداكنون، آينده حقيقتاً يك آفرينش بشري نيست مگر اينكه يك امكان رستگ

بالقوگيهاي ماهوي هنگاميكه بطور عقالني در ميدان نقد و تحليل اجتماعي قرار مي گيرند، اين رستگاري را ترسيم و 

مي تواند بطور مسئوالنه  تنها فلسفه اي كه "دورنو مي نويسد، آنگونه كه آ .جهان را در حقيقت آن آشكار مي سازند

رستگاري  گاهتالش براي انديشيدن به تمام چيزهايي است كه خود را از نظرممارست كند، در مواجهه با ياس 

چشم اندازها مي بايست به گونه اي ترسيم شوند كه آنچه جهان را جابجا و عجيب و غريب مي ...عرضه خواهند كرد

... مسياني ظهور مي يابد را آشكار سازد وزي در نور كه ر، آنچنانسازد، با تمام خراشها و شكافها و نيز فقر و انحراف

  ".ه چهره اي چهارگوش، تصوير آينه اي وارونه اش را ترسيم مي كندآنگونه كمنفيت به تمام و كمال، 
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او نه با تكنولوژي دشمن است و نه بي . تجسم مي بخشدصورت نقد متاخر ماركوزه از تكنولوژي را  ها،نتمامي اي

برخي  "ماركوزه خاطرنشان مي كند كه در يك جامعه ي آزاد . مي خواند ااي راديكال آن فراحيعالقه اما به 

و او به . "يابنددوباره ظهور  يكار صنعتگر مي توانند به خوبي بر پايه تكولوژيكي جديد ي كيفيات از دست رفته

براي توضيح نظريه اش ارجاع مي دهد كه تكنولوژي مي تواند بوسيله  "مفهوم يوناني وابستگي ميان هنر و تكنيك"

 اساساگرچه ماركوزه اصطالح ايده  ي تخنه را بكار نمي گيرد، اما اكنون به عنوان  .از وضع بد رهايي يابدتخيل 

اين . وجودي دوباره ظهور يافته است طرحيا  "ادراك"تصديق آميز زندگي در قلمرو  يجديدي از رابطه جهان گونه

. تكنولوژي تزريق خواهد شدبه هستگي با ماموريت تحقق بخشيدن به بالقوگيهاي هستي هاي بشري و اشيا آبه  طرح

 بدست كنونيفاجعه را در مقابل خود متحول خواهد شد و وعده ي ترقي خواهانه عصر روشنگري در ذات خرد 

خواهد رفت، درست آنگونه كه تخنه فراتر تكنيك و ارزش  تقابل خرد ازدر حالت رها شدگي، بنابراين . دادد خواه

  .بود

يكپارچه كردن تضادش، در در مواجهه با كاميابي نظام سرمايه داري براي پيگيري منفيت  ماركوزه همچون آدورنو

زيبايي شناسي در آلمان در  بازگشت به يك سنت طوالني و بويژه قدرتمند اين. به زيبايي شناسي باز مي گردد

 مي نامد هم "بهبود دهنده زندگي"چه كه آندر اروس و تمدن او زيبايي را با . دارد تعلق quoوضعيت ضديت با 

براي يك  آنها كه: زيرا نيازهاي زيبايي شناسانه داراي محتواي اجتماعي خاص خود هستند" .معرفي مي كند جهت

زشتي جوامع مدرن تنها در  .بوسيله جامعه انكار مي شوند "بعد تكامل مورد مطالبه ارگانيسم، ذهن و جسم بشر هستند

است، يعني، ضديت با محدوده ي  "غرايز زندگي"ناخشنودي حسهاي بينايي و شنوايي نيست بلكه در ضديت با 

   .گ شوندوري و جنآوسيعي از نيازهايي كه نمي توانند صرف سود

استدالل ماركوزه ريشه در مبحث . اين موقعيت را به روشي حيرت آور بسط مي دهد ،آزاديباب  مقاله اي در

نظريه زيبايي شناسانه او تالش مي كند . منازعه ضد سرمايه داري ندارد بلكه در تاريخ آوانگاردهاي هنري ريشه دارد

 شكاف در حال گسترش ميانبر  ه شدنچيرتجربه هاي راديكال در حال  در زماني كهتوسعه مدرنيسم را  عطفنقطه 
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از ديد ماركوزه، تمدن تكنولوژيكي تنها از طريق . كند بازسازيهنر و زندگي در نخستين سالهاي قرن مي باشند را 

وزه معتقد مارك. آن آوانگاردهاي متقدم مي تواند از بندي كه گرفتار آن شده است رهايي يابد وعده يبازگشت به 

سركوبگر خود را منسوخ سازمان  ثروتمند است، تحول زيبايي شناسانه اكنون امكانپذير است زيرا جوامع مدرن

  . كرده اند

مي شود، و ادراك مي  رها بقاثروت افزايش يابد جامعه از منازعه ي براي  ماركوزه استدالل مي كند هنگامي كه

هنر تحقق . رود ترتحقق نيافته كه از پيش حاكي از هنر مي باشند فرا حد مفروض در جهت بالقوگيهاييك تواند از 

ي بي نمي توانند در تجربه  روي به هيچ بالقوگيها اين". پيش مي اندازدرا براي هزاران سال ي تخيل اين بالقوگيها

آن  كه دراست افقي ترسيمگر  تا اندازه اي امر اين. كه در جوامع سركوبگر حاكم است محقق شوند واسطه اي

در . ظاهر مي شوند "، انكار بالقوگيهاي ذاتي و حقيقتشان"نفي" به عنوان بي واسطهبصورت  اشيا معينصورتهاي 

زيبايي شناسانه تصاويري را خلق مي كند كه به عنوان مفهوم هنجارمند آنچه كه در احساس  تخيلچنين جوامعي، 

 ،اين هنجارهامحض اكنون، در يك جامعه توسعه يافته، امكان تكنيكي تحقق . يافته است نمود مي يابندتجلي 

 ايندر . ساختارهاي قانون طبقه و صورتهاي متضمن تجربه و فرديت را كه بر پايه آن قرار دارد بي ثبات مي سازد

راي نمود باشد و بنا افقي ب است كه رشد و توسعه اقتصادي و تكنيكي، زيبايي شناسي موقوف بر اينباال از  ي مرحله

اوتوپيايي هنر را بر عهده مي  نقش حواس "زيبايي شناسي لبنسوئلت"با ظهور . نهادن ادراك را خود آغاز كند

  . بدل مي شودبه يك قدرت فراسياسي  تخيلجديد تجربه،  وجهبا اين . دنگير

و وجودي  عمليكرد اكنون ماركسيستي اوليه كه بعد دوم ماهيت را به صورت نظري مشخص مي -استدالل هگلي

ماركوزه مي . داراي يك جنبه هنجارمند جداناشدني از ارزش حقيقي آن است ،خودحس در ذات . شده است

كيفيتهايي كه براي بهبود و تكامل -صدمه مي زند يفيتهاي عيني طبيعتاز كبرخي  به"به  طبيعت  تعرضنويسد كه 

او با مطابق با استعداد انساني كه آزادي براي انسان  استعيني  اصولاين امر مبتني بر اين و . حيات ضروري هستند
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وجودي نيز قابل اسناد  در مفهومبلكه  در معناي رياضياتينه فقط  "حقيقت" -آزادي طبيعت مرتبط و هم پيوند است

      .    "رها كردن بشر از قيدها مستلزم شناخت چنين حقيقتي در اشيا و طبيعت است. به طبيعت است

، يك تفسير پديدارشناسانه "زيبايي شناسي لبنسوئلت"كوزه به مار نظير ارجاعاستفاده از اصطالح وجودي در اينجا، 

در عوض، او ما را در ترديد باقي مي گذارد كه منظور او . است توسط او تشريح نشدهرا فرا مي خواند كه به دقت 

داراي اعتبار ) يرياضيات(علمي  پژوهشدر  حاظ عقالنيبه شكل واضح، حقيقت وجودي از ل. دقيقاً چه بوده است

مد به نظر مي رسد ماركوزه حقيقتي را . استمشخصه تجربي آن  دهدحقيقت وجودي مي  به آنآنچه . نمي باشد

اما در كدام چهارچوبه فلسفي . ثابت مي شود آزمايشنچه را كه بوسيله آكه در تجربه آشكار مي شود نه  نظر دارد

در مقام دفاع از  ،با قصور در استفاده از آن چهارچوبه ماركوزه از پديدارشناسي اين معنا حاصل مي شود؟غير مدرن 

  .ن متمايل بود اما آن را بسط نداد، ظاهر مي شودآ در واقع بهكه افسون خام طبيعت به جاي هستي شناسي وجودي 

براي خود هايدگر نمود مي يابند؟ هايدگر  ه انددر بر گرفتهايدگري ها را  طالبكه م دگرگونيهاچگونه تمامي اين 

- هيچگاه درباره ي اثر بعدي ماركوزه تفسيري ارائه نداد اما ما بايد اشاره اي به ديدگاه او درباره ي ماركسيسم

صورتجلسه . ، با گروهي از دوستانش در التور پروانس مالقات نمود1969در سال هايدگر . مشيهايدگريسم داشته با

در اينجا تنها ارجاع هايدگر به ماركوزه در دستنوشته . نان در كتابي با عنوان سمينارهاي چهارم منتشر شدبحثهاي آ

براي جهان در مكتب ماركس تعريف مي شود، نوعي كه او عنوان نمود توليدي  .ديده مي شودهاي منتشر شده اش 

ماركس براي وارونه كردن ايده آليسم هگل به روش خود او نيازمند وجودي است كه داراي . پراكسيس است

نجاييكه آگاهي در هستي و زمان وجود ندارد، لذا ممكن است كسي اعتقاد آاز . اولويت مسلم نسبت به آگاهي باشد

دستكم ! ست كه هايدگري ها مي بايست اينجا در مكتب ماركس آن را مطالعه نمايندداشته باشد كه چيزي ه

  .ماركوزه هستي و زمان را به اين شيوه درك نمود

بنيادين هستي رابط اين مالحظه استهزا آميز در مورد ماركوزه بر چه چيزي داللت مي كند؟ ماركس مدعي بود كه 

به طرز مشابهي ارتباط انسان با جهان را بر اساس عمل توصيف مي  هستي و زمان. نه آگاهي بلكه پراكسيس است
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ماركوزه در روزهاي دانشجويي اش اين توازي را خاطرنشان نمود و هستي و زمان را به عنوان كليدي براي . كند

الل كرد او در اثر بعدي خود استد .شدمتمايل انكار متافيزيك توليدگرا  ، خود، بهاما هايدگر. ماركس مطالعه نمود

اين موضعي است كه توسط هايدگر متاخر كه طرح . تكنيكي فهميده شود توليدكه هستي نمي تواند از طريق الگوي 

  . حفظ شد گونه اي پايداررا ريخته بود، به  شپيشينبازگشت به اثر 

. توليدگرايي نبود ي با ثبات نسبت بههايدگر منتقد. را نشان مي دهدبازنمايي -خود نادرستي اينآموزه ي ارسطويي 

ما بايد براي خود  ": در كالس خود گفت 1931او در . در واقع بيشتر هستي و زمان ملهم از بيان ارسطويي تخنه بود

اين بدان دليل است كه كتابي با نام . با كاري كه فرا مي آورد رابطه دارد به چه معناستاينكه انسان  سازيمروشن 

Sien and Ziet   ارتباط با ابزار را مورد بحث قرار مي دهد؛ و نه به منظور اصالح نظر ماركس، و نه براي سازماندهي

ماركوزه در تفسير هستي و زمان به عنوان يك  از اينرو. "يك اقتصاد سياسي جديد، و نه خارج از فهم اوليه جهان

ماركوزه در سطح هايدگر متقدم . بودخطا نشده  يافتن هايدگر با ماركس دچار نيز مرتبطو  ييتوليدگرامرتبط با متن 

  .كه هايدگر متاخر آن را انكار و پنهان نمود، استوار باقي ماند

راديكاليسم زيبايي شناختي ماركوزه در اثر بعدي او بطور پيچيده اي با اين موضوعات در هم فشرده در نظرات 

از لحاظ نظري كامالً ناقص است زيرا او هم  وجود دارددر اثر ماركوزه به نظر من، آنچه . هايدگر در هم مي آميزد

از رها كردن كامل اين موضوعات پديدارشناسانه امتناع مي كند و هم اينكه از بسط پديدارشناسانه آنها خودداري 

در درجه اول . زيبايي شناختي ماركوزه در مورد تكنولوژي يك ابهام بزرگ را در تفكر او مطرح مي سازد. مي كند

نظر مي رسد كه او قواعد متداول ماركسيستي را دنبال مي كند كه بر اساس آنها بالقوگيها ويژگيهاي ابژكتيو به 

اما در ماركوزه متاخر بالقوگيها به لحاظ زيبايي شناختي براي يك ذهن شناسنده مناسب ظهور مي . جامعه هستند

وضوعاتش درگير است، براي نخستين بار نه توسط چنين شناسنده اي كه به لحاظ تكنيكي با بالقوگي هاي م. يابند

ي موزه پديدارشناسانه از ارزشهاآتنها يك . ماركس، بلكه در تفسير پديدارشناسانه هايدگر از ارسطو تحليل مي شود

بازسازي عقالنيت تكنولوژيكي فراهم  به منظورمي تواند عمالً مفهومي را كه زيبايي شناسي بر پايه هنجارها  جاري
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و هنگامي كه ماركوزه زيبايي شناسي را به عنوان يك نيروي مهم در احساس هر . مي آورد را قابل ادراك سازد

فرض اينكه چنين مفهومي از تجربه مي . روزه تصور مي كند، يك مفهوم پديدارشناسانه از تجربه را بيان مي دارد

سازگار شوند به هيچ روي مطرح گرديد، وزه تواند با دسته اي از مالحظات عيني كه در نظريه اجتماعي مارك

را دنبال نمي كند و ميان دو تفسير جايگزين از بالقوگي سقوط مي كند، يكي تفسير  مسيراما او اين . غيرمنطقي نيست

  .و ديگري مفهوم ماركسيستي مبتني بر ارزيابي نيروهاي اجتماعي ختيزيبايي شنا -وجودي

آثار اوليه اش تحت تاثير هايدگر و آثار متاخرش شكست مي خورد؟ او بعد از را ماركوزه در توضيح رابطه ميان چ

خيانت هايدگر به عنوان يك مانع . باز گردداش  نمي تواند به ريشه هاي وجودي "هبوط غولهاي فلسفه آلمان"

سي و پديدارشنا، ميان ماركوزه به عنوان يك ماركسيست و ديگر گرايش بزرگ فكري قرن بيستم اروپا مستحكم

گذشته جلوه مي كند زيرا هر دو ميان اين گرايشها اكنون كم اهميت تر از  شكاف. قرار گرفت ،اگزيستانسياليسم

با  دشمنانياما  يكديگر نبوده اند تضاد بادر شايد آنها . ي قرار گرفته اندساختارگرايتحت الشعاع پسامدرنيسم و پسا

خر سارتر يكي از بزرگترين كوششهاي ناموفق ااثر مت. باشند ي طوالنينبايد در رقابت قابل مالحظه اين اشتراكات اچن

من معتقدم كه فلسفه تكنولوژي مي . براي تركيب گرايشهاي رقيب در چهارچوب فلسفه آگاهي را نشان مي دهد

ن در براي اثبات اين، م. است، عرضه كندتواند امكان تركيب ديگري را كه هيچگاه به نتايج منطقي اش بسط نيافته 

درباره تخنه را كه  توجهقابل  اي ميان اين گرايشها را درهم بشكنم و نظريه سدكتاب جديد خود تالش مي كنم 

   .توسط هايدگر بنياد نهاده شد، توسط ماركوزه ادامه يافت و در پايان توسط هر دو ناتمام ماند را به روشني ارائه دهم

..............................................................................................................................................................................  
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