
اكرم السادات آزادي

دکت��ر حس��ين مصباحيان، اس��تاد 
دانش��گاه تهران، از نحوه به وجود آمدن 
و عل��ل تاريخي نش��و و نم��اي تئوري 
انتق��ادي در آلمان با توجه به ش��رايط 
اجتماعي آن پ��س از جنگ بحث خود 
را آغاز كرد و س��پس به تأسيس اولين 
دولت مردمس��االر در آلمان و اميدواري 
روشنفکران و انديشمندان آلماني براي 
گذش��تن از »انحطاط و س��قوط تمدن 
خود« پرداخت و سپس به سرخوردگي 
آنان با شکس��ت اين دول��ت و روي کار 
آمدن »نازيسم« اش��اره کرد که پس از 
ش��رايط تحقيرآميز معاهده ورساي اين 

سرخوردگي به اوج مي رسد.
انديشمند مکتب فرانکفورت در اين 
شرايط »آواره شده« و به دنبال راه حلي 
براي  جلوگيري از اين انحطاط با توجه 
بنيادي��ن »ب��ه تاريخ و جامعه« اس��ت. 
بنابراين ف��رق اصلي اين تئوري با ديگر 
نظريه هاي فلسفي به ش��رايطي که در 
آن زاده مي شود بستگي کاماًل مستقيم 

پيدا مي کند. 

در واق��ع ب��ه وج��ود آم��دن مکتب 
فرانكف��ورت  »پاس��خي اس��ت به يک 
پرس��ش عيني اجتماع��ي تاريخي« و 
همين، آن را از ديگر پاس��خ ها در طول 

تاريخ فلسفه متمايز مي کند.
تفاوت ديگر اين تئوري، بين رشته اي 
بودن آن و پرداختن به ش��کل فلسفي، 
تاريخي، جامعه شناسانه و روان شناسانه 
به »موضوع« مورد بررس��ي است. اما از 
نظر مصباحيان، اين متخصص مباحث 
مدرنيت��ه، مس��ئله اصل��ي نس��ل اول 
انديش��مندان اين مکتب، »رهاسازي« 
انسان از کار ظالمانه با تکيه بر مناسبات 
تولي��د و تغيير آن  اس��ت. اي��ن تئوري 
جديد در نقد »تئ��وري نقادي کانتي و 
اثبات گراي��ي« به وجود آمده و نش��ان 

مي ده��د که »نظريه انتق��ادي« در نقد 
بنيانگذار تفکر نقادي فلسفي شكل گرفت 
و ريشه در نقد تفكرات کانت دارد. نقادي 
سنتي کانت، به نقد »معرفت شناسي« و 
شناخت بس��نده مي کند و به »تاريخ و 
زندگي« وقع��ي نمي نهد و اي��ن دقيقًا 
همان چيزي است كه نظريه انتقادي آن 

را به تيغ نقد مي كشد. 
»پوزيتيويس��م« ني��ز در پ��ي ايجاد 
رهاي��ي به س��لطه مي انجام��د. از نظر 
انديش��مندان انتقادي، بش��ر جهان را 
آن گونه گزارش مي کند که »مي خواهد« 
نه آنگونه که هست، چرا که »فعال« است 
و اين فعاليت او را از حالت انفعال خارج 
مي کند. ديگر اينکه »معرفت يا شناخت« 
همان »حقيقت جهان واقع« نيس��ت و 

ش��ناخت محض جداي از »شناسنده« 
وجود ندارد. پس با  برقرارکردن ارتباط 
منطقي بين علوم، آينه تمام نماي »جهان 
واقع« س��اخته نمي ش��ود و در مقايسه 
با »پيچيدگ��ي جهان و واقعيت ها« اين 

تصور به »شوخي« شبيه است.
از نظر »هورکهايمر« تئوري انتقادي 
بايد »واضح و روشنگر« باشد، کاربردي 
و عملي بوده و توضيحات روشني فراهم 
نماي��د که نش��ان دهد چگون��ه بايد به 
»اهداف عملي« رسيد. هر سه اين ها بايد 
همزمان وجود داش��ته باشد تا تئوري، 

»تئوري انتقادي« باشد.
در ادام��ه دکت��ر مصباحي��ان ب��ه 
»بنيامي��ن، هابرماس و هانت« پرداخت 
تا زن��ده بودن تئوري انتق��ادي را مورد 

مداقه قرار دهد. وي در حالي که از زنده 
بودن  اين مکتب با انديش��ه هاي متفکر 
نس��ل سوم آن »اکسل هانت« خبر داد، 

از آينده روشن آن پرده برداشت. 
انديش��ه مرکزي نس��ل اول تئوري 
انتقادي، »رهايي بخشي« است. به گفته 
دكتر مصباحي��ان، از نظ��ر »بنيامين« 
آوارگي و رنج هايي که نس��ل او متحمل 
شده است آنها را به »مارکسيسم« سوق 
مي دهد اما »جبر« تاريخي آن پذيرفتني 
نيس��ت. در انديش��ه او، در هجوم توفان 
سهمگين »مدرنيته و پيشرفت« حتي 
از »فرشته تاريخ« کاري ساخته نيست. 
حتي انديش��مندي که س��نت تاريخي 
خود را از زمان جدا کرده و مي خواهد با 
آن آينده را مجسم کند و بسازد در اين 

هجوم سهمگين، خود، 
به درون اين پيشرفت 
و  مي ش��ود  افکن��ده 
مجبور به انفعال خواهد 
بود. اينگونه اس��ت که 
تاري��خ ديگر نمي تواند 
با دس��ت تواناي خود، 
مس��ائل ام��روز را ب��ا 
بازخواني و به روزآوري 
خود حل کند. در اين 
انديشمندانه  وحشت 
مکت��ب  »رهاي��ي«، 
انتقادي در پي »رهايي 
مدرنيت��ه  س��لطه  از 
و پيش��رفت« اس��ت. 
پيشرفتي که منجر به 
»ديگري«  بر  س��لطه 
شود بايد از آن هراسيد 

و »رهاييد«.
انتق��ادي  تفک��ر  دوم  نس��ل  ام��ا 
نااميد کننده اس��ت. اين نسل، نسل اول 
را از آن رو س��ياه مي خوان��د که »نوزاد 
مدرنيت��ه را هم��راه آلودگي ه��اي آن 
دور مي ري��زد« و خود بر آن اس��ت که  
مي توان نزاع بر سر مناسبات توليدي را 
در بس��تري که مدرنيته و سرمايه داري 
فراه��م کرده به ن��زاع ارتباطي و تفاهم 
تبديل کرد. انديشه ترقي و پيشرفت از 
نظر اين نسل، اين ش��رايط را به وجود 
آورده که بت��وان »ارتباط« برقرار کرد و 

به تفاهم رسيد. 
اينجاست که به گفته دکتر مصباحيان 
اي��ن نس��ل از »آرمان رهايي بخش��ي« 

بشدت فاصله مي گيرد. 
آرم��ان  در  دي��ن  اول،  نس��ل  در 
رهايي بخش��ي نق��ش دارد و الهيات به 
گونه اي حضور دارد که نظريات، بس��يار 
به »موعود گرايي«  ش��بيه مي شود، اما 
نسل دوم فقط به دين احترام مي گذارد 
چون مي تواند در »جامعه ارتباطي« مهم 

باشد.
در نسل دوم، »نزاع« ديگر وجود ندارد 

و باي��د در جامعه ارتباطي، 
پروژه ناتمام »مدرنيته« به 
کمال برسد و ببالد تا از شر 

»سلطه« رها شود.
دكت��ر مصباحي��ان در 
توصيف عقايد نس��ل سوم 
از نظريات »اکسل هانت« 
گفت؛ مکتب تفکر انتقادي 
معتقد است نزاع همچنان 
وج��ود دارد و ب��راي اينكه 
بگيرد  گفت و گويي صورت 
بايد »حرفي ب��راي گفتن 
وجود داشته باشد«. بيش 
از هر چيزي »نزاع براي به 
رسميت ش��ناخته شدن« 
مي توان��د حف��ظ ش��ود و 
حت��ي در جهاني ش��دن و 
پيش��رفت مشارکت نمايد. 
اما تا زماني که فرد، ملت، 
فرهنگ و... در س��طح خود به رسميت 
شناخته نش��ود و باز شناسانده نگردد 

هيچ اتفاقي نمي افتد.
بنابراين به عقيده دكتر مصباحيان، 
از طريق »هانت« بازگش��تي به آرمان 
رهاي��ي بخش��ي از مدرنيت��ه ص��ورت 
مي گيرد و انديش��ه انتق��ادي در نظام 
فکري او به نفس کش��يدن خود ادامه 

مي دهد.
در انديشه اکسل هانت )تحت تأثير 
فوکو و دريدا و س��نت فلس��فه فرانسه( 

»ديگري« حضوري پررنگ دارد.
از  »کرام��ت«  نظ��رگاه  اي��ن  در 
دست رفته از طريق سلطه، به »ديگري« 
بازمي گردد و ديگري با مشارکت فعال 
در پيش��رفت وقتي حرفي براي گفتن 
دارد و خ��ود را بازمي شناس��اند از زير 

سلطه رها مي شود.
به بيان دکتر مصباحيان، براي داشتن 
»هويت« بايد نخست در سطح »فردي« 
ه��ر کس خودش بوده و منحصر به فرد 
باشد تا »ديگري با هويتي« وجود داشته 

باشد و »به رسميت شناخته« شود.

کتاب »مقدمه ای بر 
متافیزیک« اثر جان کارول 
از سوی انتشارات دانشگاه 
کمبریج منتشر شد. 
نویسنده در این کتاب به 
بررسی مفاهیم کلیدی در 
متافیزیک می پردازد.
موضوعاتی چون آزادی و 
جبرگرایی، قانون طبیعت، 
هویت فردی، حالت های 
ذهنی و زمان از جمله 
موضوعاتی هستند که در 
این کتاب مورد بررسی قرار 
گرفته اند.
چه عاملی باعث می شود 
تا واقعه ای باعث و علت 
واقعه ای دیگر شود؟ آیا 
ممکن است که فردی در دو 
زمان متفاوت وجود داشته 
باشد؟ اینها سؤاالتی هستند 
که در این کتاب مورد توجه 
نویسنده قرار می گیرد و 
نظر خوانندگان را بدان جلب 
می کند.

این کتاب مشتمل بر 
یک مقدمه، نمایه و 9 
فصل است. جان کارول 
استاد دانشگاه ایالتی 
کارولینای شمالی است.
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رهايي از سلطه مدرنيته

»راز ب�اوران مدعي اند كه گرچه تجاربش�ان 
حقيقي است، اما نمي توان آن را به شايستگي 
با زبان توصيف كرد. از اين رو است كه متن هاي 
»رازباوران�ه« با اس�تعاره و تش�بيه توصيف و 

شناخته مي شوند.«
راز باوراني چون نيك زنگويل، استاد فلسفه موسيقي 

دانشگاه دورهام انگلستان، مدعي اند كه موسيقي يك 
»راز« است و همه ما از نوعي دانش غير ملفوظ درباره 
موسيقي برخورداريم و معرفتي ناخودآگاه از فاكتورهاي 
زيبايي ش��ناختي موس��يقي داريم كه نمي ت��وان اين 
معرفت و دان��ش را در قالب »واژگان« ب��ه زبان آورد. 
به همين دليل موس��يقي اغلب »وصف ناپذير« خوانده 
مي ش��ود. مي توان كيفيات موسيقي را تصوير كرد اما 

توصيف آنها با الفاظ ممكن نيست.
ب��ه كارگي��ري »اس��تعاره« و »تش��بيه« و ديگ��ر 
آرايه هاي تمثيلي بهترين كاري اس��ت كه مي توانيم 
براي دستيابي به سرشت زيبايي شناختي موسيقي و 

تجربه مان از آن انجام دهيم. 
واقعيتي در موسيقي و تجربه ما از آن نهفته است 
كه معرفتي فراواژگاني را مي طلبد. اين معرفت بي شك 
به پيش��فرض هاي ذهني، فرهنگي و بافت تاريخي - 
اجتماع��ي فرامتن از جمله مخاطب رابط و نس��بتي 
تنگاتنگ دارد هر چند زبان موسيقايي، فراسرزميني 
و بي مرز خوانده مي شود. شايد راز موسيقي در همين 

»بي مرزي«، »وصف ناپذيري« و »واقعيتي« است كه 
در آن به طور فرازباني كدگذاري ش��ده و مخاطب به 
مي��زان معرفت و آگاهي خ��ود از اين دانش فرازباني، 
اين رموز را كدگرداني و به خلق معنا دس��ت مي زند. 
معنايي كه ش��ايد به تعداد فرامتن تعدد داشته باشد 
و همين تعدد معنا و تفسير در موسيقي است كه آن 
را ژرف و رازباورانه مي كند. رازباوري  در موس��يقي نه 
ي��ك رويكرد بلكه حقيقتي گريزناپذير اس��ت كه اين 

حقيقت تنها با تشبيه و استعاره باورمند مي شود.
٭ نظريه پرداز فلسفه موسيقي و استاد 
دانشگاه آكسفورد انگلستان

راز موسیقي

تاریخ نگاري مكتب فرانكفورت به روایت دكتر حسین مصباحیان

نشس��ت »تاريخ ن��گاري مکت��ب 
فرانکف��ورت« ب��راي فهم روش و 
تأثير آن در تاريخ در »پژوهشکده 
تاريخ اس��الم« با سخنراني دکتر 
حسين مصباحيان چهارم تيرماه 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت که 
چگونگ��ي ش��کل گيري تئ��وري 
انتق��ادي و خاس��تگاه اجتماعي 
تاريخ��ي آن مورد بررس��ي قرار 
گرفت اس��تاد فلس��فه دانش��گاه 
تهران  مدعي ش��د اي��ن مکتب 
هنوز با انديش��ه هاي نس��ل سوم 
خود نظير افرادي چون »اکس��ل 
هان��ت« زن��ده اس��ت و مي تواند 
پاس��خي فلس��في، اجتماع��ي و 
تاريخ��ي به پرس��ش »رهايي« و 

»سلطه« انسان مدرن باشد. 

پي یژ راكسویت ٭ -ترجمه حمید حبیبي




