
مارکس و هوسرل؛ زیست جهان و شیءوارگی

 بریان اسمیت، ریچارد وسترمان

ترجمه  ریحانه غالمی 

:آنچه در زیر می خوانید بخشی از مقدمه این کتاب است

Marxism and Phenomenology: The Dialectical Horizons of Critique

Edited by Bryan Smith and Richard Westerman, US: Lanham: Lexington 

Books, 2021

بریان اسمیت استاد فلسفه ی دانشگاه می سی سی پی در. ویراستاران کتاب از متخصصان امر هستند  

.آمریکاست و در زمینه ی مارکسیسم و پدیدارشناسی با نظر ویژه به مفهوم طبیعت و تاریخ کار می کند  

 ریچارد وسترمن استاد دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه آلبرتاست و توجه ویژه ای به مارکسیسم غربی، مکتب

.فرانکفورت، و هم چنین لوکاچ دارد

 مقدمه شرح می دهد که چگونه دو دیدگاهی که ظاهراً در فاصله  ای دور از هم قرار داشتند، از طریق

.موضوع های مشترک به تبادل نظر با هم پرداختند و به فکر تلفیقی راه بردند

تصور چیزی [1] منتشر شد۱۹۱۱هوسرل در سال « فلسفه به مثابه ی علم متقن»زمانی که کتاب 

هوسرل بر خودآیینِی فلسفه در برابر تالش هایی. دشوار بود [2]نظیر مارکسیسم پدیدارشناسانه   

]و تاریخ گرایی [3]برای بیان فلسفه از طریق علوم اجتماعی و علوم طبیعی با نقد طبیعت گرایی

هوسرل به طور ویژه ای به دفاع در برابر گرایشی که در علوم تجربی با تقلیل. تأکید داشت [4  

دنباله روی از»او استدالل می کند که . تحلیل خوِد آگاهی به مدل فیزیک دریافته بود توجه نشان داد  
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نزد هوسرل،. [5]«مدل علم طبیعی تقریبا به طور ناگزیری به معنی جسمیت دادن به آگاهی است  

 آگاهی از جانب خود ویژ گِی متمایزی دارد که نمی توان آن را با اصطالحات فرآیندهای فیزیکِی

.صرف توضیح داد

ماتریالیسم و. رویکرد هوسرل نمی توانست از جریان های رایج مارکسیسم آن زمان دور باشد  

 امپریوکریتیسیسم لنین، که دو سال پیش از مقدمه ی بحران علوم اروپایی هوسرل منتشر شد، ممکن

 است هم در زباِن افراطی و هم در خلوصی که لنین با آن موضع فلسفی اش را بیان کرد

 غیرمتداول بوده باشد و نشان گر آن رویکرد عمومی ای است که لنین از آن با عنوان

در تضاد شدید با نظر هوسرل در مورد. [6]آن زمان اشاره می کند« مارکسیست های عامیانه»  

 ذات پدیده ها، لنین در مورد تعریفی باریک بینانه  از ماتریالیسمی که آگاهی را به بازتاب یک

رویکرد انقالبی باید مارکسیسم را به عنوان علم. واقعیِت طبیعِی بنیادین تقلیل داد استدالل کرد  

ممکن. دقیقی که اجازه می دهد آگاهی تا جای ممکن با واقعیت ارتباط داشته باشد در نظر بگیرد  

 است لنین در انترناسیونال دوم یک چهره ی افراطی بوده باشد به خاطر این باورش که بخش

 پیشتاز ممکن است در مقایسه با توده ها دانش دقیق تری از واقعیت داشته باشد و بنابراین باید از

با وجود این، مخالفاِن میانه روتر لنین با این. بیرون به پرولتاریا در مورد جامعه آگاهی دهند  

 ادعای بنیادین که اشکال آگاهی به خودی خود اهمیت اندکی دارند موافق بودند، مگر به عنوان

.عالئم بیماری بنیادی سرمایه داری

 در نتیجه، به نظر می رسد که زمینه ی مشترک اندکی بین توجه پدیدارشناسی به بافت غنی تجربه ی

 سوبژکتیو و تمرکز مارکسیسم بر ساختارهای اجتماعی ابژکتیو وجود داشته باشد، حتی به نظر

با وجود این، چنین جداسازی  شدیدی بین این. می رسد که این دو مکتب متقابال مانعه الجمع باشند  

با اشاعه ی شکست انقالب در خارج از روسیه، تئوری پردازان مارکسیست. دو مکتب دوام نیاورد  

، آنتونیو[7]نزد متفکرانی چون گئورگ لوکاچ.  به پرسش از آگاهی بازگشتند۱۹۲۰در دهه ی   

سرمایه داری چیزی بیش تر  از بنیاد اقتصادی اش و متضمن [9]، و کارل کرش[8]گرامشی  

 ایدئولوژی، اعتقادات، جهان بینی ها، و تفکر در مفهومی گسترده بود که  از دقایق ضروری کلیت

تحلیل تأثیرگذار. سیستم بودند و نه صرفا عالئم ثانوی ای که ساختارهای بنیادین را بازتاب دهند  

، توصیف گر ناتوانی و بی معنایی تجربه شده توسط افراد در[10] لوکاچ از شیءوارگی۱۹۲۳  

، به نظر می رسد با[12]را پیش می کشد [11]جامعه ی سرمایه داری که مسئله ی از خود بیگانگی  

در همین.  مارکس در نُه سال بعد تأیید شده باشد۱۸۴۴انتشار دست نوشته های اقتصادی و فلسفی   

افراد آغاز [13]اجتماعی- زمان، پدیدارشناسان به طور فزاینده ای به بررسی موقعیت تاریخی  

این گرایش با نقد هوسرل از تجرید علم گالیله و جدایی آن از زیست جهان در بحران علوم. کردند  

در نتیجه، کوشش های در حال شکل گیری ای که در زمینه های. [14]اروپایی پا به عرصه گذاشت  
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 مختلفی به دنبال برقرار کردن گفت وگوی مستقیم بین مارکسیسم و پدیدارشناسی بودند کم تر مایه ی

.شگفتی شدند

 تمییز دادن سه جریان اصلی مارکسیسم پدیدارشناسانه که هر کدام روی قسمت های مختلفی از

  شده از بازتفسیر مارکسیستِیمیراث پدیدارشناسی تأکید می کنند ممکن است. اولین بخش ارائه

 بحران علوم اروپایی هوسرل چیرگی عقالنیت انتزاعی را به عنوان یکی از مسائل کلیدی

 سرمایه داری، و عهده دار بازداری از توسعه ی کامل استعداد انسان معرفی می کند. دومین تفسیِر

 برجسته مشابهت هایی را بین تحلیل مارکس، به عنوان هگلی جوان رادیکال، در مورد اهمیت کار

 در دست نوشته ها و تحلیل هایدگر در مورد سلوک عملی در هستی و زمان، با جهت یابی دوباره ی

 هستی شناختی از پدیدارشناسی ای که به کار می گیرد، یافت. سرانجام، سومین جریاِن تاریخی  به

 دیگر تفاسیِر نویِن اگزیستانسیاِل پدیدارشناسی که با مارکسیسم هم آوا شده- در این جا به طور ویژه

 همان طور که در دست نوشته ها بیان شده- با توجه به موضوع بیگانگی هم به عنوان یک تجربه ی

 سوبژکتیو و هم به عنوان یک آسیب شناسِی اجتماعِی ابژکتیو نزدیک می شود. این جریان به دنبال

 تداوم گفت وگو بین مارکسیسم و پدیدارشناسی از طریق یافتن جنبه های جدید برای برقراری ارتباط

 است و در سنتز از کوشش های موجود در تعیین مسیر جدید برای توسعه ی مارکسیسم

 پدیدارشناسانه فرا می گذرد. در آن چه در ادامه می آید ما می بایست به طور ساده طرح اجمالی ای

 بیان کنیم از خصوصیات اساسی هر یک از این مکاتِب متقدم قبل از این که به توصیفات ویژه ی

.مطرح این جریان بازگردیم

هوسرل و تحلیل مارکسیستی از شیءوارگی" بحران علوم اروپایی"مشابهت های آشکاری بین   

هر یک غلبه ی فهمی انتزاعی نسبت به جهان های اجتماعی و طبیعی را از زاویه. وجود دارد  

.زوال معنا و ارزش و نیز از زاویه محرومیت آن از عاملیت سوبژکتیو نقد کرده اند

•

مارکسیسم هوسرلی

 بیرون کشیدن هرگونه پیام اجتماعی یا سیاسِی واضح از بسیاری از آثار هوسرل کار دشواری

ژرف نگری هایی در مورد معنای پژوهش های منطقی یا بررسی هایی پیرامون معنای. است  

.کنش های ذهنی در ایده ها به طور نظام مند خالی از هرگونه اهمیت سیاسِی مستقیمی هستند  

]اشتیاق های استعالیی فلسفه ی هوسرل مانع از انتقال مستقیم اندیشه ی او به حوزه ی عمل

فلسفه به»در  [16]حقیقتا، از پیش نشانه هایی از تشخیص هوسرلی از زمان ها. می شود [15  

تا زمان آخرین. وجود داشت، اما در بهترین حالت این یک طرح اجمالی است« مثابه ی علم متقن  

ایرادشده به عنوان مجموعه ای از سخن رانی ها در- اثر سترگش یعنی بحران علوم اروپایی بود  
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که یک نقد اجتماعی درست توانست-  ۱۹۵۴اما نه منتشرشده در قالب یک کتاب کامل تا  1953  

.مبانی اش را در اندیشه ی هوسرل پیدا کند

 بحران علوم اروپایی یک تاریخ غایت  شناسانه را از توسعه ی علمی در عصر مدرن و پیامدهای آن

این زیست جهان در. بین األذهانی زندگی روزانه ارائه می دهد (Lebenswelt) برای زیست جهان  

 بردارنده ی افقی پیشانظری از گمان ها، ارزش ها، و اعتقاداتی است که به صورت کامال معنی داری

بسیاری از تجارب ما از. ارائه دهنده ی هر فعالیت، پروژه، و کنش ذهنی ای که انجام می دهیم است  

و. تجربه می کنند تأیید می شود[ جهان را]جهان با اطمینان سوژه های دیگر که تقریبا به همان شیوه   

مملوء از ابژه های مشابهی هستند که تقریبا همانند روشی که همه ی ما آن ها را[ تجارب مان]  

به صورت عملی تر، ما دوباره در مورد اهمیت تالش های فردی مان. دریافت می کنیم عمل می کنند  

آن. توسط جهان مشترِک ارزش ها در برابر آن چیزی که خودمان می  سنجیم اطمینان کسب می کنیم  

 چیزی  که زیست جهان را مشخص می کند این است که زیست جهان بدیهی انگاشته شده و توسط هر

البته هر بخشی از زیست جهان می تواند. کنش یا اندیشه ی فردی فرض گرفته شده است  

 مضمون سازی شود و محل پرسش قرار بگیرد، اما حتی با انجام دادن این کار ما یقین مان را در

بنابراین، زیست جهان یاری می رساند تا تمام انواع. بسیاری از نتایج مربوط به آن حفظ می کنیم  

 فعالیت و تئوری پردازی مستقر گردد، و این مهم را فراهم می کند به اتکای آن که نیازمند معنادار

.بودن است

از زیست جهان قابل حصول است، اما هوسرل استدالل می كند كه علم مدرن[ یقین]اگرچه این   

ریاضیات، فیزیک، و بسیاری از علوم دیگر می توانند بر. نقطه اتکایش را از دست داده است  

برای مثال، اشکال ایده آل شده ی هندسه. حسب شیوه های زیست جهاِن انضمامی ریشه  یابی شوند  

در زندگی روزمره، ما تنها. انتزاع هایی بودند که از اندازه گیری فیزیکی زمین شکل گرفتند  

 مشابهت های زیاد این اشکال را می بینیم و اشکال کامل هندسه هرگز تماما در واقعیت یافت

اما مشکل زمانی به وجود می آید که علم خودش را از این خاستگاه های عملی جدا. نمی شوند  

هوسرل گالیله را به عنوان مبدأ سمبولیک. می کند و ادعا می کند که واقعیت نهایی را ارائه می دهد  

گالیله به دلیل کامل بودن ریاضیات در آن محسور شد و تلقی او از. این دگرگونی می شناسد  

واقعیت به عنوان یک تمامیت. طبیعت چیزی است که به طور کامل قابلیت ریاضیاتی شدن دارد  

]می تواند در قالب اصطالحات مربوط به مقدار معدودی قوانیِن از نظر اقتصادی قابل سنجش

هر چیزی که به وسیله ی چنین قوانینی قابل توضیح نباشد به درجه ی دوم اهمیت. فهمیده شود [17  

از این رو، علم دیگر در شیوه های حقیقی و ارزش های زیست جهان تثبیت نشد، بلکه. تقلیل می یابد  

با فرض گرفتن یک تصویر. در جست وجوی کمال روش های ریاضیاتی در تحلیل خود بود  

 ایدئالیزه شده از یک جهان قابل سنجش ناب، به عنوان مبنای واقعی زندگی، زیست جهان با یک
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از همه مهم تر این که موضوعات غیرقابل سنجش ِ ارزش، حقیقِت. مدل ریاضیاتی جابه جا می شود  

کنار گذاشته شده اند، اما[ از زندگی]نهایی، یا غایت زندگی اگرچه به عنوان موضوعاتی واهی   

 همه ی آن چیزهایی که به تجربه ی روزمره ی ما از زیست جهان بافتی غنی می بخشند به عالئمی

.ثانوی تقلیل پیدا می کنند

صرف از دست داده اند، اگرچه [18]علوم تمامِی معنایش شان را برای زندگی با گذر به روش  

 چیرگی حقیقِی جهان بینی علمی در جهان مدرن به فقدان مشابه معنا در جهانی گسترده تر انجامیده

در نظر هوسرل، وظیفه ی فلسفه اعاده ی آن است که مفهوم معنا از طریق پژوهش های. است  

اگرچه فلسفه یک نقش. پدیدارشناسانه به طور دقیق چنین پرسش هایی را در اولویت قرار دهد  

خودمان را به طریقی که دوباره  [19]درمانی دارد اما به ما کمک می کند تا تاریخی گرایی  

.دایرکننده ی افق معنا برای زندگی مان باشد بازشناسیم

 باور آشکار هوسرل که پدیدارشناسی می تواند این بحران را به تنهایی رفع کند برای عده ای

 قانع کننده نبوده است، اما تحلیل او شباهت های زیادی با نقدهای شیءوارگی در سنت هگلی چپ

 جورج لوکاچ و مکتب فرانکفورت دارد. توصیف لوکاچ توصیف مارکس را در مورد بت وارگی

ماکس وبر مرتبط ساخت. وبر پیش از این که لوکاچ [21]به تحلیل عقالنیت اجتماعی [20]کاال  

 جذب حزب بلشویسم شود حامی معنوی او بود. نزد لوکاچ، مدرن سازی دربردارنده ی عقالنیت

بود. و پرسش از ارزش غایی با پرسش از سودمندی در رسیدن به اهدافی نامعلوم [22]ابزاری  

 جایگزین شد. این مسئله به وسیله ی ظهور سرمایه داری از اخالِق به اصطالح پروتستانی- یعنی

ارزشمنِد اخالقی از [23]عمل پرهیزگارِی زاهدانه ی آمیخته شده با این اعتقاد که کار یک حرفه ی  

 جانب خدا بود- نشان داده شد. با گذشت زمان، ارزش های دینی ای که این سلوک را مبنا قرار

 می دادند از دست رفتند، اما نهادی شدن چنین اعمالی به معنی این بود که دیگر افراد قادر به

 انتخاب رفتاری متفاوت نبودند. جامعه ی مدرن یک قفس آهنین شد که ما در آن مجبوریم به طور

 الینقطع و حتی کارآمدتر کار کنیم، اما نه برای هدفی فرجامین. ظهور علم با انگیزه به

 بهره وری ای همراه بود که بنیادهای سنتی ارزش ها را تضعیف کرد و منجر به آن چیزی شد که

از زندگِی [25]از جهان نامید به معنی نگرشی سحرزدایی شده [24]وبر آن را افسون زدایی  

 تهی شده از هرگونه معنا یا ارزش غایی. ما تنها با تعهد ارادی به ارزش های اخالقی که با این

 وجود ]آن را[ به عنوان فقدان هرگونه بنیاد عقالنی اي  بازشناختیم می توانیم در یافتن هدف امیدوار

.باشیم

 در نظر لوکاچ، مبنای چنین عقالنیتی در بت وارگی کاال بود که در آن روابط مادی بین انسان ها

مبادله ی کاالها در سرمایه داری از ارزش مصرفی ویژه و. در ظاهِر روابط بین اشیاء قرار گرفت  

 قابل سنجِش اشیاء منتزع شد و آن ها را تنها در فرمی عام به عنوان مقادیر معیِن ارزِش تعیین شده
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طوری که کاالها از شیوه های. توسط کاِر الزِم مورد نیاز برای تولید آن ها مورد سنجش قرار داد  

 مادی و تجربه ی زنده شان که برسازنده و تغییردهنده ی آن ها بود جدا شدند و یک جهان اجتماعی

 از اشیای غیر شخصی را که طبق قوانینی سخت بدون مداخله ی انسانی در جریان بودند وضع

جداسازی کلیت/ همین انتزاع. این همان چیزی است که لوکاچ آن را شیء وارگی می نامد. کردند  

 نهادهای اجتماعِی سرمایه داری را مشخص کرد، مانند قانون، سیاست، رسانه، و حتی روابط

این. تلقی شدند [26]شخصی مربوط به ازدواج که با چنین اصطالحات شخصیت زدایی شده ای  

 جداسازی ما را از امکان یافتن معنا در جهانی اجتماعی که در برابرمان شیءواره شده بود و

.فراتر از کنترل مان بود محروم کرد

 بی شک، تحلیل لوکاچ بر متفکران مکتب فرانکفورت چون تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر

آن  چه را که لوکاچ ذیل کاالی سرمایه داری قرار داد آدورنو و هورکهایمر در. تأثیر گذاشت  

آن ها. [27]دیالکتیک روشنگری به عنوان آسیب شناسی عقل به مثابه ی یک کل نمایش دادند  

تقلید. استدالل کردند که عقل یکی از دو راه انسان های اولیه برای خواسته ی تسلط بر طبیعت بود  

 راه دیگری بود که به طور ویژه به آن توجه می شد، مثال از آن برای آسیب و رنج رساندن به

 حریف استفاده می شد و اشخاص به چیزی ویژه برای این کار ها نیاز داشتند، مانند طره ی موی شان

در مقابل، عقالنیت. یا پیکان گران قیمت شان    جزئیات منفرِد تحت مفاهیم عام و مقوالت انتزاعی

کِل واقعیت به بازنمودهای. را استنتاج کرد که ویژه بودن این کارهای آسیب رسان را رد کرد  

 انتزاعی به منظور تسلط و بازگرداندن آن برای استفاده تقلیل داده شد و این بیانیه ی عملی در

با این حال، ابزارهای فراوان بشریت که از. دستگاه های اجتماعی و فنی سرمایه داری قرار داشت  

 آن برای تسلط بر طبیعت استفاده شد در مقابل برای برده ساختن انسان ها مورد استفاده قرار

با ضعیف شدن هر گونه خاستگاه معنا در جهان، عقالنیت حتی انسان ها را به وسیله ای. گرفت  

.برای وجود مستمر این سیستم بازگرداند

هوسرل و تحلیل مارکسیستی از" بحران علوم اروپایی"در نتیجه، مشابهت های آشکاری بین   

هر یک غلبه ی فهمی انتزاعی نسبت به جهان های اجتماعی و طبیعی را. شیءوارگی وجود دارد  

اما. از زاویه زوال معنا و ارزش و نیز از زاویه محرومیت آن از عاملیت سوبژکتیو نقد کرده اند  

لوکاچ آثار متقدم هوسرل را. مایه ی شگفتی است که تعامل مثبت اندکی بین آنان وجود داشت  

 زمانی که جوان بود و هنوز مارکسیست نشده بود مطالعه کرد، اما تصمیم او برای همکاری با

در مقابل، [28].مارکسیسم شوروی مانع از مشغولیت او به این فیلسوف به ظاهر بورژوا شد  

 آدورنو در مورد هوسرل و سنت پدیدارشناسی بسیار نوشت، اما بیش تر در قالب اصطالحات

کتاب علیه معرفت شناسی او حمله ی تندی به اندیشه ی هوسرل بود و به دقت یا سخت گیرِی. کوبنده  
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آدورنو بیش تر از اشتغاِل ثمربخش به فیلسوفی که تفکرش. [29]پژوهش گرانه توجه اندکی داشت  

.چندین نکته ی نیرومند در رابطه با اندیشه  خود او به دست می داد جدلی بدبینانه را عرضه کرد

 به هر حال، شباهت های بین تحلیل هوسرل از علم گالیله و تحلیل مارکسیستی از بت وارگی کاال

شاید جدی ترین تالش برای نزدیک کردن این دو سنت به. نمی تواند تا همیشه از نظر پنهان بماند  

، یکی از چهره های درخشان و برجسته ی مکتب پدیدارشناسی[30]یکدیگر توسط انزو پاسی  

پاسی در. انجام شده باشد [31]میالن، و به طور جامع تر در کتاب کارکرد علوم و معنای انسان  

 این اثر یک تفسیر ماتریالیستی از مقدمه ی بحران علوم اروپایی ارائه می دهد و آن را به عنوان

بنیان استدالل او تفسیرش از. کلیدی برای اندیشه ی هوسرل به عنوان یک کل عرضه کرده است  

او، با استفاده از اصطالح شناسی هوسرل، نهاد انسان را. است [32]زیست جهان با توجه به نیاز  

به عنوان بدنی که از آن [34]«کالبد: »با دو معنا توصیف می کند [33]«بدن»به عنوان یک   

به عنوان بدنی که جایگاه [35]«تن»تحت عنوان یک ابژه یا شیء در جهان تلقی می شود، و   

ما. بین ذهن درونی و جهان بیرونی مان است« نقطه ی تبادل»تجربه ی سوبژکتیو اول شخص و   

ما به غذا و سرپناه نیازمندیم، البته بیش تر از جهت بقای مان. نیاز را با تن تجربه می کنیم .

 زندگی در زیست جهان با برگشت ناپذیری دنیوی مشخص می شود و نیازهایمان همواره بازتکرار

با این. ما امروز غذا می خوریم، ولی فردا هم نیاز خواهیم داشت تا دوباره غذا بخوریم. می شوند  

  سوژه ی تنهاوجود، رابطه ی ما با جهان طبیعی که این نیازها را ارضا می کند مستقیما یک تن

 ای در برابر یک ابژه نیست، بلکه بیش تر از طریق مجموعه ی بیناسوبژکتیویته ی روابط اجتماعی

مقدم بر افراد است، روابطی: این ها گوهر زیست جهان اند. که ما در آن قرار داریم محقق می شود  

 که ما در آن قرار داریم نتایج عملکردهای انسان های گذشته هستند، معانی ای که ما به چیزها

 ضمیمه می کنیم میراث فرهنگ مان هستند، و زبانی که به کار می گیریم معانی ته نشین شده ی مربوط

او. با این وجود پاسی ابدا دترمنیست نیست. به موضوعات گذشته را با خود به همراه دارد  

 استدالل می کند که سوژه ها به طور خالقانه ای از زبان استفاده می کنند و به طور مداوم معانی را

.احیا و اصالح می کنند و خودانگیختگی سوبژکتیو نقشی قطعی در زیست جهان ایفا می کند  

 بنابراین، پاسی، در طرحی مارکسیستی، اقتصاد سیاسی را به عنوان اصل می شناسد، اما با

در دادن معنا به ابژه بر آن ردایی هوسرلی [36]تمرکزش بر تجربه ی سوبژکتیو و قصدیت  

.می پوشاند

پاچی تحت تأثیر هوسرل علم را. تکنولوژی و علوم از زیست جهان برخاستند اما بر آن چیره شدند  

 هم چون فرآورده ی فرعی فعالیت های عملِی زیست جهان دید که معرفت حاصل از عملکردهای

او در به کارگیری این بینش برای عرضه ی یک تحلیل. عملی را صورت بندی و نظام بندی می کند  

پاچی. مارکسیستی در مورد استفاده ی سرمایه داری از تکنولوژی در تولید از هوسرل فراتر رفت  
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 با نزدیک شدن به تحلیل لوکاچ در مورد بت وارگی کاال مسئله ی محوری را تولید تجهیزشده به

سرمایه شناخت تا ارزش مصرفی ای [37]سمت انباشِت ارزش مبادله ای اقتصادی و ارزش افزایی  

البته سیستم تولیدی از. انسان های زنده سر و کار دارد [38]که با نیازهای انضمامی و سوژه نسبت  

ظهور. خاستگاه های زیست جهانش گسست پیدا کرده است، با این پیامد که بر ما سروری می کند  

و. فنی و اقتصادی علم گالیله اهمیت قصدمندی و بنابراین اهمیت سوبژکتیویته را انکار می کند  

[همین طور به عنوان]ابژه ها را کامال جدا از مقاصد انسانی و هم چون چیزی تهی نشان می دهد و   

بدن های/ دیگر خود انسان ها به عنوان تن . سیستم تهی از معنایی که نمی تواند تغییر داده شود  

اجسام و ابژه های صرف در/ سوبژکتیو در نظر گرفته نمی شوند، بلکه در عوض تنها کالبدها  

.جهان برای دست کاری شدن هستند

 بنابراین، پاچی به عدم انسداد زیست جهان و بازگشت به سوبژکتیویته ای که به غایِت واقعی تاریخ

 مجال ظهور می دهد فراخواند. برای به انجام رساندن این مهم باید نسخه ای از اپوخه ی هوسرلی که

 واقعیت خارجی را به خودی خود، صرفا به استثنای »روزمرگی« یعنی جهانی که توسط

 سرمایه داری عرضه شده است، نادیده نمی گیرد به کار گیریم. آن چه باقی می ماند سوبژکتیویته ی

 محض است، اما نه سوبژکتیویته ی انتزاعی و بی جهانی که از کانت جریان یافت. در عوض ما

 باید سوژه ی قوام یافته از طریق زیست جهان بیناسوبژکتیویته را بازیابیم که به پرسش از معنا

 معطوف شده است. ما به عنوان بخشی از ]جریان[ آفرینندگی معنا می توانیم این زیست جهان را

 مطابق یک غایت بفهمیم. زیست جهانی که گذشته اش که در آن ازخودبیگانگی غلبه یافته است به

 سوی یک آینده ی متعلق به سوبژکتیویته ی رهاشده پیش می ورد. جامعه به عنوان یک کل و بر

 حسب روابط بیناسوبژکتیویته اش باید با کامل ترین بیان سوبژکتیویته ی همگان سازگار شود. در این

 جهان، تکنولوژی دیگربار به جای انسان های تحت انقیاد به کار می رود. در یک چشم انداز

 مارکسیستی کالسیک، پاچی پرولتریا را به عنوان عامل گذار در نظر می گیرد. این طبقه اغلب به

 وسیله ی سرمایه داری کامال به ابژکتیویته تقلیل پیدا کرده است، اما این مسئله نمی تواند

 سوبژکتیویته ی بنیادین متعلق به تجربه ي سوبژکتیو پرولتریا را معدوم سازد. هّم طبقه ی کارگر

 اعاده ی آزادی و زیست جهاِن بامعنا است. و بدین ترتیب، انسانیت به عنوان یک کل منتفع خواهد

.شد

 در مجموع، پاچی یک بازتفسیر ماتریالیستی از بحران علوم اروپایی هوسرل ارائه می دهد که آن

از سوی. را به پرسش های مارکسیستی انقالبی و هم چنین به مفهوم شیءوارگی پیوند می زند  

 دیگر، او مارکسیسم را با توجه پدیدارشناسانه اش به تجربه ی تجسم یافته ی اول شخص و اهمیت معنا

این ها به او اجازه می دهد تا یک هستی شناسی ماتریالیستی بی نظیر و غیر. گسترش می دهد  
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 تقلیل گرایانه ای را عرضه کند که در حالی که از هرگونه ایدئالیسم و طبیعت گرایی  اجتناب می ورزد

.بین سوژه و ابژه پیوند برقرار می کند

، مؤسس و نیروی مشوق و حامی مجله ی تلوس[39]رویکرد پاچی تأثیر ویژه ای روی پل پیچونه  

پیچونه در مجموعه مقاالتی در اولین روزهای تأسیس مجله ی تلوس،. ، گذاشت1960در دهه ی   

پیچونه. که در برابر جریان راست کیشی شوروی بود، مارکسیسم انسان گرایانه تری را خواستار شد  

 هم صدا با هوسرل و پاچی تفکر را برای ارائه ی واقعیت با جنبه ی انتزاعی و مفاهیم جداشده از

اگرچه او سوژه ها را به سطح ابژه ها تقلیل می دهد، اما مهم تر. مبنای شان درتجربه ی زنده نقد کرد  

 این است  که او استدالل می کند که این ها هم چون نسخه های مکانیکی مارکسیسم به عنوان تفکر

خطا مبتنی بر جابه جایی طبقه بندی های مارکس، که از واقعیت های حاضر. بورژوایی بودند  

 سرمایه داری قرن نوزدهم برخاست، با یک مجموعه ی کامال متفاوتی از شرایط بود و افولش در

در نتیجه،. تفکر شوروی رخ داد که تلقی اش از مارکسیسم ُچنان متافیزیک معتبر جاودان بود  

 لوازم بوروکراتیک دولت شوروی جامعه و افراد درون آن را صرفا به عنوان ابژه هایی

 دستکاری شده توسط یک مجموعه  ی از پیش تعیین شده ی مقوالت انتزاعی تلقی کرد و تنها حزب

در این موقعیت، پیچونه به مارکسیسم پدیدارشناسانه ای. بود که اندکی سوبژکتیویته را حفظ کرد  

در فرآیندهای حاضر زیست جهاِن از [40]فراخواند که به خاستگاه های چنین سیستم های مفهومی ای    

به یک فهم  تاریخی شده ای که[ مارکسیسم پدیدارشناسانه را]او . جانی تازه ببخشد [41]پیشامقولی   

اگرچه، موقعیت. می توانست پتانسیل انقالبی مارکسیسم را در برابر این سیستم برگرداند آمیخت  

اما) در تلوس در هم دلی با کارل اشمیت به اتمام رسید(خود پیچونه در طول سالیان تغییر کرد   

.کارهای اولیه ی او منبع غنی ای را برای خوانش پدیدارشناسانه ی نظریه ی مارکسیستی ارائه کرد

 بنابراین، مارکسیسم هوسرلی عمدتا تحلیل مقدمه ی بحران علوم اروپایی را درباره ی علم گالیله با

 تحلیل مارکسیستی درباره ی بت وارگی کاال کنار یکدیگر ترسیم کرده است و شباهت هایی را از

 نقدهای آنان در مورد انتزاع و شیءوارگی تفکر و جامعه ی مدرن و روشش در شیءواره کردن

تنها بازگشت به فرآیندهای مادی و. موجودات زنده و محدود کردن آن ها در خود پیدا کرده است  

.انضمامی زیست جهانی که از آن این شمایل انتزاعی به وجود آمدند می تواند آن ها را واژگون کند  

 این استدالل تا حدی در تحلیل هابرماس از مستعمره سازی زیست جهان به دست این سیستم در

در نظر هابرماس، جوامع اولیه عمدتا درون زیست جهانی. [42]تئوری کنش ارتباطی وجود دارد  

 آراسته شده بودند که در آن سوژه ها مستقیما با یکدیگر در تعامل های آزاد و غیرمحدود رویارو

ضمن آن که، پیچیدگی جامعه ی مدرن به نظام های شخصیت زادیی شده ای نظیر قدرت یا. می شدند  

به طور مسئله داری، این نظام ها امروزه به بخش هایی از. اقتصاد برای عمل کردن نیاز داشت  

به عنوان مثال، قلمروی عمومی. جامعه ی از پیش پیوسته به زیست جهان تاخت و تاز می کنند  
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 جمعیت ابتدا به عنوان حوزه ی مربوط به مذاکره ی آزاد ظاهر شد اما با الزام های منفعت مالی ای

 که سوِد در جریان را نسبت به جست وجوی حقیقت یا برقراری توافق مهم تر جلوه دادند تصاحب

با این حال، اگرچه هابرماس از اصطالح هوسرلی زیست جهان استفاده می کند، اما. شده است  

اصطالح هابرماس پیش زمینه ی کنش ارتباطی است که. زیست جهان مد نظر او متفاوت است  

تحلیل. متضمن ارزش ها و هنجارهایی است که اعضای جامعه در تعامالت شان آن را می پذیرند  

جهانی که برنامه ها در آن به وجود می آیند و- هابرماس فاقد مفهوم یک واقعیت پیشامقولی است  

تفوق. که برای مارکسیست های هوسرلی چون پاچی و پیچونه مهم است- مفهوم سازی می کنند  

 جهان زنده، که آنان جویای اصالح کردن گرایش های شیءواره کننده ی جوامع بورژوایی و

.نسخه های دترمنیستی مارکسیسم هستند، در حال بازسازی است

–––––––––––––––––
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