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  ي علم روي باسكارمفاهيم اصلي فلسفه :فصل دوم

ي علم به طور ي فلسفهابتدا چند مفهوم اصلي باسكار در بارهفصل در اين 
ي علم هم طبيعت و هم جامعه را به اين فلسفه. شودداده ميمختصر توضيح 

كند هايشان با هم بحث ميها و شباهتهاي مطالعات علمي در تفاوتعنوان ابژه
شناسي، پوزيتيويسم و هرمنوتيك، را و در ضمن رويكردهاي عمده در شناخت

ي لسفهآيد مفاهيم اصلي فآنچه در زير مي .كنده و نقد ميهم به بحث گذارد
 علم اجتماعي همپذير بر كاربستها علم طبيعي است كه در بسياري از جنبه

ي جامعه، كنش انساني و پيوند ميان اين هاي فلسفي باسكار در بارهبحث .هست
  . آيدشناختي ديرتر در پي ميدو سطح هستي

  

  هاي گذراي شناختهاي ناگذرا و ابژهابژه

 هاي ناگذرايابژه: شناخت روبرو هستيمي در قلمرو علم با دو نوع ابژه
اند و شناختي يا ساختارهاي اصلي ابژه مرتبطكه به مطالعات هستي 40شناخت

-شناسي يا نظريهاند به مطالعات شناختكه مربوط 41هاي گذراي شناختابژه

                                                           
انسان توليد ی ديگر شناخت و دانش، دانش و شناخت از چيزھايی است که ابدا توسط جنبه«  ۴٠

ھيچ يک از اين . ی معين عطارد و زمين، ساز و کار انتشار و تکثير نوراند، نيروی جاذبهنشده
ھا نيز منقرض شود باز اين اگر نسل انسان. ھای شناخت وابسته به فعاليت انسانی نيستندابژه
ديگر کسی گرچه  داد، ھا و ساز و کارھای درونی آنان به حيات خويش ادامه خواھندپديده

-ھای شناخت، مواد خام علم را تشکيل میاين دسته از ابژه. نخواھد بود تا آنھا را شناسايی کند
  :  نگاه کنيد به. »دھند

 رئاليسم انتقادی، در معرفی و نقد آراء روی باسکار، به قلم فروغ اسدپور

http://revolutionary-socialism.com/critical-realism-fa/ 
اند، کنند که محصوالت اجتماعیدر طول فعاليت اجتماعی خويش چيزھايی توليد میانسانھا « ۴١

آالت، يعنی مستقل از روند توليد آن و انسانھای مولد آن وجود ندارند، مانند موتورھای ماشين
ھای دستی و اين فراورده. آيند يا کارھای ھنری و دستیھايی که به نگارش در میآرميچر يا کتاب

ھا و آثار به مرور زمان ھا خود در معرض تغييرات زمان قرار دارند، اين مھارتسانذھنی ان
  . »گردندکنند و دستخوش دگرگونی میتغيير می
  ھمان جا
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هاي اند و همچنين وسايل و رويهشده» توليد«هايي كه در رابطه با تحقيق آن ابژه 
دهد و از شناسي ميانجي اين دو قلمرو را تشكيل ميروش. به شناخت نائل آمدن

هاي ناگذراي شناخت به معناي قلمرو ابژه 42.شودماهيت خاص هر ابژه ناشي مي
اين است كه جهاني بيرون از ذهن و شناخت ما وجود دارد كه حتي بدون ما 

د ادامه موجودات كنجكاو و جوياي شناخت اين جهان طبيعي نيز به حيات خو
وسايل «ها و هاي گذراي شناخت به معناي وجود نظريهقلمرو ابژه. خواهد داد

براي انجام آزمايش و طرح پرسش است، و » توليد از پيش توليد شده
. ي جهانو دانش كافي براي مطالعه برخورداري كادرهاي فني و علمي از مهارت

مطالعاتي علوم مختلف  هايي علم پااليش و تصريح مفاهيم و روشكار فلسفه
است كه به نظر باسكار بي آن كه خود بدانند پايبند اصول رئاليستي و ديالكتيكي 

كار علم مطالعه و پژوهش ساختارهاي جهان است و سازوكارهاي . علم هستند
ي فلسفه. باشنداندر كاري كه پس پشت رويدادها و علت وقوع آنها ميدست

ي پذيري مطالعهعلوم گوناگون و اصوال امكان علم با استفاده از دستاوردهاي
مراتب عمودي اين مندي ساختارهايش و سلسلهجهان؛ ساختارمندي آن، اليه

پذير بودن كنش هايي براي امكانفرضمندي ساختارمند را به عنوان پيشاليه
كند كه اين ساختارها و نيروهاي در ضمن ادعا مي. بخشدشناخت تصريح مي

شان پذير هستند يا به بياني خود را در تاثيراتدر جهان شناخت عليتي موجود
توانند طي فرايند ديالكتيكي دهند و از همين رو هم دانشمندان ميبروز مي

ي طبيعت اين شناخت، مندي پيچيدهاما به علت اليه. آنها را بشناسند 43علم
                                                           

ی جا کامال روشن است که رئاليسم انتقادی باسکار روش را امری دلبخواھی يا به شيوهھمين  ۴٢
داند، بلکه معتقد است که ی شناخت نمیدھنده به ابژهشمول نظمکانت امری ذھنی با مقوالت جھان

   .کننددانشمند و ابژه ھر دو نقش فعالی در فرايند تحقيق بازی می/پژوھشگر
مندی و نظم معينی روش کار علمی و ديالکتيک علم به اين ترتيب است که ابتدا قاعده«  ۴٣

گردد،  ی آن انديشيده و ابداع میی بعدی توضيحی احتمالی براشود، سپس در مرحله شناسايی می
بنا به ديدگاه باسکار . شودپس از آن واقعيت و صحت توضيح مورد نظر به آزمون گذارده می

. مفھوم علم فرايندی ھمواره در حرکت است و ديالکتيک ذکر شده در باال دارای ھيچ پايانی نيست
واسطه  به نحوی بسنده، علم بی بدين ترتيب با کشف يک اليه يا سطح نو از واقعيت و توصيف آن

 .است رود که در اين سطح اتفاق افتاده به سمت برسازی و پردازش توضيح و تست آن چيزی می
ی ابزار و وسايل معرفتی در دسترس و احتماال طراحی اين موضوع حاوی استفاده از ھمه
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و تصحيح و شناختي يك بار براي هميشه نيست بلكه همواره در معرض بازبيني 
هاي ناگذراي علم بنابراين اگر ساختارهاي جهان طبيعي را ابژه. بهبود قرار دارد

توان بناميم شناخت كسب شده از آنها را كه در معرض بازبيني و بهبود است مي
ي علم ي علمي بايد قادر باشد اين دو جنبههر فلسفه. هاي گذراي علم ناميدابژه

يعني نشان . آنها را با يكديگر بحث و بررسي كند را مطالعه كرده و ديالكتيك
دهد كه علم چگونه خود يك فرايند همواره در حال تكميل و تكامل است، 

ي انسانها است، و شناسانهوابسته به شناخت و دانش پيشين و فعالت شناخت
. ي خود دارد كه مستقال وجود دارندهاي ناگذرا را در دستور كار مطالعهابژه

هاي استقالل ابژه. خصلت اجتماعي علم ب. الف: گيرداز اينجا نتيجه مي باسكار
ي توليد شناخت يعني خصلت غيرخودانگيخته. ي علمي از خود علم پانديشه

. ت). ي گذراي علمجنبه(ي آن وسيلهتوليد شناخت از دل شناخت پيشين و به
، بايد )گذراي علمي ناجنبه(ساختارمندي و فعاليت ساختارهاي عليتي و چيزها 

 . تصديق شوند

، بين طبيعت و دانشمند »ابژه و سوژه«بين  و واكنش كنشجا بايد به برهمدر اين
-باسكار از فعاليت ساختارهاي عليتي و چيزها مي. توجه شود) ي علميجامعه(

پذيري جهان را به فعاليت خود جهان و گويد و به اين ترتيب شناخت
در «: نويسداندريو كلير هم در همين رابطه مي. دهدساختارهاي آن نسبت مي

                                                                                                                            
ھنگامی . ما است ھای جديد آزمايشی و ابداع ابزار نوينی به منظور گسترش قدرت حواستکنيک

رئاليسم انتقادی، . »رودکه توضيح کشف شد علم به سمت تست توضيحات احتمالی برای آن می
  در معرفی و نقد آراء روی باسکار، به قلم فروغ اسدپور

 رئاليسم انتقادی، در معرفی و نقد آراء رويی باسکار، به قلم فروغ اسدپور
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- اما چگونه مي 44.»هاي مناسب، جهان به ما پاسخ خواهد دادصورت طرح پرسش

  . از راه ايجاد نظام بسته: توان از طبيعت پرسش كرد؟ پاسخ علم اين است

   

  ي آزمايشگاه و نظام باز بيرون از آزمايشگاهنظام بسته

ن در آزمايشگاه و طي انجام آزمايش با ايزوله كردن يك دانشمندا: نظام بسته 
شوند اي از توالي رويدادها ميسازوكار يا قانون عليتي معين موفق به ايجاد نمونه

و به اين ) در صورتي كه علت الف موجود باشد شاهد رويداد ب خواهيم بود(
- را كشف مييابند يا به عبارتي بهتر آن ترتيب به قانون عليتي معيني دست مي

كنند مي "توليد"اگرچه دانشمندان نيستند كه قانون عليتي كشف شده را . كنند
چه فقط دانشمند . اما بدون آنها هم كشف اين قوانين و سازوكارها ممكن نيست

تواند از راه ايجاد شرايط بسته و كنترل شده موفق و فرد متخصص است كه مي
الل آنها نيروها، سازوكارها و قوانين شود كه در خبه انجام آزمايشات معيني 

ي كاركرد، تاثيرات و قدرت آنها را جدا از شرايط خاصي را ايزوله كرده و شيوه
ي آن آزمايشگاه و محيط بسته ،مراد از نظام بسته .كندبيروني بررسي  "باز"

هاي مندياست، يعني جايي كه دانشمندان و كادرهاي علمي سعي دارند قانون
. كنندكشف ها را پديده يايجادكنندههاي ا تشخيص دهند و سازوكارطبيعي ر

تر توليد  كه پيش هاي موقت علمابژه ها در اين فرايند از وسايل توليدي يا آن
هاي متفاوت هاي موجود، نظريهوسايل آمايشگاهي، مصالح و تكنيك(اند  شده

هاي و سازوكارساختاري هاي منديتا قانون كننداستفاده مي) علمي رايج
را از محيط باز بيروني  علم پايدار هايابژه ها يا به عبارتيپديده يايجادكننده

                                                           
۴۴ Andrew Collier Critical realism, an introduction to Roy Bhaskar's 
philosophy 1994 
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بايد توجه داشت كه از . شناسايي كنند ها را آن توالي رويدادهاجدا كنند و از راه 
قوانين به معناي توصيف رويدادها نيستند و در ضمن مسير نظر باسكار 

به نظر باسكار قوانين بايد دست . كنندم پيشگويي نميرويدادها و وقوع آنها را ه
گردد مانند مرزگذاري و  جا كه به چيزهاي معمولي در جهان بر مي كم تا آن

هاي ممكن براي يك چيز معين بررسي هايي روي انواع كنشتحميل محدوديت
ي معين به دليل ساختارهاي اصلي خود نوع خاصي از يعني يك پديده. شوند

. تواند رفتار كندي ديگري نميدهد و به گونهمند را از خود بروز ميونكنش قان
آالت را از تاثير بازبداريم و به اين توانم سازوكار ماشينبه بيان باسكار ما مي

ي نوع عملكردشان را غلط از آب در آوريم اما بيني در بارهترتيب هر پيش
ض كنيم؛ همان چيزهايي كه توانيم قوانين حاكم بر سپهر مكانيك را عونمي
  . ي عملشان را بايد توضيح دهيمشيوه

هاي بادوامي مواجه هستيم كه مستقل از در محيط آزمايشگاه با سازوكار
اين است كه اين  يحرف چنينمعناي . كنند وجود دارند رويدادهايي كه خلق مي

-ل ميي آزمايشگاهي نيز وجود دارند و عمبيرون از شرايط بسته هاسازوكار

به همين جهت نيز  .شان دشوار استكنند، اما در شرايط بيروني شناسايي دقيق
ها را تشخيص داد  ي آزمايشگاهي الزم است تا بتوان عملكرد آنشرايط بسته

با فعاليت انبوه  نظام باز زيرا فعاليت سازوكار مورد نظر در محيط بيروني يا در
. راحتي ممكن نيست جداكردن آن بهآميخته و امكان هاي ديگر درهمسازوكار

هاي باز آميختگي نيروهاي متعدد با يكديگر در داخل نظامقوانين به دليل درهم
به . يابندشمول باشند و لزوماً هم به فعليت دست نمي توانند عام و جهاننمي

  . شودچون گرايشات نام برده ميهمهمين جهت نيز در نظام باز بيروني از آنها 

گرايشات، نيروها و سازوكارهاي مختلفي در يك نظام باز وجود دارند   :زنظام با
يابند و ميزان قدرت و تاثير ي آنها به تحقق و فعليت دست نمياما الزاما همه
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اي داشته باشيم و گرايشي در آن فعال اگر نظام بسته. آنها نيز يكسان نيست
از نوع باز آن باشد، اين شود در اين صورت به تحقق رسيده است اما اگر نظام 

كننده يا گرايشات و علل تواند به دليل وجود فاكتورهاي تعديلگرايش مي
يعني سازوكارهاي مولد موجب ايجاد گرايش خاصي . خنثاكننده فعليت نيابد

اما در . تواند تحقق يابد يا به نحوي ناموفق از تحقق خود باز بماندشوند كه ميمي
. مون گرايش تحقق نايافته به نظر باسكار دو تله وجود داردي بحث باال پيراادامه
اين كه اعمال گرايش تحقق نايافته را كنشي بدون نتيجه ببينيم به جاي اين . الف

افتد چيزي اتفاق مي. كه آن را همچون كنشي با نتايج جرح و تعديل يافته ببينيم
اين كه به اعمال . ب 45.كند تواند به توضيح آن كمك و گرايش تحقق نايافته مي

وقتي كه دو يا چند . ي تحقق يافته بنگريمگرايش تحقق نايافته همچون نمونه
قانون با هم برخورد كرده و بر هم كنش دارند و به نحوي آشكار عمليات 

ها تحقق  ي آندهند به اين معنا نيست كه در واقعيت همهيكديگر را تغيير مي
هاي دست اندر كار آمده مجموع كامل عليتي به دست اند؛ يعني نتيجهيافته
اشتباه چنين نظري اين نويسد كه كلير براي تكميل توضيح باسكار مي .نيست

كند وقتي يك گرايش به كار افتاد تاثيرش بايد به نوعي در است كه گمان مي
-شويم و نتيجهدويم لزوما برنده مي جايي ظاهر شود تو گويي وقتي كه ما تند مي

اما كسان ديگري اين رويكرد اشتباه را در جهت عكس بكار . شودمياي حاصل 
شود پس هيچ چيزي گويند هنگامي كه هيچ تاثيري پديدار نميگيرند و ميمي

موضوع مهم . هم به حركت در نيامده است و چيزي واقعا در جريان نيست
ندي جهان مكند و در باال به اشاره از آن ياد شد اليهديگري كه باسكار بحث مي

   .شودها با يكديگر كه به كوتاهي در قسمت زير بيان مياست و روابط اين اليه

  
                                                           

. توان به مبارزات آشکار و نھان طبقاتی در جوامع امروزی اشاره کردبه عنوان نمونه می  ۴۵
- طبقات کار و زحمت را که بسياری اوقات به تغييرات راديکالی نمیاگر اين اعمال زور و فشار 

  .  ايمگرايی نوع نخست گشتهنتيجه تلقی کنيم دستخوش تقليلانجامند، کنشی بی
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  مندييهال

 به نيز علم هاي مختلفي است وداراي اليه نويسند كه طبيعتباسكار و كلير مي 
 فيزيك، ي همچونهمديگر از مجزا علوم به يعني است منداليه دليل همين
 غير متقابل نحوي به كه است گشته تقسيم آن نظاير و اقتصاد بيولوژي، شيمي،
به . نظم خاصي برخوردارند از اين به جز اما هستند يكديگر به فروكاستن قابل
 كه است بيولوژي از تراصلي نيز آن كه است شيمي از تراصلي فيزيك معنا اين
تصادف به علت علوم مندياليه و تفكيك اين. است انساني علوم از تراصلي خود
 هاي به تاريخ پيدايش علوم  يا سازمان دپارتمان مثال نيست تاريخي هاي

 اساس بر تواندمي اجتماعي نهادي مثابه به علم چه اگر. دانشگاهي ربط ندارد
 دارد وجود هم دروني تقسيمات اما باشد شده تقسيم هم تصادفاتي چنين يك
 شاندرباره علوم كه چيزهايي جهان و آن واقعي مندياليه بر است مبتني كه

 فيزيك توسط به نوعي تواند مي چيز همه كه حالي در يعني .كنندپژوهش مي
 تنها اما است، مطالعه قابل شيمي توسط مادي جوهر و ماهيت هر و شود مطالعه
) حيواني و نباتي قلمرو( شوندمي مطالعه بيولوژي توسط كه هستند چيزها برخي

همانطور كه كلير . هستند غيره و روانشناختي موضوع موجودات برخي تنها و
 طرفه يك شمول روابط اصلي كمتر و تراصلي قلمروهاي بين ينويسد رابطهمي

 شيميايي مواد يهمه اما شوندمي تشكيل شيميايي مواد از حيوانات يهمه :است
 بيشماري قوانين سوي از حيوانات يعني. غيره و نيستند حيوانات از بخشي
 نمونه به عنوان. هايند آن يزمره در نيز بيولوژيكي قوانين كه شوند مي هدايت
 به قادر اشدهنده تشكيل شيميايي مواد كه بدهد انجام را اعمالي تواندمي حيوان

 اطاعت ي ارگانيسمبيولوژيكي هدايت كننده قوانين از حيوان زيرا نيستند، آن
 به اما نيست، فيزيكي و شيميايي قوانين برجستن از به قادر حيوان البته. كند مي

 تنها شيميايي مواد يتوده كه چه آن انجام براي فعالي دارد نيروهاي حيوان مثابه
 عاليتر ياليه به متعلق كه چيزي هر. دارد را آن انجام قدرت انفعالي شكل در



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 34

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

 بيش چيزي يعني شود مي هدايت قانون يك از بيش چيزي توسط است طبيعت
 حال عين در بيولوژيكي موجودات زيرا است، كار آن اندر دست سازوكار يك از

 براي راه ترينسختگيرانه. اما فقط آن نيستند هستند هم فيزيكي موجوداتي
 بيولوژيكي سازوكار هيچ: مندي سازوكارها استاليه طبيعت، مندياليه درك
 قضيه اين عكس اما. باشند داشته وجود آن شيميايي انواع كه اين مگر نداريم
 يعني در سطح نظري و براي بررسي نظم عليتي حاكم در طبيعت نيست صادق

بالفعل  سطح در اما سازوكارها داريم سطح در طرفه مراتب يكنوعي سلسله
آميزند و جريان مي در هم با همه ها آن زيرا نيست طرفه يك هااليه بين روابط

- اعمال مي همزمان كه سازوكار نه متوالي دو. كنندها را ايجاد ميسيال پديده

 كافي براي علت نيز يك هيچ و نيستند كنش يا رويداد يك هم شوند هيچ
 تاثيرات و نتايج كه نيست اين معناي به تراصلي ياليه يك وجود. نيست ديگري

 تحت سخت حيوانات كه اين با مثال. باشد بااليي هاياليه از ترگسترده بايد آن
 تبعيت قوانين اين از طبيعت در جان بي موجودات و هستند وحش قوانين تاثير
 زيرا است وحش قوانين تاثير تحت جا همه و چيز همه حال اين با كنند، نمي

 ياليه يك در سازوكاري هر. گذارند مي تاثير جان بي جهان روي حيوانات
 نبايد .است ديگري براي توضيحي خود اليه هر و دارد وجود طبيعت از متفاوت
 آن است، يك سازوكار ديگر يدهنده توضيح كه سازوكاري گويا كه كنيم تصور

 به اين و كند مي به در ميدان از بياني به را آن يا دارد مي باز تاثير از را ديگري
. شود مي گذاشته كنار علمي بررسي يحيطه از ترعالي سطح سازوكار ترتيب
 يك يباره در كه دانشي از توانيم نمي هرگز ما كه است نظر اين بر باسكار

 ابتدا همواره ما. كنيم بيني پيش را تر عالي سطح سازوكار داريم، تراصلي سازوكار
دست  ايپديده ترتيب به به اين تا كنيم كشف را تر عالي سطح سازوكار بايد

 فزاينده بخشيژرفا شاهد بعدي يمرحله در و شود داده توضيح بايد كه بيابيم
 سازوكار سطح يك بين يرابطه به باسكار .بود خواهيم علمي شناخت و دانش به

  rootedness مندي ريشه اصطالحات با تراصلي نوع يا آن زيرين نوع و تر عالي
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 نوع در ريشه نوپديد/تر عالي نوع. دهدمي ارجاع emergence نوپديد/برآيند و
  .آيدبرمي آن دل از و دارد تراصلي

 موضوع اين تصديق رغم به كه هستند هايينظريه دسته آن برآيند هاينظريه
 پيچيده كمتر انواع وجود مستلزم) ذهن زندگي،( واقعيت ترپيچده هاي جنبه كه

 خصوصيات تر واقعيت دارايهاي پيچيدهجنبه كه دارند اصرار اما هستند) مادي(
نمي يعني. يا اصلي نيستند فروكاستني به سطوح پاييني كه هستند هاييجنبه و

 پيچيده كمتر سطوح يشايسته كه كرد فكر مفاهيمي قالب در ها آن به توان
 ماهيت و خصلت به خاطر بلكه نيست ما ذهني محدوديت به خاطر اين است و
غايت نوعي ادعاي برآيند هاينظريه برخي. است نوپديد/برآيند هاياليه دروني
 معنا به اين و دارند را ترپايين هاياليه در نهفته هدف يا منديجهت يا مندي

 اما دارند باالتر هاياليه ايجاد به گرايش تراصلي هاياليه كه است اين نظرشان
  46 .ندارد ادعايي چنين باسكار

                                                           
 SEPM) (آيند زمان پديد میعبارت ماترياليسم نيروھای برآيندی که به طور ھم ۴۶

synchronic emergent powers materialism نزد باسکار در اين زمينه جالب است .
اش ھم ای گشوده و باز است و بحث اصلیمنظور از اين عبارت اين است که ماترياليسم نظريه

ھای برآيند يا نوپديد ھستند و در غياب ماده اتفاق ھای ذھن، قدرتعبارت از اين است که قدرت
ی يک نظريه SEPMسرانجام اين که  .ھای مادی ھم نيستندافتند اما قابل کاھش به قدرتنمی

" برايند تکاملی"امرجنس بدوا در رابطه با /ھای برآيندنظريه. است) سينکرونيک(برآيند ھمزمان 
ھای ھا اليهبنا به اين نظريه. ھا استاليه) دياکرونيک(کنند که مربوط به ناھمزمانی ظھور می

سپس . آيندخاصی از تاريخ طبيعی به وجود میھای باالتر و جديدتر از دل انواع پايينی در زمان
ھای بااليی چيست، مثال برخی از انواع شود که علت پديد آمدن اين اليهتوضيحاتی ارائه می

ھای پايينی ھمچون چيزی که در سنت ھگلی ھست يا گرايش ماندگار در اليهھای درونمندیغايت
نگاه شود به [فھميم ه از اروس فرويد میھای زندگی به پيچيده شدن بيشتر ھمچون چيزی کشکل

ھای مربوط به ی نوپديدی خود پرسشاما باسکار با ھمزمان ناميدن نظريه]. فراسوی اصل لذت
گويد که جامعه، ذھن و زبان به اين شکل به کلير مثال می. گذاردتقدم زمانی را در پرانتز می

ھای مربوط به علل کار ھمچنين پرسشباس. نحوی ھمزمان برآيند کرده و به ھم مربوط ھستند
کند که بجث پيرامون علت پديد آمدن يک گذارد و اعالم میرا ھم در پرانتز می) امرجنس(برآيند 
- گرايی درونشود يا نوعی غايتآيد يا طراحی میی معين و اين که آيا به تصادف پديد میاليه

ھای زنده که ھا در ارگانيسمرھا يا فونکسيونپديدار شدن ھدفمند برخی ساختا(ماندگار يا تلئونومی 
يابی برای خاطر بازتوليدشان و يا به دليل وجود يک برنامه به دليل تکامل تاريخی آنھا يا انطباق

رئاليسم انتقادی، در معرفی : نگاه کنيد به. ی ما نيستدر کار است وظيفه) و طرح ايجاد شده است
  غ اسدپورو نقد آراء روی باسکار، به قلم فرو
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 يايده. 1. دهدمي تميز هم از رابطه اين در را گراييتقليل نوع سه باسكار
 وجود براي مبنايي ميكروسكوپي يا پايين سطح قلمروهاي كه گويدمي نخست
 سازمان مثال .كنند مي ايجاد عالي سطح نيروهاي يا عالي سطح خصوصيات برخي
. ها  انسان تكلم قدرت براي است مبنايي انساني، موجودات فيزيولوژيكي-عصبي

 سطح علم اصول توضيح به قادر بتواند بايد شخص كه است ايده اين دوم. 2
 كه است اين به منوط نيز امر اين. باشد ترپايين سطح علوم هايقالب در باالتر
. 3. كرد ترجمه يكديگر به حدودي تا را قلمرو دو اصطالحات بتوان كم دست
اصول  شناخت اساس شود كه برمي گفته آن بنا به كه هست هم سومي نوع

 سطوح قلمرو در نوع رفتار بينيپيش به قادر توانيممي پايين سطح علوم حاكم بر
-باال را مي سطح يپيچيده هايكنش معناست كه به اين ادعا اين. باشيم باالتر

  .بدون توضيح گذاشت اصلي سطح ترساده روابط نفع به توان

 كه هايياليه به توجه با تواند نمي برآيند ياليه كه است اين باسكار استدالل باري
 باسكار معنا به اين( شود برساخته يا بينيپيش دهند مي تشكيل را آن هاي ريشه
 خوب برآيند ياليه خود كه وقتي تنها بر عكس). كند مي نفي را گرايي غايت

 توضيح تراصلي ياليه يك اصطالحات و هاقالب در را آن توان مي شد توصيف
پيش به قادر هرگز ما فيزيولوژيكي،-عصبي ساختمان گيپيشرفته از فارغ. داد
 را شعور و آگاهي ماهيت و خصلت كه هنگامي مگر نيستيم آگاهي و شعور بيني

نظام به را آن توان مي گاه آن شناخت اين از پس. باشيم كرده درك به خوبي
. پذيرش كردتوضيح ها آن پرتو در و داده ربط فيزيولوژيكي- عصبي معين هاي
 توصيف فرايند ابتدا كه كندگرايانه را هم رد ميتقليل نظر اين باسكار ضمن در
 توصيف توان مي حاال كه كند مي اعالم آن از پس اما پذيرد مي را برآيند ياليه
 يك خواندن وقت به ما كلير بيان به. گذارد برآيند ياليه جاي را تر اصلي ياليه

                                                                                                                            
 رئاليسم انتقادی، در معرفی و نقد آراء روی باسکار، به قلم فروغ اسدپور

http://revolutionary-socialism.com/critical-realism-fa/ 
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 به كاغذ روي كه نيست جوهري دليل به خنده اين اما خنديم، مي جوك يا لطيفه
 خود به خاطر ما يخنده خير است، شده ترسيم خاص هاييجمله و هاواژه شكل
 .نيست كاغذ و جوهر به فروكاستن قابل كه آن ويژگي و است جوك

 كشف را مختلفي قوانين و كنند مي استفاده متمايزي مفاهيم متمايز، علوم
 به نحوي امر اين. است الزم هايشانابژه يمطالعه براي همانا كه كنند مي
 تنها نظر به كه شود مي ايشناختيروش دو شدن گذارده كنار موجب واسطه بي

 شود مي درك وقتي تنها واقعيت گويد مي كه اتميسم: رسند مي ممكن هايبديل
 اقتصاددانان مثال( يابد استحاله اشدهندهتشكيل ذرات و عناصر ريزترين به كه

 رفتارهاي به ارجاع با گيرند قرار تنگنا در وقتي را اقتصادي قوانين كه بورژوا
 روانشناسي ي ديگردهند يا نمونه مي توضيح منفرد هاي  انسان روانشناختي

-كل و) دهدهاي رفتار فردي توضيح ميبورژوايي است كه همه چيز را با انگيزه

 كل پرتو در تنها جزء كه مبني بر اين دارد مخالفي ادعاي كه گرايي يا هليسم
شناسي وقتي كه جامعه مثال( شود درك جدي نحوي به تواند مي كه است

 راهي هيچ رود كه در تقابل بين ساختار و عامليتساختارگرا به حدي پيش مي
- شدگي هم ميگذارد كه به آن شئ نمي اجتماعي باقي هاي وجود عامل ابراز براي

 باز اجزاي به را چيز همه اولي زيرا. گرايندتقليل رويكردها اين دوي هر). گوييم
 فرو تر بزرگ كل يك به را كلي هر ديگري و كاهد مي فرو ترش كوچك هم
 تا دهد مي اجازه ما به باسكار برآيند ينظريه در حالي كه به نظر كلير .كاهد مي

 از شوند مي تشكيل يك هر كه ببينيم تقليلي قابل غير هايكل همچون را واقعيت
 به يك هر باز و هستند تقليل غيرقابل هاييكل خويش ينوبه به خود كه اجزايي

 داراي مراتب تركيبياين سلسله. ترند بزرگ هايكل از اجزايي خويش ينوبه
 اجزا كه جا آن از ضمن در است خود برآيند خاص نيروهاي و معين سازوكارهاي

 دارند نيز را خود خاص زيست يشيوه بلكه نيستند كل صرف كاركردهاي فقط
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موضوع  47.است "ديالكتيك" اي اصطالحنظريه چنين يك براي مناسب اصطالح
مند همانطور كه ديديم جهاني باز جهان اليهآخر در اين قسمت اين است كه 

كند اما هاي بسته ايجاد نميخودي نظاماست جهاني كه به نحوي طبيعي و خودبه
هاي بسته را در داخل آن در برخي سطوح ايجاد توان نظامجهاني است كه مي

باشد،  "ترپايين"مندي و برآيندمراتب ريشهاي در سلسلهچه اليه هر. كرد
همانقدر هم بيشتر امكان آن هست كه بتوان آن را در يك نظام بسته مطالعه 

مثال ممكن است كه فرايندي شيميايي را از اختالالت ناشي از فرايندهاي . كرد
تاثيرات فرايندهاي ارگانيك ايزوله كنيم اما ممكن نيست فرايند ارگانيك را از 

                                                           
ی علم و در پرتو اين فلسفه: پرسدکشد و میدر ھمين راستا کلير پرسش جالبی را پيش می ۴٧

او ابتدا  توان داشت؟خودانگيختگی چه برخوردی مینوپديد، با موضوع آزادی /نيروھای برآيند
به معنای قدرت عمل کردن در انطباق با سرشت " آزادی خودانگيختگی"دھد که يقينا توضيح می

يعنی اين که به مثابه موجودات عقالنی و نه محدود شده توسط چيزی بيگانه . و ذات خودمان است
برايند که امکان خودانگيختگی و آزادی را تا حدودی ھا و نيروھای قدرت. بتوانيم عمل کنيم

مثال يک درخت از تعينات . ای از زندگی و جھان وجود دارندآورند در ھر اليهفراھم می
شکند اما در انطباق با طبيعت و ازاد است يعنی قوانين مکانيکی را درھم نمی" رھا"مکانيکی 

قوانين مکانيکی باشد ناممکن است و خود دارای  کند که برای ھر چيزی که تنھا تابعخود رشد می
تر از راه دگرگون کردن مصالحشان بر روی سطوح پايين(تاثيرات شگرفی از آن خويش است 

ی پرندگان يا ما را به شگفتی زيباشناسانه واداشتن کند اما ھمچنين با ممکن ساختن اشيانهتاثير می
ی حيوانات بيشتر انگيختگی دارد و ھمين در بارهای از آزادی خودپس درخت ھم درجه). و غيره

ھايی که نسبتا مستقل از صادق است زيرا که متحرک اند ھوشمنداند و دارای قدرت شروع کنش
داشتن آزادی خودانگيختگی . گيرنداند و در ضمن با نوع خود رابطه میھای بيرونیمحرک

ھا تنھا در يک سطح وجود ندارد ما نموضوعی ھمه يا ھيچ  نيست آزادی خودانگيختگی ما انسا
. موجودات زنده ھستيم بخشی از حيوانات ھستيم و بخشی از ازادی مناسب ما مال آنھا ھم ھست

ی جامعه يک اليه. ايمدر ضمن ما موجودات اجتماعی ھم ھستيم اعضای جوامع سازمان يافته
فرض ھای پيشانند سازوکارتوجوامع توسط نوع سازمان خود تا حدی می. برايند است/ نوپديد

-گيرد میای با سازماندھی عالی که تصميمات مقتدرانه میجامعه. وجود اجتماع را کنترل کنند
ما به مثابه اعضای اين . ای باشد که در آن ھرج و مرج غالب استتواند آزادتر از آن جامعه

عنی در يک سطح، آزادی و ي. بريمجامعه از آزادی موجود در اين سازماندعی و اقتدار بھره می
ی مستقم دارد و عکس آن، آن گونه که ليبراليسم اش رابطهقدرت فرد با ازادی و قدرت جامعه

ھای فردی ھم ما دارای نيروھايی ھستيم که قابل کاھش اما به مثابه ايجنت. گويد، درست نيستمی
 قدرت گوش کردن، حرف به سطوح بيولوژيک و اجتماعی نيستند بلکه برايندی از آنھايند مثال

زدن، استدالل کردن، عمل بر اساس داليل و خرد فردی، و قدرت خودانتقادگری برای اين که 
ای که موجوديت ما به مثابه انسان برآيندی از آن است ھر اليه. داليل بد خودمان را تصحيح کنيم

يگر است و يک ھا در سطوح دھای خاص خويش و غيرقابل تقليل به ديگر قدرتدارای قدرت
تواند موضوع محدوديت يا تعدی بيشتر يا کمتری کند که مینوع آزادی خودانگيختگی ايجاد می

  . مند استپس آزادی ما پيچيده و اليه. نسبت به ديگر سطوح باشد
  . جاھمان
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ي خود شيميايي بركنار نگه داريم زيرا كه فرايند ارگانيك ريشه در فرايند پايين
هاي بنابراين معموال ممكن است كه نظامي را از فرايندهايي كه توسط اليه. دارد

  . شوند ايزوله كرد اما عكس آن ممكن نيستايجاد مي "باالتر"

  

  در نظام بسته اهميت دانشمند آزمايشگاهي

دار انجام آزمايش است عهده به مثابه كسي كهاهميت دانشمند آزمايشگاهي 
اين دانشمند بايد بتواند دو كار اصلي و مهم را به نظر باسكار . باشدروشن بايد 

بايد مراقب باشد كه سازوكار تحت مطالعه در . الف: در حين آزمايش انجام دهد
 كردهاي بيروني در عملبايد از دخالت .ب. حين انجام آزمايش فعاالنه عمل كند

هاي بيروني و آل بدون مزاحمتسازوكار پرهيز كند تا بتواند در شرايطي ايده
 .هاي ديگر، سازوكار مورد نظر را تشخيص دهد و تشريح كنددخالت سازوكار

هر گاه الف (رويدادها  اي ازچه دانشمند آزمايشگاهي توالي ضرروي سلسلهاگر
گذارد اما مسبب قانون عليتي مورد نظري نيست كه را به نمايش مي) آنگاه ب

 .كنداش ميدر آزمايشگاه از راه كاربرد اسباب و وسايل تحقيق شناسايي
چيزها و  هايي براي دركرئاليسم انتقادي علوم مختلف را همچون تالش

بيند يعني علوم اين چيزها و ساختارها را در سطح ساختارهاي در خود مي
بيند بدون ارجاع به شرايط مختلفي كه اين ساختارها تحت آنها وجودي خود مي

در همين رابطه باسكار معتقد است كه بايد بين دو  .كنندوجود داشته و عمل مي
هاي ي آن نظامواسطهفراز نظريه، كه به: فراز از فعاليت علمي تفاوت قائل شويم

ي دسترسي يافتن به ساختارهاي عليتي دائما فعال و بسته به مثابه يك وسيله
همه در نشوند، و فراز استفاده از ايساز ايجاد ميمتدوام جهان، به نحوي دست

هاي گيرند تا پديدهيك نظام باز، جايي كه نتايج نظريه مورد استفاده قرار مي
-ها از درك تمايز هستياكتوئليست. بيني شده و توضيح داده شوندجهان پيش
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هاي طبيعت و رويدادهايي ها، سازوكارشناسانه بين قوانين عليتي و انواع پديده
شناختي است كه نظريه اين تمايز هستيبه خاطر . كنند، عاجزندكه خلق مي
پذير نيست حتي اگر جهان كنترل ناشده رفتار معكوسي از خود هرگز بطالن

هواشناسي . هاي ما غلط از آب در بيايندبينيي پيشنشان دهد و در نتيجه همه
هاي باز اين است كه دو يا چند ويژگي نظام. ي خوب چنين موردي استنمونه

كنند شوند و تاثيراتي ايجاد ميفاوت احتماال با هم تركيب ميسازوكار بشدت مت
تر است بنابراين دانيم كه كدام سازوكار فعالو از آنجا كه ما پيشاپيش نمي
توانيم به نحوي استنتاجي از قبل كنش را هم نميرويدادهاي ناشي از اين برهم

ي يك دانشمند هاهاي يك دانشمند ناب نيز با مهارتمهارت. بيني كنيمپيش
دانشمند كاربردي بايد تحليلي از شرايط را به مثابه يك  48.كاربردي تفاوت دارد

زمان بينديشد و تكه كل داشته باشد و در سطوح مختلف و چندگانه به طور هم
دانشمند كاربردي بايد در . ها را كنار هم بچيندهاي كوچك اطالعات و دادهپاره

ر باشد، فكر كردن در باره سطوح متعدد و تحليل شرايط همچون يك كل ماه
هاي مختلف آوري تكهمتفاوت به يك باره، شناسايي و درك ردپاها، جمع

اصطالعات و ارزيابي نتايج مسيرهاي مختلف كنش همه در قلمرو فعاليت او 
هاي در علوم طبيعي دانشمند كاربردي نسبت به دانشمند ناب از مهارت. است

كه در نظريه و آزمايش كارآموزي ديده است و نه در  متفاوتي برخوردار است
دانشمند ناب به نحوي آگاهانه آن چه را كه . هاكاربست اين قوانين و نظريه

زيرا . اش دارد، كنار مي گذاردآوري و محاسبهدانشمند كاربردي سعي در جمع
يني و چندتع ي كاركرد ابژه را در جدايي از محيط پيچيدهكه ابتدا بايد نحوه
دانشمند ناب نظري به اين ترتيب از برخي مراحل در سطوح . بيرون درك كند

  .اش نيستندپوشد كه دغدغهمختلف واقعيت چشم مي

                                                           
دانشمند کاربردی . دانشمند ناب ضرورتا با محيط باز بيرون از آزمايشگاه سروکار ندارد  ۴٨

  . ا با محيط بيرون از آزمايشگاه مشغول استضرورت
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حاال پيش . بحثي كه در باال ارائه شد يادآوري مفاهيم اصلي رئاليسم انتقادي بود 
 ي جامعه و برخورد آن بااز پرداختن به بحث رئاليسم انتقادي در باره

توان براي روشني انداختن بر انتقادي كه شناختي، ميرويكردهاي غالب جامعه
مندي داند يعني شباهت او و كانت، ابتدا تفاوت روشرابرتس بر باسكار وارد مي

-ميارائه توضيح بعدي هنگامي . او و كانت را در اين مرحله از بحث توضيح داد

ردازيم و آن دو را با هم پشود كه به بحث روش ماركس و روش باسكار مي
  .كنيممقايسه مي

   

  )1(باسكار و كانت

كنم تا بتوان ميزان درستي انتقادهاي رابرتس به رئاليسم انتقادي را يادآوري مي
اي است با رئاليسم انتقادي فلسفه. الف. آنها را در پرتو بحث زير ارزيابي كرد

ز هم جدايند، انديشه واقعيت رويكرد كانتي زيرا كه باور دارد انديشه و واقعيت ا
حركت . ب. شوندشناسد و مفاهيم شناخت توسط خود ابژه هدايت نميرا مي

ديالكتيك علم نزد رئاليسم انتقادي حركتي صرفا رو به جلو است و فاقد حركت 
حركت از ساده به پيچيده هم نزد رئاليسم . پ. باشدهگلي رو به عقب مي
ا كه انديشه ظاهرا فقط قادر به شناخت امر خورد زيرانتقادي به معضل برمي

در اين قسمت كه بخش . ساده است در حالي كه امر پيچيده نامتعين است
دو . شودارزيابي مي  انتقادات رابرتس است صرفا انتقاد الف ارزيابينخست 

پايان انتقاد بعدي در رابطه با روش ماركس بايد بحث شوند و به همين دليل به 
  . شوداحاله داده ميفصل سوم 

پرسيم چه چيزي بايد وجود داشته باشد تا مثال الف هنگامي كه ميبه نظر باسكار 
ممكن گردد، در اين حالت با پرسشي مواجه هستيم كه ما را در جستجوي يك 
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- تر كاويدن، سوق ميفرضيه يا استدالل مناسب، رو به عقب، يا رو به سمت عميق

نامد گذارانه را استداللي استعاليي ميحركت شالوده با اين كه باسكار اين. دهد
نامند كه با معناي مي retroductionديگران در سنت رئاليسم انتقادي آن را 

 به معناي retroduction. حركت علمي مورد نظر باسكار هم سازگاري داد
گذارانه استدالل رو به عقب در حركت و فرايند علم است و به اين معنا شالوده

ها به سمت توصيف آن چيزي يعني استدالل از سمت توصيف برخي پديده. است
شرط ايجاد و آورد يا اين كه پيشها را فراهم مي رود كه امكان ايجاد آنمي

پرسد جهان چگونه بايد باشد تا فعاليت علمي باسكار مي. هاست پيدايش آن
 - ه فعليت داردممكن شود؟ به اين ترتيب با طرح اين پرسش از سوي چيزي ك

رود كه همانا چنين  تر ميتر و زير بنايي به سوي چيزي اصلي - فعاليت علمي
هايي معموال از در ضمن چنين استدالل. نهد فعاليت و چنين امكاني را شالوده مي

اند و مبناي روند كه بادوام افتد به سمت ساختاري مياي كه اتفاق ميسمت پديده
هاي رو به عقب به نظر كلير جايگاه استدالل 49.تندظهور و ايجاد آن پديده هس

- هاي آن با استداللها و تفاوتتوان با نشان دادن شباهت را در آثار باسكار مي

چگونه شناخت : ي كانت اين استپرسش اوليه. هاي استعاليي كانت بحث كرد
ي جهان و دانش تركيبي پيش داده ممكن است؟ شناختي كه به ما چيزي در باره

جوهر كار كانت تمركز . ي ما استگويد اما در عين حال مستقل از تجربه مي
كرد كه جهان به كانت تصور نمي. روي چگونه ممكن بودن دانش تجربي است

                                                           
را طرح کنيم که به بحث باسکار و کانت ھم » شناسانهی شناختمغالطه«به جا است که بحث   ۴٩

ھای مربوط به ھستی را کند گزارهاين مغالطه بازنمايی رويکردی است که گمان می. مربوط است
شناسانه ھای شناختيا آنھا را در پرتو گزاره ھای مربوط به شناخت تقليل دادتوان به گزارهمی

پرسش مربوط به ھستی چيزی تقليل . ١: شوداين مغالطه شامل تمام نکات زير می. تحليل کرد
. ٢شود به پرسش مربوط به توانايی ما برای دانستن اين که آيا آن چيز وجود دارد يا خير داده می

-ما چگونه می: يابد کهت به اين پرسش تقليل میپرسش مربوط به اين که ابژه، چگونه چيزی اس
شناختی بر ب ھستی/ اين پرسش که ايا الف دارای تقدم عليتی. ٣ی آن بدانيم توانيم چيزی در باره

اين پرسش . مشروط است ۴يابد به اين پرسش که ايا شناخت الف به شناخت ب است کاھش می
اين پرسش که آيا شيوه دانستن الف اينھمان است  يابد بهکه ايا الف اينھمان با ب است کاھش می

  .با شيوه دانستن ب
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ي ايجاد و خلق مقوالت و خودي خود داراي خصوصياتي باشد كه به ما اجازه
ن ما اين شكل شناخت غيرتجربي را بدهد به همين جهت بر اين باور بود كه ذه

به نظر باسكار فعاليت . كند مفهومي، مقوالتي و ناتجربي را بر آن تحميل مي
ناب  "ذهني"هاي ها فعاليت دهد كه آنها نشان مي علمي موجود در آزمايش
 –مند ما با جهان هستند عيني و نيتو واكنش كنش نيستند بلكه حاوي برهم

كن است كه ما موجوداتي جسماني ي كه فقط به اين جهت ممو واكنش كنشبرهم
هستيم، دست و پا، و چشم و گوش داريم و داراي خصوصياتي هستيم كه براي 
كسب شناخت ضرورت دارند همچون نيروي خرد و خيال، ابزارسازي، و 

در ضمن به اين خاطر كه مرحله به مرحله از سطح، از پديدارها به . هدفمندي
شويم و با موفق به كشف رازهاي جهان ميرويم ژرفا، به ساختارهاي زيرين مي

داريم تا پاسخي درخور و شايسته به ما هاي مناسب جهان را واميطرح پرسش
هاي كانت منجر به در حالي كه استداللبينيم اين ترتيب ميبه. ارائه كند

اي در باره قدرت ذهن براي تحميل يك ساختار معين كلي روي پردازش نظريه
 يشوند كه نه تنها در بارههاي باسكار منجر به نتايجي ميتداللشوند اسجهان مي

ي اين هم است كه جهان خصوصيات انساني پژوهشگران علم است بلكه در باره
ي در نتيجه به نظر كلير فلسفه. چگونه بايد باشد تا شناخت از آن ممكن شود

مچون شبحي ي شئ در خود برخورد كند كه همانا هتواند با مسئلهباسكار مي
باسكار بر اين نظر است كه جهان فرانما و . كرد ي كانت را تعقيب ميفلسفه

شفاف نيست بلكه نيازمند كشف شدن است و در ضمن رازهايش را به ما نشان 
كانت اعالم كرد كه مفاهيم، مقوالت تركيبي مستقل از تجربه و متكي . خواهد داد

ما هستيم كه مقوالت و مفاهيم خود  بر مقوالت ذهني ما هستند و به اين ترتيب
هايي از جهان كه شناخت اما از نظر باسكار آن جنبه. كنيم را بر جهان تحميل مي

هايي واقعي از جهان كنند ضرورتا پيش داده نيستند بلكه جنبه را ممكن مي
ي فرايند هستند؛ ساختارهايي از خود جهان هستند و امري رازآميز در باره

-ي شناخت كانت فراتاريخي و بيسرانجام اين كه نظريه. اردشناخت وجود ند
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هاي علمي و تاريخي قابل زمان است، هم در معناي اين كه فارغ از محدوديت
ي به طور كلي است و هم در معناي اين كه او باور  كاربرد بر شناخت انسان

. ندارد اما باسكار چنين مدعايي. داشت كه كليد حقايق ابدي معيني را يافته است
هاي كشف شده توسط علم حقيقت دارند اما پيشتر با اين كه بيشتر فاكت

چرخيد پيش از اين كه گاليله آن را  زمين دور خورشيد مي(اند ناشناخته بوده
بايد اين ( جا كه ساختار جهان نه شفاف و فرانما بلكه ضروري از آن). كشف كند

هميشه در معرض خطاپذيري  است دانش ما از آن )كندچنين عمل كند كه مي
اي نيست كه نتواند در معرض بازبيني و در فلسفه و در علم هيچ نظريه. است

فرضي را رد و انكار كند كه به نظر باسكار فلسفه بايد دو پيش. بهبود قرار بگيرد
آليسم و اين دو جنبه عبارتند از ايده. ي فلسفي كانت بودندخصلت اصلي پروژه

ي اول يعني رد خصلت نكته. كرد ت در تحقيقات خود وارد ميفردگرايي كه كان
تواند  ي كانت به اين معناست كه يك استدالل رو به عقب ميآليستي فلسفهايده

از راه طرح پرسش ما را در برابر ضرورت كشف ساختار جهان قرار دهد و علت 
ي نكته. ي آن نيستآن هم سازمان جهانشمول ذهن آدمي و مقوالت پيشاداده

ي و  مربوط به فردگرايي به معناي انكار تمركز كانت روي ذهن فرد انسان
به اين ترتيب باسكار شناخت را . شمول و فراتاريخي آن است عملكرد جهان

  .داندهاي اجتماعي تاريخا معين مي ي پراتيكنتيجه

ي فلسفه همان جهاني است مشغله. فلسفه در خطاپذيري خود شبيه علم است 
كنند تفاوت اينجاست كه فلسفه با علوم رقابت  ي آن تحقيق ميعلوم در بارهكه 
هاي علمي الف و ب تواند به ما بگويد شرط احتمال فعاليت فلسفه مي. كند نمي

تواند  اما نمي. باشد الف و بهاي اين است است كه جهان تفكيك شده بين اليه
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اند چگونه از هم متفاوت ها بگويد كه جهان حاوي چه ساختارهايي است يا آن
   50.اندها همه موضوعات تحقيق علمي اين

هاي شناخت كانت با رويكرد ايده آليسم استعاليي خود بر اين نظر است كه ابژه
هاي ذهن ها برساختاين ابژه. هاي آرماني و نظاير آن هستندها، سنخعلمي مدل

اي معيني باشند اما مستقل ه  توانند مستقل از انسانآدمي هستند و با اين كه مي
در اين حالت جهان طبيعي . ي بطور كلي نيستند و فعاليت انسان  از انسان
ي ي جامعهي مدرن آن برساختهشود يا در نسخهي ذهن آدمي ميبرساخته

اي از بنا به اين رويكرد دانش و شناخت، ساختاري است كه توسط سلسله. علمي
يعني  .آيدابت از پيش داده شده، به دست ميها و نه يك سلسله قوانين ثمدل

پذيرد كه گيرد، ميي اجتماعي دانش و علم را در نظر مياين رويكرد جنبه
دهند، ي علمي انجام ميپردازش توضيحات كاري است كه دانشمندان و جامعه

- اما ايده. نامدي گذراي شناخت علمي ميهمان چيزي كه باسكار آن را جنبه

هاي طبيعي گرايان، قوانين و ضرورتيي كانت هم به مانند تجربهآليسم استعال
پذيرد، همان چيزي كه باسكار به را همچون سپهري مستقل از ذهن آدمي نمي

- تجربه(به اين ترتيب از نظر آنها . دهدآن نام بعد ناگذراي شناخت علمي را مي

م مستقل از آوريها شناخت به دست مي هايي كه از آنابژه) گرايان و كانت
                                                           

تواند کاربست فناوری و ابداعات تکنولوژيک در به عنوان نمونه ھنگامی که ھايدگر نمی  ۵٠
ھای آن متمايز مندیھای طبيعی و قانونداری را از خود ديالکتيک علم و پژوھش در اليهسرمايه

شناسی او بيش از ھر مندی ندارد و ھستیشده و اليهشناسی تفکيکستیدھد که ھکند، نشان می
به نظر او ذات ماترياليسم به معنای اين نيست که گويا ھمه . چيز بر عقل متعارف بنا شده است

ای ھمچون مصالح کار تلقی چيز صرفا ماده است بلکه درکی است که بنا به آن آن ھر ھستنده
ی آن بسيار نوشته ت ماترياليسم ھمان ذات تکنولوژی است که در بارهبه نظر ھايدگر ذا. شودمی

بينی تکنولوژيکی ھر چيز طبيعی و خود جھان. و گفته شده است اما به آن انديشيده نشده است
بينی در اين جھان. دھدطبيعت انسانی را به مواد خامی در خدمت فرايند توليد اقتصادی کاھش می

در حالی که رئاليسم انتقادی با توجه به دستاوردھای . ايی باب شده استگری اخير صنعتدو سده
-داری و رويکرد تاريخی به علم و فناوری میی نقد اقتصاد سياسی سرمايهمارکسيسم در زمينه

ھای به تواند فرايند کشفيات علمی و کاربست پراتيک آنھا زير ھژمونی سرمايه را به عنوان اليه
ين حال تفکيک شده از يکديگر که در يک نظام اجتماعی اقتصادی تاريخا ھم پيوسته اما در ع
  .داری بايد بحث شوند، از ھم تميز دھدمعين به نام سرمايه
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اگر چيزهايي هستند كه مستقل از فعاليت آدمي . ي وجود ندارند فعاليت انسان
گونه شناخت  در اين صورت هيچ) چيزهاي در خود: به بيان كانت(وجود دارند 
از نظر كانت، نيوتون نه تنها قوانين طبيعت را كشف . ها ممكن نيست علمي از آن

اما چنين چيزي بر . به يقين دست يافتكرد بلكه در رابطه با قوانين طبيعت 
گرايي هيوم ممكن نيست زيرا قوانين طبيعت بسيار فراتر از اساس اصول تجربه

گرايي هيوم هيچ منبعي براي پر كردن شكاف بين تجربه. ي افراد هستندتجربه
براي جبران چنين چيزي كانت ادعا كرد . تجربه و قوانين طبيعت به دست نداد

داده بتواند به درك برخي از ي هيوم خرد بايد به نحوي پيشگفتهكه بر خالف 
پس كانت استدالل هيوم را پذيرفت كه ما . حقايق مربوط به طبيعت نائل بيايد

توانيم يك دانش پيش داده از يك موضوع، مستقل از ذهن خود، هرگز نمي
قوانين  اما كانت بر خالف هيوم راهي براي آشتي دادن تجربه و. داشته باشيم
او طبيعت كامال مستقل از ذهن ما نيست بلكه بخشا توسط به نظر . طبيعي يافت

مثال مفهوم نيوتوني فضاي مطلق . يابدساختارهاي استدراكي ما تكوين مي
از نظر كانت خطوط و سطوح در فضا داراي همان  .اقليدسي را در نظر بگيريم

است اما چنين چيزي به  ي اقليدسي تشريح كردهخصوصياتي هستند كه هندسه
اين سبب است كه ما چنان مخلوقاتي هستيم كه فضا را به اين شكل و نه شكل 

ي ها را به شيوهتوانيم جهان و ابژهبه بيان كانت ما نمي. كنيمديگري تجربه مي
ديگري درك كنيم زيرا ذهن ما چنان است كه بايد جهان را به اين شكل 

ي حسي ات از هر نوعي كه باشند اگر قادر به تجربهبازبنماياند و در واقع مخلوق
توان به در نتيجه مي. گاه به همين شكل جهان را درك خواهند كرد باشند آن

به همين شكل مقوالتي همچون علت و معلول نيز . ساختار فضا يقين داشت
ي ديگري مگر در توانيم جهان را به شيوهما نمي. مقوالت استدراكي هستند

مندي در ي عليتزيرا كه ايده. نظام عليتي مرتبط به هم تجربه كنيمحالت يك 
به نظر كلير نقد رايج از كانت كه به . داخل ساختار استدراك ما جاي گرفته است

گويد هنگامي  كانت درست مي: گردد به اين مضمون است هگل و ماركس برمي
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ام خود را تغيير بيند كه همانا مواد خ كه شناخت را محصول فعاليت شناختي مي
گويد اين كار در ذهن فرد جريان دارد كند هنگامي كه ميدهد اما اشتباه ميمي

افزايد كه كلير در همين رابطه مي .ي افراد نيز شكل يكساني داردو در همه
ي ي ساختار جهان را از نظريهباسكار بر خالف كانت نتايج فلسفي خود در باره

تالش براي انجام . كند ي تكامل استنتاج نمييا نظريهي كوانتوم نسبيت يا نظريه
- بست برمي آميز است و سرانجام نيز به بن چنين چيزي براي فلسفه مخاطره

هاي طبيعي كشف شده توسط منديي كانت كه قانونهمچون نمونه .خورد
هاي دانيم كه يافتهدر حالي كه امروز مي. نيوتون را اصولي ابدي و ازلي خواند

كنند و خود همواره در معرض تصحيح، حقايقي ازلي و ابدي را بيان نمي علمي
  .بازنگري و تكامل هستند

آليسم استعاليي و رئاليسم انتقادي هر دو برخورد تجربي ايدهگيرم كه نتيجه مي
هر دوي اين رويكردها توافق دارند كه دانش و شناخت . كنندبا علم را رد مي

اما در حالي كه رئاليسم انتقادي بر . ممكن نيست بدون فعاليت اجتماعي علمي
پذيري و قابل فهم بودن علم از اين  ورزد كه دركضرورت اين نكته تاكيد مي

ها يا به بياني مستقل از    رو است كه نظم كشف شده در طبيعت مستقل از انسان
كه اين  آليسم استعاليي بر اين نظر استايده .ها در كل وجود دارد   فعاليت انسان

ها به دست آمده  ها و به خاطر فعاليت شناختي آن  نظم در واقع توسط انسان
بنا به نظر رئاليسم انتقادي حتي اگر : دو بايد روشن باشد تفاوت بين اين. است

ي در واقع كار علم تحقيق در باره. داشتوجود مي بود باز طبيعتعلم نيز نمي
شود چه كه در طبيعت كشف مي آن. كنداين طبيعت است و نبايد گمان ديگري 

اما ساختارها . هاي ما متجلي گرددبايد در انديشه بيان شود، در مفاهيم و نظريه
ي و قواعد و قوانين علمي كشف شده در طبيعت به هيچ رو وابسته به انديشه

گرايان فعاليت و فرايند علمي را به ها برخالف تجربهكانتي .آدمي نيستند
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هاي انتقادي آن را فقط به معناي كار ناسند اما برخالف رئاليستشرسميت مي
   .كنند و نه كار پراتيكذهني درك مي

ي مربوط به توانند نظريهآليسم استعاليي هيچ يك نميگرايي و نه ايدهنه تجربه
هاي مورد تحقيق هاي ابژهمنديوجود و عمل مستقل ساختارهاي عليتي، قانون

شناسي ط آن را قبول كنند و علت آن نيز هستيعلم و كشف شده توس
شناسانه است و پذيري جهان امري شناختها تجربه از نظر آن .مشتركشان است

- در حالي كه از نظر باسكار تجربه. شناختي بدهيمنبايد به آن كاركرد هستي

  .پذيري جهان خصلت ذاتي آن است

وال پراتيكي است كه اص) هستي شناسي فلسفي(باسكار معتقد است كه فلسفه 
. بخشد هاي انساني را وضوح قصد دارد دانش تلويحي موجود در برخي پراتيك

گويد كه كاركرد در همين رابطه هم باسكار كانت را مورد نقد قرار داده و مي
فلسفه تحليل آن دسته مفاهيمي است كه از پيش، اما به صورتي آشفته و نامنظم، 

- فلسفه نگاهش را به سوي پراتيك علمي برميهنگامي كه  .اندوجود داشته

اش در علم نيست بلكه عالقه شناختياش به نتايج  مندي گرداند به علت عالقه
واقع معطوف است به مجموعه مفاهيم تلويحا موجود در پراتيك علم كه براي 

ها اهميتي ندارد و حتي شايد خود ندانند كه  دانشمندان وضوح بخشي به آن
به اين ترتيب . هاي فكري استان استوار بر آن مفاهيم و رويهشپراتيك علمي

ي اصول تلويحي موجود در پراتيك آزمايش علمي قادر به اخذ باسكار با مطالعه
پس فلسفه به مثابه فعاليتي انتقادي . اي شده استشناختي گستردهنتايج هستي

هايمان داشته پراتيكهايي تلويحا موجود در عقالني، مستلزم اين است كه فلسفه
  . باشيم كه قابليت وضوح بخشي داشته باشند

اليسم استعاليي را در قلمرو تا اينجا شباهت و تفاوت رئاليسم انتقادي و ايده
بايد روشن شده باشد كه باسكار . شناسي بحث كردمشناسي و شناختهستي
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ي ابل بر جنبهكند و در مقي كانت را نقد ميي سوبژكتيو شناخت در فلسفهجنبه
ابژكتيو شناخت كه نه وابسته به ذهن انسان و مقوالت جهانشمول آن بلكه 

  .كندوابسته به ساختارهاي خود طبيعت است، تاكيد مي

توان گفت كه رئاليسم انتقادي به يك بست اين قسمت از بحث ميبراي جمع
 است معتقد در علم طبيعي ي شناخت»سوژه و ابژه«شناختي بين شكاف هستي

امكان به هم پيوستن كامل اين دو . كه امكان از ميان برداشتن آن وجود ندارد
اگرچه باسكار با ديالكتيكي كردن رئاليسم انتقادي . سطح از هستي وجود ندارد

) به آن بيشتر پرداخته خواهد شد سوم معرفي آراي باسكار كه در قسمت(
-گنجاند و درواقع آن را اليهميسوبژكتيويتي را درون تماميتي به نام ابژكتيويتي 

كند بلكه داند كه نه تنها از آن شناخت كسب مياي برآيند از دل ابژكتيويتي مي
رسد بنابراين به نظر نمي. گذاردهاي عملي خود بر آن اثر ميهمچنين با فعاليت

كه باسكار مدعي آن باشد كه مقوالت و ) گويدآنطور كه مثال رابرتس مي(
ي سازمان ذهن ما و افته در طول آزمايش و فرايند شناخت نتيجهمفاهيم رشد ي

جهان «ي رسد كه تركيب دو گزارهبه نظر مي. تحميلي بيروني بر طبيعت باشند
شناخت بايد از پديدار به  ژرفا «و » پذير است؛ اگرچه شفاف نيستشناخت

م كه خود به اين معنا است كه ما با جهاني قابل شناخت روبرو هستي» حركت كند
هايي به ما گشايد و با توجه به امكانات نظري و پراتيكي ما پاسخرا به روي ما مي

توانند در معرض بازبيني و بهبود قرار دهد كه در پرتو پيشرفت علم ميمي
گويد باسكار جا اتفاقا برخالف آنچه رابرتس ميرسد كه اينبه نظر مي. بگيرند

هاي آن را هم به و قدرت دهد و حتي انديشهوزن بيشتر را به ابژكتيويتي مي
ي دهد كه به عنوان اليهعنوان ساختاري از همين جهان در خود آن جاي مي

ها اما اين قدرت. هاي زيرين خود را شناسايي كندتواند اليهنوپديد مي/برآيند
بايد در مقابل طبيعت و رازهاي آن سر تسليم فرود » سوژه«محدود هستند و 

ي مورد نظر توانم ادعا كنم كه باسكار هم به نكتهبه همين ترتيب من مي. آورد
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ي ما از ابژه و مقوالتي كه براي خاطر توضيح ابژه تجربه«رابرتس اعتقاد دارد كه 
اگر  51.»شونددهيم توسط خود ابژه به اين يا آن طريق هدايت ميرشد مي

ي گشايد و اجازهه روي ما ميخود را ب) طبيعي(  منظور اين باشد كه ابژه يا جهان
هاي هاي درست، پاسخدهد و در صورت طرح پرسشگفتگو با خود را به ما مي

هاي نظري و پراتيك ما است، در دهد كه به فراخور داشتهمناسب نيز به ما مي
ي زيادي ندارد جز اين كه اين صورت استدالل باسكار از ديدگاه رابرتس فاصله

  .دهدابر طبيعت نشان ميفروتني بيشتري در بر

ي جامعه به كمك رويكرد او كه بعدي مطلب، بحث باسكار در باره فصلدر     
ناتوراليسم انتقادي آن رويكردي . شودناتوراليسم انتقادي نام دارد، طرح مي

ورزد و با است كه بر شباهت و تفاوت بين علوم طبيعي و علوم اجتماعي تاكيد مي
. كند و هم از هرمنوتيكاز پوزيتيويسم جدا مياين تاكيد هم خود را 

هاي توان با توسل به روشپوزيتيويسم بر اين باور است كه جامعه را هم مي
ي علوم طبيعي مطالعه كرد و هرمنوتيك بر اين باور علمي كاربستي در زمينه

توان به طريق علمي مطالعه ي علوم اجتماعي را به هيچ رو نمياست كه ابژه
شناسي جامعه به ناگزير به بحث در هستيبه جز اين در بحث پيرامون  52.كرد

                                                           
  . نگاه کنيد به فصل پيشين  ۵١
اقتصاد و جامعه ماکس وبر ترجمه عباس منوچھری مھرداد ترابی : در ضمن نگاه کنيد به  ۵٢

   ١٣٨۴ن نژاد و مصطفی عمادزاده تھرا
ترين خصوصيت اين مکتب عمده. در آغاز قرن نوزده، مکتب نوکانتی در آلمان گسترش يافت«

از مھمترين انديشمندان اين جريان فکری . ايجاد تمايز بين علوم طبيعی و معرفت اجتماعی بود
بود که سوال اصلی اين انديشمندان اين . توان به وبندلباند، ريکرت، زيمل و ديلتای اشاره کردمی

سازی شوند گران مدعی بودند، علوم انسانی بر اساس علوم طبيعی شبيهآيا بايد، آن گونه که اثبات
پرداز اصلی اين نگرش ديلتای نظريه. يا اينکه برعکس، بايد کامال مستقل در نظر گرفته شوند

و قلمرو معتقد بود که علوم بايستی با اتکا به موضوع مورد نظر خود به دو قسم اصلی يا د
وی وجوه افتراق علوم طبيعی و . تاريخ تقسيم شوند- موضوعی، يعنی قلمرو طبيعت و قلمرو ذھن

ديلتای معتقد . ی تحقيق، نوع تجربه و نگرش محققرشته: دانستعلوم فرھنگی را در سه چيز می
ت بود که بر خالف علوم طبيعی که در آنھا معرفت منشاء خارجی دارد، در علوم فرھنگی معرف

بين جھان . 1بنابراين ...شودی باطنی و درک زنده کسب میای سلوک درونی، تجربهاز گونه
- پديدارھا و عالم انسانی شکافی پرنشدنی وجود دارد و بايد ميان علم طبيعت و علوم انسانی

برخالف تصور اثبات گرايان، امکان ندارد کسی در علوم . 2. اجتماعی فرق گذاشت-تاريخی
  .ھمانجا. »کلی برآيد" قوانين"اند از علوم طبيعی پيروی کند و در صدد کشف فرھنگی بتو
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، تركيبي گراجمع ،فردگرا شناختيچهار مدل روش. رسيمسي ميشناروشي باره
هاي مربوط به البالي بحثدر . شودبحث مي) ترانسفورماسيونال(ساز و دگرگون

شناسي وضيح هستيي بحث پيرامون تادامهشناختي و در اين چهار مدل جامعه
 پس از آن به. رسيمها در بازتوليد جامعه و توضيح آنها ميجامعه به نقش ايده

تقابل علم و  تقابل رئاليسم انتقادي و پسامدرنيسم و چرخش زباني آن،
و بحث جنجالي  شناسي ماركس از ديدگاه رئاليسم انتقاديايدئولوژي در روش

پايان اين فصل در . پردازيمزوهشگر ميبر سر فاكت ابژكتيو و رويكرد ارزشي پ
 .شودارائه مي رئاليسم انتقادي باسكار هم ازنقد رابرتس  دومبخش بررسي 

 




