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  ي ماركسيستيرئاليسم انتقادي و فلسفه  :فصل يكم

آغاز  ي مواجههفلسفهي آلتوسر در مرور كوتاهي بر قسمتي از نوشتهاين فصل با 
آلتوسر به بحراني در . الف اين است كهي آغازي نقطه علت چنين. شودمي

هاي ماركسيسم باور دارد كه به نظر او در نهايت به خود ماركس و باقيمانده
ي و سازش بين و فقدان هماهنگشناختي الهام گرفته از هگل روش» آليسمايده«

از اين در فصل چهارم . ب. برداو راه مي سرمايهصر علم و فلسفه در دو عن
نوشتار هنگام بحث پيرامون روشني انداختن بر شالودهاي فلسفي روش و 

شناختي دارد و به ناچار با آلتوسر و نقدهايي كه به تجريد روشمفاهيم ماركس 
بنابراين بايد  .روبرو خواهيم شد داد، توان به اوهايي كه با كمك باسكار ميپاسخ

 . شناختي ماركسي تا حدودي آشنا شويمپيشاپيش با انتقادات آلتوسر به روش
، از از آنجا كه به باور من بسياري از انديشمندان ماركسي پس از آلتوسر .پ

ي چشمي به در گفتگو با او و با گوشه ،مندهاي نظامو ديالكتيسين جمله باسكار
اند، هاي بازسازي و نوسازي گوناگون خود را پيشنهاد كردهات او طرحانتقاد

موضوعيت بنابراين طرح قسمتي از انتقادات آلتوسر براي ما اهميت دارد تا 
را در اهميت رئاليسم انتقادي  در اين ميان وبازسازي و نوسازي ماركسيسم 

بر قسمتي از اين فصل با مروري كوتاه  .انتقادها بهتر درك كنيماين پرتو 
شود و در فصل چهارم بحث آلتوسر پيرامون مفاهيم انتقادات آلتوسر آغاز مي

شناختي مبتني بر تجريد بيشتر بررسي و ارزيابي و روش» پديدار«و » ذات«
   . خواهد شد
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  سازي)نو(و نياز به باز» بحران ماركسيسم«

به  و است هنوشت ي بحران ماركسيسمدر باره 8ماترياليسم مواجههآلتوسر در  
 .است به دنبال يافتن پاسخ هاي نظريدشوارهشماري از با طرح رسد كه نظر مي

با آن مشغول بوده از مدتها پيش رسد آلتوسر يكي از موضوعاتي كه به نظر مي
بايد در  از جمله بنا به ديدگاه اواست ارتباط علم و فلسفه در ماركس است كه 

 آلتوسر در همين زمينه. بحث شود سرمايه به كار گرفته شده در پرتو روش
انجام داده  9خوانش سرمايهدر چشمگيري هاي تالش )علم و فلسفه در ماركس(

موضوع ديگري . خواهم داشت به آن اشاراتيدر فصل چهارم كه در ادامه  است
يا موضوعاتي همچون دولت، » سياست« دهدمشغولي آلتوسر را تشكيل ميدل كه

آنها را از  ي مواجههفلسفهاست كه در » روبنا«به طور كلي ايدئولوژي، حزب، و 
اين قسمت از بحث . شماردبرمي» ماركس )مطلق( هاي جديمحدوديت«جمله 

- و ارزيابي آن به فرصت ديگري موكول مي شودجا بررسي نميآلتوسر در اين

نويسد كتاب از بحران نظري و پراتيك در ماركسيسم مي در اينآلتوسر . گردد
ي قانون اي است كه ما زير سيطرهامروز شرايط به گونه«كند كه و اعالم مي

اي و ژرف كه بهترين بحراني چنان ريشه...بريمبحران باز ماركسيسم به سر مي
   10.»تا تن به آزمون واقعيت بسپارند....كند ها را وادار ميكمونيست

                                                           
٨ Philosophy of the Encounter، Later Writings, 1978-87, Louis 
Althusser, Edited by Franqois Matheron and Oliver Corpet, Translated 
with an Introduction by G. M. Goshgaria 
٩ Althusser, Louis ; Balibar, Etienne. Reading Capital. 1970 

و اصرار مارکس بر تلفيق فلسفه و  سرمايهی نخست جلد يکم ی پارهآلتوسر در باره. جاھمان  ١٠
انجامد مگر اين که کتاب بر اين نظر است که اين تصميم به مشکالتی می» آغازگاه«علم در 

جسارت به خرج داده آن را فاقد اھميت و اعتبار بدانيم و حتی اعالم کنيم که چنين تصميمی مانع 
در ادامه به ناتمام ماندن . ستبروز تاثيراتی شده است که نگارش اين کتاب در نظر داشته ا

جلدھای دوم و سوم و سکوت عجيب مارکس در سالھای پايانی عمرش، و ناگھان سرريز شوق 
کند و اين که مارکس بی ھيچ رنجشی شاھد ، را بيان میی گوتانقد برنامهنوشتن دوباره در شکل 

در حالی است که  اين. خاموش مخالفت رھبری حزب سوسيال دمکرات در انتشار اين سند است
را در دفاع از کموناردھای پاريسی به نگارش  جنگ داخلی فرانسهاو چھار سال پيش از اين 

ی کارگر است و زير طبقه» درونی«ی مارکس سخن آلتوسر اين است که نظريه. درآورده است
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نظرات باسكار  ار پيش رونوشت مورد بررسي وضوعاما نبايد فراموش كنيم كه م
-ي روشهارسد در برخي جنبهعلم او است كه به نظر مي يو دستگاه فلسفه

بنابراين چارچوب اين  .بردپيش مي آلتوسررا با انتقادي گفتگويي  شناختي
به نظرات انتقادي  نيي معياندازهدهد كه بيش از ي آن را نمينوشتار اجازه

 ماركس بپردازيم يارائه موجود در روشيا كمبودهاي آلتوسر پيرامون ابهامات 
چارچوب در اشاره به نظرات او اما هر كجا كه  )اگرچه اشارات او هم كوتاهند(

الزم افتد، به انتقادهاي آلتوسر پرداخته خواهد  )بررسي نظرات باسكار( ياد شده
-خواهد شد به بعضي از اين موضوعات ميبحث در فصل چهارم آنچه . شد

هاي شالودهدر موقعيتي هستيم كه بتوانيم امروز كنم كه گمان مي .پردازد
                                                                                                                            

اساس ھای نظری او را ھم بر ھمين در شالوده تاثير اين مبارزات شکل گرفته است و دگرگونی
. کندرا ھم تعقيب می سرمايهآليسم حتی به طور کلی آلتوسر بر اين نظر است که ايده. سنجدمی

داشت توالی مقوالت يا روش ارائه و عرضه» آليسمايده«شود که منظور از اين ديرتر روشن می
ز زيرا آغازگاه فلسفی مارکس، ارزش، که بايد بنا به درک فلسفی مارکس ا. نزد مارکس است

علم، مفھومی ساده و مجرد باشد از پيشروی مناسب بحث جلوگيری کرده و اشتقاق مفاھيمی 
داشت اين روش ارائه و عرضه. کندھمچون پول، کار مجرد، استثمار و نظاير آن را دشوار می

شود که نتيجه اين می. کند تا کاال نبودن نيروی کار را در پرانتز بگذاردمارکس را وادار می
ی کارگر ھمگی فاقد داری، روز کاری و مبارزات طبقهای مربوط به تکوين سرمايهھفصل

در اين جا به نظر آلتوسر شاھد جھش از سطح . ھای آغازين کتاب ھستنداتصالی درونی با فصل
محاسباتی » خطاھای«در ادامه به . نظريه به سطح تاريخ ھستيم آن ھم بدون ھيچ ميانجی نظری

کند و اين که پير ی گذرايی میاشاره» ی تبديل ارزش به قيمت توليدمسئله«و نظری مارکس در 
سرافا و مکتب او به خطای مارکس پی بردند و علت خطا را ھم در ھمان روش ارائه و آغازگاه 

گرايانه است که کنترل ی ارزش، حاوی معنايی غايتچه اين آغازگاه، مقوله. مارکس يافتند
آلتوسر در . به نحوی از پيش مقرر شده جای بگيرند بسيار دشوار استمفاھيمی که بايد در آن 

و ) انضمامی(ادامه روش بازسازی مفاھيم در سطح انديشه و حرکت از سمت مجرد به مشخص 
نزد مارکس را که از ھگل به وام گرفته شده است و مفھوم خاص » تجريد«به طور کلی مفھوم 

 - از اين منظر، منظر فلسفی. دانداين مشکالت مقصر می دھد، در پيدايشعلم را نزد او شکل می
در حالی . ھگلی، علم نبايد از امر انضمامی آغاز کند بلکه بايد از امر مجرد بياغازد -آليستیايده

شناخت و به آن تکيه که به نظر آلتوسر، مارکس روش علم طبيعی مثال شيمی و فيزيک را می
کرد که مسائل علمی را بايد به روش فلسفی گل تصور میکرد، اما ھمزمان با الھام از ھمی

به نظر آلتوسر، مارکس در نھايت ھنگام بررسی مفاھيم مورد نظرش، . توضيح داده و ارائه کند
ی علم، و ھمچنين روش او که متکی بر خودتکاملی مفھوم است و در واقع ی ھگل در بارهاز ايده

ھای ھگلی خود بود که ھمچنان پس ن آغشته به دريافتبا اين حال چنا. از خود ديالکتيک گسست
  . ی يکم  بر آغازگاه مجرد خود پايفشاری کرداز بارھا بازنويسی پاره

  
-ی علمیھا بابت اين روش دوگانهای که مارکس و مارکسيستبحث آلتوسر پيرامون ھزينه

 سرمايهمارکس در  اند را شايد در مطلب ديگری پيرامون روشمجرد پرداخته- انضمامی/فلسفی
  .پی بگيرم
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اثبات اين مدعا را تا . نيمماركس را بهتر از آلتوسر بحث ك مفاهيمفلسفي 
    .گيرمحدودي در فصل چهارم پي مي

و مناسبي طرح كرده است اما  رستدهاي واقعيت اين است كه آلتوسر پرسش
هاي نظري كه او طرح كرده است و پسينيان تالش ي دشوارهپرداختن به همه

به طور كلي در . نيست نوشتار مقدور ايندر  اند تا آنها را پاسخ بگويندكرده
دو گونه تالش  و در راستاي بازسازي ماركسيسم هاي آلتوسرپاسخ به پرسش
- ي بين فلسفه و علم ميبه رابطه كه رئاليسم انتقادي .الف :انجام شده است

- به بازسازي فلسفيكه مند ديالكتيك نظام. ب 11.شناختيپردازد و تجريد روش
ي دغدغه. مشغول بوده است ي هگل و ماركسو بررسي رابطه علمي سرمايه
بنا به اقتضاي بحث رئاليسم انتقادي است اما در فصل چهارم  بررسي اين نوشتار

و  شودزده ميرابرت آلبريتون مند ريزي هم به يكي از اعضاي ديالكتيك نظامگ
   .شودبحث كوتاهي در اين باره هم ارائه مي

غريبي رفت كه شايد در مطلب مسير  در جستجوي پاسخ به آلتوسر خود
. به او و مسيري كه رفت بيشتر بپردازم» پساماركسيسم«پيرامون ديگري 

او هم به پسامدرنيسم  12شاگردان و عالقمندان فرانسوياكثريت قريب به اتفاق 
هاي او به رويكردهاي ي آموزهو يا در ادامه گرويدندو پساساختارگرايي 

و نظاير آن  13،دمكراسي راديكال، الهيات سياسي، و يا رويكرد مواجهه و رخداد

                                                           
ی تالش برای بازسازی نظرات آلتوسر بر مبنای رئاليسم انتقادی نگاه کنيد به برای مالحظه  ١١

  : اثر زير

Resch, Robert Paul .Althusser and the renewal of Marxist social 
theory .1992 

که امتداد اين سنت در کشورھای (پل ھيرست، آلن بديو، ژاک رانسير، الک الئو و موفه   ١٢
  . و ديگران) ديگرند

ھای متاخر پيدا است خود آلتوسر در نوشته» ی مواجھهفلسفه«ھمانطور که از عنوان کتاب   ١٣
گرايشی . ييدخود از بازسازی فلسفی مارکسيسم نوميد شد و به ولونتاريسم مواجھه و رخداد گرا

بنابراين شاگردان و ھمکاران او ھمان مسير . ھم تاحدی قابل مشاھده است ماکياول و ماکه در 
  . آلتوسر متاخر را ادامه دادند
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شماري از انديشمندان  همانطور كه در باال اشاره شد در مقابل،. گرايش يافتند
در نوعي گفتگو با او يا به جز آن بر در كشورهاي انگليسي زبان به ويژه ديگر 

هاي گوناگوني در جنبه هاي ماركسانديشهبه بازسازي  اساس ضرورت زمان،
را نرفتند و همان استراتژي پيشنهادي او را  آلتوسرآنها همان راه . روي آوردند
پرسشهايي كه با » مواجهه« در رسد كه ان به نظر مياين ديگر 14.دنبال نكردند

و  ي بازسازيهاي مناسبي برايشان نيافته بود، برنامهاو طرح كرده ولي پاسخ
ماركسي فيلسوف  15روي باسكار. ماركس را پيش بردند هاينوسازي نظريه

ي رئاليستي از علم را انجام سوسياليستي است كه بازسازي و نوسازي يك فلسفه
هاي فلسفي پژوهش و مفاهيم ه است و جا به جا تالش كرده است تا شالودهداد

. د شدماركس را تصريح ببخشد، چيزي كه در ادامه به آن اشاره خواهعلمي 
ماركس و روش او در اين كتاب  سرمايهها به بازسازي شمار ديگري از ماركسي

القي كرد و شماري از ي كار، راه اين گروه با راه باسكار تدر ميانه. پرداختند
اين گروه از جمله رابرت هاي مفاهيم باسكار به شكل آشكار يا پنهان در نوشته

                                                           
ھايی نظير تونی اسميت، رابرت آلبريتون، کريستفوفر آرتور، موشه منظورم مارکسيست  ١۴

  .ديگران استپوستون، رويتون و ويليامز، توماس سکين و بسياری 
١۵ Roy Bhaskar A realist theory of science, 1975.  

Roy Bhaskar The possibility of naturalism, a philosophical critique of 

the contemporary human sciences 1979. 

Roy Bhaskar  Scientific realism and human emancipation, 1986 

Roy Bhaskar  Harré and his critics, essays in honour of Rom Harré 

with his commentary on them 1990 
Roy Bhaskar  Dialectic, the pulse of freedom 1993 
Roy Bhaskar  From east to west, odyssey of a soul, 2000 
Interdisciplinarity and climate change, transforming knowledge and 
practice for our global future 2010 
Roy Bhaskar Philosophy and the idea of freedom 2011 
Roy Bhaskar   From science to emancipation, alienation and the 
actuality of enlightenment 2012 
Roy Bhaskar   Reflections on metaReality, transcendence, 
emancipation and everyday life 2012 
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خوشبختي ما اين است كه اين .  كريستوفر آرتور و ديگران راه يافت آلبريتون،
شناسيم و امكان آن را داريم كه براي درك مفاهيم اقتصاد سنت دوگانه را مي

و (تر تر، و همزمان منسجمتر، علميهايي پيچيدهشيوهسياسي فلسفي ماركس به 
دانيم كه امروز مي. ها استفاده كنيماز اين نوآوري) برانگيزمناقشه گاهي  البته

انديشمندي ي منسجم و جامع ماركسيستي وجود ندارد، چه ماركس يك فلسفه
 بود همواره در تكامل و به بيان خودش راه سنگالخي علم اقتصاد سياسي

بيش از آن كه مشغول او . كردكوبيد و هموار ميداري و نقد آن را ميسرمايه
كاويدن در مبناهاي فلسفي پژوهش علمي و نظري خود باشد مشغول تالش 

داري، اش، اقتصاد سياسي سرمايهي خاص مطالعهعلمي براي درك وتوضيح ابژه
ي اي بالقوههو از اين راه نقد آن و كاركردهايش و همزمان كشف امكان

دانيم كه ماركس قصد داشت تا روش خود در مي. دگرگوني و زوال آن بود
 16چند ورق توضيح دهد، هگل الهام گرفته است، در علم منطقسرمايه را كه از 

- از همان هنگام دغدغه و بحث. چيزي كه متاسفانه هرگز موفق به انجامش نشد

مندي در بين ت مربوط به روشي علم و موضوعااي پيرامون فلسفهي گستردهها
نخستين كسي كه به نحوي جدي به ايجاد و . ها وجود داشته استماركسي

به  17.ي علم ماترياليستي و ديالكتيكي مبادرت ورزيد انگلس بودساخت فلسفه
-الملل دوم كائوتسكي را هم بايد برشمرد كه تالش ميجز او پلخانوف و در بين

در ادامه و  18.دترمينيستي، به مسائل برخورد كنند كردند با رويكرد فلسفي، اما
هاي لوكاچ، كرش، گرامشي و الملل دوم شاهد تالشدر واكنش به سنت بين

به  19.اندهايشان را ماركسيسم پراكسيس ناميدهديرتر سارتر هستيم كه نظريه

                                                           
سرمايه و ديالکتيک جديد ترجمه فروغ اسدپور نشر پژواک : نگاه کنيد به کريستوفر آرتور  ١۶

  ).در دست انتشار(ی ھمين قلم به ترجمه سرمايهفراسوی : ؛ مايکل لبوويتز١٣٩٢
 ١٩٧٢ ديالکتيک طبيعت: فردريش انگلس  ١٧
 و جاناتان ژورف ٢٠١١روی باسکار : نگاه کنيد به  ١٨

Joseph, Jonathan, Hegemony, a realist analysis, 2002 
  . ھمان جا  ١٩
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ي پرداز برجستهرا هم بايد به مثابه فيلسوف و نظريه 20ها، آلتوسرجز اين گروه
هاي سنت او تالش كرد تا با برخورد به كاستي. ماركسيست برشمرد

 يمنسجمنسبتا ي ماركسيستي ، فلسفهسرمايهماركسيستي و از راه خوانش 
تدوين كند اما سرانجام از انجام آن چشم پوشيد و همانطور كه در باال يادآوري 

ا در روي باسكار مدعاي بسيار بزرگي ر. كردم اصوال به مسير ديگري رفت
كشد مبني بر اين كه اميدوار است به آرزوي خود پيش مي 21كتاب ديالكتيك
ي عمل پوشانده جامه سرمايهاش در يكاربرد ي توضيح روشماركس در زمينه

. چيزي كه در قسمت ديگري از معرفي آراي او به آن پرداخته خواهد شد باشد
است يادآوري كنم كه بسياري فارغ از موافقت يا مخالفت با اين مدعاي او به جا 

ها از دستگاههاي مفهومي او براي توضيح مفاهيم ماركسي و به از ماركسيست
يا عدم آنها  ها اما اين استفاده 22.اندهاي ديگري استفاده كردهجز آن پژوهش

  . بدون بحث و مناقشه نبوده است

اصوال در ها بهتر است ابتدا بپرسيم آيا براي روشني انداختن بر اين بحث
هاي اجتماعي و نظري نيازي به فلسفه و خودآگاهي فلسفي هست؟ به پژوهش
ويژه پژوهشگران علوم ها و بهزيرا كه انسان .شدابرسد كه پاسخ مثبت نظر مي

شوند و اين اجتماعي به ميانجي دستگاههاي مفهومي خاصي با جهان مواجه مي
مثال تصور كنيد . هستنددستگاههاي مفهومي داراي معناي تلويحي فلسفي 

انديشد كه جامعه پژوهشگري را كه به وجود جامعه اعتقاد ندارد و چنين مي
چنين پژوهشگري شايد . هاي فردي آدمهاچيزي نيست مگر حاصل جمع كنش

اش آگاه نباشد اما رئاليسم انتقادي به مفهومي كاربردي-خود به دستگاه فلسفي
شناسي اتميستي و فردگرايي هستياو خواهد گفت كه روش پژوهش او بر 

                                                           
٢٠Louis Althusse, Etienne Balibar: Reading Capital, 1970 
٢١  Roy Bhaskar Dialectic, the pulse of freedom 1993                                                  

توان به رابرت آلبريتون، کريستوفر ی اين افراد میھمانطور که پيشتر يادآوری شد از جمله  ٢٢
  .ران اشاره کردآرتور، آلکس کالينيکوس، شان کريور، جاناتان ژوزف و  ديگ
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به اين ترتيب فلسفه با روشني انداختن بر مفاهيم . شناختي استوار استجامعه
دانشمندان (هاي پژوهشي آنان، اين قشر مهم اجتماعي ي روشفلسفي و مطالعه
- شان واميشناسي و چارچوب مفهوميي روشرا به تامل در باره) و پژوهشگران

انتقادي با علم و خودآگاهي فلسفي دانشمندان و  همين برخورد. دارد
-حال كه مي. تواند داراي پيامدهاي مهم اجتماعي و سياسي باشدپژوهشگران مي

هاي فلسفي نياز دارند، در اين هاي اجتماعي هم به چارچوبدانيم پژوهش
اي نياز داريم؟ پاسخ احتماال اين است صورت بايد پرسيد كه به چه نوع فلسفه

شناختي نياز داريم كه بتواند به و روشفلسفي  –ا به آن نوع دستگاه مفهوميكه م
- مند در مناقشات علمي و پژوهشي و پيامدهاي اجتماعينحوي منسجم و نظام

اين كمك الزم است تا بتوانيم توضيحات اجتماعي . آنها به ما كمك كندسياسي 
ارائه كنيم و » رقيب«ت تر و كمتر متناقضي نسبت به توضيحاو علمي بهتر، جامع

شايد . بخش موجود در وضعيت هم پي ببريمي رهاييدر ضمن به امكانات بالقوه
ماركسي منسجم /ي ماركسيستيپس از اين بايد پرسيد كه آيا امروز يك فلسفه

و جامع در دست داريم يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد پرسش بعدي اين خواهد 
ي ماركسيستي شد يا نه؟ و اصوال خت يك فلسفهبود كه آيا بايد دست به كار سا

اي ي ماركسيستي چيست؟ و آيا ساخت چنين فلسفهمنظور از ساخت يك فلسفه
توان پاسخ قاطع و يك بار ها نمياصوال ممكن است؟ به برخي از اين پرسش

هاي رايج را تاحدودي كه در توان بحثاي داد، اما به جاي آن ميبراي هميشه
توان به برخي از در ضمن مي. نوشته ممكن است، طرح كرد چارچوب اين

  .هاي طرح شده در باال پاسخي نسبتا سرراست ارائه كردپرسش

هاي اجتماعي نيازي به فلسفه و در اين باره كه آيا اصوال براي انجام پژوهش
نويسد كه معموال حتي دانشمندان ابزارهاي مفهومي آن داريم يا خير، باسكار مي

شناسي رئاليستي تبعيت طبيعي هم بي اين كه خود بدانند از اصول هستيعلوم 
كنند و به نحوي تلويحي مفاهيم فلسفي رئاليستي را در كارهاي خود استفاده مي
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پژوهشگران . كنند اگرچه شايد نتوانند آنها را به نحوي صريح فرموله كنندمي
وي تلويحي به اصول علم اجتماعي هم به همين ترتيب در تحقيقات خود به نح

دهند كه بنا به شناسي خاصي پايبندي نشان ميشناسي و روشهستي
به عنوان مثال پژوهشگري كه علم ژنتيك . شان متغير استرويكردهاي متفاوت

در ) يفعالبيش(را براي توضيح عمل دزدي يا قتل يا فقدان تمركز حواس 
گرا به مسائل تي و تقليلبرد، رويكردي بيولوژيسكودكان دبستاني به كار مي

اين . ي اجتماعي دارد كه با پيچيدگي جهان اجتماعي سازگار نيستپيچيده
تواند خواهد يا نميشود و نميپژوهشگر در واقع در سطح بيولوژيك متوقف مي

تر پژوهش بپردازد، سطوحي همچون ساختار جامعه، ساختار به سطوح عالي
شناسي هستي. هاي دولت و نظاير آنريگذامدرسه، ساختار خانواده، سياست

يا پژوهشگران . ه مسطح و بيولوژيك استك مند و پيچيدهاليهنه اين پژوهشگر 
هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه را با رفتارهاي اقتصادي كه بحران

شناسي فردگرا و اتميستي هستند و دهند داراي هستيها توضيح ميفردي انسان
با . كاهندفرومي و نيت و منظور آنها هاي انساني»اتم«نهايت به همه چيز را در 

توان نتيجه گرفت كه دانشمندان و پژوهشگران توجه به آنچه كه گفته شد مي
همه به نحوي تلويحي با اتكاء به ) خواه علوم طبيعي و يا علوم اجتماعي(علمي 

-وضعيتي نمياما از يك چنين . كنندنوعي فلسفه و مفاهيم فلسفي پژوهش مي

يك . ندي رويكردها به يكسان ارزشمند و مفيداتوان نتيجه گرفت كه همه
- هاي روشبحث رتواند بانتقادي در اين قبيل موارد مي- ي علم رئاليستيفلسفه

ي دانشمندان و شناسانهشناختي، چارچوب مفهومي و رويكرد هستي
ابزار مناسبي در اختيار ما قرار  و به اين ترتيب پژوهشگران روشني بيندازد،

بدهد براي اين كه بتوانيم دستگاه مفهومي علوم و پژوهشگران اجتماعي را بحث 
) ي علمويژه فلسفهبه(گويد نياز به فلسفه همانطور كه باسكار مي. و بررسي كنيم

هاي مونيتورينگ علمي، يا به عبارتي براي تامل بر براي مونيتور كردن فعاليت
به اين معنا اگر بنا به فرض دانشمندان و پژوهشگران . ت علمي الزم استتامال
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كنند هاي تحقيق خود فراهم ميي ابژهعلمي دانش و شناخت دست اول در باره
. دهدي علم هم دانش و شناخت دست دومي در اين مورد به دست ميفلسفه

كنند و سايي ميهاي تحقيق خود را شنادانشمندان ساختارها و سازوكارهاي ابژه
مند و منظم، مفهومبه نحوي انتقادي ي علم دستاوردهاي اين شناخت را فلسفه
ي ماركسيستي منسجم پاسخ به اين پرسش كه آيا امروز فلسفه. كندمند مينظام

ها و خطوط راهنمايي در دست هست و جامعي در دست داريم اين است كه طرح
در اين باره كه آيا بايد . ستي نداريمي منسجم و جامع ماركسياما يك فلسفه

ي ماركسيستي شد توافق نظر همگاني وجود دست به كار ساخت يك فلسفه
ي اي بر اين نظرند كه چنين چيزي ممكن نيست زيرا كه مشغلهعده. ندارد

ي علمي تواند فلسفهداري است و خود نميي سرمايهي جامعهماركسيسم مطالعه
توانند از ها ميبنابراين به نظر اين عده، ماركسيست. از آن خود تدوين كند

اي ديگر بر اين نظرند كه با اين كه عده. ي علم باسكار استفاده كنندفلسفه
ي علم به دست داده ي فلسفهباسكار نظام مفهومي منسجم و جامعي در زمينه

. دتواند در دستور كار باشي علم ماركسيستي مياست با اين حال ساخت فلسفه
هاي دروني آنها آغاز زيرا كه اين طرح بايد از مفاهيم ماركسي و رشد قابليت

يعني بايد با . كند و مفاهيم باسكار را به عنوان ابزار كمكي و فرعي به كار بگيرد
؟ ماركس سرمايهكدام ماركس؟ ماركس (تكيه بر مفاهيم خود ماركس 

؟ فوئرباخ يدر باره يتزهاي؟ ماركس ايدئولوژي آلماني؟ ماركس گروندريسه
بتوان  23)هاي آنها ممكن است؟ها و فلسفهآيا تركيب و سنتزي از اين ماركس

شناسي علمي و فلسفي ماركسيستي را در شناسي و روششناسي، شناختهستي
گويند كه چرا تاكنون البته اين افراد نمي. تدوين كرد) ي علم(قالب يك فلسفه

  .است چنين كار سترگي به انجام نرسيده
                                                           

باسکار در کتاب زير تالش کرده است تا سنتزی از رشد و تکامل فلسفی مارکس به دست   ٢٣
  :بدھد

Roy Bhaskar Philosophy and the idea of freedom 2011 
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ها همواره به نحوي گاه تلويحي و گاه روشن است كه ماركس و ماركسيست 
دانيم كه ماركس در كم ميدست. اندي علم پرداختهتصريحي به فلسفه و فلسفه

، 1844هاي نوشتهدست، ايدئولوژي آلماني، ي فوئرباختزهايي در باره
شناختي و و روش و موارد ديگر از ديدگاههاي فلسفيسرمايه و  گروندريسه
به جز هگل . ي علم مورد نظرش به نحوي تلويحي سخن گفته استحتي فلسفه

از فيلسوفان ديگري نيز اينجا و آنجا ياد كرده و وام خود را به ايشان بيان كرده 
ي جامع و منسجم علم تدوين نكرد دانيم كه او يك فلسفهبا اين همه مي. است

آن مكتبي هم كه به نام  24.را نيز توضيح نداد سرمايههمانطور كه روش خود در 
شد پس از فروپاشي شوروي دستخوش ماترياليسم ديالكتيك شناخته مي

). و پيش از آن در بخش بزرگي از ماركسيسم كشورهاي اروپايي(اضمحالل شد 
  .پردازمها ميدر قسمت زير به نحوي خالصه به بخش كوچكي از اين بحث

 

ي علم ماركسيستي و ي فلسفههاي انجام شده در زمينهي بحثمختصري در باره
  رئاليسم انتقادي

 ,Popperاز كساني همچون پوپر، كون، الكاتوس، فايراباند  25و براوناندر

Kuhn; Lakatos, Feyeraband ي به مثابه فيلسوفان مطرح در زمينه
اعمال شناسي علمي هاي روشبرد كه نفوذ زيادي بر بحثي علم نام ميفلسفه
و ) open Marxism(به نظر او، آلتوسريسم، و سپس ماركسيسم باز . اندكرده

اما رئاليسم . پساماركسيسم هم نتوانستند به اين نفوذ پاسخ مناسبي بدهند
                                                           

ھايی در کتاب مارکسيسم و رئاليسم انجام شده است تا نظرات انگلس ھم با دقت و تالش ٢۴
  :نگاه کنيد به. رئاليسم انتقادی مطرح شوند توضيح بيشتری در پرتو

Sean Creaven: Marxism and realism: a materialistic application 
of realism in the social sciences 2000 
٢۵ Andrew Brown: chap. 1. What contemproray Marxism can learn 
from critical realism, in Critical Realism and Marxism, ed. By Andrew 
Brown, Steve Fleetwood and John Michael Roberts 2002. 
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. ها باز كرده استهاي قديمي راه را براي ماركسيستانتقادي با نقد اين فلسفه
ي هم با همه 26»يك جديدديالكت«. افزايد كهبراون در همين رابطه مي

دستاوردهايش، مفاهيم فلسفي مشخصي را براي كساني كه در دانشگاهها كار 
ها در حالي كه شمار زيادي از ماركسيست. كنددهند ارائه نميپژوهشي انجام مي

مند از دستاوردهاي رئاليسم هاي نظامو از جمله بخشي از خود ديالكتيسين
گويد كه رئاليسم در اين رابطه مي 27ناتان ژورفجا. كنندانتقادي استفاده مي

هاي پراكسيس هاي گوناگون پوزيتيويسم، فلسفهانتقادي عالوه بر نقد نسخه
به نظر او آثار آغازين روي باسكار  .كنداي را هم نقد ميسوژهمحور يا بين

ي جامعه ها به منظور پژوهش در بارهداربست فلسفي مفيدي براي ماركسيست
چه خواهان فراهم فلسفه از علم جدا است و چنانبه نظر او . اندكردهفراهم 

آوردن امكاني براي يك درك انتقادي از علم هستيم بايد اين تمايز را به 
ي ماركسيستي به معناي گويد كه فلسفهاين تمايز به ما مي. رسميت بشناسيم
ي هش و مطالعهي است براي پژوازيرا كه ماركسيسم نظريه. اخص كلمه نداريم

شناسي علمي و شناخت مناسبات اجتماعي است جامعه، و كارش هم توليد هستي
علم و . شناسي فلسفي استنيازمند نوعي هستي ي بعديدر وهله و اين نيز

فلسفه در معناي  تفاوت اينجاست كه .اندهاي اجتماعيماركسيسم هر دو پراتيك
هاي ي علم و ديگر پراتيكمطالعهي جامعه نيست بلكه مستقيم خود مطالعه

ي مشغله اند زيراماركسيسم و فلسفه به اين معنا از هم متفاوت. است شناختي
ماركسيسم دانش و شناخت درجه اول . آنها توليد انواع متفاوتي از شناخت است

ي كند و فلسفه دانش و شناخت درجه دوم، زيرا دانشي است در بارهتوليد مي
- در ضمن بسيار الزم است آن دست تالش. ي جامعهدر بارهدانش توليد شده 

ي هايي را نقد كرد كه قصد دارند ماركسيسم و فلسفه را زير نام فلسفه
                                                           

ی فروغ اسدپور نشر پژواک ترجمه. ديالکتيک جديد و سرمايه: نگاه کنيد به کتاب آرتور  ٢۶
١٣٩٢ .  

٢٧Jonathan Joseph: Joseph, Jonathan, Hegemony, a realist analysis, 
2002 
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، سارتر و نظاير 30، گرامشي29، كرش28مثال لوكاچ. پراكسيس با هم مخلوط كنند
با اين كه ماركسيسم پراكسيس خود را همچون شورشي عليه ديدگاه  31.آن

را بر  شمدارداند اما خود نيز جدول غايتمي» ماركسيسم ارتدوكس«مكانيكي 
كند طوري كه تاريخ به فرايند تصديق دانش ابژكتيو يا ماركسيسم تحميل مي

گرايي محور، غايتيعني ماركسيسم پراكسيس. شودآگاهي طبقاتي تبديل مي
خواه ديدگاههاي مكانيكي، . دهدگرايي سوبژكتيو پاسخ ميابژكتيو را با غايت

گراي ماترياليسم ديالكتيكي ارتدوكس را پوزيتيويستي و دترمينيستي تكامل
هاي قالبدر ي ماركسيتسي ظهور نظريه«بپذيريم يا نظر كرش را بپذيريم كه 

به  32»واقعي پرولتري است ي ديگر برآيند جنبشسويهماركسيستي فقط - هگلي
هر حال يك چارچوب فلسفي از پيش آماده را بر ماترياليسم تاريخي تحميل 

. ايم و اين به معناي از پيش رد كردن پژوهش روابط تاريخي واقعي استكرده
جا تالش دارد تا ماركسيسم را به ديدگاه يا جهان بيني يك چه كرش در اين

  . گرايي استتاريخ سنتسوژه تبديل كند و اين خطاي 

رئاليسم انتقادي بر  بر اين نظر است كه چوندر اين باره  33وودستيو فليت 
ي ماركسيسم و رئاليسم انتقادي هم در فلسفه متمركز است بنابراين رابطه

ها رئاليسم انتقادي را به دليل فقدان نظريه و ماركسيست. همين سطح است
هاي گويند كه به نظريهاز آن مي كنند و يا بدترپراتيك سياسي نقد مي

رساند در حالي كه رئاليسم انتقادي بيش از هر چيز پساماركسيستي خوراك مي

                                                           
   ١٣٧٨.ی محمد جعفر پويندهگئورگ لوکاچ ترجمه: تاريخ و آگاھی طبقاتی: نگاه کنيد به ٢٨

٢٩ Karl Korsch Marxism and Philosophy, 1923 
٣٠ Antonio Gramsci Prison Notebooks 1971 
٣١ Jonathan Joseph: Five ways in which critical realism can help 
Marxism, in Critical Realism and Marxism, ed. By Andrew Brown, 
Steve Fleetwood and John Michael Roberts 2002. Chap.2. 

  . جاھمان  ٣٢
٣٣ Steve fleetwood: Critical realism: augmenting Marxism, in Critical 
Realism and Marxism, ed. By Andrew Brown, Steve Fleetwood and 
John Michael Roberts 2002. Chap. 1. 
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اند ي علم پرداختهبا اين كه ماركسيستها هم به فلسفه. ي علم استيك فلسفه
افرادي . ي جامع و منسجم علم تدوين كننداند كه يك فلسفهاما موفق نشده

 David-Hillel Ruben )1979( ،Patrick Murray )1988( ،Seanهمچون 

Sayer )1983( ،Jindrich Zeleny  (1980) توان در اين راستا نام بردرا مي. 
هاي ماركس بوده است تا تشريح جدي هاي آنها بيشتر تكرار گفتهاما نوشته

اند به حمالت پوزيتيويسم، ي علم ماركسي و در ضمن نتوانستهفلسفه
ي علم اما يك فلسفه. گرايي پاسخ درخوري بدهندو پساساخت پسامدرنيسم

-تواند به پراتيك سياسي و نظريهنظير آنچه روي باسكار تدوين كرده است مي

هاي در همين رابطه به بحث 34وودفليت .هاي ماركسي كمك موثري بكند
كند ها اشاره ميدر ميان ماركسيست» قانون گرايش نزولي نرخ سود«مربوط به 

نويسد كه رئاليسم انتقادي با تمايزي كه بين دو مفهوم قانون و گرايش ميو 
از آنجا  .تواند به شفاف شدن منظور ماركس كمك برساندايجاد كرده است مي

اي كه احتماال براي بار نخست كه هنوز مفاهيم رئاليسم انتقادي را براي خواننده
وود را مت از اشارات كوتاه فليتام، اين قسشود، توضيح ندادهآشنا مي آنهابا 

تا خواننده بتواند با در نظر داشتن افزايم همچون ضميمه بر فصل چهارم مي
  . مواجه شودبحث ابزارهاي نظري و دستگاه مفهومي رئاليسم انتقادي با اين 

ي اكند كه اگر قرار بر داشتن فلسفهاز اين ايده دفاع مي 35جان مايكل رابرتس
رابرتس البته . ماركسيسم خود بايد اين كار را انجام بدهد ماركسيستي است،

ها و قدرت/مندي، نيروهاكند كه مفاهيمي همچون ژرفا، عليت، اليهتصديق مي

                                                           
٣۴ Steve Fleetwood: Critical Realism: augmenting Marxism in ”The 
Marriage of Critical realism and Marxism”, in Critical Realism and 
Marxism. Edited by: Andrew Brown, Steve Fleetwood and John 
Michael Roberts. 2002 
٣۵ John Michael Roberts: Marxism does not require the services of 
critical realism, in Critical Realism and Marxism, ed. By Andrew 
Brown, Steve Fleetwood and John Michael Roberts 2002. Chap. 1. 
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اما . اندي علم باسكار به ماركسيسم كمك بزرگي كردهديگر مفاهيم  فلسفه
 ي علم كامل اصوال چيزي است كه انگلس هم براي خاطر آنرشد يك فلسفه

بعد هم  36.اي نكرده استتالش كرده است در حالي كه باسكار به آن اشاره
نبايد مفاهيم رئاليسم انتقادي همچون ظرفي از پيش آماده وسط گذاشته شوند 

- براي گسترش افق ماركسيسم مي. تا مفاهيم ماركسي به درون آن ريخته شوند

. بايد تغيير كند هاي ديگر را به كار گرفت اما شكل و محتوايشانتوان ايده
هاي خود ماركس را بايد گسترش بدهيم و در اين رابطه از بنابراين ابتدا بينش

. كندياد مي 38E. V. Pashukanisو    V. N. Voloshinov 37وولوشينوف 
ي كم دو شالودهي ماركس بايد با دستهر گونه رشد و تكامل نظريهبه نظر او 

ترياليسم تاريخي و كاربست ماترياليسم ما: ي ماركسيستي سازگار باشدنظريه
رابرتس بدون توضيح بيشتري در اين زمينه به . تاريخي بر نقد اقتصاد سياسي

به نظر او رئاليسم انتقادي افزايد كه پردازد و ميي بعدي مورد نظرش مينكته
ي اجتماعي ابتدا از اين رو كه رئاليسم انتقادي يك نظريه. زير تاثير كانت است

زيرين » هاي عليتيتقدر«هدف رئاليسم انتقادي اين است كه . استعاليي است
تر كاويدن با روش طرح پرسش رو به عقب يا به بياني عميق ها رادر ابژه

retroduction هاي انتقادي اين نوع تجريد به نظر رئاليست. شناسايي كند
ليتي آن دست هاي عالزم است تا به خصوصيات دروني ابژه يعني همان قدرت

ي اصلي حاال امكان آن هست كه تاثيرات و با دست يافتن به اين هسته. يافت
تر بحث سنجيد و به اين ترتيب نتايج عملكرد آن را در نظام باز و سطح انضمامي

                                                           
دھد ی سنت فلسفی در مارکسيسم انجام میی ھمهای در بارهباسکار در کتاب زير بحث فشرده  ٣۶

   .شودشمارد که شامل انگلس ھم میو کمبودھای آنھا را برمی
Roy Bhaskar Philosophy and the idea of freedom 2011 
٣٧ Vološinov, V. N. Marxism and the philosophy of language 1986 
٣٨ Pashukanis: selected writings on Marxism and law Pašukanis, 
Evgenij Bronislavovič 

1980 
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. اما اين روش به نظر رابرتس كانتي است. عمل فراپديداري آن را مطالعه كرد
هاي دارند كه اين انديشه است كه واقعيت هاي انتقادي باورزيرا كه رئاليست

آنها ميل دارند كه به فراسوي جهان آن چنان كه بر ما . كندزيرين را كشف مي
- شود بروند زيرا كه پديدارها معموال واقعيت را از نظر پوشيده ميپديدار مي

ي كانتي باور دارند به شيوه. دهنداي از آن به دست ميدارند و تصوير واژگونه
تواند ي پديدارها ميكنندهاي مناسب از تاثير منحرفه فقط انديشه در فاصلهك

به اين ترتيب به لحاظ نظري نوعي دوگانگي بر واقعيت . واقعيت را پژوهش كند
- يابي به سرشت اين واقعيت فقط از راه سوژهيعني امكان دست. شودتحميل مي

  . ي عقالني ميسر است

هاي انتقادي خرد را داند زيرا كه رئاليستكانتي مي رابرتس رئاليسم انتقادي را
دانند و نوعي دوگانگي بر ابژكتيويتي و ي دانستن و شناخت ميدر نهايت وسيله

در حالي كه هگل . پندارندكنند و آنها را از هم جدا ميسوبژكتيويتي تحميل مي
د پديدار ه ذات بايگفته است ك از به هم پيوستگي ذات و پديدار نوشته است و

شود و اين به معناي آن ذات پديدار مي. شود اگرچه پديدار همان ذات نيست
. هايي از واقعيت هستندي ابژه جنبهاست كه حتي توهمات ما هم در باره

آن قرار ي ضروري با ي سوبژكتيو ما از ابژه اساسا در يك رابطهبنابراين تجربه
-را به اين يا آن شكل بازتاب ميي در خود يعني شناخت و دانش، ابژه. دارد

نويسد آن را ي جمعيت ميدر باره گروندريسهمثال وقتي ماركس در . دهد
كننده اي همچون سرمايه داند كه در ارتباط با روابط اجتماعي تعييناي ميمقوله

و نيروي كار قرار دارد، همين روابط اجتماعي تعيين كننده خود از راه 
شوند و پس از برگشت از اين تجريدهاي ساده تعيين ميتري تجريدهاي ساده
توان درك كرد و انحراف و ي جمعيت حاال اين مقوله را بهتر ميبه سمت مقوله

فقط حاال . ي جمعيت ديدبازتاب يافتگي آن روابط اجتماعي را درون مقوله
كننده و معين توان وجهي دروني از يك تماميت تعييني جمعيت را ميمقوله
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يعني . ي آن استدر نتيجه مفهوم جمعيت آغاز تحليل نيست بلكه نتيجه. يدد
توان درك هاي مختلف حك شده درون مفهوم جمعيت را فقط وقتي ميتعين

سازند مند را ميتري كه يك تماميت نظامكرد كه درون مفاهيم تعيين كننده
-چون مقوله بنابراين تجريد هم يك پيشروي رو به جلو است. جاي گرفته باشد

هم . گيردمند جاي ميي نظامي جمعيت به اين ترتيبب درون يك تماميت بسته
معطوف به عقب يك  ياكنون با نگاه يك حركت رو به عقب  است چون جمعيت

هاي مختلف آن تماميت پيچيده و انضمامي جنبه يا يك شكل اجتماعي از شكل
مندي همانطور كه حاظ روشكنيم به لبه همين دليل هم آنچه كه خلق مي. است

يه نظر رابرتس، رئاليسم . وار استدايره يگويد حركتكريستوفر آرتور مي
مثال آنها، . ي بين ساده و پيچيده هم مشكل داردي رابطهانتقادي در زمينه

اصرار دارند كه ابتدا ساختار ساده و مجرد يك قدرت  ،هاي انتقاديرئاليست
-ي خود به مراحل پايينانديشهسطح تحليل را در  عليتي را ايزوله كنند و سپس

تر آن قدرت عليتي تر و انضماميهاي پيچيدهتري از تجريد سوق بدهند تا تجلي
خصوصيت روش آنها حركت در انديشه از سمت الگوي ساده به . را مطالعه كنند

كند عنصري كه اين حركت را به هم وصل مي. تر استسوي الگوي پيچيده
- اشتباه مي» واقعيت«را با » انديشيدن«اما اين حركت . يا قلمرو گذراستانديشه 

ي جهان، هاي سادهي جنبهپندارد كه انديشيدن در بارهگيرد زيرا چنين مي
ي هاي پيچيدهي جنبهدهد و انديشيدن در بارههاي ساده را بازتاب ميواقعيت

-ت پيچيده را بازتاب ميشوند واقعياجهان و مفاهيمي كه در اين راستا خلق مي

به عالوه رئاليسم انتقادي چنين باور دارد كه پيچيدگي به واقعيتي . دهند
. تصادفي، باز و نامتعين مرتبط است در حالي كه سادگي به انديشه مرتبط است

راستايي از مجرد به ي تكيعني رئاليسم انتقادي فقط حاوي يك حركت ساده
 در نظر داشته، 39آوريا آنطور كه علي شمسپيچيده است و  ساده و پيچيده ر

                                                           
٣٩  Ali Shamsavari, Dialectics and social theory, the logic of capital. 
1991 
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ي با اين كه رابرتس هيچ توضيحي پيرامون نظر خود در باره .كندبازتوليد نمي
رسد كه دهد، اما به نظر ميي مفهوم ساده و مفهوم پيچيده با واقعيت نميرابطه

پارچه است واقعيت در كليت خويش عمل منظور او اين باشد كه واقعيت يك
و اين ما هستيم كه به ناچار مجبوريم جهان را تكه تكه كنيم تا به  كندمي

بنابراين احتماال به نظر او بايد بتوانيم اين تمايز را در  .شناخت از آن نائل شويم
  . هايمان هم بيان كنيمنظريه

فقط   retroductionتر كاويدن قيعمبه نظر رابرتس  ه اين ترتيب بناب 
-در حالي كه نزد هگل مي. رو به عقب است يرو به جلو و فاقد حركت يركتح

ي سوبژكتيو در ارتباط دروني با بينيم كه ذات ضرورتا بايد پديدار بشود و تجربه
هيچ جدايي مطلقي بين جهان ابژكتيو . خود ابژه است و جدا از آن مطرح نيست

جربه فقط بخشي از اگرچه اين ت. ي سوبژكتيو ما از آن وجود نداردو تجربه
ي ما از ابژه و مقوالتي كه براي خاطر توضيح ابژه تجربه. جهان را بازتاب بدهد

به عبارتي . شونددهيم توسط خود ابژه به اين يا آن طريق هدايت ميرشد مي
 .  دهدي در خود را بازتاب ميدانش به درجاتي ابژه

انتقادي را در سه محور رسد بتوان انتقادات رابرتس به رئاليسم به نظر مي
اي است با رويكرد كانتي زيرا كه باور رئاليسم انتقادي فلسفه. الف: خالصه كرد

 در ضمن شناسد وانديشه واقعيت را مي ،دارد انديشه و واقعيت از هم جدايند
حركت . ب. شوندهدايت مي كه توسط انديشه توسط ابژه نه مفاهيم شناخت

انتقادي حركتي صرفا رو به جلو است و فاقد حركت ديالكتيك علم نزد رئاليسم 
پندارد كه انديشيدن در چنين ميرئاليسم انتقادي . پ. باشدهگلي رو به عقب مي

دهد و انديشيدن هاي ساده را بازتاب ميي جهان، واقعيتهاي سادهي جنبهباره
شوند ي جهان و مفاهيمي كه در اين راستا خلق ميهاي پيچيدهي جنبهدر باره
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به عالوه رئاليسم انتقادي چنين باور دارد كه . دهندواقعيات پيچيده را بازتاب مي
پيچيدگي به واقعيتي تصادفي، باز و نامتعين مرتبط است در حالي كه سادگي به 

  .انديشه مرتبط است

. هنوز در موقعيتي نيستيم كه بتوانيم به درستي نقدهاي رابرتس را داوري كنيم 
ي علم و ناتوراليسم مختصري از فلسفه نسبتا ر بهتر است ابتدا شرحبراي اين كا

بررسي نقدهاي رابرتس را مرحله در دو  انتقادي باسكار به دست بدهيم و سپس
-ي نخست پس از پايان معرفي كوتاه مفاهيم اصلي فلسفهمرحله .ارزيابي كنيمو 

- رابرتس ارائه مي ي علم روي باسكار و در رابطه با بررسي بند الف از نقدهاي

ي دوم بررسي و ارزيابي نقدهاي رابرتس كه شامل دو بند باقيمانده مرحله. شود
   . است پس از پايان فصل سوم عرضه خواهد شد

  




