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  مقدمه

-ي فلسفهمطلبي كه پيش رو داريد قسمت دوم معرفي آراي روي باسكار در باره

ي علم فلسفهبه معرفي بيش از هر چيز عرفي قسمت نخست اين م. ي علم است
شود جا ارائه ميقسمت دومي كه اين. پرداختطبيعي از ديدگاه رئاليسم انتقادي 
به منظور  ،هاي انجام شده در قسمت نخستبا يادآوري مختصري از بحث

آغاز كرده و در ادامه به ناتوراليسم  يادآوري مفاهيم اصلي رئاليسم انتقادي،
رئاليسم  مفاهيم .رسدتماعي ميي علم اجهاي باسكار در زمينهانتقادي يا بحث

 .برندانتقادي و ناتوراليسم انتقادي در پيوند نزديكي با يكديگر به سر مي
. وجود واقعيتي بيرون از ذهن انسانت از باور به رئاليسم به سادگي عبارت اس

انتقادي بودن اين باور به معناي آن است كه شناخت از اين واقعيت بيروني 
هاي بين واقعيت و نظريه يتشناخهستي يتمايز زمان بههم ممكن است اگرچه

ناتوراليسم به معناي باور به وحدت روش در علم . اشاره دارد مربوط به آن
به اين معنا كه شناخت جهان طبيعي و جهان . طبيعي و علم اجتماعي است

پذيري شناخت اين است كه علت اين امكان. پذير استاجتماعي هر دو امكان
اين قلمروها از ساختارها و سازوكارهاي برسازنده و عليتي تشكيل هر دوي 

هاي شناخت در هر دو بنابراين وحدت روش به معناي آن است كه ابژه. اندشده
. ي مورد پژوهشي ابژههامنديقلمرو عبارتند از ساختارها، سازوكارها و قانون

اين دو قلمرو است انتقادي بودن اين ناتوراليسم به معناي پذيرش تفاوت بين 
  . انجامدهايي در روش ميكه به جرح و تعديل

ها در مطلب پيش رو به جز معرفي آراي فلسفي روي منظور از طرح اين بحث
اين است كه  از جمله ي علم طبيعي و علم اجتماعي به طور كلي،باسكار در زمينه

هاي وآوريبه پيوند ميان ن تاحدي كه در حوصله و ظرفيت مطلب پيش رو باشد
كم مفاهيم نظام بسته و نظام باز دست. دوشار و مفاهيم ماركس اشاراتي بباسك
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شناسي ماركس در باسكار به نحوي نسبتا گسترده در پيوند با بحث روش
   .د شدنبحث خواه سرمايه

هايي از بحثدر فصل يكم به به اين ترتيب است كه  پيش رو سازمان مطلب
و نقدهاي او به روش  ماركس نزد »آليسمايده«هاي باقيماندهآلتوسر در رابطه با 

-در همين راستا نقد آلتوسر از تجريد را طرح مي. پردازممي سرمايهماركس در 

شناسي و گفتگو هاي پسيني در باب روشكنم تا زمينه براي پيش كشيدن بحث
در همين . آماده شود 4رابرت آلبريتونبين آلتوسر و رئاليسم انتقادي باسكار و 

موضوعيت رئاليسم انتقادي براي چندوچون  پيرامونمباحث جاري فصل 
در همين . كنمماركسيسم اشاره ميي علم و ي بين اين فلسفهها و رابطهماركسي

 هاي بين اندرو  براون، جان مايكل رابرتس و ستيواي از بحثخالصه رابطه
وود از كمك رئاليسم براون و فليت در حالي كه. كنمرا طرح مي 5وودفليت

او . كندبين اين دو تاكيد مي نويسند رابرتس بر تفاوتانتقادي به ماركسيسم مي
 ي آنهادر باره با تفصيل بيشتريديرتر  نقدهايي به رئاليسم انتقادي دارد كه

را به پس از معرفي آراي  رابرتس انتقاداتبررسي و ارزيابي . نوشتخواهم 
قرار بگيرد و بتواند هر دو طرف ام تا خواننده در متن مباحث باسكار احاله كرده

از يادآوري كوتاهي فصل دوم به در . همراهي كندارزيابي آن و  رابرتس با انتقاد
ناتوراليسم  اختصار به سومدر فصل  .پردازمدستگاه مفهومي رئاليسم انتقادي مي

 در فصل .كنمرا معرفي مي جامعهي در بارهآراي فلسفي باسكار  انتقادي يا
- باسكار بر اشارات روشي نظام باز و نظام بستهچهارم كاربست مفاهيم فلسفي 

) شناختيهستي-شناختيروش(تجريدي دوگانه  شناختي ماركس را كه مبتني بر
هيم لويي ي مفادر اين فصل خواننده با مقابله .كنمبحث مي به اختصار است

و  سوسياليست فيلسوف ي ماركسيست و روي باسكارآلتوسر فيلسوف برجسته
                                                           

  .نگاه کنيد به مقاالتی از اين قلم در سايت نقد اقتصاد سياسی  ۴
۵ Critical Realism and Marxism, ed. By Andrew Brown, Steve Fleetwood and 
John Michael Roberts 2002 
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شناختي هاي روشو در ادامه با جرح و تعديل گذار مكتب رئاليسم انتقادي،بنيان
. شودها روبرو ميبر اين بحث 6هاي پراهميت نظري رابرت آلبريتونو افزوده

-يالكتيك جديد يا ديالكتيك نظامپردازان مهم سنت دآلبريتون يكي از نظريه

ي علم به است كه با وجود بهره گرفتن از مفاهيم كلي باسكار در زمينه 7مند
جرح و تعديلهايي را در دستگاه مفهومي ماركس  علت سرشت خاص سرمايه

 .دارند بسياري اهميت سرمايهكشد كه براي درك اثر سترگ ماركس پيش مي
ي ي ادامهانجام شده و وعدهاز مباحث  يگيري كوتاهنتيجهي ارائهفصل پنجم با 

به  معرفي تكامل فكري و نظري باسكار در قسمت سومي كه از پي خواهد آمد
دانم كه در پايان به خواننده يادآوري كنم كه مطلب پيش الزم مي. رسدپايان مي

به قصد معرفي و توضيح آراي  ي نخست، در وهلهآن رو همچون قسمت نخست
ام سخني در به اين معنا كه تا سرحد امكان تالش كرده. ار نوشته شده استباسك

البته هنوز مواردي . دهان او نگذارم بلكه همه چيز را با واژگان خود او بيان كنم
يافت ميشود كه توضيحاتي اضافي و تكميلي بر سخنان اين دو نويسنده افزوده 

به جز اين مواردي نيز يافت . ستباشم كه از قلمرو متون باسكار و كلير بيرون ا
هاي مختلف مطلب، مقدماتي چيده باشم و براي پيوند دادن قسمت ميشود كه

براي . هاي باسكار يا اندرو كلير همكار او افزوده باشمخطوطي از خود به گفته
ويژه به(ام تا توضيحات پرهيز از آشفتن سخنان خودم و سخنان باسكار كوشيده

كه نامشان در اين مطلب  وضيحات مربوط به نظرات افراديو ت شناختيجامعه
را ) و ديگران لوكاچ ، ماكس وبر،فون ميزس ،همچون كارل پوپر شودبرده مي

به جز اين فقط در هنگام ارزيابي بحث رابرتس در . ها جاي بدهمدر پاورقي
همچنين و ) ه قسمت دوم اين ارزيابيبه ويژ(نتي بودن رئاليسم انتقادي ي كاباره

به هر حال ممكن . شومفصل چهارم است كه در نقشي بيش از شارح ظاهر مي
                                                           

ی کتاب آلبريتون به نام واسازی و اقتصاد سياسی  به ھمين قلم استفاده در اين باره از ترجمه  ۶
  . کتاب در دست انتشار است. امکرده

. ترجمه فروغ اسدپور. ديالکتيک جديد و سرمايه: کريستفور آرتور: در اين باره نگاه کنيد به  ٧
 ١٣٩٢نشر پژواک  
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هاي اندكي وجود داشته باشد كه است هنوز در مواردي همچنان آشفتگي
ي دوم قرار اين مطلب در وهله .خواهمپيشاپيش بابت آنها از خواننده پوزش مي

واند و بايد از رئاليسم تاست به روي اين مدعا روشني بيندازد كه ماركسيسم مي
هاي فلسفي خود را استحكام و انسجام بيشتري انتقادي كمك بگيرد تا شالوده

هاي فلسفي ماركسيسم چيزي استحكام و انسجام بخشيدن به شالوده. ببخشد
  . شودست كه ضرورت آن امروزه در مباحثات جاري نظري و سياسي حس مي

سخن  .تر و بهتر به اين نكته بپردازمبيش بتوانم هاي بعدياميدوارم در فرصت
به . من اين نيست كه هيچكس تاكنون نگران اين استحكام و انسجام نبوده است

اما . هايي در همين سمت و سو استعكس، تاريخ ماركسيسم انباشته از تالش
او و شفافيت و ) به ويژه نخستين(آثار مندي آنچه نزد باسكار برجسته است نظام

و بست تكامل فلسفي جمع در ضمن تالش او براي. است آنها باالينسبتا  سادگي
دستاورد مهم ديگر  انديشمندان ماركسي هم يگردو  شناختي ماركسروش

ي آن هم پژوهش بيشتري باسكار است كه اميدوارم در آينده بتوانيم در باره
  .كنيم

 




