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  ماركسيسم هاي فلسفيشالودهرئاليسم انتقادي و 

  فروغ اسدپور

  

  درآمدپيش

علم يا به بياني  ينخستين قسمت از فلسفه 1390تر در تيرماه پيش يسالچند  
كه سخت مشتاق است ناشدني ي خشكاين چشمه«رئاليسم انتقادي روي باسكار 

ي آلترناتيو ي علم طبيعي در مجلهرا در زمينه 1»تا سراسر آينده را سيراب كند
هاي نظري رئاليسم شالودهتا تالش كردم  ،در آن قسمت نخست 2.منتشر كردم

پيرامون  هاي باسكار و همكار خوبش اندرو كليرانتقادي را با استناد به نوشته
در حالي كه آن نوشتار هنوز نيازمند . توضيح دهمي علم به طور مختصر فلسفه

و در  و نيازهاي روز بنا به شرايط ،تكميل و ويراست است اضافي، توضيحات
ي ي فلسفههاي بااهميت در بارهپرسششماري از پاسخ به ي ارائهضمن براي 

ي ساختار و عامليت كه يكي از مسائل اصلي رشته برهم كنشو اجتماعي  علم
ي قسمت دوم از معرفي آراي باسكار و دست به كار تهيهشناسي است جامعه

ي كه روي هنگام .كه پيش روي خواننده قرار دارد رئاليسم انتقادي گشتم
تازه تصميم گرفته بودم كه بخش دوم نوشتارم پيرامون باسكار در گذشت 

مرگ . اش را كه پيشتر وعده كرده بودم، پي بگيرممعرفي او و آراي فلسفي
هاي دوستاني چند كه با واكنش .انگيزي بوددهنده و غم نابهنگام او خبر تكان

- شدند كه در ستايش كوتاه و خويشتنبه من يادآور مي اهميت او» گيرياندازه«

                                                           
  190. ص .1375 تهران، نيلوفر،. اذينبه. ا. ي مسفر دروني، رومن روالن، ترجمه  1
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و بدون  امگويي كردهي سوسياليست گزافهام از اين فيلسوف برجستهدارانه
 هر گونه آشكارو يا ته نهفهاي او به نحوي خواندن حتي صفحاتي از كتاب

، بر تاثر من كردندانكار مي سرمايهدر مباحث پيرامون  را او موضوعيت داشتن
پي بگيرم و تر مصممانهوجب آن شد كه كارم را م هابحثالبته اين . افزود

به هاي فلسفي او كمك تدريج اهميت دوستان نيز بهاين اميدوار باشم كه 
ي باري، به پاس بزرگداشت اين شخصيت برجسته .ماركسيسم را دريابند

سوسياليست تالش كردم تا اين بخش را هر  ماركسي و سياسي-فلسفي- علمي
اين است آن . رار بدهمچه زودتر به پايان رسانده و در اختيار عالقمندان ق

اميدوارم دوستان . ماه اخير موفق به انجامش شدمسه در اين دو چيزي كه 
خوانند با طرح پرسش و بحث، و كرده و اين نوشتار را ميعالقمندي كه لطف 

، مرا براي بهبود و ويراست اين نوشتار موجود در يادآوري كمبودهايهمچنين 
اين متن . و به پايان رساندن قسمت سوم و نهايي مطلب ياري دهندآن ي دوباره

تقديم  اهو ر ناقابل را به دختران و پسران جوان، پرشور، سرزنده و جوياي دانش
هاي بسيار گرم و كه در اين مدت براي من پياماز دوستان عزيزي هم  . كنممي

آوري مرا در جمع حتيزانيار ايومن عزيز همچون  و برخي ،مهرآميزي ارسال
اي هاي جانانهتشويق به نحوي از انحاء ي كارمطالب مورد نظرم كمك يا در ادامه

، فرهاد فرهاديان ي كهگفتگوهايجا دارد كه از  .كنمگزاري ميسپاسكردند 
و همچنين ، با من داشتند و محمد خاني پيرامون رئاليسم انتقادي فرزانه جليلي

 Hiwa، نى  قرهمحمد مهدي شوقي،  بنفشه كمالي، الهه كالني، يدوستي صميمانه

Aso ،YE EB ،اشكان خراساني، ويژه امين حصوري،دوستان پراكسيس به 
، ميترا )ها مثال زدني استناپذير طاها در بحثشور و شوق وصف( طاها زينعلي

محبت با  نامشان در خاطرم نيست اما كه يگر دوستانيد ويوسفي، عسل اخوان، 
در پايان از  .گزاري كنمسپاس نداثري نيكو بر نوشتارم داشت انهايشپيگيريو 

و  ، از شهاب برهانمانمكاتباتاش در محبت و حوصلهكيانوش ياسايي بابت 
از جان محمد جليلي، افشين پيرامون متن،  انبابت بازخوردهايش تراب ثالث
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- ها و دلگرميتشويقابت ب ،گراميان بهروز و ييآقا حسن ،يقهفرخ شمس

مفيد واقع روزي حتما «كه اش دهندهي دلداريجمله، از بابك س بابت هايشان
همواره تنفس «به ياد ياشار دارالشفاء كه من  .كنمگزاري ميسپاس »خواهد شد

    3.»دهمدرياي زنده را تشخيص مي
   

  1393پنجم دي ماه فروغ اسدپور  
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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
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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
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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
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 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 
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  ي شناختجامعه به مثابه ابژه :ناتوراليسم انتقادي :فصل سوم

پرسد اين است كه جامعه چگونه پرسش ژرفاگرايي كه باسكار در اين زمينه مي
مثابه يك فعاليت اجتماعي معين ممكن شود؟ باسكار بايد باشد تا علم به 
هاي روسو و هابز و ديگران كه به فرضيه يا داستان 53برخالف آلتوسر متاخر

پذيري و عدم دهد تا خودانگيختگي در پيدايش جامعه و بازگشتارجاع مي
و (شناسانه و علمي، وجود ثبات آن را توضيح بدهد قصد دارد كه به نحوي هستي

جامعه و امكان فعاليت علمي براي شناخت آن و نيز امكان تغيير و ) ايشنه پيد
  .آن را توضيح بدهد) و نه فروپاشي(دگرگوني 

  

  مردمجامعه و 

به نظر باسكار توضيح جامعه يعني توضيح ساختارهاي مختلفي كه مسئوليت 
به نظر رئاليسم انتقادي . ي آنها استهايشان به عهدهوجود جوامع و دگرگوني

هاي اجتماعي يك شرط الزم براي هر شكل. جوامع قابل تقليل به مردم نيستند
آنها ) به معناي دوام و پايداري( و پيشاموجود بودن اندمندگونه كنش نيت

كند و در ضمن هاي احتمالي تحقيق علمي تثبيت ميشان را همچون ابژهاستقالل
بر اساس اين درك . دبخشنيروهاي عليتي جوامع است كه به آنها واقعيت مي

جامعه متشكل از افراد يا گروهها نيست، بلكه تجلي و بيان مجموع روابطي است 
ي حركت اصلي نظريه. شان قرار دارندكه افراد و گروههاي انساني درون
-هاي ظاهري و مرئي زندگي اجتماعي، آناجتماعي هم حركت از سوي پديده

پردازي شده است، به درگير تجربههاي اجتماعي عاملي گونه كه در تجربه

                                                           
۵٣ Philosophy of the Encounter Later Writings, 1978-87, Louis 
Althusser 
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حاال به خاطر ظرفيت علم  .بخشندسمت روابط اصلي است كه آنها را ضرورت مي
توان گفت اين علم بطي است كه مياجتماعي براي روشن كردن يك چنين روا

بخشي علم اجتماعي منوط است به قدرت اما قابليت رهايي. بخش استرهايي
كند و يكسره  پيامدي از آن كه درون آن كار مي توضيحي آن در زمينه و متني

او از يك : ي توضيح جامعه به طور كلي دو جنبه داردنظر باسكار در زمينه. است
سو قبول دارد كه جامعه فقط در پرتو فعاليت عقالني انسانها وجود دارد اما از 

. دمند انسانها باشي فعاليت نيتسوي ديگر منكر اين است كه جامعه نتيجه
ي متداوم بين افراد و گروههاي بزرگ توضيح جامعه را بايد در پرتو رابطه

گويد كه علت جنگ را در او در همين رابطه مي. انساني جست و نه رفتار آنها
ها را در انگيزه و رفتار بندي شكالتعلت بسته. جوييماستدالل سربازان نمي

بندي به رباز و عمل بستهجوييم هر چند عمل جنگيدن به رفتار سكارگر نمي
ما نيازي به دانستن قواعد عرضه و تقاضا نداريم تا . رفتار كارگر منوط است

زنيم و آن قواعد را چيزي بخريم همانطور كه قواعد زبان را نادانسته حرف مي
شايد ساختارهاي عميق زبان مرزهايي را بر نوع سخن گفتن ما . بريمبه كار مي

اين . كنند كه چه چيزي بر زبان بياوريم و بگوييمنمي تحميل كنند اما تعيين
ي خلق منطقي كند اما افسانهانسان را حفظ ميعامليت رويكرد به علوم اجتماعي، 
كند كه سازوكارهاي اجتماعي باسكار تاكيد مي. ريزديا تاريخي جامعه را دور مي

كنند وجود مي تهايي كه هدايي فعاليتشان فقط به واسطهبرخالف انواع طبيعي
به . ها شناسايي شوندتوانند به نحوي تجربي مستقل از آن فعاليتدارند و نمي

به اين ترتيب . همين خاطر اين سازوكارها خود بايد محصوالت اجتماعي باشند
نه تنها بايد : دهنداي انجام ميمردم در فعاليت اجتماعي خويش كاركرد دوگانه

بلكه بايد شرايط ساخت آنها را هم بسازند يعني محصوالت اجتماعي را بسازند 
يا كم يا (شان را بازتوليد هاي اصلي توليديي فعاليتكنندهساختارهاي هدايت

شناختي را مدل فعاليت باسكار اين رويكرد يا مدل هستي. كنند) بيش دگرگون
نامد كه ديرتر توضيح بيشتري ساز يا ترانسفورماسيونال مياجتماعي دگرگون
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 ساختارهاي اجتماعي خود، محصوالت چون. ر اين باره داده خواهد شدد
اند بنابراين دگرگون شدني هم هستند و به اين ترتيب فقط به نحوي اجتماعي

- مفصل يبه اين ترتيب جامعه بايد همچون توده. نسبي پايدار و باثبات هستند

م درك شود يعني اي از  ساختارهاي نسبتا مستقل، آفريننده و بادوابندي شده
يك تماميت پيچيده كه هم در عناصرش و هم در روابط بين آنها در معرض 

هايي كه ي فعاليتاگر كه ساختارهاي اجتماعي تنها به واسطه. تغيير قرار دارد
توانند مستقل از درك كنند وجود داشته باشند، در اين صورت نميهدايت مي

توانند مستقل از مفاهيم ي ساختارها نميشان باشند يعنهايگران از فعاليتكنش
چون . شان وجود داشته باشندها و اهدافي فعاليتدر بارهعاملين هاي و نظريه

هاي ها هم ابژهها خود محصوالت اجتماعي هستند پس هميناين مفاهيم و نظريه
ها هم فقط داراي شوند و در نتيجه اين ابژهممكن دگرگوني محسوب مي

  . ستقالل نسبي هستندپايداري و ا

امرجنت است /ي خصوصيات جامعه كه خود امري نوپديدباسكار به واسطه
ي شمارد كه بر ناتوراليسم در زمينهشناختي را برميهاي هستيبرخي محدوديت

ساختارهاي اجتماعي بر خالف ساختارهاي طبيعي . 1: شوداجتماعي تحميل مي
ساختارهاي اجتماعي . 2. كنند وجود ندارندهايي كه هدايت ميمستقل از فعاليت

ي اين كه با بر خالف ساختارهاي طبيعي مستقل از درك كنشگران در باره
ساختارهاي اجتماعي . 3. دهند وجود ندارندفعاليت خويش چه كاري انجام مي

برخالف ساختارهاي طبيعي تنها داراي دوام و پايداري نسبي هستند و در نتيجه 
در آنها را نبايد جهانشمول به معناي تغييرناپذيري در زمان و  گرايشات موجود

هاي واقعي در ي تفاوتدهندهاينها همه نشان. درك كرد) يا فراتاريخي(مكان 
پس . باشندهاي شناخت در قلمرو علوم طبيعي و قلمرو علوم اجتماعي ميابژه

وهايي است ي گرايشات و نيربندي شدهجامعه يك مجموعه از ارتباطات مفصل
كم برخي از آنها دست(شان تنها تا جايي وجود دارند كه كه برخالف انواع طبيعي
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شوند و ضرورتا عامل اعمال مي) ي انسانهاو البته در نهايت از راه فعاليت عامدانه
نظري ي تحقيق امري  جامعه به مثابه ابژه. ثابتي جدا از زمان و مكان نيستند

اطيسي ضرورتا قابل درك است ولي دقيقا ننند ميدان مغاست به اين معنا كه هما
يعني . تواند مستقل از تاثيراتش شناسايي شودهمچون ميدان مغناطيسي، نمي

به اين معنا جامعه . توان نشان دادتواند دانسته شود ولي وجودش را نميفقط مي
آنچه كه  هاي مورد تحقيق علوم طبيعي ندارد اماتفاوت زيادي با بسياري از ابژه

توان مستقل از تاثيراتش كند اين است كه نه تنها جامعه را نميآن را متمايز مي
هر چقدر هم اين موضوع از . شناسايي كرد بلكه اصال مستقل از آنها وجود ندارد

. كندشناختي عجيب به نظر بيايد مشكل شناختي خاصي ايجاد نميديدگاه هستي
هاي قهرآميزي است كه اراي همان قدرتدر ضمن به نظر باسكار جامعه هم د

ي از نظر باسكار محدوديت عمده. هاي طبيعي نيستندشباهت به قدرتبي
اي كه بر سر راه ناتوراليسم اجتماعي وجود دارد به اين دليل شناسانهشناخت

-هاي باز؛ يعني در نظاماست كه سازوكارهاي اجتماعي به ندرت خود را در نظام

هاي اجتماعي زيرا نظام. دهندتجربي ثابت ندارند، نشان مي هايي كه تنظيمات
ي مسئله. توانند به شكل آزمايشي به بستار دست يابندخودانگيخته نيستند و نمي

هاي بسته اين است كه امكان تست نظريه را شناختي در فقدان نظامواقعي روش
اجتماعي و علت  هاي علومبنابراين معيار رشد و تكامل عقالني نظريه. نداريم

- بينيجايگزيني آنها با يكديگر، بايد به روش توضيحي درك شود و نه پيش

هاي خاص خويش است و مندياما به جز اين، جامعه هم داراي قانون. گرانه
از . دهندگونه نشان مياينجا هم مانند قلمرو علوم طبيعي، قوانين خود را گرايش

هاي باز و بسته يكسان است دليلي ندارد ظامي عملكرد قوانين در نآنجا كه شيوه
با . ي عمل قوانين اجتماعي متفاوت از قوانين طبيعي استكه  تصور كنيم شيوه

اين كه ضرورت دارد كه در اين حيطه صرفا روي توضيحات تكيه كنيم اما در 
اي اگر به لحاظ توضيحي نظريه و يا فرضيه. شودايجاد نميروش تفاوتي  خود

ي علوم طبيعي قابل ي نظريهدر اين صورت آن هم به همان اندازه اثبات شد
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ي ي ديگر اين است كه معموال بايد بين دو نظريهنكته. پذيرش و كاربرد است
از نظر باسكار اين . الف و ب، يكي را براي كاربرد بر جهان گزينش كنيم

تاريخي گزينش دشواري خاصي در بر ندارد زيرا موضوع علوم اجتماعي اموري 
-و ساختارمنداند، و روابط تاريخي و اجتماعي هم بر سر راه انواع ممكن نظريه

تفاوت مهم علوم اجتماعي با علوم طبيعي اينجا . كنندسازي محدوديت ايجاد مي
است كه علوم اجتماعي بخشي از ميدان تحقيق خود هستند، يعني خودشان را 

برند هاي توضيحي كه به كار ميتوان در قالب مفاهيم و قوانين آن نظريهمي
ي دروني با موضوعات خود هستند كه علوم توضيح داد، يعني داراي يك رابطه

هاي شناخت مستقل از فرايند توليد در جهان طبيعي ابژه 54.طبيعي فاقد آن است
كنند اما در قلمرو اش هستند وجود دارند و عمل ميشناختي كه آنها ابژه

تواند به نحوي عليتي و يرا فرايند توليد شناخت مياجتماعي اينطور نيست ز
- در اين قلمرو فقط با نظام. هاي مورد نظردروني مرتبط باشد با فرايند توليد ابژه

بنابراين علوم اجتماعي براي يافتن سازوكارهاي متعدد . هاي باز روبرو هستيم
هاي باز مكنند بايد در نظابرآيندي كه زندگي اجتماعي را تعيين مي/نوپديد

توضيحي . توان گفت كه علوم اجتماعي الفبه طور كلي مي. اجتماعي تحقيق كنند
علومي با مقدمات هرمنوتيكي . علومي بدون نظام بسته هستند پ. هستند ب

هر علم اجتماعي با اين . هستند) هاي پيشينپردازيپردازي و مفهومنظريه(
  . ها بايد مواجه شودشرطپيش

ي جامعه كه شناسانهست كه پس از بيان مختصات هستيحال نوبت آن ا
خدماتي را كنند، در قسمت زير كاربست ناتوراليسم را بر جامعه محدودتر مي

به نظر باسكار و كلير با رويكرد ناتوراليستي خود براي علوم  رئاليسم انتقادي كه
نقد : شماريم و سپس آنها را بيشتر توضيح دهيماجتماعي انجام داده است بر

                                                           
توان در پيوند ھای مارکس را میاين نکته به اين معنا است که پيدايش و تکوين مثال انديشه   ۵۴

ی مشخص تاريخی و برآمده از دل شرايط خاص اجتماعی توضيح تاريخی و نظری با يک دوره
  .داد
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مند براي درك مسائل هاي مفهومي و نظامپوزيتيويسم و فراهم كردن دستگاه
  .اجتماعي و پژوهش آنها

  

  نقد پوزيتيويسم: جامعه و فعاليت علمي

ي جامعه با دو رويكرد به نظر باسكار در دو قرن گذشته در پيوند با مطالعه
ويژه غيرانتقادي كه از جمله و بهرويكرد ناتوراليستي . الف: ايمعمده روبرو بوده

- شناختي است كه عموما با نام پوزيتيويسم شناخته ميگرايي هستيشامل تجربه

- رويكرد ضدناتوراليستي كه عموما با تفسير و تاويل رفتارهاي كنش. ب. شود

باسكار هر دوي اين رويكردها . گران سروكار دارد و عموما هرمنوتيك نام دارد
-ها به تجربهزيرا كه هر دوي اين نحله نامدپوزيتيويسم مي هايي ازرا شاخه

هاي ناتوراليستي بر پوزيتيويستدر حالي كه  .شناختي پايبنداندگرايي هستي
هاي شناختي بين طبيعت و جامعه اصرار دارند پوزيتيويستشباهت روش

هر گونه شباهت ضدناتوراليستي كه به ويژه پايبند سنت هرمنوتيك هستند و 
باسكار رويكرد . كننداين دو قلمرو را رد مي علوم مربوط به شناختي بينوشر

ي خود به جهان طبيعي و جهان اجتماعي را ناتوراليسم شناسانههستي
 نوعي به رويكرد اين كه است معنا اين به ناتوراليسم يواژه. نامدمي انتقادي
 يواژه. دارد باور اجتماعي و طبيعي سپهر دو هر در شناسيروش همانندي
. دارد اجتماعي جهان و طبيعي جهان بين تفاوت بر داللت اصطالح اين در انتقادي

شباهت و هم تفاوت بين اين دو  هم انتقادي ناتوراليسم اصطالح ترتيباينبه
از آنجا كه پيشتر در مطلب معرفي رئاليسم انتقادي به  .گيردجهان را در نظر مي

ام اينجا بيشتر به نقد با ناتوراليسم پوزيتيويستي پرداختهي نظري باسكار مقابله
  .پردازمپوزيتيويسم ضدناتوراليستي يا هرمنوتيك از منظر رئاليسم انتقادي مي
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دو شاخه از فلسفه بر اين نظر است كه اگر خطاي  باسكار در رابطه با اين 
- ابل بين جنبهها ناديده انگاشتن يا كم اهميت دادن به وابستگي متقپوزيتيويست

ي ناگذرا در علوم اجتماعي است خطاي سنت هرمنوتيك نابود ي گذرا و جنبه
ها امكان نقد علمي و امكان رهايي هر دوي اين سنت. ي ناگذرا استكردن جنبه
ها رويداد است ي شناخت از نظر پوزيتيويستدر حالي كه ابژه. برندرا از بين مي

ها به درستي ضدپوزيتيويستبه نظر باسكار،  .ها كنش استاز نظر هرمنوتيك
- اند اما اين اصرار منجر به تشويق نوعي ارادهعامليت انساني اصرار كردهروي 

اين چيزي نيست مگر وارونه كردن جبرگرايي در شكل . گرايي كامل شده است
ي دوركهيم هاي دروني شدهي سارتر و ارزشهاي آزادانه انتخاب شدهخويشتن

تقابل  سنت هرمنوتيك از نظر. مندي استدرك نادرستي از قانون كه بازتاب
همين دليل هم به تقابل اهميت زيادي دارد، به هو امر يك پذيربين امر تكرار

  .اندقائل) و تاريخ ،ذهن، فرهنگ(مطلقي بين علوم طبيعي و علوم انساني 

خاطر به مشكل رويكرد هرمنوتيك اين است كهتوان گفت كه ميب ترتي اينبه 
. تواند امر كلي حاكم بر امر خاص را توضيح دهدنمي. بينددرخت، جنگل را نمي

كننده كه امور خاص و تواند از ساختارها و سازوكارهاي اجتماعي تعييننمي
از آنجا . دست بياوردپذيرند، شناختي بهتكين هم تاحدي در پرتو آنها توضيح

ي مشاهده(مندي قانوناز  هاستپوزيتيوي كه طرفداران هرمنوتيك تعريف
در صورتي كه علت الف وجود داشته باشد : رويدادها و تكرارپذيري توالي آنها
را منحصر به  پذيرند بنابراين آنميرا ) افتدتاثير آن ب هم در ادامه اتفاق مي

توان توالي زيرا كه در جهان اجتماعي به ندرت مي .دندانقلمرو علوم طبيعي مي
از همين رو هم سنت هرمنوتيك بر . را به نحوي تجربي مشاهده كرد رويدادها
ي و نوع رابطه نيز رابطه» چيزها«ي تحقيق در علوم طبيعي كه ابژهاست  اين نظر
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ي اش رابطهي محقق با ابژهاما در علوم اجتماعي رابطه 55،ابژه است- بين سوژه
  .فردي و اجتماعي استهاي كنش هم تفسير و تاويل ي»ابژه«و  سوژه با سوژه،

هاي قلمرو طبيعي هم هنگامي كه منديكند كه قانونتوجه نميسنت هرمنوتيك 
شان در پيوند و در تداخل و پردازند شكل بروز و عملدر نظام باز به فعاليت مي

طرفداران (ها اين. يابدها جرح و تعديل ميمنديتقابل با ديگر نيروها و قانون
ها درستي در مقابل قوانين سفت و سختي كه پوزيتيويستبه) سنت هرمنوتيك

ترس . اندكنند بر موضوع عامليت انسان انگشت گذاردهها پايفشاري ميبر آن
ي ما را نحوي كامل جهان هر روزهكه قوانين كشف شده بهآنها از اين كه چنان

- اما آن. ها باقي نماند، قابل درك استگري انسانكنند، جايي براي كنشكنترل 

گريزي است كه منجر به تشويق نوعي چه كه قابل درك نيست آن نوع عقل
اين همان وضعيتي است كه به . استگشته شدگي كامل گرايي كامل يا شئياراده

سويگي فاهمه هستيم و چيزي  هنوز عميقاً گرفتار يك …«بيان هگل در آن 
 آزادي و هستي آن در كه نخستيني علت يا ـ دانيم نمي آن يا …تر از اين  بيش
 بيان به ـ) شودمي فرض( مطلق افراد استقالل يا) است( موهومي فقط فرد

همين  به بنا 56.»ايمنكرده »آن نه … اين نه« به اي اشاره هيچ) هنوز( …ديگر
كنند كه اي رشد ميگرايانههاي اجتماعي ارادهسو نظريهدرك است كه از يك

-و از سوي ديگر نظريه. دهنداجتماعي قرار ميكنش فرد را مبناي ساختارهاي 

مند و دروني هاي اجتماعي را چنان قدرتمنديهاي اجتماعي داريم كه قانون
- ارادگي مطلق افراد منجر ميشدگي كامل و بيدانند كه به نوعي شئيشده مي

                                                           
ی بين سوژه و ابژه به معنای رايج و ی دانشمند و طبيعت در واقع رابطهديديم که رابطه  ۵۵

کند و در صورت طرح ی ناگذرای شناخت با ما ھمکاری میمتدوال آن نيست زيرا طبيعت يا ابژه
در ضمن در علوم اجتماعی تضمينی . دھدنحوی شايسته میھای درست پاسخ ما را به پرسش

به مورد رويکرد . ی سوژه با سوژه باشد اش واقعا رابطهی محقق با ابژهوجود ندارد که رابطه
توان اشاره کرد و اين که کارگران ی فورد در رابطه با کارگران میشناسان کارخانهجامعه

. اميدند که به معنای دوشيدن حداکثری کارگران استنرويکرد آنان را جامعه شناسی گاوی می
ھای ضدھژمونيک از نگاه کنيد به کتاب روشنفکران و پروژه. مواردی از اين دست فراوان است

  . ھمين قلم
. ی حسن مرتضویترجمه. ی فلسفی ھگلنگاه کنيد به دانشنامه  ۵۶
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 »آن هم و اين هم« عبارتي به يا و »آن نه…نه اين «اي از اين رويكرد نمونه. شود
 منطق هايمنديقانون به بارها ماركس. كرد مشاهده ماركس نزد توانمي را

 طبيعي نيروهاي با را آنها ناپذيرياجتناب جبر و و است كرده اشاره سرمايه
اما در عين حال به نيروهاي ديگري هم اشاره كرده . انسته استد پذيرمقايسه

. كنندرا جرح و تعديل مي ايستند و آناست كه در مقابل اين نيروي قدرتمند مي
او در ضمن معتقد بود كه همانطور كه امكان خاموش كردن يك ماشين يا امكان 

هاي همان ترتيب هم از راه كنشهاي طبيعي وجود دارد بهعدم تحقق گرايش
   .داري خاتمه دادتوان به عمر سرمايهپيوسته ميهممند و بهنظام

هاي انساني است بنابراين آنها وتيكي كنشي شناخت سنت هرمناز آنجا كه ابژه
زيرا به قوانين و گرايشات قانونمند كه . هم نظرگاهي پوزيتيوريستي دارند

هاي گزارهمعموال داراي سرشت فراپديداري هستند و اين كه به همن دليل هم 
، توانند داراي سرشت فراپديداري باشندميي مربوط به آنها شناسانهشناخت

ي دانش و شناخت نبايد تنها در باره از نظر باسكاردر حالي كه . دمتعهد نيستن
ي تواند و بايد در بارهباشد بلكه مي )در اينجا يعني رفتارها( پديدارها

ها را ايجاد يا  ساختارهاي زيريني باشد كه پايدارتر از پديدارها هستند و آن
توانند ناخت ميدر ضمن بارها ثابت شده است كه مدعاهاي ش. سازند ممكن مي

تواند گول بزند و در يعني اين كه پديدار مي. داراي سرشت ضدپديداري باشند
اين معنا شناخت از ساختارهاي عميق نه تنها به. تقابل با واقعيت زيرين باشد

ها را توضيح بدهد، بلكه  تواند آنتواند فراسوي پديدارها برود، نه تنها مي مي
   57.ها باشد با آنتواند در تضاد چنين مي هم

                                                           
کار فراتاريخی . ارکس اشاره کنيمی شکل ارزش نزد متوانيم به نظريهبه عنوان نمونه می  ۵٧

ھای مختلف اجتماعی انجام شده است به سادگی قابل انسانی که ھمواره در طول تاريخ در شکل
دار ھای بسيار ادامهبحث. شودداری انجام میتشخيص از کار اجتماعا معينی نيست که در سرمايه

يا ھنگامی که مارکس در . گيردبر سر کار مجرد اجتماعا الزم اصوال از ھمين جا سرچشمه می
ی "[بانوی گريزپا"شيئيت ارزش کاالھا از اين جھت با «: نويسدی نخست سرمايه میپاره

ای ماده نيز به شيئيت حتی ذره" توان آن را پيدا کردداند کجا میآدم نمی"تفاوت دارد که ] شکسپير
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شود كه امر سنت هرمنوتيك به داليلي كه در باال گفته شد به نوعي موجب مي 
اجتماعي به مثابه رفتارهاي انساني تعريف شود، اگر چه يك رفتار معين و 

ي علوم در حالي كه به نظر باسكار ابژه. مندمند يا قاعدهخاص، مثال رفتاري نيت
بايد به ساختارهاي چون . ي رفتار فردي فروكاستمقولهتوان به اجتماعي را نمي

آميزند و رفتارهاي متفاوتي نگريست كه در قلمرو زندگي اجتماعي به هم مي
شناسي بنابراين در اينجا هم بايد به جاي هستي. شوندفردي را سبب مي

ي ساختارهاي اما مطالعه. شناسي ساختارها را وارد تحليل كردرويدادها هستي
ي آزمايشگاهي در تماعي چگونه ممكن است وقتي كه امكان ايجاد نظام بستهاج

به نظر باسكار علوم انساني به علت فقدان نظام بسته . علوم اجتماعي وجود ندارد
بيني كنند و توانند رويدادها را پيشامكان تست كردن تجربي نميفقدان و 

چيزي كه ديرتر به آن باز  .توانند به نحوي توضيحي عمل كنندبنابراين فقط مي
  . اشاره خواهد شد

ي تحقيق سوژه به مثابه بنيان جامعه و ابژه- با فرمول سوژه چيزي كه هرمنوتيك
ها به معناي دقيق كلمه روبرو كند اين است كه ما با روابط بين انسانفراموش مي

روابط  اجتماعي روبرو هستيم و اين روابط اجتماعي هم هميشه به  نيستيم بلكه با
همچون  ناتوراليسم انتقادي هم. اندپردازي نشدهاي مفهومنحو بسنده
اين . به تفاوت بين جهان طبيعي و جهان اجتماعي معترف است هرمنوتيك

داند كه ساختارهاي اجتماعي بر روابط تفاوت را هم ناشي از اين واقعيت مي
شناسي از جهان طبيعي همين دليل به لحاظ هستياجتماعي استوارند و به

شناسي مشروط به لحاظ هستيبه ساختارهاي اجتماعييعني اين كه . اندمتفاوت
- و البته مي. ها هستندانسان يهاي معنادار و خودادراكفعاليت انساني و كنش

                                                                                                                            
يت محسوس و زمخت کاالھای مادی ی مقابل شيئشود و از اين لحاظ نقطهارزش کاالھا وارد نمی

کار مشخص به : ارز اين استبنابراين، دومين ويژگی شکل ھم«: خوانيم کهيا ديرتر می. »است
ارز  اين است که سومين ويژگی شکل ھم...شودشکل پديداری ضد آن، يعنی کار مجرد، تبديل می

کارل . »شوداعی تبديل میواسطه اجتمکار انفرادی به شکل ضد خود، يعنی به کار در شکل بی
  ١٣٨۶ی انتشارات آگاه موسسه. سرمايه جلد يکم، ترجمه حسن مرتضوی: مارکس
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اي از جهان هر مطالعهبراي  ها، معناها و باورها نيزدانيم كه درك اين كنش
دربرگيري عنصر هرمنوتيك در كار (اهميت بسياري دارد  اجتماعي و انساني

د جامعه هم بدون نهمانطور كه علوم اجتماعي بدون جامعه معنا ندار ).پژوهشي
ي علمي يا ايدئولوژيك از خود قابل درك نيست، حتي اگر اين نظريه فقط نظريه

اما  .گران از فعاليت خويش دارندكه كنشعبارت باشد از مفاهيم و دركي 
ي علم اجتماعي بر اين نظر است كه مشغلهناتوراليسم انتقادي از سوي ديگر 

هاي اجتماعي  ها و باورهاي افراد و گروهبرخالف رويكرد هرمنوتيك فقط كنش
ي ساختاري ها و آن زمينهاش شرايط اجتماعي اين كنشنيست، بلكه مشغله
توان ترتيب معناها را نمياينبه. گيرندآن شكل مي ونها دراست كه اين كنش

. دهندها را شكل ميجدا از ساختارهايي تفسير كرد كه پراتيك مادي انسان
مندي كه شرايط كنش و تنها پس از شناسايي آن ساختارهاي قانون نابراينب

هاي و كنشها توان به بررسي ايدهدهند ميها را شكل ميتكوين باورهاي انسان
در ضمن از . اي نوپديد از هستي اجتماعي پرداختمثابه اليهتكين و خاص، به

جا كه ساختارهاي اجتماعي مشروط به فعاليت و كنش و ادراك انساني آن
هاي علوم اجتماعي خصلتي اجتماعي و تاريخي دارند و بسيار هستند بنابراين ابژه

   . شرايط و وضعيت معين هستند هاي علوم طبيعي وابسته بهبيشتر از ابژه

ي خود به جهان شناسانهطور كه در باال اشاره شد باسكار رويكرد هستيهمان
يعني همزمان با اعتقاد به . نامدمي طبيعي و جهان اجتماعي را ناتوراليسم انتقادي

بين اين دو  تفاوت بر اجتماعي و طبيعي سپهر دو در شناسيروش همانندي نوعي
اين دو جهان از پوزيتيويسم بين با بيان تفاوت  .ورزدمطالعه تاكيد ميسپهر 

در هر دو قلمرو  شناختيگيريم كه به نوعي همانندي غيرانتقادي روشفاصله مي
 هم با بيان شباهت آنها. شودمعتقد است، طوري كه تفاوت در اين ميان گم مي

باور دارد و همانندي  گيريم كه به تفاوت محض اين دواز هرمنوتيك فاصله مي
عبارتي هم به همانندي و هم به تفاوت اهميت اين رويكرد به. گيردرا ناديده مي
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همانندي روش علمي را در هر دو قلمرو قبول دارد و در همان  يعني. دهدمي
  .حال به تفاوتي جدي درون اين همانندي نيز اعتقاد دارد

-جامعهمتداول در علم  هايسيشنابينم كه روشپس از اين توضيحات الزم مي

- به نام هاشناسياين روش. كرده است نقدشانرا طرح كنم كه باسكار شناسي 

 تركيبي سيشناروش وشناختي روشگرايي كلشناختي، روشفردگرايي  هاي
شود و گرا پرداخته ميو كلشناسي فردگرا ابتدا به روش. شوندشناخته مي

هاي شناسيپس از معرفي اين روش .شودتوضيح داده ميتركيبي مدل  سپس
شناسي رئاليسم انتقادي يا مدل چهارم بررسي جامعه و مردم به اصلي، روش

در . كشمي توامان متمايز و وابسته به يكديگر را پيش ميعنوان دو هستنده
  .  رسيمشناسي او ميادامه به ماركس و توضيح جامعه

 

  ناسيشدر جامعه عليه فردگرايي و كل گرايي

و بين وبر  متداول  خط تقسيمشناسي هاي جامعهباسكار در رابطه با نظريه
يا چيزهايي (هاي اجتماعي را همچون نتايج ابژهوبر . پذيرددوركهيم را مي
هاي دوركهيم ابژه 58.بيندها مييا معنامند انسان رفتار عامدانه) تشكيل شده از

                                                           
شناسی علمی است که برای يافتن تعبيری علی از ماھيتت و آثار آن جامعه: "نويسدوبر می  ۵٨

ه آن رفتار انسانی است ک" کنش"در اينجا مقصود از . کندکنش اجتماعی را درک تفسيری می
کنش ممکن است . چنين کنشی يا برونی است يا کامال درونی. دارای معانی ذھنی خاصی باشد

ی شرکت فعال در موقعيتی بخصوص، يا خودداری عمدی از چنين مشارکتی يا پذيرش منفعالنه
منتھا، يک کنش زمانی اجتماعی است که شخص عامل، رفتار ديگرا را نيز در معانی . آن باشد

برای يک تحليل علمی . ... ظور کند و رفتار خويش را با توجه به آن جھت دھدذھنی خويش من
تر است که ھر رفتار غيرعقالنی را به عنوان انحرافی از کنش عقالنی شناختی، مناسبنوع

تواند اين گونه تحليل شود که ما می" ھراس در بازار بورس: "برای مثال. خالص در نظر گرفت
م که در صورت عدم تاثيرگذاری عوامل غيرعقاليی، روند کنش افراد کنيدر ابتدا تعيين می

تر اين است ی سياسی يا نظامی، راحتبه ھمين منوال، در بررسی يک مباررزه. بودچگونه می
که شرايط موجود و اھداف طرفين را در نظر بگيريم و سپس تعيين کنيم که روند کنش عقاليی 

اه کنيد به اقتصاد و جامعه ماکس وبر ترجمه عباس منوچھری نگ. »در اين ارتباط چه خواھد بود
  ١٣٨۴مھرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده تھران 
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آن خود با حالتي خارجي نسبت به اجتماعي را همچون چيزي داراي زندگي از 
. ي وبر ولونتاريستي استنظريه 59 .بيندفرد و داراي قدرت قهر نسبت به او مي

. اندقرار دار با يكديگر) جامعه(به باال ) فرد(ي پايين جامعه و فرد در يك رابطه
ي دوركهيم مبتني بر نظريه. استيانه شناسي او فردگرابه همين دليل هم روش

                                                                                                                            
ی ی وبر روشن است، زيرا که او اصوال کنش را ابژهشناسی فردگرايانهدر گفتاورد باال روش

او . متمرکز است شناسی رويدادھا و رفتارھاداند و به اين معنا بر ھستیشناسی میتحقيق جامعه
ھر مصنوعی، مثال يک ماشين، تنھا از طريق آن مفھومی که در ...«: نويسددر جای ديگری می

ی کنش با مقاصد بسيار مختلف ناشی ميشود، ايجاد و کاربرد آن نھفته، يعنی مفھومی که از رابطه
. ماندرک باقی میبدون مراجعه به چنين مفھومی، اين ماشين کامال غير قابل د. قابل شناخت است

ی آن با کنش انسان است، خواه پس، آنچه در مورد اين ماشين قابل درک و شناخت است، رابطه
ای است که شخص يا اشخاص کنشگر اين ھمان رابطه. به عنوان وسيله و خواه به عنوان ھدف

است که چنين  از آن کامال آگاھند و کنششان در آن راستا قرار دارد و تنھا بر اساس ھمين مقوالت
  . ھمان جا. »"شناختند"اشيايی قابل 

ی خود دارد زمينهتعريف ماشين به عنوان مصنوعی که ساختارھای مکانيکی و طبيعی را پيش(
  ) ی ماشين با کنش انسان در اينجا به چه معنايی است؟ کدام انسان؟ھيچ اھميتی ندارد؟ رابطه
ی ديگر مقاصد شناختی، مثل قضاوت يا اھداف ھمچنين برا...«: نويسدوبر در جای ديگری می
-ھای اجتماعی ھمچون دولتھا، اتحاديهتر يا حتی الزم باشد که با ساختعملی، ممکن است راحت

. ای برخورد کنيم که گويی اشخاص حقيقی ھستندھای تجاری و بنيادھا به گونهھا، شرکت
ئوالن يا عامالن کنشھای مھم در نظر توان اينھا را به عنوان صاحبان حقوق و مسبنابراين، می

شناختی برای تفسير تفھيمی کنش، چنين ساختھايی بايد صرفا به گرفت اما در يک نگرش جامعه
ی  سازمان يافتن کنشھای خاص اشخاص در نظر گرفته شوند، زيرا در عنوان حاصل و شيوه

-برای مقاصد جامعه. ..ندروند کنشی که قابل تفسير تفھمی است فقط کنشھا بعنوان عامل مدنظر
وجود ندارد؛ برعکس؛ ھنگامی که در " کنشگر"شناسی چيزی به عنوان شخصيت جمعی 

و يا يک واحد " خانواده"، "شرکت سھامی"، "ملت"، "دولت"ای به شناسی اشارهچھارچوب جامعه
 شود آنچه مورد نظر است فقط يک نوع خاص از تکوين کنشھاینظامی يا يک ساخت مشابه می

  . ھمان جا. »اجتماعی واقعی يا ممکن افراد است
بينيم که حتی واحدھای اجتماعی ھمچون دولت به عنوان يک نوع خاص از تکوين اينجا می

  .شودکنشھای اجتماعی افراد درک می
من مجبور نيستم که با ھموطنانم به زبان فرانسوی حرف بزنم و مجبور ھم نيستم که پول «  ۵٩

اگر تالش کنم تا از اين ضرورت . توانم بکنمببرم اما کار ديگری ھم احتماال نمیرايج را بکار 
دار صنعتی من به مثابه يک سرمايه. باری ناموفق خواھد بودفرار کنم تالش من به نحو تاسف

. رومھای تکنيکی پيشين را استفاده کنم اما با اين کار به پيشواز ورشکستگی میآزادم که روش
ھميشه مجبورم  -جنگم کنم و با آنھا میه من خودم را از اين موانع و قوانين رھا میحتی وقتی ک

کنم باز ھم اين موانع و قوانين قدرت محدودگرشان و سرانجام بر آنھا غلبه می - که با آنھا بجنگم
  : برگرفته از ضميمه بر. »کشندکنند به رخ میرا از راه مقاومتی که اعمال می

Klassisk og Nyere Sociologisk Teori. 2002, Sociologisk Institute 
Københavns Universitet. 

کند ھای اجتماعی بر استقالل آنھا تاکيد میبينيم که دورکھيم به خاطر معيار بيرونی بودن فاکتمی
ه  اند اگرچمند انسانیھای نيتھای اجتماعی منوط به فعاليتدر برابر او بايد اصرار کرد که فاکت

 . قابل تقليل به آنھا نيستند
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قرار ) فرد(به پايين ) جامعه(ي باال جامعه و فرد در يك رابطه. است شدگيشئ
  .است يانهگراشناسي او هم كلروش. دارند

هاي مربوط به جوامع، گويد فاكتدكتريني است كه مي فردگرايي روش شناختي
هاي مربوط به افراد هاي اجتماعي به طور كلي، بايد در پرتو فاكتو پديده

هاي اجتماعي، و به ويژه ي پديدههمه« 60،مثال از نظر پوپر. توضيح داده شوند
كاركردهاي نهادهاي اجتماعي بايد همچون نتايج ناشي از تصميمات افراد درك 

ما هرگز نبايد به توضيحاتي راضي شويم كه در پرتو به اصطالح ...شوند
 شود كه نهادهاي اجتماعييا گفته مي 61.»شوندها برساخته مي"كلكتيويتي"
هاي تجارب فردي هستند كه براي تفسير فاكت "هاي صرف انتزاعيمدل"

هاي اقتصادي سياسي اجتماعي و همه چيز ديگر را يعني بحران. اندطراحي شده
هاي توان بر اساس رفتارها، روحيات، باورها، رفتارها و انتخاباز اين منظر مي

تن اين كه مردم موجوداتي اما به نظر باسكار گف. افراد استنتاج كرد 62»عقالني«

                                                           
ی باز و دشمنان آن جلد چھارم در بحثی پيرامون روش مبتنی بر اصالت پوپر در جامعه  ۶٠

پديدارھای اجتماعی جملگی «: رواشناسی از ميل جمالتی را ذکر ميکند به اين مضمون
-ی نيستند و نمیپديدارھای ناشی از طبيعت بشرند، و قوانين حاکم بر پديدارھای اجتماعی چيز

يا به عبارت ديگر قوانين طبيعت فردی " آدميان"توانند باشند مگر قوانين حاکم بر فعل و انفعاالت 
پوپر در . »...شوندايند، به جوھری از جنس ديگر مبدل نمیبشر، وقتی انسانھا دور ھم گرد می

ھای اصالت روانشناسی هبرانگيزترين جنبدر آخرين عبارت ميل، يکی از ستايش: نويسدادامه می
ی اين مکتب با اصالت جمع و اصالت کل و خودداری خورد و آن مخالفت خردمندانهبه چشم می

به اعتقاد من اصالت روانشناسی فقط تا . است...آن از تاثير پذيرفتن از رمانتيسم روسو يا ھگل
کند و سی تکيه میشنادر روش) در مقابل اصالت جمع(اصالت فرد «رود که بر جايی درست می

از قبيل کشورھا يا گروھھای  -اجتماعات" اعمال"و " رفتار"ورزد که به حق اصرار می
ی باز و دشمنان جامعه.  »بايد به رفتار و اعمال افراد انسانی تحويل و برگردانده شود -اجتماعی

  .  ١٣۶۵انتشارات خوارزمی . هللا فوالدوندترجمه عزت. آن

۶١ Roy Bhaskar The possibility of naturalism, a philosophical critique 

of the contemporary human sciences 1979. 

ی کنش انسانی است و اقتصاديات در علم عمومی در باره praxeologyپراکسيولوژی   ۶٢
يک شاخه از اين ) ی اصلی مکتب اتريشی در اقتصادياتچھره(ی لودويگ فون ميزس نظريه

ی اقتصادی به نحوی ھای نظريهميزس بر اين نظر است که تمام گزاره. شودتلقی میرويکرد 
ھا ھمانطور که از اين آکسيوم. اينداصلی به دست می) اصول بديھی(استنتاجی از چند آکسيوم 
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دهند بلكه در بهترين حالت اند توضيح چيزي نيست كه آنها انجام ميعقالني
وقتي كه عقالنيت قرار شد همه چيز را . توضيح چگونه انجام دادن آن است

                                                                                                                            
آکسيوم اصلی و بنيادين اين است که موجودات . نامشان پيداست به نحوی پيشاداده حقيقت دارند

  :نگاه کنيد به. کنندحوی ھدفمند و عقالنی رفتار میانسانی به ن

Ludwig von Mises: Human action, a treatise on economics,1966 
به جز . دھداش را در کتاب کنش انسانی رشد میی اقتصادیی نظريهميزس بر ھمين مبنا ھمه

منظر ھدفمندی و عقالنيت  از اين. شودی ساختار اجتماعی ھم بر ھمين مبنا آزموده میاين، ھمه
اقتصاددانان متعارف نوکالسيک به . ابزارانگارانه جزيی از ذات انسانی است و امری پيشاداده
ی جھان فرموله کرد که ھايی در بارهاين آکسيوم انتقاد دارند زيرا بر اساس ديدگاه آنھا بايد گزاره

فريدمن به عنوان مثال گفت که نيازی اما ميلتون . پذيرباشندبه نحوی تجربی قابل تست و بطالن
اين . بخش باشندنيست فرضيات اوليه تست و اثبات شوند اگر که نتايج استنتاجی از آنھا رضايت

ھايی پيشاپيش دانسته فرض چنين گزاره. اندنيز ناميده» حقايق ضروری«ھای پيشاداده را گزاره
ھا که اين گزاره. ی موارد معتبرندمهھا و برای ھھا و مکانی زمانشوند زيرا در ھمهمی
تواند ھمزمان در دو مثال اين که شخص نمی. شوند نيازی به اثبات ندارندھم ناميده می» تحليلی«

سوبژکتيو است . ميزس در اين معنا کانتی است. ھا استجا حضور داشته باشد يکی از اين گزاره
. گذاری افراد بر کاالھا و خدماته ارزشارزش امری است مربوط بی گويد که نظريهوقتی می

پوپر با اين . شودی شناخت جھان عنوان میی خصوصی و ذھنی شخص تنھا شالودهيعنی تجربه
که به وحدت علم طبيعی و اجتماعی باور دارد و بر اين نظر است که شناخت ابژکتيو در علوم 

شناختی بايد با روش ابطال پذيری تست ھای گويد گزارهاجتماعی بايد ممکن باشد، با اين حال می
ھای نظری ھستند مثال ھای علم اجتماعی سازهدر ضمن او بر اين نظر بود که بيشتر ابژه. شوند

- اينھا مفاھيمی مجرداند اما آنچه انضمامی است تعداد سربازانی است که کشته می. جنگ، ارتش
دم چه می انديشند ھمان حقيقت ابژکتيوی گويد اين که مرھايک می). برگرفته از کتاب باال(شوند 

ی بين آنھا و در ارتباط با اجناس و خدمات و رابطه...»کنداست که مسير وقايع را تعيين می
به ھمين . کنند ھستنداينھا ھمان چيزی ھستند که مردم فکر می«نويسد که ھای انسانی میکنش

برگرفته (» بسيار گرانی به فروش برسدتواند به قيمت علت است که مثال يک تابلوی نقاشی می
اين منظری سوبژکتيويستی است که سياست و اقتصاد را ھم بر ھمين مبنا تحليل ). از کتاب باال

ھای علوم اجتماعی چيزی نيستند مگرمواضع، سوبژکتيويسم حاوی اين باور است که داده. کندمی
ھای گويد که گزارهدليل ھم ھايک می به ھمين. گرھای کنشھای انسانگذاریھا و ارزشداوری

از اين . ی موضوعات اجتماعی، مستقل از اين باورھای سوبژکتيو نداريمدرست در باره
ی سياستمداران است نمونه ھايی از منظرعباراتی مانند نياز جامعه و اقتصاد که مورد عالقه

. داريم که توزيع شدنی باشداقتصاد ملی ن" کيک"ھليسم و غيرعلمی است زيرا چيزی به نام مثال 
در ضمن افراد را . ھا محصول فرايندھای ذھنی ما ھستندی کلکتيوھا ھمه کلاز نظر ميزس ھمه

ھا مطالعه کرد چه معموال افراد به طور ھمزمان به کلکتيوھای مختلفی ی کلتوان با مطالعهنمی
ھليسم يا . توان حل کردمی شناسی فردگراتعلق دارند و به ھمين دليل مسئله را فقط با روش

ای فراانسانی و ھستنده. شود که فرد خود را پای منفعتی عاليتر فدا کندکلکتيويتی منجر به آن می
شناختی فردگرايانه به سوسياليسم در ھمه وجوھش حمله ميزس با اين روش. فرافردی وجود ندارد

  :نگاه کنيد به. کندمی
Ludwig von Mises, The anti-capitalistic mentality 1956 

داری، نظام اقتصادی يا ھايی ھمچون سرمايهھايک ھم دقيقا ھمين مسير را پيموده و به کل 
کند که آنھا را نبايد با فاکت اشتباه ھای موقتی و تجريدھای عام اشاره میامپرياليسم ھمچون نظريه

شناختی بسياری از شکمک فکری و فلسفی و رو به ھر حال مکتب اقتصادی اتريشی. گرفت
        .کارل پوپر دريافت کرده است
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ديگر هيچ چيزي را توضيح عقالنيت رسيم كه توضيح بدهد به زودي به جايي مي
دادن يك كنش انساني با ارجاع به عقالنيت آن  توضيح به نظر باسكار .دهدنمي

به اين ترتيب . مانند توضيح يك رويداد طبيعي با ارجاع به حادث شدن آن است
ي تحقيق، تهي از محتواي توضيحي و فرض پيشادادهعقالنيت همچون يك پيش

ي اش در نظريهي توضيح به شكل بسيار تكامل يافتهاين نحوه. يقينا پوچ است
در اين معنا، عقالنيت يعني كارآيي كنش و . شوديك اقتصادي يافت مينوكالس

. ها براي رسيدن به يك يا چند هدف مشخصاي از تكنيكفراهم كردن سلسله
به اين ترتيب روشن است كه اين نظريه توضيحي نيست، يعني روي وقايع 

ز اين كه دهد زيرا بيش ااندازد و علت وقوع آنها را توضيح نميتجربي نور نمي
رويكرد . است) ي كنش انسانمطالعه(شناسي باشد در واقع پراكسيولوژي جامعه
مبتني بر فردگرايي بر اين نظر است كه جامعه از مردم تشكيل شناسي حامعه

اما در چه معنايي اين حرف درست است؟ به . شود از مردم و فقط از مردممي
اثيرات اجتماعي تنها عبارت نظر باسكار در اين معنا درست است كه حضور ت

است از تغييرات در مردم و تغييرات انجام يافته توسط مردم روي ديگر 
سازها كه توسط كار روي هاي طبيعي مثل زمين، و دستابژه -چيزهاي مادي

يعني حضور مادي جامعه برابر است با اشخاص و . اندهاي طبيعت توليد شدهابژه
اند اما تنها براي اين ردگرايان اين حقيقت را ديدهف. هاي آنهاكنش) مادي(نتايج 

گرايي نظري و نزد آنها با تقليل. كه آن را با توجيهات خود از مضمون تهي كنند
تجربه گرايي و  فردگرايي جامعه شناختي. شناسانه روبرو هستيماتميسم هستي
 فردگرايي روش شناختيبه نظر كلير . ويژگي اين نظريه است هستي شناختي

ي عمودي است كه پيچيدگي نهايتا واقعيت ندارد و براي ناشي از اين فرضيه
استدالل باسكار . شان فروكاستهاي پيچيده بايد آنها را به اجزاي سادهدرك كل
 فردگرايي روش شناختي كند امامندي و برآيند اين نظر را خنثا ميي اليهدر باره

در واقع همانطور كه . هاي ديگري استي اجتماعي داراي انگيزهدر نظريه
ي واقعا يك نمونه از نظريه فردگرايي روش شناختيباسكار گفته است اگر 
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ي تقليلي آنها در سطح افراد توضيحي عمودي مبتني بر اتميسم باشد برنامه
و در اين باره هم  متوقف نخواهد شد اي هستندهاي پيچيدهانساني كه خود كل
ترشان هست يا هاي آنها فروكاستني به عناصر سادهقدرتبايد پرسيد كه آيا 

    63نه؟

كنند كه تنها برخي تصور ميبه نظر باسكار و كلير : كل گرايي روش شناختي
است كه ) كلكتيويستي( جمع گرايي روش شناختيبديل پيش روي اين روش، 

توضيح ناپذير و مبناي اصلي گروهها را همچون واقعيت اجتماعي اصلي و كاهش
ها را هاي ايتاليايي و انگليسي مثال ملتبرخي از هگلي. كنداجتماعي بررسي مي
-ي جامعهاز نظر باسكار مشغله. كردندتر از افراد بحث ميهمچون واحدي اصلي

اش كم مسئلهبرعكس دست .هاي انساني نيستشناسي رفتار گروهها يا توده
بين اين روابط، و روابط بين چنين روابط دائمي بين افراد و گروهها و روابط 

تميسم مبتني بر اگر ا  64.روابطي و طبيعت، و محصوالت يك چنين روابطي است
 65.هم به همين شكل ناممكن است "اتميسم مبتني بر روابط"افراد ناممكن است 

                                                           
  بيولوژيسم  ۶٣
شود بلکه بيان و تجلی مجموع نويسد که جامعه از افراد تشکيل نمیمی گروندريسهمارکس در   ۶۴

ھستی اجتماعی ما عبارت است از روابط، . اندروابط متقابلی است که اين افراد درون آنھا ايستاده
  فرض خود دارنداجتماعی ما، آنھا را پيشو اعمال 

به ھيچ وجه تصوير : نويسدچنين می سرمايهدر حالی که مارکس در پيشگفتار بر جلد يکم   ۶۵
- جا با افراد تنھا به عنوان تشخصاما در اين. امدار و مالک ترسيم نکردهای از سرمايهبينانهخوش

ی خاص برخورد شده منافع و مناسبات طبقه ھای اقتصادی چون حافظانمقوله) ماسک(يافتگی 
بندی اقتصادی جامعه را ھمچون فرايندی از تاريخ طبيعی ديدگاه من که تکامل صورت. [است
داند که خود مخلوق ، کمتر از ھر ديدگاه ديگری فرد منفرد را مسئول مناسباتی می]داندمی

ی با ادامه. ... جامعه قرار دھد اجتماعی آن است، ھرقدر ھم از لحاظ ذھنی خود را فراتر از
ھای اقتصادی اشخاص صرفا مظھر روابط مان خواھيم فھميد که به طور کلی صورتکتحقيق

-اند و در مقام حامالن اين مناسبات اقتصادی است که آنان با يکديگر ارتباط برقرار میاقتصادی
  ) . ترجمه حسن مرتضوی. سرمايه جلد يکم(» .کنند

اساس اين ساختار آن است که . ذات ساختار کااليی بارھا خاطرنشان شده است«: نويسدلوکاچ می
در " عينيت خيالی"رابطه و پيوند ميان اشخاص به صورت شئ، و در نتيجه به صورت نوعی 

ھای ذات رسد که تمام نشانهآيد، عينيت مستقلی که چنان به دقت عقالنی و فراگير به نظر میمی
تاريخ و آگاھی طبقاتی، ترجمه . »کندرا پنھان می - ھای بين انسانبطهيعنی را - اساسی خويش

  . ١٣٧۶محمد جعفر پوينده 
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روابط . روابط مستلزم روابط ديگري هستند روابط با روابط ديگري رابطه دارند
توان مطالعه را روي روابط متمركز مي. دهدمعه را تشكيل مياست كه ساختار جا

كه (يا افراد را مطالعه كرد ) توانند با وجود تغيير افراد دوام بياورندكه مي(كرد 
البته شايد مفهوم ). اندهاي ارتباطي كه جامعه باشد درگردشدر داخل شبكه

همان چيزي كه . ي باشدشناسي در تقابل با مفهوم فردگرايمندي در جامعهارتباط
در كلكتيويسيم دروكهيم با تاكيد شديد او روي مفهوم گروه به ويژه به چشم 

مفاهيم كليدي دوركهيم مثال آگاهي جمعي، همبستگي ارگانيك در . خوردمي
مندي و تقابل با همبستگي مكانيكي و آنومي و غيره همه معنايشان را از رابطه

اجتماعي يا اجتماع را گرايان امر كل. گيرنديهاي اجتماعي مذات جمعي پديده
مسئله براي آنها اين است كه . دهنديا امر گروهي قرار مي »گروه«مترادف با 

-ي آن است كه همان انساندهندهجامعه، كل، بزرگتر از مجموع اجزاي تشكيل

و رفتارهاي اجتماعي در نتيجه همچون رفتار گروههايي . هاي منفرد باشند
به نظر . دنشوز افراد انساني يا افراد موجود در گروهها قابل توضيح ميمتشكل ا

اش رفتار شناسي مسئلهجامعه. باسكار اين تعريف از اجتماع بسيار اشتباه است
اش روابط پايدار بين توده يا گروههاي بزرگ افراد انساني نيست بلكه مسئله

بين اين روابط و طبيعت و روابط (و روابط بين اين روابط ) و گروهها(افراد 
اي يا جمعي مثال اعتصاب يا تظاهرات رفتار توده. است) محصوالت چنين روابطي

اي يك شناسي كه با روانشناسي شايد بتوان توضيح داد رفتار تودهرا نه با جامعه
گفتن چنين . شناسيموضوع جالب براي روانشناسي است اما نه براي جامعه

اي را به عنوان يك اي رفتار تودهكه روانشناسي تودهچيزي به اين معنا است 

                                                                                                                            

داند و اين شکل ھا میی بين انسانروشن است که مارکس شکل اجتماعی را متقدم بر رابطه
دو  رسد لوکاچ اينداند در حالی که به نظر میھا نمیی بين انساناجتماعی را مترادف با رابطه
شناسانه بين جامعه و دھد و ھمين ھم به معنای نديدن شکاف ھستیرا مترادف با ھم قرار می

  .  ھای انسانی استکنش
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تواند مي» شناسي ساختارهاهستي«ي بااليي از زندگي اجتماعي با ميانجي اليه
  . اي قائم به ذاتتوضيح بدهد و نه همچون پديده

- شناسي را با روشگرايانه از جامعهاگر دوركهيم مفهومي جمعبه نظر باسكار 

شناسي نوكانتي را با مفهوم ذاتا كند وبر روشركيب ميشناسي پوزيتيويستي ت
شناسي دوركهيم پايبند معرفت. آميزدشناسي در هم ميفردگرايانه از جامعه

توان گرايشات البته مي. گراشناسي تجربهگرا  است و وبر پايبند هستيتجربه
گرايشات البته در وبر يافت و  را هم غيرفردگرايانه و يا حتي ضد آن

شوند اما گرايش غالب آنها همين دپوزيتيويستي هم در دوركهيم يافت ميض
خورد گرايي به چشم ميي تجربهدر هر دوي آنها باقيمانده. است كه بيان شد

توان به نظر باسكار مفهوم جامعه را نمي. كندكه امكان پيشرفت علمي را سد مي
توان ت را روي تجربه نميي ضروري گروه بنا كرد همانطور كه مقولهروي مقوله

كند و پس روش وبر نوكانتي است و ابژه را فردگرايانه بررسي مي. بنا كرد
  .كنداش را كلكتيويستي تعريف ميبندد و ابژهدوركهيم روش تجربي به كار مي

  

  )شناختيگرايي روشهاي فردگرايي و كلزيرشاخه(اومانيسم و ساختارگرايي 
  شناسي مسطح اسالوي ژيژك و هانا آرنتبا اشاره اي به هستي 

فردگرايي  با به نظر كلير دو مفهوم ديگر هم در مباحث اجتماعي هست كه
اين دو مفهوم عبارتند . شباهت دارند روش شناختي و كل گرايي روش شناختي

انساني همه چيز است و از  عامليتاز نظر اومانيسم . اومانيسم و ساختارگرايي: از
در مورد نخست وقتي به . نظر ساختارگرايي ساختارهاي اجتماعي همه چيز است

هاي انساني و نگريم چيزي جز كنشهر جا كه مي. كنيم الفجامعه نگاه مي
هاي توليد، مبادله، مصرف، راي دادن، حمله به كاخ كنش: بينيمتاثيرات آنها نمي
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. گذارها، اعتصاب، خريد خانه، سوزاندن كافرها و بدعتگذاريزمستاني، سرمايه
گاهي شخص . شودگروهي انجام مي/ها به طور فرديي اينها توسط انسانهمه

دهد اما  اين ي دولتي است كه كاري انجام مييا اداره خصوصي شركت ،حقوقي
كنند، اشخاصي كه براي اشخاص حقوقي هيچ كاري بدون اشخاص حقيقي نمي

تواند بدون وجود ارتش جنگ نمي. زنندن نوع حقوقي دست به كنش ميخاطر آ
ها بدون وجود فقرايي كه نشيني زاغهو سربازانش وجود داشته باشد، حمله

ها هايي كه قيمتاند ممكن نيست، تورم بدون فروشندهخونشان را مكيدهاربابان 
ود و انقالب بدون شبرند، جنابت بدون انساني كه مرتكب جنايت ميرا باال مي

ن خطاب به در خيابا 1968همانطور كه دانشجويان در سال . مردم وجود ندارد
: رويكرد دوم. ب .ساختارها پا ندارند كه به خيابان بريزندزدند آلتوسر فرياد مي

كند كه كلير در رابطه با ساختارگرايي نظر آنها را اينطور بيان مي. ساختارگرايي
. افتد به خاطر وجود ساختارهاي اجتماعي استاتفاق مي هر آنچه كه در جامعه

تواند توليدكننده ناميده شود، فروشنده بدون وجود يك شيوه توليدي كسي نمي
معنا اباتي بيدهنده بدون نظام پارلماني و انتخبدون بازار معنا ندارد، شهروند راي

ط هم موجب اين شراي. دار استدون قانون اساسي خندهاست، تصويب قانون ب
گسترانند و هم شوند امكاناتي در برابر آنها ميتوانمندي افراد و گروهها مي

چه آن جايگاه اجتماعي كه . كنندهاي آنها اعمال ميهايي بر كنشمحدوديت
كند كه شخص به چه كه به طور عمده تعيين مي استكند شخص اشغال مي

رگر بايد كار كند، فروشنده كا: حرفه و كاري مشغول باشد و چگونه زندگي كند
اند كه عمدتا مسير گرايشات جامعه را تماعيجاصوال ساختارهاي ا. بايد بفروشد
داري بايد به نحوي تكنولوژيكي رشد كند دچار اقتصاد سرمايه. كنندتعيين مي

گويد كه از نظر كلير مي. هاي ادواري شود و نظاير آنتورم و بحران
توان انقالب جتماعي آنقدر اهميت دارند كه ميساختارگرايان ساختارهاي ا

آنان در  هاي عاملينختارهاي جامعه فارغ از ايدهفرانسه و انگليس را در پرتو سا
توان علل بزهكاري و رشد آن را بدون تحقيق مي. ي حكومت توضيح دادباره
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توان بدون مي. مغز بزهكار توضيح داد و هيچ شناختي هم از مغز بزهكار نداشت
بزهكاران بيشتري نسبت  1990ي شناخت از ژنتيك افراد گفت كه چرا در دهه

 عامليتهاي مربوط به به اين معنا فاكت. وجود داشته است 1970ي به دهه
هاي متفاوت اعمال متفاوتي گويند كه چرا مردم در دورهانسان به شما نمي

هاي مربوط به فاكتاند در حالي كه اند يا به نحو متفاوتي رفتار كردهداشته
- كلير اشاره مي. توانند اين توضيحات را به دست بدهندساختارهاي اجتماعي مي

شود شخص را به ساختارگرايي كند كه با يك چنين توضيحاتي به سادگي مي
توان انساني ميعامليت گويند كه بدون زيرا اين توضيحات مي. متهم كرد

ي ست مگر ابزار خونيني كه نتيجهروبسپير چيزي ني: اجتماع را توضيح داد
گويد و به توازن قواي طبقاتي در فرانسه و اروپا بود مثال آنطور كه هاينه مي

از اين ديدگاه به . ي روسو دانستي فلسفههمين دليل نبايد اين انقالب را نتيجه
هاي افراد و گروههاي اجتماعي را و داليل و انگيزه عامليتتوان سادگي مي

ي آن همه را زائده و حاشيهصرف ساختارها درك كرد و يا حتي اينتاثيرات 
هدفمندي  گرانكنشيا حتي همچون آلتوسر باور ما به اين كه . قلمداد نمود

اما از سوي ديگر اگر . كنيم را توهم و خيال ناميدهستيم و آگاهانه عمل مي
دهيم به  ي عزيمت تحليل قراررا نقطه فردگرايي روش شناختياومانيسم يا 

. رسيم كه جامعه چيزي نيست مگر مردم و آدمهاسادگي به اين نتيجه مي
مفاهيمي هم كه براي توضيحات اجتماعي نياز داريم چيزي نيست مگر مفاهيمي 

- از اين منظر پديده. مندي، عقالنيت و نظاير آنهمچون كنش هدفمند، انگيزه

- موع تاثيرات كنشهاي فهرست شده توسط ساختارگرايي چيزي نيست جز مج

داري نداريم بلكه  از اين منظر مثال چيزي به نام سرمايه . بسيارهاي انسانهاي 
دولت چيزي نيست مگر . داريم را مبادله بين افرادمبتني بر هاي انبوهي از كنش

توانيم آن را از سر راهمان خود ما و هر لحظه اراده كنيم مي عامليتمحصول 
. توانيم نابودش كنيمست خود ما است به سادگي ميي دچون ساخته. برداريم
: گويندي درستي مينويسد كه اومانيسم و ساختارگرايي هر يك نكتهكلير مي
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انساني وجود داشته باشند اگر ما  عامليتي توانند به مثابه نتيجهجوامع تنها مي
نخواهند دگرگون نكنيم، آنها وجود /ي وقت روابط اجتماعي را بازتوليدهمه

هاي انساني ي كنشاين حقيقت اومانيسم است اما از سوي ديگر همه. داشت
ي اجتماعي زمينه. مستلزم وجود پيشاپيش جامعه است و بدون آن معنايي ندارد

اين . ها ممكن هستند و نتايج آنها چه خواهد بودكند كه كدام كنشتعيين مي
  .حقيقت ساختارگرايي است

اينجا در ادامه ي بحث كلير پيرامون اومانيسم و  به نظر مي رسد كه در
ساختارگرايي مي توان اشاره ي گذرايي به رسوبات اومانيسم در يكي از چهره 

ژيژك در جايي از .  هاي برجسته ي جنجالي دوران كنوني يعني ژيژك داشت
... دگر بزرگ به رغم ظاهر نيرومندش شكننده است «قول الكان مي نويسد كه 

اين دگر (وجود دارد كه سوژه هاي آن طوري رفتار كنند كه گويا تا جايي 
شبيه جايگاه نوعي عليت ايدئولوژيكي ) دگر(جايگاه آن . وجود دارد) قدرتمند

جوهر ) عليت هاي ايدئولوژيكي(اينها ...است چيزي همچون كمونيسم يا ملت
مبناي همه ي افرادي هستند كه خود را در آنها باز مي شناسند و آنها را ) آمال(

نقطه ي ارجاعي ) عليت هاي ايدئولوژيكي(يعني اين . هستي شان مي دانند
عليت هاي (اين . هستند كه افق نهايي معنا را براي اين افراد مي سازند

چيزهايي هستند كه اين افراد حاضرند جانشان را در راهشان فدا ) ايدئولوژيكي
ارد خود اين افراد هستند و فعاليت با اين حال تنها چيزي كه واقعا وجود د. كنند
در نتيجه اين جوهر فقط تا جايي وجود دارد و فعليت مي يابد كه افراد . شان

ژيژك در ضمن . »انساني به آن باور داشته باشند و بنا به اين باور هم رفتار كنند
در توضيحي پيرامون الكان روانكاو مشهور فرانسه  2000در مقاله اي به سال 

نمادين تا زماني وجود دارد كه سوژه ها -يك نظام ابژكتيو اجتماعي«: مي نويسد
الكان دوركهيمي .. آن را آن گونه ببينند و با آن به اين ترتيب برخورد كنند

الكان به خوبي مي داند كه نهاد به . او مخالف شئي شدگي نهادها است. نيست
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سوژه ها به آن باور  فقط چون. دليل تاثير پرفورماتيو فعاليت سوژه وجود دارد
  . »... گويا به آن باور دارند... دارند يا بهتر بگويم طوري رفتار مي كنند كه 

گمان نمي كنم با توجه به بحث هايي كه تاكنون مطرح شده است الزم باشد 
ژيژك مفهومي از ايدئولوژي و . توضيحي براي ارزيابي نظرات ژيژك ارائه شود

در آخر مفهومي از عامليت انساني ارائه مي كند كه  مفهومي از ساختار ابژكتيو و
با توجه به بحث هاي باسكار در باره ي شكاف هستي شناسانه بين ساختار و 

بين افراد و ساختار به مثابه دو » ديالكتيكي«رابطه اي . عامليت مسئله دار است
 به اين ترتيب قصد دارد تا از شئي شدگي و. سويه ي يك سكه برقرار مي كند

در حالي كه براي توجيه . شئي كنندگي ساختارها و نهادهاي اجتماعي پرهيز كند
خود نيازي نيست به مقوله ي شئي شدگي نيرومند دوركيهم ارجاع » اومانيسم«

او مي توانست با ارجاع به شئي شدگي مورد نظر ماركس در سرمايه بحث . بدهد
سطوحي از بحث مي توان  يعني در حالي كه تصديق مي كند كه در. را پيش ببرد

از شئي شدگي و شئي كنندگي ساختارهاي سرمايه سخن گفت اما در عين حال 
مي توان عامليت پررنگ انسان ها را در سطوح ديگري از تحليل پيش كشيد كه 

  .  با شئي شدگي ساختاري مقابله مي كنند

هانا .  iمورد ديگري كه در ادامه ي بحث كلير بيان مي كنم هانا آرنت است
ي جالبي را بيان مي آرنت در مطلبي كه پيرامون دادگاه آيشمن نوشته است نكته

تا زماني كه ريشه ي اعمال هيتلر را در افالطون يا جواكيم فيوره يا هگل يا «: كند
نيچه، يا در علوم و فناوري مدرن، يا نيهيليسم يا انقالب فرانسه جستجو كنيم، 

محض اين كه هيتلر را عامل كشتار جمعي  اما به. همه چيز رو به راه است
و بپذيريد كه اين عامل خاص كشتار جمعي از لحاظ سياسي بسيار هم  -بدانيد

بااستعداد بوده و نيز اين كه كل پديده ي رايش سوم را نمي توان صرفا بر مبناي 
همگان -- اين كه هيتلر كه بود و چگونه در مردم تاثير مي گذاشت تبيين كرد 
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ول مي شوند كه چنين قضاوتي در باره ي اين شخص عاميانه است، فاقد متفق الق
 رسديبه نظر م نجايا. »پيچيدگي است، و نبايد گذاشت مخل تفسير تاريخ بشود

 اي يابي تيافراد را شخص خواهنديمشكل دارد كه م ييساختارگرا كرديكه با رو
كل  توانيكه باز نم كنديهم اشاره م ينقاب ساختارها بدانند و در ضمن به نحو

اما به نظر . فروكاست تلريه يعنياو  ي تهيرا به فرد و اتور ياسيس ستميس كي
دو سطح از بحث اش كه  نيا نيب يو فلسف ياسيبه لحاظ س بتواندرسد كه  ينم

 .برقرار كند يمنطق يدرست هم هست رابطه ا

خاطرنشان كنم كه ترس از داوري، به نام ... مي خواهم «: ديرتر ادامه مي دهد
متاسفانه به ويژه كساني كه بر مسند قدرت  -ناميدن، و مشخص كردن گناهكار

چقدر از قرار معلوم عميق و  -- اند و صاحب مقام و منصب، از زنده و مرده،
كه حاضرند تمامي چه مي توان گفت در باره ي كساني ... ريشه دار است  

بشريت را گويي از پنجره بيرون بيندازند تا يك نفر را كه در مقامي باال قرار 
اما همين قدر بخت يار ماست كه هنوز يك نهاد در ... ؟ ...دارد نجات دهند، 

جامعه وجود دارد كه در آن تقريبا محال است بتوان از مباحث مربوط به 
ه نه نظام ها، نه روندها، نه گناه اوليه، جايي ك.... مسئوليت شخصي طفره رفت

. بلكه انسان هايي از گوشت و استخوان، همچون من و شما داوري مي شوند
بديهي است اعمال آن ها كماكان اعمالي ست انساني، اما محاكمه مي شوند چون 
قانوني را زير پا گذاشته اند كه رعايتش را براي شرافت انساني مشتركمان 

هانا آرنت در پايان اين مطلب با اصرار بر مسئوليت . ». ...محياتي مي داني
شخصي به گروه بندي افراد مي پردازد و آن ها را بر حست ميزان مشاركت 

در پايان هم با حذف واژه ي . سياسي شان در حكومت هيتلر دسته بندي مي كند
ي عقالني ها» سوژه«افراد انساني را به » حمايت«و جايگزين كردن آن با » اطاعت«

تعبير مي كند و مسئوليت اخالقي آن ها را به آنان باز مي گرداند و نشان مي 
به نظر مي رسد كه اين نمونه . دهد كه هنوز مي توان داوري كرد و داوري شد
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را هم مي توان در پرتو بحث هاي طرح شده در باال همچون ) بحث هانا آرنت(
ناختي مبتني بر اخالق بررسي نوع ديگري از اومانيسم و فردگرايي هستي ش

هانا آرنت با اين كه به نحوي جسته گريخته به موضوع ساختارهاي .. كرد
اجتماعي و تاريخ مي پردازد، اما فاقد يك مدل توضيحي مبتني بر اليه هاي 
هستي شناسي، جامعه شناسي، تاريخ، سياست، جايگاههاي ساختاري افراد، 

اي فاشيسم و   ، روانشناسي توده)پذيري اجتماع(سازوكارهاي سوسياليزاسيون 
  .در نهايت فرد انساني و تصميمات اخالقي او است

  

  فرد/جامعه» ديالكتيك«: مدل سوم

اند تا از اند تالش كردهي اجتماعي ناراضي بودهكساني كه از اين دو مدل نظريه
باسكار يكي از اين دست . راه تركيب آن دو با هم مدلي ديالكتيكي بسازند

گويد كه اين مدل سوم مي 66.پيتر برگر و همكارانش: بردها را نام ميشتال
دهد و آنها هم جامعه را و به اين ترتيب نوعي ديالكتيك جامعه افراد را شكل مي

تواند بنا به اين نظر ساختار اجتماعي نمي. بين اين دو سطح در جريان است
كنند، هايي كه آنها را توليد ميويژگي اشياء را داشته باشد و جدا از فعاليت آدم

متكي به خود باشد و از سوي افراد انساني نيز همچون واقعيت بيروني درك 
ي دوجانبه موفق شده است كند كه با ايجاد اين رابطهاين رويكرد تصور مي. شود

هاي سوبژكتيو و ابژكتيو زندگي اجتماعي را با هم تركيب كرده و از كه جنبه
سازندگان اين الگو تصور . شدگي دوركهيمي پرهيز كندو شئ ولونتاريسم وبري

اند به هاي طبيعي و اجتماعي ايجاد كردهكنند كه تمايزي مقوالتي بين فاكتمي
                                                           

۶۶ Peter Berger & S. Pullberg: reification and the sociological critique 
of consciousness, New left review 35, 1996 

Peter Berger & T. Luckmann, The social construction of reality 1967  
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هاي هاي طبيعي مستقل از فعاليت انساني وجود دارند ولي فاكتنحوي كه فاكت
يم توافق دارند مدافعان اين مدل با دوركه. انداجتماعي منوط به فعاليت انساني

برم، نظام پولي كه ها و عالئمي كه من براي بيان افكارم بكار مينظام نشانه«كه 
برم، ابزاري كه براي ايجاد روابط تجاري هاي خود به كار ميبراي پرداخت بدهي

دهند؛ مستقل از ي مرا تشكيل ميهايي كه حرفهكنم و پراتيكاستفاده مي
اما در عين حال در كوشش براي جدا   67.»دارند ي من از آنها وجوداستفاده

- هايي را عينيتها، چنين ابزارها و پراتيككردن راه خود از دوركهيم چنين نظام

بنا به . گيرنداي به خود ميشدهنامند كه تحت شرايط معيني شكل بيگانهيابي مي
نسانها فرايندي است كه سوبژكتيويتي ا objectivicationيابي عينيتنظر آنها 

بخشد كه به مثابه عناصر يك جهان از آن راه خود را در محصوالتي تجسد مي
شدگي فرايندي بيگانه. گيرندمشترك در دسترس شخص و همراهانش قرار مي

. شودي آن وحدت توليدكننده و توليداتش از هم گسيخته مياست كه به واسطه
جارهاي اتيك و فرهنگي هاي سازماندهي سياسي و اقتصادي و هنبنابراين شكل

همگي در نهايت تجسد سوبژكتيويتي انسان هستند و آن نوع آگاهي كه امور را 
- افزايند كه شئآنها در ادامه مي. شده استبه اين ترتيب نبيند ضرورتا شئ

- شئ«: شوديابي جدا كرد كه به اين ترتيب تعريف مييتنشدگي را بايد از عي

يابي است كه در آن انسان از محصوالت خود عينيتاي در فرايند شدگي دقيقه
همان چيزي . كندشاني آگاهي خود ميگيرد در آنها تامل كرده و ابژهفاصله مي

باسكار در ادامه  68.»شودكه براي هر گونه زندگي اجتماعي الزم محسوب مي
ا يابي يبر اساس اين الگوي سوم، جامعه نوعي عينيتگيرد كه بنابراين نتيجه مي
ها هم به سهم خود جامعه را درك و از اين يابي انسانها است و انسانبيرونيت

                                                           

  :نگاه کنيد به  ۶٧

Roy Bhaskar  Scientific realism and human emancipation, 1986  

  . جاھمان  ۶٨
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-كند و مياما باسكار به خطاهاي اين الگو اشاره مي. كنندمي شراه از نو تصرف

آليسم ولونتاريستي را، در رابطه با درك گويد كه اين مدل از سويي  نوعي ايده
سويي نوعي دترمينيسم مكانيكي در  كند و ازما از ساختار جامعه تشويق مي

اين الگو تنها الگوهاي اول و دوم را به . دهدرابطه با درك از مردم را تشويق مي
هم پيوند داده است آنها را با هم تركيب كرده است بي اين كه بر تناقضات 

  . دروني آنها غلبه كند

  

  اي به گيدنزشناختي بين فرد و جامعه، با اشارهتمايز هستي :الگوي چهارم

كه  مردم/گرايي و تاكيد بر فردكنش(همانطور كه گفته شد الگوي ولونتاريسم 
حاوي عنصر كنش است اما عنصر مربوط به ) شوددر اومانيسم هم يافت مي

قدرت با تاكيد بر ساختارها و بي(شدگي شرايط كنش را كم دارد و الگوي شئ
الگوي . عنصر كنش را كم داردحاوي عنصر شرايط كنش است اما ) ديدن افراد

بيند اي بين فرد و جامعه ميواسطهي متقابل بيكه رابطه) پيتر برگر(سوم 
بنا به اين نظر جامعه افراد را . كنددرواقع تمايز بين فرد و جامعه را درك نمي

باسكار بر اين نظر . كنندسازد و افراد هم جامعه را بازتوليد و دگرگون ميمي
به معناي ياد شده نيست، چه آنها » ديالكتيكي«ي مردم و جامعه هاست كه رابط

آنها به دو نوع بسيار . دهندگان دو جنبه از يك و همان فرايند نيستندتشكيل
پيشاموجود بودن اجتماع به معناي اين است . دهندمختلف از چيزها ارجاع مي

ن واحد پيشاموجود و پذيري نياز داريم تا بين اياي به نام اجتماعكه به ميانجي
شوند، ارتباط برقرار افراد انساني كه به نحوي پسيني با اين وضعيت مواجه مي

. جوامع نه متشكل از مردم كه متشكل از روابط بين مردم و امتداد آنهايند. شود
اجازه دهيد به موضوع جامعه و در همين رابطه به دوركهيم «: نويسدباسكار مي
هاي زندگي ، عضو يك جامعه، باورها و پراتيكعضو يك كليسا. برگرديم
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يابد يعني آنها اش را در هنگام تولد آماده و حاضر مياش يا ساختار زبانمذهبي
پيش از عضو تازه متولد شده و بيرون از او وجود دارند و از همين جا هم قدرت 

و بنابراين اگر اينطور باشد كه ساختار اجتماعي . شودقهرآميزشان ناشي مي
شود هميشه از پيش وجود ها درك ميجهان طبيعي تا جايي كه توسط انسان

هنوز هم درست است . اند در اين صورت مدل سوم بايد تصحيح شودداشته
اگر . تواند واقعا وجود داشته باشدگفتن اين كه جامعه بدون فعاليت انساني نمي

ست است كه اين هم در. شدگي حرف زدتوان از شئاينطور باشد پس نمي
دهند گران درگير، از آنچه انجام ميبگوييم چنين فعاليتي بدون اين كه كنش

كه البته اين بينش مهم (درك و تلقي خاص خود را داشته باشند ممكن نيست 
كنند درست گران آن را خلق مياما گفتن اين كه كنش). سنت هرمنوتيك است

يعني وقتي . كننديد و دگرگون مينيست بلكه بايد گفت كه آنها جامعه را بازتول
گفتيم كه جامعه از قبل وجود دارد در اين صورت هر پراكسيس انضمامي 

كند، تماميت بخش انساني فقط آن را جرح و تعديل ميانساني يا هر عمل عينيت
اما جامعه مخلوق . كنندچنين اعمالي آن را سر پا نگه داشته يا دگرگونش مي

طور كه فعاليت انسانها صرفا و كامال توسط جامعه تعيين فعاليت آنها نيست همان
پس جامعه به اين معنا در رابطه با افراد، آن شكل اجتماعي است  69.»شودنمي

ي فعاليت اند اما در ضمن تنها به واسطهكه آنها هرگز آن را به وجود نياورده
د، پس اما اگر جامعه هميشه پيش از افراد وجود دار. ها وجود داردانسان
ي چون فعاليت آگاهانه. افتديابي هم به نوعي كامال متفاوت اتفاق ميعينيت

- هاي از پيش داده شده و نميانساني، به اين معنا عبارت است از كار روي ابژه

افتد، هاي داده شده اتفاق ميتوان آن را همچون چيزي كه در غياب اين ابژه
ا مستلزم وجود اشكال اجتماعي هي اين فعاليتچرا؟ زيرا همه. درك كرد

-مردم نمي. پيشاداده هستند مثال نگاه كنيد به انجام دادن، ساختن و سخن گفتن

هاي توانند با هم ارتباط بگيرند مگر از راه استفاده از ابزار و وسايل و واسطه
                                                           

  .جاھمان ۶٩
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توانند توليد كنند مگر با كاربرد جسم و ذهن خود روي مواد و موجود و نمي
توانند عمل كنند مگر در يك شرايط اند و نميال شكل گرفتهمصالحي كه قب

عمل ساختن مواد خامي را نياز دارد و . طلبدعمل حرف زدن زبان را مي.  خاص
حتي فعاليت . گري و قانونمندي فعاليت را الزم داردشرايط كنش، منابع كنش

زم خودانگيخته يا خودانگيختگي هم به مثابه شرط ضروري وجود خويش مستل
ي موجود است كه در آن و از راه آن عمل وجود يك شكل اجتماعي پيشاداده

جامعه (پس اگر جامعه را نتوان به فرد تقليل داد . شودخودانگيخته انجام مي
، بايد گفت كه جامعه يك شرط ضروري براي هر عمل )د نيستافرامخلوق 
فرد و اجتماع مانند  يبه بيان ارسطو رابطه. ي انساني به طور كلي استعامدانه
ما با ابزار، وسايل و مواد خام و . ي پيكرتراش با مواد و مصالح خويش استرابطه

اين همان  . آوريمكنيم اما چيزي را خودمان به وجود نميمصالح موجود كار مي
فعاليت اجتماعي است كه باسكار از آن ) ترانسفورماتيو(ساز الگوي دگرگون

. و هم پراكسيس انساني داراي خصلت دوگانه هستند هم جامعه. گويدسخن مي
انساني  عامليت) عليت مادي(جامعه به نحوي توامان هم شرط هميشه حاضر 

پراكسيس نيز به اين . عامليتي اين ي دائما بازتوليد شوندهاست و هم نتيجه
) يمعموال ناآگاهانه(ترتيب هم كار يعني توليد آگاهانه است و هم بازتوليد 

- منظور باسكار از بازتوليد اين است كه مردم طي فعاليت. شرايط توليد يا جامعه

و (مندشان اغلب به نحوي ناآگاهانه ساختارهايي را بازتوليد و نيت هاي آگاهانه
به اين معنا  . كندكه اعمال اصلي آنها را هدايت مي) كنندگاهي دگرگون مي

اي را بازتوليد كنند يا كار ي هستهدهكنند كه خانوامردم براي اين ازدواج نمي
داري را برقرار نگه دارند اما اينها پيامدهاي كنند براي اين كه اقتصاد سرمايهنمي

  . ناپذيرندها و به همين دليل اجتناباين كنش

يابي ي ساختدر همين رابطه مارگارت آرچر به انتقاد از آنتوني گيدنز و نظريه
شناسي فردگرايانه را به خاطر ه گيدنز به درستي هستينويسد كاو پرداخته و مي
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-شود نقد ميآشفتگي مفهومي كه منجر به انكار واقعيت اجتماعي غيرفردي مي

كند زيرا اين رويكرد كند و كلكتيويسم دوركهيمي را هم باز به درستي نقد مي
 - اري ساختاما تالش گيدنز براي حل مسئله. كنداي ميرا امري حاشيه عامليت

اش در هم انجامد كه نتيجهابژه به نوعي دوآليتي مي- عامليت، از دوآليسم سوژه
گيدنز به جاي . آميزي ساختار و عامليت است آن هم به نحوي تفكيك ناشده

ي وسط بين اين دو رويكرد وبري و برتري دادن به ساختار يا عامليت نقطه
او هم . كندايجاد مي چسبد و به همين دليل آشفتگي خاصيدوركهيمي را مي

كند اما نه از راه تقليل يكي به ساختار و هم عامليت را از استقالل نسبي خلع مي
ديگري، بلكه از راه در كنار هم قرار دادن و هم عرض كردنشان به نحوي كه 

-آرچر بر اين نظر است كه اين رويكرد تصور مي 70.گرددتمايزشان دشوار مي

گرفتن از قوت آن است زيرا ظاهرا موفق شده است  ي وسط راكند كه اين نقطه
عامليت را حل كند، بي اين كه ساختارها را به افراد كاهش -كه معماي ساختار

تواند اما اين آشفتگي در وسط نمي. دهد يا ساختارها را شئ شده قلمداد كند
مفهوم پردازي كند و اين ) امرجنت(ساختارها را همچون خصوصيات برآيند 

زيرا بدون چنين دركي از ساختارها، آنها به . نظري اين رويكرد استكمبود 
گويد در اين جا با شوند و همانطور كه آرچر ميفعاليت در زمان حال وابسته مي

با . شناسي اكنون و همين جاي مفهومي طرف هستيم و يك جامعهيك مغالطه
- يكند تا از شئياين كه گيدنز به درستي روي فعاليت مداري ساختارها تاكيد م

شدگي آنها پرهيز كند اما بايد دانست كه فعاليت ساختارها در زمان گذشته 
-يعني به جاي اين كه ساختارها و عامليت را با هم به مثابه پراتيك. افتداتفاق مي

هاي اكنون و همين جا، آشفته كنيم بايد ساختارها را خصوصيات برآيند 
اند و امروز و حاال به گذشته خلق شده هايي بدانيم كه توسط كنش)امرجنت(

به نظر آرچر درست است كه . ها متمايزندشناختي از عامليتلحاظ هستي
                                                           

٧٠ Margaret S. Archer, Realist Social Theory, The Morphogenetic 
Approach 1995  
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توانيم سازند و هم محدود؛ اما فقط در صورتي ميساختارها ما را هم توانمند مي
شناختي جدا از آنها را مطالعه كنيم كه ساختارها را همچون چيزي به لحاظ هستي

با در هم آشفتن ساختار و عامليت، شخص مانع از امكان . رك كنيمعامليت د
-ي اجتماعي فراهم مياشود كه ساختارها چگونه زمينهي اين موضوع ميمطالعه

نهد و البته هميشه هاي ابژكتيو بر سر راه پراتيكهاي افراد ميكنند كه محدوديت
جامعه  .و تعديل شوند حهم ممكن است كه سرانجام توسط عامليت انساني جر

تواند به اين پرسش ماركسي پاسخ بدهد كه مردم جا نميشناسي اكنون و همين
اند تاريخ شان را اند خود انتخاب نكردهچگونه در شرايطي كه خود خلق نكرده

ها در همين هاي عاملسازند، زيرا در اين رويكرد شرايط كنش با پراتيكمي
ها و انتخاب افراد در زمان حال و شرايط به گزينهشود حاال و اينجا آشفته مي

ي يك سكه بنابراين از نظر گيدنز ساختار و عامليت دو سويه. شودتبديل مي
سازند آن هم افراد تاريخ خود را مي: توان گفتهستند و بنا به اين رويكرد مي

پرهيز از مفهوم . انداند و خود ساخته  تحت شرايطي كه خود برگزيده
شناسي زمان حال و به معناي تصديق نوعي جامعه) امرجنت(ات برآيند خصوصي

ي اجتماعي به لحاظ تاريخي اشتقاق شده، از هر نوع تخليه كردن مفهوم زمينه
هاي فردي همين حاال و اينجا تنها به حال معناي جدي است كه ما را با پراتيك

  . كندخود رها مي

هاي انساني كه ريشه ت بين تكوين كنشبنابراين باسكار تمايز شديدي قائل اس
هاي افراد دارد، و ساختارهايي كه بازتوليد و دگرگوني ها و برنامهدر داليل، نيت

به همين ترتيب بين قلمرو علوم . كنندهاي اجتماعي را هدايت ميفعاليت
جامعه چگونه اين كه مردم . شودشناسي تفاوت قائل ميروانشناختي و جامعه

به نظر . ي علم روانشناسي اجتماعي تعلق داردكنند به حوزهازتوليد ميمعيني را ب
باسكار بايد توجه كرد كه درگيري در فعاليت اجتماعي خودش يك كنش 

عامل تواند به طور كلي يا در پرتو دليل درگيري ي انساني است كه ميآگاهانه
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-ها جمعبالهعلت اين كه ز. توصبف شود يا در پرتو نقش و كاركرد اوانساني 

شوند با آن كه وابسته به مامور شهرداري است اما ضرورتا در شخص آوري مي
شود اما فرض زبان و گرامر آن توسط قوانين گرامر هدايت مي. او نهفته نيست

يا ) شئ شدگي(ي ما وجود دارند اين نيست كه اين قوانين مستقل از استفاده
قوانين گرامر مانند ساختارهاي طبيعي . دكننگوييم را تعيين ميآنكه آنچه ما مي

ي انجام و ايفاي آن كنند اما نحوهگفتن اعمال ميهايي بر عمل سخنمحدوديت
دهد تا پس به نظر كلير، رويكرد باسكار به ما اجازه مي. كنندرا تعيين نمي

-سازي آن در وهلهبگوييم كه ضرورت يعني بازتوليد شكل اجتماعي و دگرگون

فرد /مدل باسكار از جامعه. شودمند انسانها ممكن مياز راه فعاليت نيتي نهايي 
شود چون هميشه پيشاموجود است و اين است كه جامعه توسط مردم خلق نمي

جامعه بايد همانند انبوهي از . يك شرط ضروري براي فعاليت آنها است
بازتوليد يا ساختارها، پراتيكها و رسومي در نظر گرفته شود كه افراد آنها را 

-جامعه. داشتگران هم وجود نميكنند اما بدون اين فعاليت كنشدگرگون مي

-اما در ضمن جامعه را نمي) شدگيخطاي شئ(اي مستقل از افراد انساني نداريم 

ي حاال فرايندهايي كه به واسطه). ولونتاريسم(توان محصول كنش افراد دانست 
اند كه براي بازتوليد و دگرگوني جامعه الزمها، صالحيت ها و عاداتي آنها مهارت
بايد به خاطر داشت كه بازتوليد و يا . ناميممي) سوسياليزاسيون(شدن را اجتماعي

هاي ي فعاليتشود ثمرهدگرگوني نظام جامعه اگر چه معموال ناآگاهانه انجام مي
 هاي انساني است و نه يك پيامد مكانيكي شرايطهدفمند و پرمهارت سوژه

دهد و افراد از راه پس جامعه افراد را به لحاظ اجتماعي شكل مي. پيشاموجود
ها و مهارتهاي كسب شده از اين طريق جامعه را بازتوليد و يا همان توانمندي

مند را فراهم پس جامعه شرايط الزم براي عمل عامدانه و نيت. كننددگرگون مي
جامعه تنها . ازتوليد جامعه استي افراد شرط ضروري بآورد و عمل عامدانهمي

در كنش انساني حاضر است اما كنش انساني هميشه در يك شكل اجتماعي 
ي كنش و منبع مهارت و توانمندي شود و آن را به عنوان زمينهمعين بيان مي
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توان با هم يكسان  دانست يا هيچيك از اين دو وجه را نمي. كندخود استفاده مي
داد و يا به ديگري فروكاست و يا در پرتو ديگري در پرتو ديگري توضيح 

ي شناسانه بين جامعه و مردم و همينطور نحوهيك شكاف هستي. بازسازي كرد
  .گيرندارتباطشان با هم هست كه ديگر الگوها در نظر نمي

شدگي شرايط توان گفت كه در الگوي شئيبحث باال ميست ببه عنوان جمع
به اين خاطر است كه . شودد كنش بررسي نميشود اما خوگري بحث ميكنش

هاي اجتماعي نزد دوركهيم مثال سوبژكتيويتي معموال فقط در قالب محدوديت
در الگوي ولونتاريسم هم سوبژكتيويتي بدون تاكيد بر وجود . شودظاهر مي

توان گفت كه در الگوي به معناي مي. شودشرايط، منابع، و ميانجي طرح مي
ها بحث پذيري اين كنشها وجود دارند اما شرايط امكانط كنشولونتاريسم فق

تواند درك درستي اما مدل باسكار به دليل تاكيدش بر تداوم مادي مي. شودنمي
- از آنجا كه جوامع و مردم به لحاظ هستي. از تغيير و تاريخ به دست بدهد

-از هم جدا مي اند و تنها به شكل تحليلي است كهشناسانه متقابال به هم وابسته

و ) علت مادي(جامعه هم شرط هميشه حاضر  توان به بيان باسكار گفتشوند مي
انساني است و پراكسيس به معناي عامليت ي ي دائما بازتوليد شوندههم نتيجه

شرايط توليد است كه ) يمعموال ناآگاهانه(هر دو كار توليد آگاهانه و بازتوليد 
بدون يادگيري يك . زبان بنگريمي نمونه به پديدهبه عنوان  .همان جامعه باشد

ما هم قادر به سخن ين آن كه مستقل از ما وجود دارد زبان پيشتر موجود و قوان
گوييم تا زبان را ما سخن نمي). ساختارها به مثابه شرايط(گفتن نخواهيم بود 

آن بازتوليد يا دگرگون كنيم بلكه براي خاطر اهداف شخصي و خودآگاهمان از 
اما زبان تنها به اين ). پراتيك به مثابه توليد(كنيم به نحوي هدفمند استفاده مي
گوييم زيرا زبان هستي دهد كه ما با آن سخن ميدليل به زندگي خود ادامه مي

ترتيب به اين) ساختار به مثابه نتيجه(اي از مردم در حال صحبت ندارد جداگانه
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كنند بي اين كه در بيشتر ليد و دگرگون ميهاي زباني ما، زبان را بازتوكنش
  . اوقات ما به نحوي آگاه منظورمان اين باشد

شناسانه از هم متمايزند و در عين حال در بنابراين با دواليه كه به نحوي هستي
مردم روابط نيستند جوامع هم . برند روبروييموابستگي متقابل با هم به سر مي

شناختي ي مختلف هستيموجوديت به دو اليه اين دو. هاي آگاه نيستندعامل
هاي مختلف هم همانطور كه ديديم داراي سازوكارهاي تعلق دارند و اليه

ي علوم اجتماعي يقينا با توضيح ساختاري است زيرا با هستي مشغله. اندمختلف
اين به معناي آن است كه . اي از روابط مربوط استاجتماعي به مثابه شبكه

تواند هيچ تاثيري روي شكل اجتماعي ري در سطح شخصي ميرفتا تفاوت
اي است خواه براي ي هستهازدواج بازتوليد خانواده. نداشته باشد و برعكس

خاطر عشق بوده باشد يا پول يا همانطور كه لوتر گفت براي تحقير پاپ و 
  71.شيطان

 

  هارئاليسم انتقادي و توضيح ايده

كرديم كه رئاليسم انتقادي بر اين باور است هاي پيشين بحث مالحظه در قسمت
شناسي مشروط به فعاليت انساني و لحاظ هستيبه ساختارهاي اجتماعي كه

 چنين چيزي به معناي آن است. ها هستندانسان يهاي معنادار و خودادراككنش
اي از جهان اجتماعي و براي هر مطالعه ها، معناها و باورها نيزكه درك اين كنش

 ).دربرگيري عنصر هرمنوتيك در كار پژوهشي(اهميت بسياري دارد  يانسان
باسكار و كلير بر اين نظرند كه همانطور كه علوم اجتماعي بدون جامعه معنا 

                                                           
  : نگاه کنيد به  ٧١

Andrew Collier Critical realism, an introduction to Roy Bhaskar's 
philosophy 1994     



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 86

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

ي علمي يا ايدئولوژيك از خود قابل درك نيست، ندارد جامعه هم بدون نظريه
گران از حتي اگر اين نظريه فقط عبارت باشد از مفاهيم و دركي كه كنش

بر اين نظر است كه ناتوراليسم انتقادي از سوي ديگر اما  .فعاليت خويش دارند
ها و باورهاي ي علم اجتماعي برخالف رويكرد هرمنوتيك فقط كنشمشغله

ها اش شرايط اجتماعي اين كنشهاي اجتماعي نيست، بلكه مشغله افراد و گروه
اصوال . گيرندآن شكل مي نوها دري ساختاري است كه اين كنشو آن زمينه

ي علوم اجتماعي، جامعه است و جامعه نيز ي علوم طبيعي، ابژهبرخالف ابژه
حاوي ايده است و ايده نيز نقش قدرتمندي در بازتوليد يا دگرگوني جامعه بازي 

اجتماعي هاي عاملتواند وجود داشته باشد كه جامعه تنها تا زماني مي. كندمي
انساني هاي ملاع. كنندساختار اجتماعي را بازتوليد و دگرگون ميكنند، عمل مي

توانند در ها ميبه نظر كلير با اين كه ايده. كنندها عمل ميدر انطباق با ايده
كم در بعد دست(وضعيت عليتي نسبت به اقتصاد حالت ثانويه داشته باشند 

كرده است تاريخ تواند آن گونه كه ماركس ادعا و تاريخ مي) توضيح عمودي
ي طبقاتي باشد اما به جز اين درك جنگ داخلي انگليس بدون درك مبارزه

پوريتانيسم ممكن نيست يا درك ايران مدرن بدون درك اسالم شيعي يا درك 
هاي رايج در يعني بررسي ايده. سياست خارجي امريكا بدون فيلمهاي وسترن
زيرا كه . آن جامعه استعلمي - هر جامعه يك بخش اصلي از بررسي اجتماعي

ي هايي است در بارهاي ايدههاي رايج و جاافتاده در هر جامعهبسياري از ايده
هايي را كه در مثال ايده. هايي ساختاري و نهادي و سياسي از آن جامعهجنبه

ي بيكاري و تنبلي رواج يافت بايد در رابطه با در باره 1980ي بريتانياي دهه
   72.و ساختاري بيكاري توضيح دادبررسي علل واقعي 

                                                           

ی که بسياری از توضيحاتی که در باره) معموال ھمينطور است(به اين ترتيب ممکن است   ٧٢
ی علمی نباشد و اين ی مطالعهشود نتيجهھايی از جامعه داده میھا و اخالق بخشمواضع و ارزش

ی مداران راست مسئلهمثال ھنگامی که سياست. توصيفات با توضيحات علمی در تناقض باشند
کنند و آن را به سبک زندگی اقشار فقير و کم تحصيالت امری خصوصی و شخصی می چاقی را
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باسكار بر اين . هاي شناختي نيستي علوم انساني فقط توضيح دشواريمشغله
ها عدالتينظر است كه مشكالت ناشي از كنش ارتباطي غلط، و انواع زيادي از بي

علوم اجتماعي با طرح نيازهاي  .كندروش علمي با آنها برخورد ميهست كه 
ي عليتي بين عدم تحقق اين نيازها و  هژموني ن رابطهانساني، و نشان داد

ي ابعاد زندگي انساني، و نيز با اشاره دارانه و تجاري كردن همهعقالنيت سرمايه
ي كنوني به وجود امكان ابژكتيو رفع اين نيازها به تضادهاي مهمي در جامعه

مثال . بخش توضيحات انتقادي آن استهمين نيز خصلت رهايي. كنداشاره مي
- وري توليد براي خاطر توليد و بحرانپايان سرمايه و افزايش بهرهپيمايي بيراه

  . شوندي آن همه در اين راستا طرح ميهاي فزاينده

تواند در درك و نقد آن به ما يكي از مسائل ديگري كه رئاليسم انتقادي مي
درنيسم و داري متاخر يا همان پسامكمك كند هژموني موضع فرهنگي سرمايه

هايي كه تاكنون انجام شد بايد روشن باشد بنا به بحث. چرخش زباني آن است
                                                                                                                            

ھای دھند دانشمندانی که با امور تغذيه و بھداشت غذايی سروکار دارند، با فاکتجامعه ربط می
به اين سو و اصوال  ١٩٨٠ی ھا از دھهزدايی دولتدھند که به علت مقرراتعلمی توضيح می
ای يافته مغذی ارزان، چاقی رواج بيش از اندازهواد غذايی، و رواج مواد کمدست باز صنايع م

ھای مردم و »رفتار«کنندگان بين توصيف» ھاجنگ ايده«شود که به اين ترتيب مشاھده می. است
به اين ترتيب در اين جا با يک . آيدتوضيح دھندگان علمی و ساختاری اين رفتارھا به وجود می

يعنی توصيف و توضيح ايدئولوژيک . گويد روبرو ھستيمآن طور که باسکار می توضيح انتقادی،
ھای طرفدار آزادی سبک زندگی با توضيحی سبک زندگی و ليبرال» متخصصان«ھا و رسانه

شود که بر ھای ديگری میھمين توضيح انتقادی منجر به فرادستی ايده. شودژرفاگراتر نقد می
گسيختگی صنايع شيمايی و مواد غذايی در ھمدستی با مورد لگام ساختارھای زيرين که در اين

ھای دولتی و باز گذاشتن دست به اين ترتيب سياست. اندازدھای دولتی است، روشنی میسياست
در چنين . شودشوند و باور به لزوم تغيير اين وضعيت و خشم از آن ايجاد میصنايع نقد می

شار فقير جامعه ھم جای خود را به احساس مسئوليت و وضعيتی، تحقير و ترحم نسبت به اق
ھای مناسب برای اگرچه فقدان بديل. دھدھا به طور کلی میھمبستگی در مقابل طبيعت و انسان

در چارچوب ھمين ساختارھا باقی بماند » اصالحات«شود که خواست اين وضعيت موجب آن می
عيتی است که در بخش بزرگی از جھان اين ھمان وض. بدل نشود» اصالحات انقالبی«و به 

» به خود رسيدن«ترافيک و مردم غذای ارگانيک و زندگی در مناطق کم. شودباختر مشاھده می
بينند و در نھايت به اصالح معنوی را راھی برای گريز از بيماری و ابتذال و مصرف اشغال می

وضيحات انتقادی آن به ايجاد يک به اين ترتيب علم و ت. شوندخود و سبک زندگی خود متوسل می
تواند کمک کند زيرا به ما در روش زندگی کردن ھم میی اخالق ناتوراليستی ھم کمک میفلسفه
  .   کند
  



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 88

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

مداري واقعيت باور و مفهوم گرايي شناختينسبيتكه رئاليسم انتقادي به نوعي 
گويد تمام باورها آن نظري است كه به درستي مي گرايي شناختينسبيت. دارد
ي از اين مقدمهاگر كساني اند اما اند زيرا تمام آنها محصول اجتماعينسبي

ي نادرستي بگيرند به نتيجهگرايي قضاوتي را ي نادرست نسبيتدرست نتيجه
مداري جامعه نيز همانطور كه گفته شد به اين معناست كه مفهوم .اندرسيده

كنند هاي انساني از جامعه و فعاليتي كه ميبازتوليد جامعه بدون درك عامل
جامعه تيجه بگيرند كه ي درست نمقدمه اگر كساني از ايناما . ممكن نيست

هاي اجتماعي بنا شده است و واقعيت چيزي نيست اصوال بر اساس مفاهيم سوژه
ي هاي انساني براي يكديگر، در اين صورت به نتيجهگويي سوژهمگر داستان

ايي گريكي از مهمترين جرياناتي كه به رواج چنين نسبيت .اندنادرستي رسيده
ي ويرانگري دامن زد پسامدرنيسم است كه در زير به آن هم در حدود حوصله

بحث كوتاهي پيرامون پسامدرنيسم از آن رو . شوداين مطلب پرداخته مي
توان واكنش قدرتمندي به اين جريان اهميت دارد كه رئاليسم انتقادي را مي

  .فكري هم قلمداد كرد

  

  م انتقاديپسامدرنيسم، چرخش زباني و رئاليس

هاي ديگر پسامدرنيسم ابتدا در مطالعات ادبي و سپس در همه مطالعات و رشته
پسامدرنيسم . راه يافتجاي پاي محكمي يافت و به دنياي بيرون از آكادمي هم 

. اي بودهاي گوناگونش در ثلث پاياني قرن بيستم جريان فكري چيرهبا شاخه
 73.يتي و امكان شناخت را زير سوال برداعتماد به خرد، اعتماد به علم، ابژكتيو

                                                           
  : در ھمين رابطه نگاه کنيد به  ٧٣

 Andrew Collier In defence of objectivity and other essays, on realism, 
existentialism and politics 2003 
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و . شناسي از هنگام روشنگري بودهاي شناختبزرگترين چالش در برابر شالوده
. البته اين چالش به لحاظ دروني نامنسجم و به لحاظ فكري آشفته بود

دار خواند و اعالم كرد كه شناخت هاي فلسفي را مسئلهپسامدرنيسم تمام شالوده
. ي اجتماعي و تاريخي خود نباشددارانه نباشد و يا مشروط به زمينهتواند جانبنمي

ي پيشرفت عقالنيت و مدرنيته را هم در همين راستا به چالش كشيد و به ايده
  -اما در ضمن بايد به يادداشت كه پسامدرنيسم با همه. علمي و فكري حمله كرد

يكي از  .كردمان هم اش به درچنگ گيري عصر كنوني كمكي تناقضات
ادعاهاي پسامدرنيسم اين است كه آنها پيچيدگي جهان طبيعي و اجتماعي و 

از ديدگاه برخي از آنها پيچيدگي چنان است كه . اندزبان و معنا را كشف كرده
نوع نگارش، استراتژي استدالل و . فايده استشفاف كردن و توضيح دادنش بي

ه نحوي بود كه شفافيت را از بين رتوريك آنها، متلون و غني و گاهي رازآميز، ب
كرد نوع نوشتارشان ابهام را هلهله مي 74.برد تا بر پيچيدگي مسائل تاكيد كندمي

كرد در حالي كه پسامدرنيسم پيچيدگي و ابهام را هلهله مي. و پرطعنه بود
 را هدف خود داشتپذير كردن جهان و فهمسادگي  ،رئاليسم انتقادي شفافيت

  . نبودچيزي كه مد روز 

ي فلسفي غالب در قرن هم رئاليسم انتقادي و هم پسامدرنيسم در پاسخ به نحله
. آمدند پديدهاي اجتماعي بيستم پوزيتيويسم و چرخش زباني براي درك پديده

او همراه . بود» مكتب وين«تكنيكي پوزيتيويسم منطقي - كارل پوپر منتقد صوري
به فيلسوف مقتدر قرن بيستم تبديل و رويكرد او هم  Hempleبا كارل همپل 

رويكرد اين دو نفر به توضيح . ي علم پذيرفته شدبين دانشمندان و هم فلسفه
                                                           

به جای . رايج است و محبوب) اما به سبک ايرانی(ی نوشتاری در کشور ما ھم اين شيوه  ٧۴
ھای ساده و سرراست نوشتن و گفتن، مطالب ساده را چنان در ھزار توی معما و رازآلودگی

 ی فلسفیمطالب پيچيده. پوشدپيچند که مخاطب از خواندن و دريافت پيام گوينده چشم میزبانی می
توان در کم میکرد اما دست» حلقوم راحت«توان يا اقتصاد سياسی يا روانکاوی را البته نمی

تر بماند که برايشان نبايد خود را درگير اين ی موضوعات منظم و منسجم نوشت مطالب سادهباره
- نظم و انسجام در معرفی مطلب مورد نظر کمترين معيار برای خوانش. ھمه بندبازی زبانی کرد

  . پذير بودن يک نوشته است
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بيني و علمي جاي رويكردهاي مختلف پوزيتيويستي را گرفت و تاكيد روي پيش
د شونبا اين حال اين دو هم پوزيتيويست شمرده مي. پذيري قرار داده شدابطال

 75.گرايي را قبول دارندي فلسفي پوزيتيويسم يعني تجربهچون شالوده
دانند هاي انتقادي هر دو اين رويكرد را پوزيتيويستي ميها و رئاليستپسامدرن

رويكرد پوزيتيويستي به علم . اما دليل مخالفتشان با اين رويكرد يكسان نيست
دستانه به نحوي خام. انتقاد بودپيش از ورود رئاليسم انتقادي به صحنه هم مورد 

كند و ي دانش تاكيد ميروندهتوان گفت كه پوزيتيويسم بر سرشت پيشمي
گرايش به آن دارد كه علم را فرايند پيشرفت كشفيات بداند و بر ابژكتيويتي 

سازي مفرطي از اين اگرچه اين ساده. ي تالش علمي تاكيد كندغيرجانبدارانه
در مقابل اين . كندهايي از حقيقت آن را هم بيان ميرگهنظام فلسفي است اما 

گويد فرايند شناخت ي پسامدرنيسم را داريم كه مينظر خوشبينانه نظر بدبينانه
ي دانش اگرچه سرشت به لحاظ اجتماعي برساخته. ي اجتماعي استبرساخته

ي قرن بيستم يعني هاي برجستهعلمي به نحوي دراماتيك در يكي از كتاب
اين كتاب تاريخ علوم  76.اثر توماس كون بيان شده است ساختار انقالبات علمي

-ي اجتماعيكنندهطبيعي را بحث كرد و به نحو قدرتمندي تاثير عوامل تعيين
هاي معين مورد تاكيد هاي علمي و پذيرش نظريهتاريخي را بر افكار و پراتيك

هاي علم از منظر رويه به اين ترتيب ظاهرا خالص و مجرد بودگي. قرار داد
از نظر كون، جهت تحقيق، پذيرش يا رد به . پوزيتيويستي بطالنش اعالم شد

ميكروفرايندهاي پيشروي . اصطالح دانشي معين زير تاثير اين وضعيت است
ي پول اي و حسادت بين دانشمندان و ماكروفرايندهاي اقتصادي مثل تهيهحرفه

شود همه بر آن چيزي كه علمي ناميده مي هاو منابع مالي براي انجام پژوهش
- اند و به همين دليل يك نسبيتهاي اجتماعينظريات برساخته. گذاردتاثير مي

ها يعني گويا اگر انسان. خوردگرايي شناختي راديكال در كتاب كون به چشم مي

                                                           
  . جاھمان  ٧۵

٧۶Thomas, Kuhn, The Structure of scientific revolutions. 1970 
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اين . كندبر سر چيزي توافق كنند و آن را شناخت و دانش بنامند كفايت مي
گرايي راديكال از سوي نسبيت 77.كتاب او حل ناشده باقي ماند معضل در

هاي آن شود و از سوي بهترين نسخههاي پسامدرنيسم هلهله ميبدترين نسخه
كار كون آغازگر رويكردي بود كه امروز در . شودبي سروصدا پذيرفته مي

ت شود و البته در وحدشناسي علم در اتحاد با پسامدرنيسم دنبال ميجامعه
يك . قدرتمندي با يك سنت ديگر در علوم اجتماعي است كه هرمنوتيك باشد

گرايي و برسازي اجتماعي در رئاليسم انتقادي هم هست اما اين جنبه نوع نسبيت
گويد داليل عقالني در دست داريم براي ي ديگري كه ميهمراه است با جنبه

-يعني مي. ردي استترجيح دادن يك نظريه بر ديگري كه فراسوي جانبداري ف

بيشترين . اي بهتر از ديگري استهايي به دست داد كه چرا نظريهتوان علت
اين . ي علوم اجتماعي پيرامون ناتوراليسم بوده استهاي تاريخي در فلسفهبحث

. ي علوم طبيعي مطالعه كرد يا نهتوان به شيوههاي اجتماعي را ميكه آيا پديده
ها نيستند و به همين دليل ها شبيه مولكولنسانگفت كه اسنت هرمنوتيك مي

از نظر سنت  78.توان آنها را به روش علوم طبيعي مطالعه كردهم نمي
به اين . ي كنش اجتماعي معنامندي آن استهرمنوتيك مهمترين فاكت در باره

يك تقابل مفهومي ايجاد شد بين علم  79به بيان جوسه لوپز و گري پاتر   ترتيب
تمركز بود روي توضيح عليتي و علم اجتماعي كه متمركز بود روي طبيعي كه م

گويد كه فهم واقعيت اجتماعي خيلي بيشتر از اين استدالل هرمنوتيكي مي. فاهمه
پسامدرنيسم به لحاظ تاريخي  80.كه شبيه فهم ماشين باشد شبيه فهم زبان است

سوي ديگر و  گرايي ازاز يكسو مبتني است بر ويتگنشتاين متاخر و پساساخت
                                                           

  : در ضمن نگاه کنيد به  ٧٧
After Postmodernism, An introduction to critical realism: General 
introduction., ed. Jose Lopez &Garry Potter, 2001.  

  .اجھمان  ٧٨
  .جاھمان ٧٩
: چرخش زبانی دو جنبه دارد. توان درک کرداز ھمين جا ھم رويکرد چرخش زبانی را می  ٨٠

با آن ! ی پژوھش شبيه خصوصيات زبان يا ھمانندی انسانی به عنوان ابژهخصوصيات جامعه
  .  آن ناممکن است) پوزيتيويسيتی(است و به ھمين دليل ھم تحقيق علمی 
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. ي معاصر و افراطي سنت هرمنوتيك دانستتوان يك نسخهبنابراين آن را مي
رئاليسم انتقادي در مقابل، بدوا از دل يك نقد محكم از پوزيتيويسم در علوم 
. طبيعي رشد كرد و به دگرگوني كل بحث ناتوراليسم در علم اجتماعي منجر شد

. شتر شبيه زبان است تا ماشين مكانيكيپذيرد كه جامعه بيرئاليسم انتقادي مي
پذيرد كه سرشت نظريه پردازي در متن جامعه قرار دارد ميپذيرد كه نظريهمي

و . تماعا برساخته داردپذيرد كه شناخت سرشتي اجمي. ر استبر زبان استوا
گويد مي. پذيرداش را هم ميشناسانهخطاپذيري شناخت انساني و تعينات جامعه

توانند خطا هم توانند چيزها را بشناسند و در ضمن ميت انساني ميكه موجودا
تواند حاوي عناصر ايدئولوژيك هم علم چيزي ناب و خالص نيست و مي 81.كنند

هايي كه براي رسيدن به آن توضيحات باشد هم در توضيحاتش و هم در روش
يقا در آن توليد شناخت خود فرايندي اجتماعي است و زبان عم. كنداستفاده مي

شناختي توليد آن توان به تعينات جامعهفرايند حك شده است اما دانش را نمي
به بيان لوپز و پاتر البته حقيقت نسبي است اما هم حقيقت داريم و هم . تقليل داد

هاي فرهنگي و تاريخي دارد و منديالبته كه دانش زمينه 82.خطا و البته دروغ هم
راستايي ي تاريخا تكاخت و دانش يك پديدهپيشرفت به معناي انباشت شن

واپس رفتن هم در فلسفه هم در علم هميشه ممكن است و در واقع . نيست
تواند گسترش افتد اما پيشرفت هم داريم و دانش انساني ميگاهي هم اتفاق مي

هاي هاي رقيب به نحوي عقالني بر اساس شايستگيتوانيم بين نظريهما مي. يابد
به نظر اين دو بايد . كنيمشان داوري كنيم و ميو قدرت توضيحي شاندروني

- لوح نيستند كه پسامدرنها ميها آنقدرها هم سادهستيپوزيتيوتوجه كرد كه 

دانند توليد دانش يك فرايند اجتماعي است كه جانبداري آنها هم مي. گويند
معضل . تواند ابژكتيويتي را دشوار كندمحقق وجود دارد و همين هم مي

ي از منظر فلسفه. شناسانه استاش هستيتر است مسئلهپوزيتيويسم ژرف

                                                           
  .جاھمان  ٨١
  .جامانھ  ٨٢
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. شناسي شروع كنيمتوانيم و نبايد بحث را با شناخترئاليستي علم ما نمي
توانيم بدانيم اصوال وابسته است به اين پرسش مربوط به اين كه چه چيزي مي

اند به هاي شناختي منوطناختن وجود دارد يعني پرسشكه چه چيزي براي ش
اي از آن است به مثابه امپريسم كه پوزيتيويسم نسخه. ي شناختسرشت ابژه

به  سنت اين دو. شناسانه استيك رويكرد شناختي مستلزم يك رويكرد هستي
شناسانه كه واقعيت چگونه بايد باشد تا آزمايش و شناخت هستي پرسشاين 

شناسي آنها نامنسجم است آنها هستي. دهندشد پاسخي تلويحي ميممكن با
شوند اما اكتوئليسم چيست؟ واقعيت از اين منظر مرتكب خطاي اكتوئليسم مي

ي قلمرو اكتوئل است و امپريك زيرمجموعه. اي است اكتوئل و امپريكدواليه
- بر قاعدهاكتوئليسم مبتني است . مبناي مستقيم يا نامستقيم همه گونه شناخت

ي ازمايشگاهي خود را به نحو مندي و توالي رويدادهايي كه در نظام بسته
مندي الف و ب را قانون جهانشمول توالي و قاعده هاآن. دهندنامتغير نشان مي

از نظر پسامدرنها مشكل اينجا نيست مشكل اينجا است كه جهان بسيار . نامندمي
با اين كه اين بخش از استدالل . هاي ثابت استتر از اين تواليپيچيده

تواند بگويد كه چرا علم قادر به پسامدرنيسم درست است اما اين رويكرد نمي
. رساندكنندگانش ميبه ما مصرف فراوانيهاي توليد شناختي است كه استفاده

 استتري از واقعيت پيچيده و توضيح دركي خواهان ارائهرئاليسم انتقادي هم 
. ندترتر و هم جامعهم غني كندي كه ارائه ميتوصيفات مدرنيسماما برخالف پسا

ابژه محور است و اكتوئليسم /شناسي رئاليستي نه رويداد محور كه چيزهستي
در ضمن به ياد داشته باشيم كه ما موجودات . گيردهمين جنبه را ناديده مي

ستيم ما انساني هم به عنوان بخشي از واقعيت نوع خاصي از مجموعه چيزها ه
و  اتنه تنها مشاهد. ها و خصوصيات خاص خود هستيمهم داراي قدرت
محدود و مشروط  هم د دسترسي ما به واقعيتنند خطا باشنتوااستنتاجات ما مي

كند و بنابراين دانش رشد مي. به منظر خاص فرهنگي، تاريخي، و مكاني ما است
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توليد كنيم اما اين انباشت و تري به واقعيت اميدواريم كه هر بار رويكرد حقيقي
  . پيشروي از پيش تضمين نشده است

بينم كه بخشي از بحث شفاهي بين رم هار و روي در اين رابطه مناسب مي
، داستان در مقابل ساختار: چگونه بايد واقعيت را تغيير داددر مقاله ي  83باسكار

خود زندگي  زبانيها با چرخش را در اينجا بيان كنم تا روشن شود كه پسامدرن
  . كنندتفسير مي اجتماعي را به چه شكل

رئاليسم يعني اين كه آنچه وجود دارد محدود به آن چيزهايي نيست كه : رم هار
رئاليسم متكي . شودهاي تجربي محدود نميشوند و به دادهبر حواس ما ظاهر مي

هاي رتشان قدها است كه ويژگيها، موجوديتبر مقوالت مربوط به هستنده
قدرت به ... شودايجنسي توسط ذرات قدرتمند اعمال مي. عليتي آنها است

من برخالف . كنيمخودي خود قابل مشاهده نيست بلكه تاثيراتش را مشاهده مي
-ها مثال ساختارهاي اجتماعي داراي قدرتكنم كه بعضي واقعيتروي فكر نمي

ا هر صبح از خواب بيدار كاليفرني Laymanمن به نظر لي 84.»هاي عليتي باشند
هايي يعني اهالي كاليفرنيا مهارت. كندشود و جهان خود را از نو ابداع ميمي

نظم اجتماعي هر روز از نو ايجاد . كننددارند كه هر روز آنها را از نو اعمال مي
كند اين است كه اما آنچه ما را شگفت زده مي. شود هر لحظه و هر ثانيهمي

همان است كه بود همان كه روز از پس روز و دهه از پس دهه معموال اين نظم 
- هاي روزانه وارد ميمردم با مهارتهاي كسب شده در پراتيك. تكرار شده است

ها خانواده افراد را با اين مهارت. آفرينندشوند و از اين راه جهان اجتماعي را مي
ي اعمال تيجهساختار اجتماعي علت كسب مهارت نيست بلكه ن. كندتجهيز مي

ويتگنشتاين . مردم ذرات قدرتمند جهان اجتماعي هستند. مهارت آدمها است
                                                           

٨٣ How to change rality: story v. structure. A debate between Rom 
Harre and Roy Bhaskar. In After Postmodernism, An introduction to 
critical realism: ed. Jose Lopez &Garry Potter, 2001. 

  . جاھمان  ٨۴
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دهد بلكه به كاربرد آن در ي خدا به يك هستنده ارجاع نميگويد كه كلمهمي
همين را هم شايد . هاستاي از پراتيكدهد كه مجموعهزندگي ديني ارجاع مي

مثال  طبقه به . و اين قبيل مفاهيم گفتي ساختار اجتماعي و طبقه بتوان در باره
در كتابهاي تاريخ . دهدهاي يك گروه از افراد ارجاع مياي از پراتيكمجموعه
كنند كه شاه باالي هرم ايستاده است و زير ي فئودالي را طوري ترسيم ميجامعه

در حالي كه در . انداو كشيشان و نجبا و در پايين هم انبوه دهقانان ايستاده
دهد دهقانان با اما تصوير ديگري هم هست كه نشان مي. قعيت اينطور نيستوا

داس مشغول كار روزي زمين هستند نجبا با اسب در حال رفت و شد هستند و 
اين نوع تصوير . زنان نجيب زاده در باغ گل سرخ مشغول گفتگوهاي محترمانه

  . جا است ها براي شناساندن فئوداليسم مناسبت دارد و بهكردن فعاليت

. ي اجتماعي استگويد كه واقعيت يك سازهپسامدرنيسم به سادگي مي: باسكار
يعني واقعيت . ي گفتمان، متن، گفتگو، مردم يا روابط قدرت استواقعيت ساخته

. است agantiveمدار عاملچيزي نيست جز واژگان و مفاهيم ما يعني امري 
البته كه . قعيت بر مفهوم تكيه داردالبته كه رئاليسم انتقادي قبول دارد كه وا
- اما واقعيت نه با مردم به پايان مي. قبول دارد كه واقعيت مشروط به مردم است

ها ذرات قدرتمندي هستند با گفتن اين كه مردم يا انسان. آيد و نه با مفاهيم
شود جامعه را توضيح داد به همين ترتيب با پيش كشيدن محوريت گفتمان نمي

. بردديالكتيك را يك مرحله جلوتر مي 85رئاليسم انتقادي ديالكتيكي .و متن هم
كند هر گونه ترادف بين امر اجتماعي و امر گرايي را رد ميهر نوع تقليل

اتفاقا چون انسان هستيم و . كندمفهومي، يا امر اجتماعي و امر انساني را رد مي
داري وكراسي و سرمايهي ما رها شدن از ساختارهايي همچون نازيسم، بورمسئله

كنند بايد پرسش هستي ي زمين را تهديد مياست كه هر نوع زندگي روي كره
                                                           

کند چيزی که ھمراه رئاليسم انتقادی را ديالکتيکی می نبض آزادی: ديالکتيکباسکار در کتاب   ٨۵
او ناميده شده است در قسمت سوم معرفی آرای او طرح و » گرایچرخش معنويت«با آن چه که 

  . بررسی خواھند شد
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خواهيم اين وضعيت را بهبود ببخشيم بحث چون مي. شناسي را جدي بگيريم
يك  عاملمعيار عليت چيست؟ اين است كه چيزي يك . ساختارها اهميت دارد

وعي  و به طريقي روي مسير رويدادها فاكتور يا وسيله اي باشد كه بتواند به ن
به نظر من اين كه مردم در جهان اجتماعي خيلي خاص و ويژه . تاثير بگذارد

اين پرسش كه . هستند يك موضوع اتيكال است و به خودي خود علمي نيست
توانند بكنند را بايد به نحوي علمي ي اجتماعي معين چه ميمردم در يك زمينه

  .بررسي كرد

ي ناگذراي ها در جستجوي آن هستند در واقع نفي جنبهمدرنآنچه پسا
توانيم حاال در مقابل آنها ما هم مي. اگزيستانسيال است يعني نفي هستي شناسي

هاي زباني بدون شرايط پيشيني ممكن هستند؟ بپرسيم كه آيا پرفورماسيون
كنش زباني شود بدون آنها اصوال واقعيت دارند؟ آيا وقتي خود واقعيت انكار مي

تواند واقعيت داشته باشد؟ با ارجاع به چه چيزي بايد آن را باور كنيم؟ مي
توانيم كنيم اما نميگويند كه ما واقعيت يا چيز در خود را نفي نميها ميپسامدرن

دهد كه اين رئاليسم انتقادي نشان مي. اش بگوييمچيزي هم در باره
فرض خود ي مادي و اجتماعي را پيشهاي زباني، جهانها و گزارهپرفورمانس

  . دارند

ي شگانياند جهان در جيراي هابحث ازي انمونه كه دميد مناسب رابطه نيهم در
 انتقاد مورد كه» يزبان  چرخش« كرديرو نيا مصداق عنوان بهي عمل- ياسيس و

ي كي بوك سيفي صفحهي رو كه ريز متن كه نيا با. بدهم دست به است باسكار
-يم ارجاعي نيدي طلب اصالح به مربوط مباحث به بود، شده نوشته دوستان از

  .است كرديرو نيا ازي خوب مصداق حال نيع دهد،در

اسمش . پل ريكور فيلسوف ـ متاله پروتستان در ايران تقريبا ناشناخته است« 
بازي را كنار  نوانديشان ديني اگر كمي فلسفه تحليلي. اش نيست هست، انديشه
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افسوس كه در فلسفه هم . توانستد چيزهايي زيادي از او بياموزند ميگذاشتند  مي
من به . (يابي و دفاع از دين دنبال تكنيك كارآمد و متقني هستند براي هويت

كنم يكي  ام و فكر مي شدت به استفاده نوانديشان ديني از فلسفه تحليلي بدبين
باشد ـ همين نگاه اي در كار  از مشكالت اصلي اين پروژه فكري ـ اگر پروژه

گرايي  زده به فلسفه است كه كامال ادامه اراده به تكنيك پروژه اسالم تكنيك
  .)است

اي  گويد كه خالصه باري، ريكور در اينجا نكات جالبي درباره روايت و هويت مي
او شش نوع فراموشي را از هم تفكيك . اش در همين باره است از اثر عظيم

» سانسور«توانيم آن را  نها آن چيزي ست كه ميكنند كه تنها يكي از آ مي
بقيه انواع فراموشي . »فراموشي منحرف«گويد  بخوانيم يا آنطور كه خود مي

روايت كردن يعني فراموش : عادي ست و حتي در مواردي خواستني ست
بنابراين فراموشي جزئي طبيعي از . توان روايت كرد كردن، همه چيز را نمي

اش   برتر  ها غرب به دليل قدرت معنوي و مادي براي قرن گويد مي. روايت است
كننده بوده است، اما اكنون ديگران نيز دارند روايت خود را طرح  تنها روايت

وگو را  تلويحا هم گفت. كنند ها با هم ديگر برخورد مي كنند و اين روايت مي
خورد نخواهد بر مشكل و بي وگو بي كند كه اين گفت داند هم اشاره مي حل مي راه
. افتد گرايي نمي پذيرد اما ابدا در دام نسبي ها را مي ريكور تكثر در روايت. بود

كند و روايتي كه طبيعتا چيرهايي را كنار  فرق است بين روايتي كه سانسور مي
  .فرق است ميان روايتي غني و روايتي فقير. گذارد مي

هايي از جهان به  روايت ما يك بار براي هميشه بايد بپذيريم غرب روايتي يا
دهد كه در آن چيزهايي ممكن است فراموش شود، كمرنگ شود،  دست مي

. اين طبيعت روايت كردن است. ناديده انگاشته شود، تغيير داده شود و غيره
سوال از . پارانوئيا جهان سومي را بايد كنار بگذاريم. كار نيستدر اي  توطئه
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. اهيد روايت خود را بسازيد؟ بسيار خبخو شما مي: ها اين است ديگر فرهنگ
اما به چه دليلي و بر اساس چه معيارهايي روايت شما بهتر از . عرصه باز است

تر از غرب داشت  روايت غرب است؟ اگر روايت شما فرجامي فقيرتر و بسته
توانيم داوري  توانيم روايت شما را داوري كنيم؟ آيا اصال مي چه؟ چگونه مي
ها  ست كه ما غيرغربيان بطور جدي و صادقانه به اين پرسشكنيم؟ وقت آن ا

i».بيانديشيم i   

و نقش » چرخش زباني«ي رويكرد اميدوارم در پرتو آنچه كه در باال در باره
نه تنها براي  سازمان دادن واقعيت كه  - مركزي ديسكورس در اين رويكرد

كور قدرت گفته شد براي خواننده روشن باشد كه پل ري -برساختن آن نيز
اش، با قدرت گوييبا قدرت روايت) كم در اين متندست(غرب را 

به يك ) كدام غرب؟(در اين متن غرب . داندديسكورسيواش مترادف مي
هم به فرهنگي ديگر كه جدا از يكديگرند ) شان؟كدام(ها و غيرغربي» فرهنگ«

گويي آن است عالوه بر اين راز برتري يكي در قدرت روايت. اندفروكاسته شده
ديگران هم  اكنون اين گوي و اين ميدان، آن. اندكه ديگران آن را كم داشته

اگرچه گويا به نظر . گويي بشوندتوانند وارد اين مسابقه و رقابت داستانمي
يعني اگر آن ديگران غيرغربي . ي مسابقه از پيش معلوم استفيلسوف ما نتيجه

هاي غربي بيان كنند مشكالت ابيت روايتي جذهايي با درجهبتوانند روايت
  .    شود؟ ظاهرا راي ريكور بر اين استجهان غيرزباني ما حل مي

  ميفتين دور خود بحث از 

كنند جامعه چيزي بسيار ها تقابل كاذبي بين طبيعت و جامعه ايجاد ميپسامدرن
پس هر . نداردمندي يا ساختارهاي عليتي گيرد كه هيچ گونه قانونويژه نام مي

گويد كه چرا روز صبح آزاديم كه كاليفرنيا را از نو ابداع كنيم اما كسي نمي
پختن غذا فقط به . گيريم هر روز صبح كاليفرنياي بهتري ابداع كنيمتصميم نمي
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آشپز نياز ندارد به ساختماني هم نيازمنديم كه در آن برق، آب، ظروف و 
اي كه برايش تعيين شده وراكي به بودجهتجهيزات باشد، به فروشندگان مواد خ

. هم نيازمنديم يعني عمل آشپزي خود توسط ساختارها محدود شده است
مطمئنم آشپزهاي زيادي دوست دارند غذاي بهتري بپزند اما چون نبايد از يك 

اگر . توانند غذاي سالم تحويل مردم بدهندي معين تخطي كنند نميبودجه
انكارشان . ريم بايد حضور ساختارها را بپذيريمآرزوي آزادي انسان را دا

هاي توانيم جامعه را از دل يك سلسله كنشاين ايده كه ما مي. درست نيست
ي جامعه مدل اصلي ارسطويي در باره. اراده گرايانه توليد كنيم عبث است

. نيازمند علت مادي پيشاموجود است efficient causeعلت كافي . درست است
در هر شكل . تماعي ما به شدت زير وزن سركوب گر گذشته هستيمدر جهان اج

اي روبرو خواهيم بود قابل تصوري از زندگي اجتماعي با شرايط پيشاداده
ايم و شرايط الزم كنش ما هستند، چيزهايي هستند كه ما آنها را توليد نكرده

برآيند مند همچون محصوالت توان به نحوي ارتباطجوامع را مي. اندشرطپيش
. رفتار و روابط انساني بحث كرد اما آنها پيش از رفتار ما وجود دارند) امرجنت(

ي خوب به عنوان وضعيتي كه بايد به ان برسيم به نحوي تلويحي در جامعه
   .اما بايد برايش بجنگيم. واقعيت تلويح شده است

است؟ آيا بازار سهام يك ديسكورس نيست، اگر نيست چه چيز ديگري : هار
  .يك شيوه از سخن گفتن است كنش زباني است

هاي كه آيا كنش زباني به چيزي فراسوي خود چيزي مستقل از كنش: باسكار 
  دهد؟ زباني ارجاع نمي

گوييم اما آنچه مي  joint productionگويي يعني توليد مشترك داستان: هار
ت به آن چيزي كه ما واقعا آن چيزي نيست كه اتفاق افتاده است، زيرا  منوط اس

  . گوييم اتفاق افتاده استبه هم مي
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البته جهان اجتماعي وابسته به مفهوم است اما كاهش دادني به آن نيست : باسكار
ي بحران اقتصادي دهه. وابسته به آدمها است اما كاهش دادني به آنها نيست

  . يك فاكت ناگذرا است 1930

اجتماعي طرح و الگويي نيست اما گويم كه در برهم كنشهاي من نمي: هار
هاي عليتي هايي داراي قدرتكه بتوانند هستندهبراي اين يابي انها را شيئيت

  . كنمبشوند؛ رد مي

پول البته براي وجودش به كنش هاي زباني نيازمند است آنها را پيش : باسكار
. كندهاي زباني را محدود ميفرض خود دارد ولي در عين حال بسياري از كنش

پول يك كنش ديسكورسيو نيست پول در اين جامعه به قدرت برترين تبديل 
سرمايه داري بر سوسياليسم شرق پيروز شد و دارد با منطقي حركت . شده است

كند هيچ كنترلي بر آن كند كه هيچ ديسكورسي مسيرش را هدايت نميمي
نهدم كند سي سال ي زمين را متواند ميليونها نفر را بيكار كند كرهمي. نيست

بايد با سرعت كاري بكنيم و آن . ديگر زمين ديگر قابل سكونت نخواهد بود
اين وضعيت . هاي زباني را پاياني متصور استي كنشوقت خواهيم ديد كه همه

- ساختارها مي. تصميم هيچ ايجنتي نيست هيچ كنش زباني آن را نيافريده است

از آنها غلط باشد ديسكورسهاي غلط در  توانند وجود داشته باشند اما شناخت ما
نازيسم بر مبناي . ها مرجع واقعي دارندباره شان داشته باشيم چون ديسكورس

ي كامال غلط و هراسناك در باره سرشت انسان و نظامهاي اجتماعي يك ايده
توانند در سرمايه داري و نظامي كه بايد جاي آن بيايد يكي شان مي. استوار بود

پيشاموجود بودن ابژكتيويتي پيش از . ديسكورسيو حق داشته باشندهاي كنش
در غير اين . ي خطاپذيري ديسكورسها استكنش علي الزم است و امكان بالقوه

كنم داستانها ساختارهاي من فكر مي. صورت هر كنش زباني درست خواهد بود
  . اجتماعي هستند
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-تواند به زبان و گزارهت نميجا بر اين نظر است كه واقعيباسكار در واقع اين

هاي متفاوتي موضوع ديگر اين است كه اگر چه نظريه. هاي آن كاهش بيابد
گرايي قضاوتي را نسبيت. دني آنها به يك اندازه اعتبار نداروجود دارد اما همه

ي باورها توليدات اجتماعي هستند پس چون همهبنا به آن كند كه هم رد مي
به اين ترتيب هيچ مبناي عقالني براي ترجيح . ي دارندارزش و اعتبار يكسان

گرايي شناختي به نسبيت. دادن يك نظريه يا باور بر ديگري در دست نداريم
ي يك ها در بارهي داوريهاي شناخت يا همهي گزارهاين معنا نيست كه همه

  . رويداد به يكسان معتبرند و قابل اعتماد

زند كه ي حكومت نازيها ميز ايزايا برلين در بارهباسكار مثالي ادر همين رابطه 
كشور از جمعيت . 1: توان گفتها ميي اعمال نازيي نتيجهدر باره«. جالب است
ميليونها آدم . 4ميليونها آدم كشته شدند . 3ميليونها آدم مردند  .2خالي شد 

از همه اند اما آخري نه تنها بيش ها درستي اين گزارههمه. قتل عام شدند
نچه كه واقعا اتفاق افتاد آكند بلكه بهترين گزاره براي توصيف ارزشگذاري مي

. گوييم مردند يعني در اثر اعمال ديگران كشته نشدندزيرا وقتي مي. نيز هست
كمپين ايم كه مرگ آنها بخشي از يك نگفته گوييم كشته شدند هنوزوقتي مي

اين مالحظات  اهميت دارد زيرا . بوديكه و سازماندهي شده و يك كشتار سبعانه 
خاص نيست بلكه قصد توليد  يموضوعتوصيف ي علوم اجتماعي تنها مشغله

ي اطالعات درست و يعني هميشه دغدغه. دانش براي مخاطبين خود را هم دارد
هاي وضيح انتقادي، ايدهتتوانيم با به اين ترتيب مي 86.»نادرست را دارد

جا به توضيح پيچيده و بسيار مناسب است كه همين .كنيمايدئولوژيك را هم نقد 
مفيد باسكار در رابطه با علم و ايدئولوژي در اقتصاد سياسي و نقش ماركس در 

ماركس با پيشروي در علم اقتصاد . روشني انداختن بر اين بحث اشاره كنم
                                                           

٨۶ Roy Bhaskar, Facts and values: Theory and Practice/Reason and 
the dialectic of human emanciåation/ Depth, rationality and change. In 
Margaret Archer,Critical realism, essential readings, 1997 
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ي ي علم اجتماعدهد كه فلسفهزمان آن معيارهايي به دست ميسياسي و نقد هم
ام تا بحث در زير تالش كرده. بندي كندتواند آنها را جمعدر حالتي پسيني مي

   .  باسكار را به نحوي كامل از زبان خود او بنويسم

  

  ايدئولوژي در نقد اقتصاد سياسي و علم تقابل 

توان نظريه كند اين است كه چگونه ميبحث جالب ديگري كه باسكار طرح مي
 سرمايهروش ماركس در  در اين رابطه با بررسي. ژيك ناميداي را ايدئولويا ايده
تحليل : اين است سرمايهزيرتيتر « :نويسداو مي. دهدبه دست مي خوبي يهنمون

زمان هم نقد اقتصاد سياسي  هم اين كتاب يعني. دارياقتصادي از توليد سرمايه
بورژوايي، و هم نقد مفاهيم اقتصادي زندگي روزمره است كه بنا به نظر ماركس 

و هم نقد  87كنداقتصاد سياسي بورژوايي تنها آنها را بازتاب داده يا توجيه مي
ي توليدي است كه چنين مفاهيمي را براي ايجنتهاي درگير آن يك شيوه
 Iها را ايدئولوژيك ين كه بتوانم نظامي از باورها و ايدهبراي ا...  دكنضروري مي

باشم كه بتوانند  Tيهاي منسجمي از نظريهبنامم بايد داراي نظريه يا مجموعه
  . سه معيار انتقادي، توضيحي و مقوالتي را برآورده سازند

را  Iبراي اين كه بتواند  Tي من نظريه: ي برآوردن معيار انتقاديدر زمينه
هايي را كه به ها يا مهمترين پديدهبيشتر پديده. 1: ايدئولوژيك بنامد بايد بتواند
. 2اند توضيح بدهد توصيف شده Iي ايدئولوژيك نحوي نادرست از سوي نظريه

ي را توضيح بدهد كه نظريه ييهاي پراهميتي از پديدهبه عالوه بتواند مجموعه
  . دتواند توضيح بدهنمي Iايدئولوژيك 

                                                           
ھای برای توضيح بيشتر پيرامون موضوع بازتاب دادن مقوالت زندگی روزمره در نظريه ٨٧

  . نگاه کنيد به فصل چھارم و توضيحات آلبريتون) اشبه ويژه نوع عاميانه(اقتصاد سياسی 
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را  Iي براي اين كه بتواند نظريه T ي من نظريه: براي برآوردن معيار توضيحي
يعني پذيرش متداوم ( Iي بازتوليد نظريه. 3ايدئولوژيك بخواند بايد قادر باشد 

-و اگر برايش ممكن باشد محدوده را توضيح بدهد ) هاي انسانيعاملآن توسط 

 همرا  )اگر چنين شرايطي باشد(آن ) دروني(ي آن و شرايط دگرگوني ها
يعني (را در پرتو اليه مندي يا ارتباط واقعي  3 شماره توضيح. ’3. توضيح بدهد

انجام T  يتوصيف شده در نظريه) اي از روابطيك سطح از ساختار يا مجموعه
به نحوي مبهم و يا است غائب  Iي ايدئولوژيك كه البته به تمامي از نظريه بدهد

كم يا دست مند كردهدر خويش زمينهخود را . 4. استن شده نامنسجم بيا
   88.توضيح دهد

ايدئولوژيك  كه براي برآوردن معيار مقوالتي I اين كه اين نظريهسرانجام 
  :دهداش را نشان ميبودن

شرايط الزم  را برآورده كند يعني نبايد بتواند معيار علمي بودننبايد بتواند . 5 
نبايد بتواند . 6حداقلي براي توصيف چيزي به مثابه توليد علمي را برآورده كند 

يعني نبايد بتواند . براي قلمرو مورد نظرش را برآورده كند گيمعيار بسند
موضوع /مايهتاريخي يا اجتماعي درونمانندگي درونشرايط الزم حداقلي براي 

بايد بتواند اين معيارها را  Tي من ريهدر مقابل، نظ. خود را برآورده كند
به چه معنايي برتر از  Tي من دهند كه نظريهنشان مي 2و  1. برآورده كند

است زيرا داراي  Tي من نظريه شناختيي برتري نشانه ’3اما . است Iي نظريه
فاقد اين ژرفا و  Iشناختي يا نوعي تماميت است در حالي كه ژرفاي هستي
. كندتمايز بين توضيح علوم اجتماعي از علوم طبيعي را بيان مي 3. تماميت است

 خود را ايدئولوژيك بنامد كه ي ديگريتواند نظريهمي در صورتي  فقطشخص 
 6و  5معيارهاي منطقي . را توضيح بدهد Iباشد كه بتواند  Tاي داراي نظريه

                                                           
ی تاريخی، نظری و اجتماعی خويش جا به معنای آگاھی از زمينهمند کردن در اينزمينه  ٨٨

  .  دھم به توضيحات خوب آلبريتون در فصل چھارم ھمين نوشتاردر اين مورد ھم ارجاع می. است



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 104

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

تواند با آن، ميي سازگار نوعي كالن نظريه يا Tي من دهند كه نظريهنشان مي
از نظر ماركس اقتصاد . را فراهم كند) براي علمي بودن(شرايط الزم مورد نظر 

كند اما به خاطر خطاي مقوالتي مثال را برآورده مي 5سياسي كالسيك معيار 
در حالي كه اقتصاد عاميانه حتي . را  برآورده كند 6تواند معيار فتيشيسم نمي

   89.ندكرا هم برآورده نمي 5معيار 

هاي نظري را نهايتا اين كه معموال به نحوي سنتي رسم بوده است كه ايدئولوژي
يا از آنها دفاع (كرده داده يا توجيهشان ميهاي آگاهي كه بازتاب مياز آن شكل

ي ايدئولوژيكي نوعي بنابراين در چارچوب تحليل هر نظريه. جدا كنند) كردهمي
ساختار اين نقد سه  .ديسكورسيو الزم استي ه به جنبهتفكيك دروني با توج

هاي ماركس بزرگسال به گانه است كه كليد درك تحليل ايدئولوژي را در نوشته
يعني از نظر ماركس اقتصاد عاميانه صرفا اشكال پديداري زندگي . دهددست مي

دهد اما به درون واقعيت اصلي كه اين اشكال را توليد بورژوايي را بازتاب مي
توضيح چنين نقصاني تنها تنبلي يا اعتقاد نادرست و بد . كندنفوذ نمي كندمي

-چه اشكال پديداري كه در ايدئولوژي توجيه شده يا بازتاب مي. علمي نيست

هاي دروغين را خلق آيند كه اين ايدهيابند در واقع از دل آن روابط حقيقي برمي
در واقع . زنندماسك مي ها هم به سهم خود بر صورت آنهاكنند و اين ايدهمي

زند كه خود را گول مي)  اي خواه فرد، گروه يا طبقههيچ سوژه(اين سوژه نيست 
دهد يا بهتر است بگوييم فريب است كه فريب مي) ساختار جامعه(بلكه واقعيت 
-هايي است كه جامعه به وسيلهي ماركس كشف سازوكارپروژه. كندرا توليد مي

شود غير از همچون چيزي ظاهر مي هاي انسانيعامله ي آنها ضرورتا در نگا

                                                           
ھای مشخص از تکامل نظری اين بخش نيازمند توضيحات مفصلی است که با بيان نمونه  ٨٩

ای او به اقتصاد سياسی کالسيک و عاميانه، معيارھای مورد نظر باسکار در باال مارکس و نقدھ
ھمچون (توضيح دھد چيزی که به دليل کمبود وقت جای خالی آن » انضمامی«را به نحوی 
ای بر اما به زودی در ويراست بعدی يا در ضميمه. شوددر اين نوشتار حس می) مواردی ديگر

  . ان خواھد شداين نوشتار اين کمبود جبر
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شوند هم كاذب و هم هايي كه توليد مييعني اين ايده. آنچه كه واقعا هست
  . اندالزم

كاركرد . كندمثال فتيشيسم با طبيعي جلوه دادن ارزش، آن را تاريخ زدايي مي
ي زير پديدهآن هم به اين ترتيب مخفي كردن روابط طبقاتي و تاريخي است كه 

شكل مزد با آشفته كردن ارزش كار و ارزش نيروي . اندگردش و مبادله  پنهان
دهد و كاركرد آن در واقعيت پنهان كردن كار، نيرو را به اعمال آن كاهش مي

حاال كاربرد نام . اخت ناشده استفرايند توليد ارزش اضافي و كار پرد
پذير است كه بتوان ها زماني توجيهتن  Iهاي مثالايدئولوژي براي مجموعه ايده

نقدشان هم همين حال يعني توضيحشان داد و در . ضرورت آنها را نشان داد
اين فرايند حاوي چيزي بيشتر از اين است كه باورهاي مورد نظر را صرفا . كرد

بايد توضيح بهتري براي وجود و كاركردشان داشته . كاذب يا سطحي بناميم
بايد بتوانيم توضيحي به دست بدهيم پيرامون علل و داليل عالوه بر اين . باشيم

ي جامعه زيرا باورها خواه در باره. وجود اين عقايد و باورهاي سطحي يا كاذب
وقتي كه اين گام برداشته شد آنگاه نقد . اندهايي اجتماعيخواه طبيعت ابژه

اي كه بژها. كندمفهومي و تغيير آن به سمت نقد اجتماعي و دگرگوني سير مي
- كند در هنگام توضيحش نقد ميها و باورهاي كاذب يا سطحي را ايجاد ميايده

در . )تاكيد از من است( شود و حاال مسئله اين است كه چگونه بايد تغييرش داد
جذب  واقع در رشد و تكامل كامل مفهوم ايدئولوژي،  نظريه به درون پراتيك

سازي به روي اربرد الگوي دگرگونسخت نيست ديدن اين نكته كه ك. شودمي
باورها و مصالح شناختي به معناي تعهد به اصل نسبيت شناختي است و اين امر 

  90.»دهدهاي سياسي و اخالقي يك نوع خصلت ضروري گذرا و باز ميبه استدالل

                                                           
٩٠  Roy Bhaskar: Societies. in Margaret Archer, Essential readings 
1997  

  . جاھمان
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ي علوم اجتماعي مطرح بوده اما بحث داغ و جنجالي ديگري كه به ويژه در زمينه
بين مواضع شخصي و جانبداري سياسي پژوهشگر از يك سو و ي است رابطه
ي پژوهش و نتايج اين پژوهش از سوي ديگر است كه به ويژه از گزينش ابژه

 91شناسيهنگام چرخش اقتصاد سياسي كالسيك به اقتصاد عاميانه و رشد جامعه

                                                                                                                            
در کارھای مارکس بالغ مفھوم ايدئولوژی معنايی دوگانه «: کندباسکار در ھمين رابطه اضافه می

ود و از سوی ھای زيربنا توضيح داده شاز سويی اشاره به روبنا است که بايد در قالب: دارد
حاال خود اين . دھد به ويژه در قالب مفھوم فتيشيسم کاالديگر بخشی از خود زيربنا را تشکيل می

مارکس . درون مارکسيسم بيانگر يک فاکت تاريخی مھم است -اگر نگوييم جدايی - ی دوگانهاشاره
داری که به ويژه هی توليد سرمايی  اقتصادی يا نقد شيوهيک نظريه: ی تحقيقی داشتدو برنامه
ی تاريخ، ماترياليسم تاريخی که مثال در توان آن را مالحظه کرد و يک نظريهمی در سرمايه

اما او ھرگز به . توان ديدھايش میآمده است که در تعداد اندکی از نوشته ١٨۵٩مقدمه مشھور 
ھم اين که در کارھای  ی اين فقدانيک نشانه(بخش اين دو را با ھم ادغام نکرد نحوی رضايت

اين نيز به عھده انگلس ). داری ارائه نکرده استی سرمايهی جامعهای در بارهبلوغش ھيچ نظريه
يکی از اين . ھای بعدی تا تالش کنند اين موضوع را حل کنندگذارده شد و مارکسيست

ن آن با تعيين موضوعات استقالل نسبی و ويژگيھا و تعينات خاص انواع روبنا است و آشتی داد
ھا دو اشتباه را مدتھا است به طور کلی مارکسيست. شدگی در مرحله آخر توسط اقتصاد و زيربنا

گرايی يا آليسم يعنی جدا کردن روبنا از زيربنا يا تماميت است و تقليلاند يکی ايدهتشخيص داده
حال . به تجلی صرف تماميتاکونوميسم که تقليل روبنا به تاثير مکانيکی زيربنا است يا تقليل آن 

اگر علم را در جامعه قرار بدھيم که بايد چنين بکنيم در اين صورت اين خطاھای متقابل در 
زدگی، علم را ی نظريهآلتوسر در مرحله. شودروشن می ١٩۶٠ی کارھای آلتوسر در اواسط دھه
لف او، لوکاچ را داريم داند در حالی که در قطب مخامی» زيربنا«به نحوی جدی کامال مستقل از 
توان ھا را نمیايده. 1نظر من اين است که . داندداری میی سرمايهکه علم را فقط تجلی جامعه

ھا که ی فعاليتھمه. 2ی روبنا ارجاع داد روی ھم تلنبار کرد و آنھا را به يک بلوک و يا مقوله
مندی ھستند ھمانطور که از ايدهای شود ضرورتا حاوی  جنبهشامل فعاليت اقتصادی ناب ھم می
کند يعنی شخص در ذھن خود درکی از کاری ی فوئرباخ بيان میمارکس در تز اول خود در باره

ھا را ھمچون نظامی از باورھای اش ايدئولوژیمارکسيسم در سنت کالسيک. کند داردکه می
ند و نقش مھمی در بازتوليد شوبيند که در پاسخ به شرايط ابژکتيو حيات مادی ايجاد میکاذب می

ديگر اين که معموال ايدئولوژی را در مقابل علم . روابط اجتماعی توليدی دارند) و يا دگرگونی(
قرار داده است و مارکس، انگلس و لنين آن را ھمچون سالحی برای رھايی طبقه کارگر درک 

ک شکل تصادفی جامعه ايدئولوژی خيلی ساده آگاھی کاذب است که مبتنی است بر ي. اندکرده
  جاھمان. »کندھا است خدمت میی درونی با اين ايدهو به منافع حاکميتی که در رابطه) طبقاتی(

جا بحث توان ھمينی بااليی که برشمرد نمیی باسکار و دو نکتهی اين قسمت از نوشتهدر باره
 . فرصت ديگری موکول کرد منسجمی را پيش برد و به ھمين دليل بايد گفتگو در اين باره را به

 
ی مارجيناليسم و نگاه کنيد به بررسی بسيار عالی و درخشان سيمون کالرک در کتاب نظريه  ٩١

 مارکس  
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از به عنوان واكنش و پاسخي به بحران آن  ،از دل فرايند تغييرات اقتصاد سياسي
  . پردازيمدر زير به اين بحث مي. سوي وبر و استادان آلماني او طرح شد

  

  جدال بر سر فاكت ابژكتيو و جانبداري ارزشي

در قلمرو ) از هنگام هيوم(باسكار بر اين نظر است كه در سنت ناتوراليستي 
موضع غالب اين . اتيك شكافي پرناشدني بين هست و بايد وجود داشته است

ه علم بايد به نحوي ابزاري در تعقيب اهداف اخالقي و سياسي بوده است ك
ما در قلمرو . تواند به تعيين اين اهداف كمك كنداستفاده شود اما خود علم نمي

بنابراين علم را بايد بيرون از . علم آزاديم كه هر رويكرد ارزشي داشته باشيم
هاي ين كه ارزشدر رابطه با ا. شتقلمرو سياست، اخالق و نظاير آن نگه دا

-شوند گفته شده كه ارزشهاي ابژكتيو مييابي به فاكتمانع دست پژوهشگر

هاي انتخاب ابژه. 1كنند ي علمي تعيين ميهاي اجتماعي دانشمند يا جامعه
مثال وبر، ميردال، و (را  پژوهش استانداردهاي. 3نتايج را و حتي . 2پژوهش را 

هاي پژوهش معموال به دكترين وبر موضوع اول يعني انتخاب ابژه). مانهايم
موضع وبر به طور كلي اين بود كه به دليل بي حد و حساب بودن . مرتبط است

اش را گزينش واقعيت تجربي، دانشمند اجتماعي مجبور است كه قلمرو مطالعه
هايي كه او به آنها تعلق خاطر دارد، ارزش اين گزينش هم زير تاثير. كند

گزيند كه به هايي از واقعيت را براي مطالعه برمييعني او جنبه. شودهدايت مي
نحوي سوبژكتيو براي آنها اهميت فرهنگي قائل است و همين هم در ادامه به 

                                                                                                                            

Simon Clarke, Marx, marginalism and modern sociology, from Adam 
Smith to Max Weber. 1983 
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اما اين . شودمنجر مي 92هاي آرمانيسنخ ideal-types مبنايي براي پردازش
زيرا از سويي جهان طبيعي . كننده استبر به نظر باسكار به شدت گمراهبحث و

هايي از كار نيز به همين شكل جهان اجتماعي پيچيده است و از سوي ديگر جنبه
- ها و منافع پراتيك هدايت ميعلوم طبيعي هم به همين شكل توسط عالقمندي

بيعي كاربردي يا در واقع بايد تمايزي بين علوم طبيعي ناب و علوم ط. شوند
ي مطالعاتي هاي يك ابژهدر علوم ناب تمركز روي ويژگي. پراتيك قائل شد

-هاي توضيحي هدايت ميخاص به دليل كنجكاوي و نياز علمي به يافتن سازوكار

شود، در حالي كه در علوم پراتيك چنين چيزي توسط عالقمندي و نيازهاي 
- فرهنگي اين ويژگي - ت اجتماعيفني و يا عامتر بگوييم اهمي - صنعتي- پزشكي

كند هاي عملي است كه تعيين ميپس در حالي كه عالقمندي. خوردها رقم مي
شمار كربن مطالعه شود اما عالقمندي نظري است چه چيزي از دل تركيبات بي

نوكانتيسم وبر او را به مسير . دهدكه شناسايي ساختار الكتروني آن را جهت مي
ش كرد تا تمايز طبيعي و اجتماعي را به جاي تمايز اشتباهي برد و وادار

ي حتي عالقمندي به رهايي هم چيزي نيست كه نقطه. كاربردي بنشاند/ناب
آغاز پژوهش باشد، اگرچه همانطور كه پيشتر گفته شد علوم اجتماعي توضيحي 

در  lefargueباسكار پاسخ انگلس به ليفارگ . اندبخشداراي كاركردهاي رهايي
-ي مورد نظرش طرح ميرا براي برجسته كردن نكته 1884م اگوست يازده

آل سياسي اجتماعي و اقتصادي را كه ماركس آن ايده«: نويسدانگلس مي. كند
كرد و چون او نتايج علمي را پژوهش مي. دهيد قبول نداشتشما به او نسبت مي

م بكار به لحاظ سياسي هم متعهد بود پس تالش داشت تا آنها را در عمل ه

                                                           
تاثير وبر بر دانشگاھھای ايران چنان نيرومند است که حتی دوستان مارکس خوانده ھم تفاوت  ٩٢

ھای آرمانی سنخ. دھندشناسی وبر را به درستی تشخيص نمیشناسی مارکس و روشبين روش
شناختی ناميد که در مواردی مشروعيت و موضوعيت خاص خود را توان تجريد روشوبر را می

به ويژه اين که . توان با تجريد در روش مارکس مقايسه کرد و مترادف دانستا نمیدارد اما آن ر
دھم به بحث در اين باره ھم ارجاع می. ای خودتجريدی استی پژوھش مارکس ھستندهابژه

به فارسی منتشر ! درخشان آلبريتون در فصل بعدی از ھمين نوشتار و کتاب او که به زودی بايد
  .  شود
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توانست دانشمند باشد زيرا او از همان بود نميگرا ميآرمان او اما اگر.  بگيرد
افزايد كه البته باسكار در ادامه مي 93.»بودآغاز داراي گرايشات جانبدار مي

روشن است كه آنچه انگلس به آن اشاره دارد اين است كه نتايج كار علمي 
اما اين . پايبندي سياسي نيز هستماركس بنا به ضرورت منطقي حاوي يك 

نقد . هاي او را شكل داده استپايبندي عميق سياسي نيست كه نتايج پژوهش
هاي ي مشهور است كه فاكتكند به اين گزارهديگري كه باسكار طرح مي

جا وجود دارد ي زيريني كه اينايده. شوندگذاي منجر ابژكتيو نبايد به ارزش
گران اجتماعي به موضوعي خاص موجب ژوهشاين است كه عالقمندي پ

روشن . شودتاثيرگذاري روي دريافت و تفسيرشان از آن و انحراف آنها مي
شناسي يعني اين كه ي شناختزمينهاست كه اين دومي مبتني است بر يك پيش

شناسانه با روانشناختي يا جامعه -ي درونيعلوم اجتماعي داراي يك رابطه
. طرف به معناي پوزيتيويستي كلمه باشندتوانند بيه نميموضوع خود هستند ك
به اش پژوهشبه موضوع  پژوهشگرشود كه عالقمندي به همين دليل گفته مي

پرطرفداري از  »راه حل«. شوداو در شناخت از ابژه نوعي منجر مي »دخالت«
پيشنهاد شده است مبني بر  »جانبداري ارزشي«ي سوي ميردال براي حل مسئله

ين كه تمام آنچه كه دانشمندان اجتماعي بايد انجام دهند اين است كه بپذيرند ا
طرفي ارزشي ناممكن است و فرضيات ارزشي خود را صريح و روشن در آغاز بي

روشن است كه . كارشان بيان كنند تا خواننده بداند با چه مواضعي روبرو است
داند د كه شخص ايكس ميكنزيرا فرض مي. كنداين راه حل مشكالتي ايجاد مي

حاال براي اين كه فرد ايكس بتواند چنين شناختي از خود . هاي او چيستندارزش
داشته باشد بايد كامال از روش دخالتش آگاه باشد كه در اين صورت ديگر 

ي مبني بر اعالم ارزشهايش ضرورت ندارد زيرا حاال ابژكتيويتي ممكن گزاره
                                                           

٩٣ M. Godelier, System, structure and contradiction in Capital, socialist 
register 1967 
 reprinted in R. Blackburn (ed.) p. 354 n.43 
.باسکار جمالت باال را از اين کتاب برگرفته است  
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سوبژكتيوش  دخالت) ناخودآگاه(ي از شيوه اما برعكس اگر فرد ايكس. است
اش فاقد فرضهاي ارزشيآگاه نباشد در اين صورت هر گونه اعتراف او به پيش

توانند هايي تا چه اندازه ميدر ضمن معلوم نيست كه چنين گزاره. ارزش است
 :آيدمثال تصور كنيد آنچه كه پس از يك چنين اعترافاتي مي. [كننده باشندگمراه

پيشداوري ندارم، من انسان بردباري هستم، من شخص ليبرالي هستم، من  من
      94].دموكراتم

ي بين ماركس و باسكار كنم حاال وقت آن رسيده است كه به رابطهگمان مي
هايي از بحث باال مثال پيرامون موضوع ايدئولوژي و علم به در قسمت. بپردازيم

ي رويكرد علمي ماركس به جامعه مناسبت اين رابطه اشاراتي شد اما در باره
دارد كه ماركس و مدل باسكار را كه پيشتر بيان شد، كمي به تفصيل بررسي 

  .  كنيم

 

 

  ماركس و مدل چهارم

- ها تاريخ خود را ميانسان: نويسدماركس در هيجدهم برومر لويي بناپارت مي

جمله او نيز به در اين . اندسازند اما نه تحت شرايطي كه خود انتخاب كرده
ها شرايط كند و اين كه انسانپيشاموجود بودن جامعه و شرايط كنش اشاره مي

                                                           

٩۴ Roy Bhaskar The possibility of naturalism, a philosophical critique 

of the contemporary human sciences 1979.Roy Bhaskar  Scientific 

realism and human emancipation, 1986 
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فصل ششم  سرمايهيا به عنوان نمونه در  95 .گزينندكنش اجتماعي را خود برنمي
- ارزش مصرفي به مثابه محصول از فرايند كار خارج مي) يك(اگر «: نويسدمي

ي كه خود محصول فرايندهاي گذشتهشود، در عوض ارزشهاي مصرف ديگري 
همين ارزش . شوندكار هستند تحت عنوان وسايل توليد در اين فرايند وارد مي

ي توليد براي آن كار ديگر مصرفي كه محصول اين فرايند كار است خود وسيله
ي فرايند كار نيستند بلكه در عين بنابراين محصوالت كار تنها نتيجه. گرددمي

به استثناء صنايع ). ايتاليك متن از من است( آيندز به شمار ميحال شرط آن ني
ي استحراجي مانند معادن، شكار، ماهيگيري و غيره كه محمول كارشان به وسيله

و نيز در آن قسمت از كشاورزي كه مربوط به آباد (طبيعت ارزاني شده است 
ي سر و كار ي شعب ديگر صنعت با محمولكليه) كردن زمينهاي بكر و باير است

يعني محمولي كه قبال كار در آن نشست . شودي خام ناميده ميدارند كه ماده
از همين قرار است بذر در كشاورزي، حيوانات و . كرده و خود محصول كار است

در شكل كنوني خود نه تنها . گردندنباتات كه معموال محصوالت طبيعي تلقي مي
ي تحوالت ممتدي هستند كه به تيجهمحصوالت كار سال گذشته نيستند بلكه ن

و . هاي بسيار تحت مراقبت انسان و توسط كار وي ايجاد شده اندي نسلوسيله
ترين نگاه كافي است تا آثار كار ي وسايل كار به طور اخص، سطحياما در باره

آميز، كار در محصول موفقيت....گذشته در اكثريت عظيم آنها ديده شود
- ي خواص سودمند محصول بوده است ناپديد ميدهاي كه آفريننگذشته

   96."گردد

با تماس روح امروزي، لحظه كند كه به اين مسئله اشاره ميجا باز در همان
يافته كار آنها است كه كارهاي عينيت »آتش«نوني و انسانهاي زنده اين نسل و ك

                                                           
چاپ اول .نشر مرکز:تھران-.ترجمه باقر پرھام..ھجدھم برومرلوئی بناپارت: کارل مارکس  ٩۵

١٣٧٧  

  . ی حسن مرتضویترجمه. سرمايه جلد يکم  ٩۶
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گذشته را از ي امروز است كه كار كار زنده. يابندمعنا مي) وسايل توليدي(قبلي 
كند و با بكار گرفتن مجدد آن بدان ارزش، حيات و موجوديت خواب بيدار مي

  :بخشدمي

فايده است و به عالوه گيرد بيماشيني كه در فرايند كار مورد استفاده قرار نمي« 
زند، و آهن زنگ مي. شودتحت تاثير نيروي مخرب تبادل مواد طبيعي واقع مي

ي هدر رفته شود پنبها آن بافندگي و سوزن دوزي نمينخي كه ب. پوسدچوب مي
كار زنده بايد چنگ در اين اشياء بيندازد و آنها را از خواب مرگ بيدار . است

در . كند و از صورت ارزش بالقوه به ارزش مصرف واقعي و بالفعل تبديل نمايد
ستحيل واقع هنگامي كه آتش كار به جان آنها مي افتد آنها را در پيكر خويش م

خواند كه متناسب با مفهوم وجودي كند و براي وظايفي در فرايند  كار فراميمي
شوند ولي اين بار مصرف شدن آنها به و حرفه اي آنهاست، اينها باز مصرف مي

ي ارزشهاي مصرف تازه و صورت هدف دار و به مثابه عوامل تشكيل دهنده
ي معيشت به مصرف شخصي اند به شكل وسيلهمحصوالت نويي است كه شايسته

پس اگر . ي توليد در فرايند كار جديدي وارد گردندبرسند و يا مانند وسيله
ي فرايند كار بلكه شرط وجودي آن نيز هستند محصوالت موجود نه تنها نتيجه

فرو ريختن آنها در فرايند كار و تماس يافتنشان با كار زنده از سوي ديگر يگانه 
ن كه بتوان اين محصوالت كار گذشته را به مثابه ارزش وسيله اي است براي اي

  97.»مصرف حفظ نمود و تحقق بخشيد

توان از ي انساني را ميهاي رويكرد ماركس و باسكار به تاريخ و جامعهشباهت
شناختي ماركس بين كار گذشته و تمايز هستي. خالل ارجاعات باال مشاهده كرد

م و ساختارهاي وسايل توليد، مصالح خادر شكل (كار امروز كه كار گذشته را 
اتي در آن دهد و در عين حال تغييرادامه مي كند، آن رااستفاده مي) اجتماعي

                                                           
  . جاھمان  ٩٧
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در واقع ماركس در جمالت باال توليد و . ، كامال روشن استآوردپديد مي
هاي آنچه كه نسل. كندبازتوليد را در سطح زندگي اقتصادي به خوبي تشريح مي

 )و شكل اجتماعي( دهند در قالب ابزار توليد يا مواد خام توليدپيش انجام مي
نسل كنوني با مصالح و ابزار توليدي پيشتر . دنشووارد فرايند توليد كنوني مي

ي اين سويه. كندشود و آن را جرح و تعديل ميبا جهان روبرو مي توليد شده
هاي اجتماعي معين ي تاريخي آن يعني شكلسويه. فراتاريخي كار و توليد است

-گيرند و به آن معناي تاريخي مشخص ميكه اين عمل فراتاريخي را قالب مي

  . دهند هنوز در اينجا بحث نشده است

كند كه در جمالت باسكار چنان است كه گويا او هم همين جمالتي را تفسير مي
سطح  در(ي بين مردم و جامعه را باال بيان شد و گويي مدل چهارم شناخت رابطه

به همين دليل نظر . ها استنتاج كرده استاز همين نوشته) بين نسلها و معاصران
تاريخ از نظر ماركس چيزي نيست مگر «  :كندبندي ميماركس را چنين جمع

هاي پياپي كه هر يك از آنها مصالح و ذخاير مادي و معنوي نيروهاي توالي نسل
كند و به پيشين را استفاده مي هايي نسلتوليدي به ارث رسيده از سوي همه

- اين ترتيب از يكسو فعاليت سنتي را در يك شرايط كامال تغيير يافته ادامه مي

دهد و از سوي ديگر شرايط قديمي را با يك فعاليت كامال تغييريافته جرح و 
ي مشهور ماركسي به نظر باسكار مدل چهارم به درك گزاره 98.»كندتعديل مي
سازند اما نه تحت شرايطي كه خود تاريخ خود را ميمردم : كندكمك مي
مردم را در اينجا نبايد تنها همچون فرد ي ژهكند كه وااو تاكيد مي. اندبرگزيده

بلكه اين واژه بايد همچون بيان . هاي آنها درك كرديا گروهي معين و كنش
                                                           

٩٨ Roy Bhaskar The possibility of naturalism, a philosophical critique 

of the contemporary human sciences 1979. 

Roy Bhaskar  Scientific realism and human emancipation, 1986 
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ي ر وهلهدرك شود كه د »مردم«ها و طبقات منافع و نيازهاي عام و يا خاص اليه
شود كه شرايط شان با منابع توليدي تعريف ميي رابطهوسيلهنخست به

ي خود بايد به نحوي اين منابع توليدي به نوبه. كنندساختاري عمل را ايجاد مي
پردازي شوند كه شامل انواع سياسي، فرهنگي و همچنين نوع ناب مفهوم

دهد براي داوري در الگوي چهارم معياري به دست مي. اقتصادي هم بشوند
ي رويدادهاي تاريخا پراهميت مثال آنهايي كه گسست و پارگي، يا باره

توان به نظر باسكار حاال مي. دهندهاي اجتماعي را شكل ميدگرديسي در شكل
شوند ساختارهاي اجتماعي به نحوي دائمي بازتوليد و دگرگون مي. ديد كه الف

. شوندوجود دارند و تنها از آن راه اعمال ميانساني  مليتاعي تنها به واسطه. ب
ي د هر دو جنبهنپس به نظامي از مفاهيم ميانجيگرانه نياز داريم كه بتوان

ي مفاهيمي كه به نقطه. را در بر بگيرند ) يعني بازتوليد و دگرگوني(پراكسيس 
 اي كه ساختار وچنين نقطه. انسانها اشاره كنندبين ساختارها و عامليت  تماس

واسطه توسط افراد دهد هم بادوام است و هم به نحوي بيكنش را به هم ربط مي
روشن است كه نظام ميانجيگري كه نياز داريم عبارت است از . شوداشغال مي
كه ) هامكانها، كاركردها، قواعد، وظايف، حقوق و تكليف(ها و جايگاهها موقعيت

باسكار اين . ا به عهده بگيرندبايد توسط افراد اشغال شده و كاركردهايشان ر
حاال يك چنين جايگاهها و . نامدپراتيك مي- نظام ميانجيگري را نظام جايگاه

. دادني باشند فقط به نحو ارتباط مند ممكن خواهد بودهايي اگر توضيحپراتيك
نامد مي positioned-practicesمدار هاي جايگاهاو اين نوع روابط را پراتيك

اند و كاركردهايشان در ن افرادي كه آن جايگاهها را اشغال كردهيعني روابط بي
سپس به توضيح امتيازات اين درك  99.شان متعلق استواقع به جايگاه ساختاري

دهد تا روي نويسد كه اين درك ما اجازه ميپردازد و ميمند از جامعه ميرابطه

                                                           
در اينجا با افراد تنھا به مثابه : ...کندرا بيان می سرمايهباسکار جمالت مشھور مارکس در   ٩٩

ام، تجسد روابط معين طبقاتی و منافع معين ماسک مقوال اقتصادی برخورد کرده/يابیتشخص
   .جلد يکم. »بينماز نقطه نظری که تکامل جامعه انسانی را می. طبقاتی
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كنش متمركز  100ها در ارتباط با توزيع شرايط ساختارياي از پرسشسلسله
ي انواع منابع توليدي تخصيص داده شده همه. الف: شويم  به ويژه تقسيم خاص

تقسيم افراد و . شود و ببه افراد و گروهها كه شامل نوع ذهني آن هم مي
- بر اين اساس مي. هاي اجتماعي از راه تقسيم كارگروهها بين كاركردها و نقش

هاي مبتني بر نتاگونيستي و نيز دگرگونيتوانيم احتمال وجود منافع ناهمگرا و آ
-پس مفهوم رابطه. شود تشخيص دهيممنافع را كه در ساختار اجتماعي انجام مي

مندي با تمركز روي اين نوع توزيع از ضعف هميشگي علم اقتصاد بورژوايي 
ههاي جامعه از و با توجه به اختالفات در جامعه و بين گرو 101كندپرهيز مي

- شود پرهيز ميمربوط مي »نظم هابزي«شناسي كه به ي جامعهي هميشگمسئله

   102.كند

مورد نظر باسكار مردمي تفكيك شده به درون طبقات » مردم«رسد كه به نظر مي
شان از توزيع منابع اصلي اجتماعي و اقشار اجتماعي هستند كه بنا به سهم

ه در رويكرد در ضمن تا به حال بايد روشن شده باشد ك. شوندبندي ميتقسيم
رئاليسم انتقادي بحث در ضمن بر سر اين موضوع هم هست كه كدام ساختارها 

ي بازتوليد و دوام تر است و اجازهمراتب ساختارهاي اجتماعي اصليدر سلسله
ي نخست اين ساختارها بايد در وهله. دهدجامعه يا نظام اجتماعي مستقر را مي

ي رسد كه بقا و تداوم اين جامعهمي پس از آن نوبت به اين. شناسايي شوند
ساختارهاي  و واكنش در اين قسمت بايد به بر هم كنش. معين را توضيح بدهيم

- دهند آنها را به نيروهاي عليتي مجهز ميهايي مياجتماعي كه به افراد توانمندي

                                                           
جلد يکم،  در گروندريسهی بيشتر نگاه کنيد به  سخنان مارکس در اين رابطه برای مطالعه  ١٠٠

  .١٣٧۵. ی باقر پرھام و احمد تدينترجمه. مقدمه
جا ھمان بحث مارکس با ميل و ديگران است که توزيع را کنم منظور باسکار در اينفکر می  ١٠١

  . دانستندکردند ولی توليد را امری مربوط به توزيع نمیدر معنای محدود کلمه درک می
گی و نظاير آن شروع کنيم اقتصادی، سياسی فرھن/وقتی بحث را با توزيع منابع توليدی  ١٠٢
در اين حالت . شودمورد میھای ھابزی برای توصيف يک تکوين خيالی از جامعه بیبحث

ی خلق تاريخی يا منطقی وضعيت طبيعی جنگ ھمه عليه ھمه معنا ندارد و به اين ترتيب افسانه
  .  شودجامعه را دور انداخته می
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شان هاي فردي و جمعي به آنها اعطا كرده و منافع فردي و اجتماعيكنند هويت
ي هاي اجتماعي بپردازيم كه  جامعهعاملكنند و نحوي ابژكتيو تعريف ميرا به 

- شان تغيير داده يا بازتوليد ميهاي روزانه و درازمدتكنوني را در پرتو پراتيك

كشف آن جايگاههاي در گام بعدي هدف، ). و گاهي هر دو با هم(كنند 
ردن ساختارهاي ساختاري و جمعي است كه بيشترين قابليت را براي دگرگون ك

هاي رئاليسم انتقادي در نبرد بين ايده .)تاكيد از من است( اين جامعه دارند
هاي آنها روش و هازيرا فرضيه. طرف نيستهاي اجتماعي بياجتماعي و نظريه

متخاصم را  منافع طبقاتي و ساختارها ،هاكند و ارتباط بين اين نظريهرا بحث مي
تضادهايي در گاهي  )ي بورژوايي(ها كه اين نظريهدهد نشان مي. دهدنشان مي

دهد در ضمن نشان مي .نيستند خود به آن واقف كه دهندنشان مي را باره جامعه
استثمار . و فتيشيره شده هستند شده يزدايهاي بورژوايي معموال تاريخنظريهكه 

درك آنها براي شدگان و سركوب شدگان حتما به نظرياتي نياز دارند كه به 
هايي كه به توليد و هاي غلط و پراتيكنقد ايده. ندموقعيت شان كمك كن

انجامد بخشي از همان چيزي است كه مبارزات بازتوليدشان مي
البته اين نيز خود بايد در پرتو تحليل . شودناميده مي هرمنوتيك/هژمونيك

-قادي ميها چيزهايي هستند كه رئاليسم انتتمام اين .عميق جامعه انجام شود

 . مان كنديابي به آنها كمكتواند در دست

مند از كند كه ماركس اساسا مفهومي ارتباطباسكار در ادامه به اين اشاره مي 
. است) ماترياليسم تاريخي(علوم اجتماعي به دست داد كه داراي مبنايي تاريخي 

ل ماركس نوشت كه در نهات اين توليد مادي است كه زندگي اجتماعي را شك
ها با آغاز به توليد انسان«: نويسددر ايدئولوژي آلماني مي. كندداده و تعيين مي

انساني و زندگي نخستين شرط ... شان خود را از حيوانات متمايز كردند معاش
اما زندگي . ي تاريخ زنده ماندن است تا بتوان تاريخ را ساختدر نتيجه همه

از هر چيزي مستلزم خوردن، نوشيدن، داشتن مسكن، پوشاك و بسياري پيش 
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پس نخستين عمل تاريخي توليد ابزار توليد براي ارضاي . چيزهاي ديگر است
كند كه البته باسكار اضافه مي 103.»نيازهاي آدمي است توليد خود زندگي مادي

  .  درك كرد را بايد در معناي تحليلي و نه كرونولوژيك» نخستين عمل تاريخي«

ي نهايي كنندگي اقتصاد در وهلهپرسد كه ماركس چطور تعيينباسكار سپس مي
كند آن جلد يكم اشاره مي سرمايهرا بررسي كرده است و سپس به بحث او در 

ي توليدي معين و مناسبات توليدي هر شيوه«: نويسدجايي كه ماركس مي
ي جامعه آن بنياد واقعي است كه متناظر با آن، به عبارت خالصه، ساختار اقتصاد

هاي معين آگاهي آورد و شكلبر مبناي آن روبناي حقوقي و سياسي سر برمي
ي توليد حيات مادي فرايند و شيوه] و اين كه. [اجتماعي با آن در انطباق است

مان كند براي دوران كنونيكلي حيات اجتماعي، سياسي، و فكري را تعيين مي
در حالي كه چنين  104.»را كه منافع مادي بر آن غالب استكند چكامال صدق مي

كاتوليسم تفوق داشت و نه  كه چيزي نه براي قرون وسطي صادق نيست جايي
ماركس در . ها جايي كه سياست تسلط داشتها و روميجوامع باستاني آتني

توانستند از نويسد كه البته روشن است كه مردمان قرون وسطي نميادامه مي
از قبل سياست ] تنها[توانسته است يسم ارتزاق كنند و جهان باستان هم نميكاتول

-ي گذران زندگي اين اعصار است كه توضيح ميبرعكس، شيوه«. زندگي كند

به  105.»كرده استاي ايفا ميدهد چرا اينجا سياست و آنجا كاتوليسم نقش عمده
ي جامعه را به پايان هي باسكار در بارشناسانهم بحث هستييتواناين ترتيب مي

ي خود به جامعه شناسانهم كه باسكار در رويكرد هستييآورده و نتيجه بگير
سازي ماركسي است و همانطور كه در صفحات پيش اشاره كردم داربست

اش در سنت ماركسيستي و آثار فلسفي خود را در اين زمينه از خالل مطالعات

                                                           
  . جاھمان  ١٠٣
  ١٣٨۶. ه حسن مرتضویترجم. سرمايه جلد يکم  ١٠۴
پردازد که ی نھايی میباسکار در ادامه به بحث آلتوسر و فرادستی اقتصاد در وھله. جاھمان ١٠۵

  . گذرممن از بيان آن به دليل کوتاھی آن درمی
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-ه قسمت دوم بحث با رابرتس ميدر پايين ب. خود ماركس انجام داده است

شناسي باسكار در قلمرو اجتماعي هم كانتي پردازم تا نشان بدهم كه روش
  . نيست

  

  )2(باسكار و كانت 

زيرا كه . ديديم كه به نظر رابرتس رئاليسم انتقادي زير تاثير كانت است
را هاي زيرين هاي انتقادي باور دارند كه اين انديشه است كه واقعيترئاليست
آنها ميل دارند كه به فراسوي جهان آن چنان كه بر ما پديدار . كندكشف مي

دارند و شود بروند زيرا كه پديدارها معموال واقعيت را از نظر پوشيده ميمي
ي كانتي باور دارند كه فقط به شيوه. دهنداي از آن به دست ميتصوير واژگونه

تواند واقعيت ي پديدارها ميكنندهاي مناسب از تاثير منحرفانديشه در فاصله
به اين ترتيب به لحاظ نظري نوعي دوگانگي بر واقعيت تحميل . را پژوهش كند

ي يابي به سرشت اين واقعيت فقط از راه سوژهيعني امكان دست. شودمي
- داند زيرا كه رئاليسترابرتس رئاليسم انتقادي را كانتي مي. عقالني ميسر است

دانند و نوعي ي دانستن و شناخت ميرا در نهايت وسيله هاي انتقادي خرد
- كنند و آنها را از هم جدا ميدوگانگي بر ابژكتيويتي و سوبژكتيويتي تحميل مي

در حالي كه هگل از به هم پيوستگي ذات و پديدار نوشته است و اين . پندارند
شود و مي ذات پديدار. كه ذات بايد پديدار شود اگرچه پديدار همان ذات نيست

هايي از ي ابژه جنبهاين به معناي آن است كه حتي توهمات ما هم در باره
ي ضروري ي سوبژكتيو ما از ابژه اساسا در يك رابطهبنابراين تجربه. اندواقعيت
ي در خود را به اين يا آن يعني شناخت و دانش، ابژه. ي مورد نظر استبا ابژه

  .دهدشكل بازتاب مي
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ي ي بررسي مقولهديديم كه رابرتس با بيان مثالي از روش ماركس در باره 
جمعيت به اين نتيجه رسيد كه روش پژوهش رئاليسم انتقادي اگرچه حاوي 

رابرتس در . باشدحركت رو به جلو است اما فاقد يك حركت رو به عقب مي
ين ساده و ي بي رابطهضمن بر اين باور است كه رئاليسم انتقادي در زمينه

هاي انتقادي اصرار دارند كه ابتدا به نظر او رئاليست. پيچيده هم مشكل دارد
ساختار ساده و مجرد يك قدرت عليتي را ايزوله كنند و سپس تحليل را در 

تر هاي پيچيدهتري از تجريد سوق بدهند تا تجليي خود به مراحل پايينانديشه
خصوصيت روش آنها حركت در . ه كنندتر آن قدرت عليتي را مطالعو انضمامي

عنصري كه اين . تر استانديشه از سمت الگوي ساده به سوي الگوي پيچيده
اما اين حركت . كند انديشه يا قلمرو گذرا استحركت را به هم وصل مي

پندارد كه انديشيدن در گيرد زيرا چنين مياشتباه مي» واقعيت«را با » انديشيدن«
دهد و انديشيدن هاي ساده را بازتاب ميي جهان، واقعيتدههاي ساي جنبهباره

شوند ي جهان و مفاهيمي كه در اين راستا خلق ميهاي پيچيدهي جنبهدر باره
به عالوه رئاليسم انتقادي چنين باور دارد كه . دهندواقعيات پيچيده را بازتاب مي

حالي كه سادگي به  پيچيدگي به واقعيتي تصادفي، باز و نامتعين مرتبط است در
 . انديشه مرتبط است

رسد بتوان انتقادات رابرتس به به نظر ميگيري شد همانطور كه پيشتر نتيجه
داراي رئاليسم انتقادي . الف: رئاليسم انتقادي را در سه محور خالصه كرد

انديشه  ،زيرا كه باور دارد انديشه و واقعيت از هم جدايند است رويكرد كانتي
. ب. شوندشناسد و مفاهيم شناخت توسط خود ابژه هدايت نميمي واقعيت را

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

دهد زتاب ميهاي ساده را باي جهان، واقعيتهاي سادهي جنبهانديشيدن در باره
ي جهان و مفاهيمي كه در اين راستا خلق هاي پيچيدهي جنبهو انديشيدن در باره
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به عالوه رئاليسم انتقادي چنين . دهندشوند واقعيات پيچيده را بازتاب ميمي
باور دارد كه پيچيدگي به واقعيتي تصادفي، باز و نامتعين مرتبط است در حالي 

  .ستكه سادگي به انديشه مرتبط ا

. نقد الف پرداختيمبررسي و ارزيابي در قسمت نخست بحث كانت و باسكار به 
  . است كه به قسمت ب و پ پرداخته شود رسيده آناكنون زمان 

حركت ديالكتيك علم نزد رئاليسم انتقادي حركتي صرفا رو به جلو است و . ب
  . باشدفاقد حركت هگلي رو به عقب مي

چيزي  –فرض كنيم كه ماركس «: نويسدمي 106رهاييباسكار در كتاب از علم به 
داري را ي توليد سرمايهساختارهاي اصلي شيوه—كه من واقعا به آن باور دارم

جا با توصيف درستي از مقوالت اقتصادي روبرو ما اين... درست فهميد كامال 
دهد كه واقعيت به دليل اي را نشان مياما قسمتي از اين توصيف شيوه. هستيم

از كنند، مدار مقوالتي كه افراد انساني با تكيه به آنها زندگي ميرشت مفهومس
شود يعني همچون چيزي به لحاظ مقوالتي ها نمايان ميبر انسانهمين راه 

هاي بسياري در توهم و در شرايطي اين گفته به اين معناست كه انسان. آشفته
روشن قعيت يا واقعيتي نيمهنيمه وا demi-realityكنند كه من آن را زندگي مي

ي علم اجتماعي رخنه در اين واقعيت نيمه روشن از طريق عميق وظيفه. نامممي
به واقعيت زيرين است و ايجاد شرايطي كه محو اين توهم،  نكاويدن و راه يافت

مند اين هستي به نحوي نظام. مند كاذب را ممكن سازداين هستي به نحوي نظام
فلج كننده است و در ارتباط  وگر مند هم سركوبنحوي نظامكاذب در ضمن به 

نبض : ديالكتيكبا ساختارهاي مقوالتي غيررئاليستي است كه من در كتاب 
ي تحليلي، بندگي، خرد ابزارانگار، انديشه-روابط خدايگان: بيانشان كردم آزادي

                                                           
١٠۶ Roy Bhaskar   From science to emancipation, alienation and the 
actuality of enlightenment 2012 
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ر را اينطور هاي باسكااين گفته رسد كه بتوانبه نظر مي 107.»و نظاير آن... پول 
 جهان كه معموال با پديدارها و به بيان باسكاركه مقوالت عقل متعارف  كرددرك 

حركت اصلي . اندي اجتماعيخود بخشي از هستي باژگونهنيمه روشن مواجهند 
هاي ظاهري و مرئي زندگي ي اجتماعي هم حركت از سوي پديدهنظريه

پردازي شده مفهومماعي درگير هاي اجتي عاملگونه كه در تجربهاجتماعي، آن
تر با عميق. بخشنداست، به سمت روابط اصلي است كه آنها را ضرورت مي

چنين به ضرورت كاويدن در اين مقوالت و رسيدن به آن شرايط اجتماعي كه 
عقب جلو و هم حركت رو به رو به هم حركت واقع  كند، درمقوالتي را توليد مي

و كاذب يا نابسنده آگاهي هاي تر كاويدن مقولهعميقبا زيرا . شده استانجام 
-داده ميقرار  )داريسرمايه(باژگونه  شناختياشتباه در دل يك تماميت هستي

شود كه چرا چنين آن نقطه توضيح اين موضوع ميسر مياز و سپس  شود
هاي انساني درگير اين تماميت و عاملاي مقوالتي براي چنين تماميت باژگونه

و اين كه سرمايه  باسكار از تجريدهاي واقعي مورد نظر ماركس. دارند ضرورت
همين هم به معناي آن است . كنددفاع مي است يخودتجريداصوال موجوديتي 

-خالف واقعيتو  زنندهگول ،كه شناخت سرمايه در سطوح مقوالت عقل متعارف

كه  يه قرار دارنديا هستي سرما» ذات«در ارتباط با با اين حال همين مقوالت . اند
 شناختياز وضعيت هستي »بازتابي«اين مقوالت باژگونه . خود باژگونه است

ذات باژگونه است پديدارهاي آن نيز  .اندداريي سرمايهدر جامعه باژگونه
علمي -يا نيمه» ايدئولوژيك«اند و مقوالت برآمده از دل اين وضعيت نيز باژگونه

روش خاص ماركس در  بايد در همين رابطه افزود كه اين به جز. خواهند بود
و آن شكل خاص از شوند هايي كه به گرد خويش بسته ميو دايره سرمايه

 108كريستفر آرتور هم توضيح داده استحركت رو به جلو و رو به عقب كه 
همانطور كه . با آن است و در همگراييهگل  علم منطق روش الهام گرفته از

                                                           
  . ھمانجا  ١٠٧
  .نشر پژواک. ترجمه فروغ اسدپور. ديالکتيک جديد و سرمايه: کريستوفر آرتور  ١٠٨
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توان انتظار داشت كه همان ي علم باسكار نمياز فلسفهپيشتر هم گفته شد 
ي كاربست به روي همهبراي همچون جدول دستوري روش را در سطح كلي 

تا حدي به آن متهم شده خود چيزي كه هگل  بازتوليد كندهاي علمي ابژه
-مي است كه كليري ديگري كه در همين رابطه بايد افزود سخن نكته 109.است

  هايكل همچون را واقعيت تا دهد مي اجازه ما به باسكار برآيند ينظريهگويد 
 ينوبه به خود كه شوند مي تشكيل اجزايي از يك هر كه ببينيم ناپذيريكاهش
 از اجزايي خويش ينوبه به يك همزمان هر و ناپذيرندكاهش هاييكل خويش

 و معين سازوكارهاي داراي مراتب تركيبياين سلسله. ترند بزرگ هايكل
 از ضمن در .است كه پيشتر به آنها پرداخته شد خود برآيند خاص نيروهاي

 )نيستند »ذات«فقط بازتاب (نيستند  كل صرف كاركردهاي فقط اجزا كه جا آن
 توانرا مي اينظريه چنين دارند نيز را خود خاص زيست يشيوه بلكه

هم بر چنين ديالكتيكي  سپهر گردشماركس از بررسي . ي ناميدديالكتيك
تر توليد از سپهر اصلي» پديداري«را سپهر گردش  ماركس اگرچه. استوار است

 تماميت مفهوم سرمايه» ي بااليياليه«به عنوان آن را داند اما در عين حال مي
به  ياست كه فروكاستن از آن خويش ايكه داراي خصوصيات ويژه كندتلقي مي

  . تسپهر توليد نيس

به  را باسكار ابژه و سوژه ي ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كهنكته
ي از نظر او جنبه. داندنميدهد از هم جدا معنايي كه رابرتس به او نسبت مي

تماميت ي ابژكتيو واقعيت با هم در بطن تماميتي بزرگتر، سوبژكتيو و جنبه
در . برندبه سر مي ،ي مورد نظر هگلشناسانهشناختي و نه تماميت شناختهستي

  closureبستاربه شناسي حالي كه تماميت مورد نظر هگل در سطح شناخت
- يابد، تماميت مورد نظر باسكار در اين سطح هرگز به بستار دست نميدست مي

شبيه تماميت مورد نظر  بيشتر تماميت مورد نظر باسكاررسد كه نظر مي به. يابد

                                                           
  .جاھمان  ١٠٩
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كه هرگز به بستار نظري رايج در علم طبيعي و بستار  است سرمايهماركس در 
شود چيزي كه در فصل بعدي بيشتر نائل نمي 110انديشگاني مورد نظر هگل

                                                           
ی تفاوت ھگل و مارکس در ھمين رابطه مناسبت دارد که بحثی از رابرت آلبريتون در باره  ١١٠

تفاوت بنيادی ھگل و ماركس بر سر ديالكتيك، آن طور «: شناختی را بيان کنمی روشدر زمينه
من در معنايي كلي با اين تاكيد . عموما بر آن تاكيد شده، ماديت بيشتر ديالكتيك ماركس است که

وجود دارد، چندان کمکی " ماديت"موافقم، اما اين تاكيد به علت تفسيرھاي عميقا متفاوتي که از 
نھا پرداخته چون ھر کدام از انديشمندانی كه در اين كتاب به آمن نيز تقريبا ھم. ... کندبه ما نمی

گيرد، وحدت كند، آن را در بر ميھگلی پرساده در ماديت رسوخ مي" روح"ام، باور دارم كه 
نخست، از نظر ھگل ساختار عميق انديشه و ساختار عميق جھان . ... دھدمی بخشد و جھت مي
است،  spiritualروحانی /به بيان ديگر جھان مادي جھانی معنوي. استمادي در نھايت يكي 

روحی است كه "حتي به عنوان مثال طبيعت صرفا . شده است يعني انديشه ھمواره در ماده حك
ھا فرياد برداشته و پاره حتي سنگ"طوری که ) ١۴، ص، ١٩۵۶ھگل، " (از خويشتن جدا افتاده 

شايد انديشه ھمواره در ماده حک ). ... ١۵جا، ص، ھمان" (خود را به سوی روح برمی کشند
عليرغم ميل . ه باشد، اما ھمه ی ماده ھميشه به يکسان انديشه وار يا در معرض انديشه نيستشد

كند و به نظر سرسختانه مقاومت مي ما به احساس تعلق به جھان، ماده معموال در برابر انديشه
دوم، ھگل . ... رسد كه حتي پس از كوشش ھای بسيار ھم فقط تا حدي قابل شناخت باشدمي

ست كه رشد ضروري ساختار انديشه و گسترش فلسفه در تاريخ به نحوی تنگاتنگ به مدعي ا
- درکی حقيقي"تمامی انقالب ھا در تاريخ، حاوی حرکت روح به سمت . روندموازت ھم پيش مي

تاريخ "ديگر اين كه ) ١١جا ، ص ھمان" (تر  با خويش است تر و يگانهتر، نزديكتر، عميق
ھگل " (ه تنھا يك فلسفه، اما در مراحل مختلف تكوين خويش، وجود دارددھد كفلسفه نشان مي

از اين روست . كندبه موازات توالي تاريخي رشد مي منطقو توالي مقوالت در ) ٣٨.، ص١٩٩١
ي ھراكليتوس با تاکيدش بر تغيير و ادعا می کند كه فلسفه) ١۴۴. ھمانجا ص(که ھگل 

طوركه مفھوم  فلسفه جاي می گيرد، درست ھماندر ابتدای تاريخ   becommingشدايند
ي ناب به موازات توالي مقوالت در ساختار عميق انديشه. جاي دارد منطقدر آغاز " شدايند"

  .رودتوالي ظھور آنھا در تاريخ پيش مي

كند، قادر چنين دركی از روح، به عنوان چيزی که ھم در تاريخ و ھم در فلسفه رخنه مي 
ي فلسفي در تاريخ، و از اين رو اين امكان را كه شايد چيزي معين انديشه گينيست تنوع و ويژ

ديدگاه ھگل در اينجا . داشته باشد، درک کند" يك فلسفه در مراحل گوناگون تكوين خويش"بيش از 
از نظر . که او را وا می دارد تاريخ را انکشاف ايده بداند  شودانگاری مھيبی دچار میبه ساده

ايده شرکت جويند؛ بنابراين  unfoldingتا جايي ھستی تاريخی دارند كه درانکشاف  ھگل مردم
اصال ) ھاھا يا افريقاييبه عنوان نمونه ھندي(  entire peoplesبرای او كليتي از مردمان

شود، و به اين بندي ميعالوه بر اين، از نظر ھگل تاريخ تحت ھژموني ايده دوره. تاريخ ندارند
شود، يا از آن بدتر، يکپارچگی بندي تاريخ ناديده گرفته مير معيارھاي ممكن دورهترتيب ساي

  .تماميت گر ِ کسالت آوری تنوع تاريخ را پنھان می سازد
ھايش سوم، ھگل برای روح قدرتی قائل است که می تواند ماده را به سمت انکشاف قابليت 

و اين، از تاريخ مفھومی غايت گرا می . شودسوق دھد، انکشافی که به ھماھنگی کاملی ختم می 
سازد، به اين معنا که غايت ھنگامی فرا می رسد که تمامی قابليت ھای ايده متحقق شود، يعنی 

ھاي اما در پرتو دگرگوني. زمانی که جھان به منزلگاه راحت وشفاف خرد انساني تبديل شده باشد
رنگ تر، پايانی ھماھنگ برای آن، به آن کم قرن بيستم، ھنوز ھنوز پايانی برای تاريخ، و از

- خرد انساني درگير جدال] بينيممی[ھاست، چه آينده ھمواره آكنده از شگفتي. چشم انداز نمی آيد
ھايی که معموال گر خويش است، جدالخودفريبنده و خودتخريب impulses ھای ھايی با رانه

تا در سياره ای زنده بماند که رفته رفته کمتر  کندرسند ، و تالش میمحتوم به شکست به نظر می
و کمتر قابل سکونت شده است، سياره ای که در عصر سرمايه داری، مدھوش از مصرف بيش 

  .از حد، در مرز فروپاشيدن ِشرايط زيستی اش تلو تلو می خورد
  :سه خطای اصلی که در اينجا طرح کردم عبارتند از

گرايش به . ٢. overspritualise materialityکردِن بيش از حد ماديت  گرايش به معنوی .١
انديشه . گرايش به تصور پايانی ھماھنگ برای تاريخ. ٣ ادغام کردن امر منطقي و امر تاريخي

ی ھگل می خواھد ميان  مسيحيت عقالني و انسان محور از يكسو و فلسفه از سوي ديگر ترکيبی 
دين گرايی از جايی به انديشه ی او رسوخ می کند که خرد الھي سرانجام به سلطنتي  .بوجود آورد

  .خردمندانه روي زمين می رسد
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محور هاي انسانرئاليسم انتقادي در تقابل با نحله .توضيح داده خواهد شد
را به نفع عنصر در عين تفاوت  مبتني بر وحدتابژكتيو - سوبژكتيوتماميت (

ماندگار يا و همچنين در تقابل با رئاليسم غير درون) كنندتيو حل ميسوبژك
) جدايي و شكاف غير قابل عبور بين عنصر سوبژكتيو و عنصر ابژكتيو(استعاليي 

  111.داندنميدر دسترس شناخت را اصوال است كه سپهري از هستي 

-مي دانش علمي آن دانشي است كه توضيح ژرفاگرايانه فراهمبه نظر باسكار 

ي دانش علمي از ديگر اشكال دانش جداست زيرا كه توضيحي در باره. كند
شايد  .كند كه در نگاه اول و در ظاهر قابل رويت نيستندفرايندهايي توليد مي

به اين معنا كه . تفاوت مهمي بين هگل و باسكار را در بر داشته باشد نكته  اين
به  جنبه، اما باسكار عالوه بر اينداند هگل پديدار را همواره بخشي از ذات مي

يعني ممكن است كه ذات كامال ضد . كندپديدار و ذات هم اشاره مي بين تقابل
بارها ثابت شده است كه  همينطور هم .شودآن چيزي باشد كه پديدار مي

پديدار بنابراين . باشند داشته توانندسرشت ضدپديداريمدعاهاي شناخت مي
اين معنا شناخت از به. تقابل با واقعيت زيرين باشد تواند گول بزند و درمي

                                                                                                                            
اي است که ماديت می تواند سه خطايي كه برشمردم ھمگي ناشي از ناتوانی در درک گستره 

نسبتا ناشفاف و  تا حدی نسبت به انديشه خودمختار باشد، و در نتيجه در برابر آن مقاومت کند يا
دين گرايی عميقی در معنويت گرايی ھگل ھست که اگرچه به خوبی . غيرقابل نفوذ باقی بماند

اين پرھيز . كندرو شدن با نافرماني امر مادي پرھيز ميخواستی را متحقق می کند، اما از روبه
به دھد، در برخورد با امکان محض خود را نشان می  symptomخود ھمچون سيمپتومی

خصوص ھنگامی که ھگل در کشاکش ايجاد سازش ميان اعطای خودمختاری حقيقی به امکان 
  . محض و يا فروکاستن آن به تجلی ھميشگی ضرورت  درگير  است

ي ھگلي از ديالكتيك سرمايه، سرمايه را معنوی می سازد و به آن  قدرتي گيرانهتاويل سخت
به اين . ن را تابع حرکت خودگستر خويش سازدبخشد تا در تمامی ماديت رسوخ کرده و آمي

ھيچ نيازي به به سطوح متمايز تحليل نمی بيند، چرا که از اين منظر، حتي ] چنين تاويلي[ترتيب 
ديگر اين كه چنين . در سطح تاريخ ھم ارزش نھايتا بر تمام موانع ارزش مصرفي چيره می شود 

و سرانجام . ر ديالكتيك سرمايه را  شبيه  ھم می داندتاويلي توالي مقوالت در تاريخ و توالي آنھا د
ي تاريخ را نشان می دھد، با اين اين كه بر اين اساس منطق دروني سرمايه  غايت متحقق شده

  . مضمون که گويا سرمايه داری ھمان پايان تاريخ است
  ).است ھنوز منتشر نشده(ترجمه فروغ اسدپور . واسازی و اقتصاد سياسی: رابرت آلبريتون

  
  :ی بحث مفصلی پيرامون شباھت و تفاوت باسکار و کانت نگاه کنيد بهبرای مالحظه  ١١١

Dustin McWherter: The problem of Critical ontology, Bhaskar contra 
Kant. 2013 
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ها  تواند آنتواند فراسوي پديدارها برود، نه تنها مي نه تنها مي ژرفساختارهاي 
به عنوان نمونه . ها باشد تواند در تضاد با آنچنين مي را توضيح بدهد، بلكه هم

فراتاريخي انساني  كار. ي شكل ارزش نزد ماركس اشاره كنيمتوانيم به نظريهمي
هاي مختلف اجتماعي انجام شده است به كه همواره در طول تاريخ در شكل

داري سادگي قابل تشخيص از كار مجرد اجتماعا معيني نيست كه در سرمايه
بنابراين، دومين «: نويسدبه همين جهت هم ماركس ديرتر مي. شودانجام مي

كل پديداري ضد آن، يعني كار كار مشخص به ش: ارز اين استويژگي شكل هم
ارز  اين است كه كار انفرادي سومين ويژگي شكل هم... شود مجرد، تبديل مي

 112.»شودواسطه اجتماعي تبديل ميبه شكل ضد خود، يعني به كار در شكل بي
علم آن چيزي است  .بخشدهمين هم وجود علم را از نظر ماركس ضرورت مي

ن را براي امر آرود و اين جنبه از دانش است كه مي پديدارو  كه فراتر از ظاهر
تر پيش جا بحثي اصليبسيار خب در اين .كندرهايي غير قابل چشم پوشي مي

شناسي هگل و باسكار شناسي و شناختشود كه به تفاوت بين هستيكشيده مي
به ضدپديداري بودن ذات باور دارد؟ يا  در مواردي آيا هگل هم. شودمربوط مي

تواند نميپديدار به نظر هگل ذات هميشه بايد پديدار شود و به اين معنا اين كه 
؟ به خود را نشان بدهد) ذات(ژرف زيرين در حالتي وارونه و خالف واقعيت 

هستي و انديشه از هم (علمي رئاليسم  هرسد كه ماركس و باسكار بنظر مي
و شناخت هم اگر علمي  تواند ضد پديدار خود باشدذات ميدر ضمن  جدايند و 

است بايد بتواند چنين چيزي را وضوح ببخشد و علل زيرين آن را توضيح 
از  رابرتس اگر درك(پايبند هستند و به همين دليل نظرشان با هگل ) بدهد

ذات ( زيرا هگل در نهايت يك اكتوئليست است. تفاوت دارد) هگل درست باشد
پايبند  رئاليسم ژرفاگرااسكار به در حالي كه ماركس و ب )بايد پديدار شود

ها، ساختارها يا سازوكارهايي وجود دارند كه چيزها، پديده هستند يعني اين كه
چنين  .شان وجود دارندمستقل از توانايي ما براي شناخت آنها يا دست كاري

                                                           
  ١٣٨۶ی انتشارات آگاه موسسه. سرمايه جلد يکم، ترجمه حسن مرتضوی: کارل مارکس  ١١٢
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سخني به معناي تاكيد بر امر منفي و امكان است چيزي كه در قسمت سوم 
به تفصيل توضيح  كه در ادامه منتشر خواهد شد اسكارمعرفي آراي فلسفي ب

-هستي رسد كه ماركس و باسكاردر نهايت اين كه به نظر مي. داده خواهد شد

در حالي كه رويكرد هگل  دندهشناسي را در مركز تحليل قرار مي
   .تر استسوبژكتيويسيتي

پندارد كه ميچنين رئاليسم انتقادي . پ: انتقاد سوم رابرتس به اين شرح است
دهد هاي ساده را بازتاب ميي جهان، واقعيتهاي سادهي جنبهانديشيدن در باره

ي جهان و مفاهيمي كه در اين راستا خلق هاي پيچيدهي جنبهو انديشيدن در باره
به عالوه رئاليسم انتقادي چنين . دهندشوند واقعيات پيچيده را بازتاب ميمي

واقعيتي تصادفي، باز و نامتعين مرتبط است در حالي  باور دارد كه پيچيدگي به
  .كه سادگي به انديشه مرتبط است

هاي باسكار پيرامون ضرورت و تصادف، در اين باره هم كافي است تا به بحث
مندي نيروهاي عليتي مختلف و گرايش و واكنش ذات و پديدار، بر هم كنش

بحث باسكار پيرامون  به جز اين .اجتماع ارجاع بدهيم و قوانين در سپهر طبيعت
ي سرمايه در جهان زتاداري و تاكيد او بر يكهي سرمايهاهميت اقتصاد در جامعه

كامال داري نظامي گواهي است بر انكار اين سخن كه گويا نظام باز سرمايه امروز
ي منطق سرمايه و اين كه سخنان باسكار در زمينه .نامتعين استكامال تصادفي يا 

اصول اخالقي  يا گفتمان و ،داستان هيچانساني و عقالنيت ابع هيچ منطق تاين 
مطلق به سنگين وزني داري در نظام باز سرمايهه اين است كه نيست همه گوا

منطق سرمايه به عنوان نيرومندترين ساختار و سازوكار اجتماعي در جهان 
ت صنعتي از آالي ماشينيا هنگامي كه باسكار در زمينه .كنوني واقف است

نويسد و در ادامه بر اين نكته تاكيد مراتب قوانين فيزيكي و اجتماعي ميسلسله
داري است كه شرايط و حدود كاربست سرمايه قوانين توليد كند كه در نهايتمي
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ي امور نامتعين و تصادفي آيا در بارهكند، و مكانيك را تعيين مي قوانين فيزيك
متعين و ضروري  ،كنندهصراحت بر نقش تعيين گويد يا اين كه بهسخن مي

  كند؟تاكيد مي در نظام باز پيچيده منطق سرمايه

تر اي پاييني سازوكارهاي اليهوقتي از نظام بسته يا مطالعهي ديگر اين كه نكته
. هستيم» تريساده«گوييم هنوز به لحاظ مفهومي در وضعيت سخن مي) اقتصاد(

ازوكار را در نظام باز بحث كنيم به لحاظ مفهومي در اما همين كه عملكرد اين س
قرار داريم كه تعيين تاثيرات نيروهاي گوناگون بر » تريپيچيده«وضعيت 
گفتن چنين سخناني به معناي اين است . اي نخواهد بودكار ساده در آن يكديگر

توان اين سازوكارها و ساختارهاي در هم تنيده را به كه در جهان واقعي نمي
شان آنها را بر اساس سلسله مراتب عموديتاثيرات سادگي از هم تميز داد و يا 

. است و بررسي دقيق و تجربي امورچنين كاري مستلزم نظريه، روش، . سنجيد
ي آلبريتون براي گانهشناختي سهدر ضمن در همين ارتباط بد نيست به روش

منطق سرمايه هم  بررسي و ارزيابي ساختارها و سازوكارهاي ديگري به جز
  . توضيح داده خواهد شد واراشاره اشاره كنم كه در فصل بعدي

رئاليسم انتقادي هاي دانم تا دو مورد از كمكالزم ميآيد فصلي كه از پي ميدر 
مند مطرح اي و تاريخي چند اليهاين نظريه» تست«به ماركسيسم را به عنوان 

مورد اول به كاربست مفاهيم . دهمهاي باسكار را نشان بتا اهميت بحثكنم 
هاي و بحث )نگاه كنيد به فصل يكم از همين مطلب( نظام باز و نظام بسته

- اين بخش از مطلب جمع .پردازدمي سرمايهبر روش ماركس در  ،پيرامون آن

و با انجام  اماست كه پيشتر در اين باره به نگارش درآورده 113بست مقاالتي
از جمله تغييراتي كه براي انتشار در اين . شودتغييراتي در اينجا هم منتشر مي

هاي هي ابژهاي آلتوسر در زمينهانجام شده است، وارد كردن بحث نوشتار

                                                           
   .يد به سايت نقد اقتصاد سياسینگاه کن   ١١٣
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-و ابژه روش شناخت علمي يو تفاوت او و باسكار در زمينهي شناخت دوگانه

توضيح داده زير بيشتر است كه در  )ناگذراي گذرا و ابژه(ي علمي هاي دوگانه
ورزد ه اصرار ميژرسد كه آلتوسر بر جدايي مطلق اين دو اببه نظر مي .شوندمي

شناسي فلسفي بين اين دو در حالي كه باسكار پيوندي دروني در سطح روش
ي بحث آلتوسر و باسكار توضيحات آلبريتون به در ادامه . قلمرو قائل است

شود تا بر خودويژگي سرمايه و مفهوم آن و در همين رابطه ميميان كشيده 
اين تمايز . شناختي تاكيد شودشناختي و تجريد هستيتفاوت بين تجريد روش

در انواع تجريد براي درك مفهوم سرمايه و پيوند خاص آن با عينيت اجتماعي و 
يابي لي استقالخودتجريدي سرمايه چنان است كه اجازه. تاريخي اهميت دارد

همين هم علت . دهديم آن بهكنندگي خود و دگر شئ قدرت آن از اجتماع و
در » طبيعي«ديگري است براي اين كه بتوان سرمايه را همچون نيرويي 

به اين ترتيب از  .بررسي كرد سرمايهآزمايشگاه فكري ماركس در سه جلد 
ي باسكار و در ادامه به كنيم به توضيحات روشنگرانهبحث آلتوسر آغاز مي

 نزد ماركس سرمايهمفهوم چگونگي كاربست مفاهيم نظام بسته و نظام باز بر 
    . رسيممي

 مفاهيم باسكار بين  ي كهتمايز بحث بسيار كوتاهي است پيراموني دوم نمونه
در همين رابطه نقد كوتاهي بر زبان رايج . قائل است قانون و گرايش

تا  شودارائه مي» گرايش نزولي نرخ سودقانون « توضيحي ماركسيستي در زمينه
ي فلسفي اين مفهوم پراهميت را نشان دهيم و در ضمن به به اين وسيله شالوده

باشد تا در آينده  .كردن اين مفهوم هم اشاره كنيم» امپريك«اهميت پرهيز از 
ديالكتيكي -ي علم رئاليسم انتقاديكه بتوانيم در پرتو فلسفهفرصتي پيش آيد 

    .كنيم بررسي و ارزيابيرا به نحو بهتري  سرمايهاين مفهوم و ديگر مفاهيم  
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  هاي فلسفي در مفاهيم ماركسيتصريح شالوده: فصل چهارم

با كمك مفاهيم  هاي فلسفي در مفاهيم ماركسياز تصريح شالوده دو نمونه 
  .مندو تركيب آنها با مفاهيم ديالكتيك نظام باسكار

  

  تجريد و نظام بسته

-از دشواري درك فصل نخست، به سرمايه گفتار ويراست اولماركس در پيش

 در …«: نويسداو مي. گويددارد، سخن مي بر ويژه بخشي كه تحليل كاال را در
 هايمعرف نه و آيدمي كار به ميكروسكوپ نه اقتصادي هايشكل تحليل

شكل  ي معاصر،اما در جامعه. بايد جايگزين هر دو شود تجريدقدرت  شيميايي،
تأكيد از من ( كااليي محصول كار، يا شكل ارزش كاال، شكل سلولي اقتصاد است

هاي محض و ي عامي پرسه زدن در موشكافيها در ديدهتحليل اين شكل). است
هاست اما تنها از آن دست كاريجا سروكار ما نيز با ريزهدر اين. بيهوده است

  114.»كه در كالبدشناسي ميكروسكوپي معمول است

عنوان تنها نيروي كارآمد در پژوهش سرمايه از تجريد به ماركسمنظور 
در اصوال چرا به تجريد نياز داريم؟  گونه تجريدي مورد نظر اوست؟ چيست؟ چه

ديرتر، در آغاز فصل . ها پاسخ نداده استگفتار ماركس به اين پرسشاين پيش
روي ها، در فرايند پيشنحوي تلويحي و مختصر به بخشي از اين پرسشيكم، به

او استدالل خود را . منسجم و جامع نيستند هاي اوپاسخاما . دهدبحث، پاسخ مي
- چيستي تجريد، چرايي ضرورت كاربست آن و چگونگي كاربست ضيحبراي تو

تنها كساني كه هگل را با . كندتشريح نميداري ي پژوهش سرمايهدر زمينهاش 
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ماركس دريابند و  سرمايهرا در توانند معناي تجريد باشند مي دقت مطالعه كرده
اما آنچه مسلم است . تازه در اين زمينه هم اختالف نظرهاي فراواني وجود دارد

 تدقيق و بازسازي به نياز ماركس ي از مفسران آثارافزاينده شمار اين است كه
، اندرا دريافتهشناسي ماركس و از همين رو روش سرمايه اقتصاد سياسيفلسفي 
و اميدوارم در آينده نيز  115امداشتهبه آن اشاراتي مطالب ديگري  كه در چيزي

جا براي ما جالب است، ايندر چه كه آن. بتوانم بيشتر در اين زمينه بنويسم
ي و كمكي كه مفاهيم فلسفه اش استشناختي ي ماركس به رويكرد روشاشاره

روش خود را ركس ام. ي تدقيق آن به ما بكنندتوانند در زمينهعلم باسكار مي
خواند و سپس در ادامه توضيح فراواني در گفتاورد باال، تجريد ميسادگي و بيبه

  :دهدروش خود را چنين توضيح مي

در بارزترين شكل كند كه فيزيكدان فرايندهاي طبيعي را در جايي مشاهده مي«
ترين نقش را در آن دارند، يا هر جا  كننده كمدهند و تأثيرات مختلخود رخ مي

از جريان فرايند [زند كه كه امكان داشته باشد، در شرايطي دست به آزمايش مي
  116.»مطمئن باشد] در حالت ناب خود

ز چرا ماركس، در ادامه ا. شودهاي بسياري هم در اين مورد طرح ميپرسش
گويد؟ ي علوم طبيعي ميكار گرفته شده در حيطههاي بهفيزيكدان و آزمايش

، ي ماركسي مورد مطالعهتوان روش پژوهش در علم فيزيك را به حيطهآيا مي
 كار بست؟جا هم به انتقال داد و همان را در اين داري،اقتصاد سياسي سرمايه

- شناختي متفاوتي دو ابژه) داريسرمايه(دانيم كه فيزيك و جامعه ي ما ميهمه

دنياي انساني هم همانند توان يافت؟ آيا آيا شباهتي بين اين دو قلمرو مي. اند
- ؟ در صورتي كه پاسخ ما مثبت باشد آيا اين قانونقانونمند استدنياي فيزيكي 

ها در هر دو قلمرو معناي يكساني دارند؟ معلوم است كه ماركس با مندي
                                                           

  .نگاه کنيد به سايت نقد اقتصاد سياسی ١١۵
  . ھمان منبع  ١١۶



 131      هاي فلسفي ماركسيسمرئاليسم انتقادي و شالوده

 

 kandokav.com   1 كندوكاو

اي فيزيك و شيمي و سپس يادآوري اين كه در جهان مورد هبرشمردن آزمايش
ها استفاده كرد و به ناگزير بايد توان از آن ابزارها و روشپژوهش او نمي

ها نيروي تجريد را به كار بست، نظرش اين است كه اين دو جهان داراي تفاوت
ي هاما توضيح بيشتر اين شباهت و تفاوت به عهد. هايي با يكديگرندو شباهت

از نظر . افتدها و از جمله فيلسوفي همچون باسكار ميهاي بعدي ماركسينسل
وجود هايي بين اين دو قلمرو، جهان طبيعي و جهان اجتماعي، باسكار شباهت

شناختي بين اين دو قلمرو حرف توان از وحدت روشو به همين دليل مي دارد
به علم نسبت كه در باال هم علم طبيعي و هم علم اجتماعي در خصوصياتي . زد

-مندي براي درك اليهيعني هر دو تالش نظام. ، با هم شباهت دارندداده شد

شناسانه اين شباهت شناخت. مندي و ساختارهاي جهان هستندمندي، قانون
هر دوي . ي جهان طبيعي و جهان اجتماعي داردشناسانهريشه در شباهت هستي

شوند كه به طور نسبي ارهايي تشكيل مياين قلمروها از ساختارها و سازوك
ويژه در قلمرو طبيعت اين سازوكارها به(داراي دوام و پايداري هستند 

، هر دوي اين )آورندهاي بسيار مديدي دوام مياند و براي مدتفراتاريخي
و همين  اي نيستند؛اليهند، مسطح و تكاژرفشناختي مروها داراي هستيلق

چه اگر جهان  .سازدتيك علمي و شناخت را ممكن ميها است كه پراويژگي
بود بنا به نظر خود ماركس ديگر نيازي اي مياليهطبيعي و اجتماعي مسطح و تك

اين امر كه جهان  .ديديم خود واقعيت بودبه علم نبود زيرا آنچه در ظاهر مي
داراي ساختار و نظم است علم را ممكن مي سازد و به دانش علمي نيز 

ي جهان طبيعي و جهان اجتماعي جز اين رابطهبه. بخشديت ساختاري ميخصوص
يعني اين دو قلمرو، در . است 117نوپديدي/مندي و برآيندي ريشهيك رابطه

سر حالتي بيروني نسبت به هم قرار ندارند، بلكه در ارتباطي تنگاتنگ با هم به
و جهان اجتماعي شرط باشندگي جهان اجتماعي است جهان طبيعي پيش. برندمي

                                                           
١١٧ rootedness  
   emergence 
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توان جامعه را به اگرچه نمي. است از دل جهان طبيعي برآمده و به آن وابسته
ويژه اين وضعيت به. طبيعت فروكاست اما دومي در اولي حضور دارد و برعكس

محيطي و تاثيرات اجتماعي آن بيش از پيش ي زيستامروز با بحران فزاينده
اوزون مثال گواه اين وابستگي متقابل ي اليهايجاد حفره در  .دهدخود را نشان مي

يعني آلودگي زيست محيط » هاي بيرونيهزينه«تفاوتي قانون ارزش به بي. است
ي ي انساني هم نشانهو سالمت جسماني و روحي و عاطفي كارگر و جامعه

-ي ما به اين درهمدارانهاعتنايي جهان سرمايهديگري از اين وابستگي و بي

 طبيعي، قلمرو بر حاكم قوانين كه نيست آن معناي به حرف اين .تتنيدگي اس
 قوانين آن به تقليل قابل اجتماعي جهان قوانين يا اندچيره هم اجتماعي قلمرو بر

مثال بيولوژي نسبت به فيزيك و شيمي و يا جامعه نسبت (باالتر  هاياليه. هستند
 قوانين در منديريشه رغمبه كه هستند خود خاص قوانين داراي )به بيولوژي

تر و بر سطوح پاييني و اصلي ستندني هاآن به فروكاستن قابل تر،اصلي هاياليه
نقش بزرگي در طراحي  عنوان نمونه منطق سرمايهبه. گذارندتاثير هم مي

آالت دانيم كه ماشينهاي توليدي دارد و در عين حال ميآالت و فناوريماشين
آالت در اين معنا ماشينبه. وابسته هستند و مكانيك فيزيكبه قوانين معين 

داري است كه در سرمايه قوانين توليداما  .اي هستندمعرض تاثير قوانين دوگانه
- مي. كندو مكانيك را تعيين مي نهايت شرايط و حدود كاربست قوانين فيزيك

داران در دانيم كه اگر دو نوع ماشين يا فناوري در دسترس باشند، سرمايه
بيشتر قدرتي و خودبيگانگي دهند كه به بيصورت امكان آن نوعي را ترجيح مي

آالت را فقط در پرتو قوانين توان ماشيناين ترتيب نميبه. كارگران منجر شود
 كنندفيزيكي توضيح داد، تو گويي قوانين اجتماعي در اين ميان نقشي بازي نمي

همين جهت به. وري كارندناوري و رشد بهرهآالت ابزار خنثاي فيا گويا ماشين
زنند كه مناسبات توليد در هايي حرف ميداري از محدوديتهم منتقدان سرمايه

كنند و يا از نقش ايجاد مي علم كارگيري قوانينداري بر سر راه بهنظام سرمايه
دار در ابداع و اختراع انواع خاصي از ي سرمايهي منافع طبقهكنندهتعيين
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از سوي ديگر . گويندمي سخن ها و حذف و كنارگذاري انواع ديگريفناوري
ي سرمايه دانست و چنين تصور كرد توان قوانين علمي و اصوال علم را زائدهنمي

كه گويا علم چنان با سازوكارهاي سرمايه در هم تنيده است كه تمايز بين آن 
بنابراين . )اهده كردتوان مشچيزي كه گاهي نزد لوكاچ مي( دو ممكن نيست
كه ظاهرا از هم جدا اما  كندتاكيد مي يبر روابط بين قلمروهايرئاليسم انتقادي 

ي تر يعني جامعه بر اليهي عاليجز اين بر تاثير اليهبه. انددر واقع به هم پيوسته
 اي اززائده تر را همي اصليو در ضمن اليه كنداكيد ميتتر يعني طبيعت اصلي
   ).به همين دليل هم انتقام طبيعت را داريم( داندنميباالتر  ياليه

كه بتوان از ايجاد نظام بسته نزد  رسدمي نظربههاي باال حال با توجه به بحث
يد هگلي انجام شده است ماركس در شكل خاص آن كه با الهام از روش تجر

 هايي جانبيو با انجام بحث اين دفاعي است كه در چند مرحله 118.دفاع كرد
شناسي ناتوراليسم انتقادي فقط زيرا كه رئاليسم انتقادي و روش. شودانجام مي

ي تفسير روش ماركس اما نحوه ندي فلسفي بحث را براي ما هموار كرده ازمينه
ئاليسم علمي و ناتوراليسم انتقادي به جز استناد به باسكار رو درك او از 

براي توضيح نظام بسته و نظام باز نزد . طلبدتوضيحات انتقادي بيشتري مي
را در  )هاي اين دو انديشمندبا در نظر داشتن تفاوت( هگل ماركس گفتاوردي از

   .ي ماركس را بهتر توضيح دادو ارائه پژوهشآورم تا شايد بتوان روش زير مي

  ي پژوهش دوپاره كردن ابژه: تجريد

- ، تجريد روشگفتاورد زير به روش اصلي تجريد هگل دررسد كه به نظر مي

چه را كه دروني است،  خواهيم آن مي««: نويسدمي اشاره دارد وقتي كه شناختي،
                                                           

: کردھا را استنتاج توان اين گزارهمی گروندريسه و سرمايهھای مارکس در از دل نوشته  ١١٨
او در ضمن . مارکس رئاليست است زيرا به جدايی جھان انديشه و جھان عينی تاکيد دارد

ناتوراليست است . ی ناگذرا و گذرای علم باور داردرئاليست علمی است زيرا به تمايز بين ابژه
زيرا به وحدت روش در علوم طبيعی و اجتماعی باور دارد اما ناتوراليست انتقادی است زيرا به 

  .تفاوت بين جھان طبيعی و جھان اجتماعی قائل است
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بنابراين پديده را دوبرابر . چه كه صرفاً بيروني است بشناسيم مجزا از آن
كنيم؛ آن را به دو قسمت دروني و بيروني، نيرو و تجلي آن، علت و معلول  مي
جا بار ديگر، وجه دروني، يا نيرو، كليت است، يعني  در اين. كنيم يم ميتقس
ي  چه در همه چه پايدار است؛ نه اين يا آن برق، نه اين يا آن گياه، بلكه آن آن

ي  و موقتي است؛ با تأمل درباره  امر حسي تكين. ماند سان باقي مي اين چيزها يك
كراني از  ي بي طبيعت، توده. ستيابيم كه چه چيزي در آن پايدار ا آن درمي

ما نياز داريم كه در اين تنوع، . دهد را به ما نشان مي  هاي تكين ها و پديده شكل
كوشيم در هر  كنيم و مي ها را مقايسه مي وحدت برقرار سازيم؛ بنابراين، آن
ميرند؛ نوع آن چيزي  آيند و مي افراد دنيا مي. حالت، امر كلي را تشخيص بدهيم

دهد و تنها براي  ها رخ مي ي آن ماند و در همه ها پايدار باقي مي در آن است كه
قوانين نيز به اين . پردازند، وجود دارد ها مي ي آن كساني كه به تأمل درباره

ما اين اجرام را امروز در . بستر تعلق دارد، مثالً قوانين حركت اجرام آسماني
ظمي براي روح نامناسب است و به آن ن بينيم؛ اين بي جا مي جا و فردا در آن اين

روح با . كند، زيرا روح به نظم، تعين ساده، پيوسته و كلي اعتقاد دارد اعتماد نمي
كند و به دانستن قوانين  اين اعتقاد، فرآيند تأمل خود را به پديدارها معطوف مي

، در كند اي كلي تعيين مي آيد و حركت اجرامِ آسماني را به شيوه ها نايل مي آن
ي اين قانون تعيين كند و تشخيص  تواند بر پايه نتيجه هر تغييرِ موضع را مي

ي قوايي صادق است كه بر كنش انساني در تنوع  همين قانون درباره .دهد
. ها به يك امر كليِ حاكم اعتقاد دارند جا نيز انسان در اين. اند اش حاكم كران بي

ي چيزها همواره در  ه فرآيند تأمل دربارهتوان دريافت ك ها مي از تمامي اين مثال
وجوي امري ثابت، پايدار و از لحاظ دروني متعين، و حاكم بر امر خاص  جست
شود،  توان اين امر كلي را كه اساسي و حقيقي شمرده مي با حواس نمي. است

  119.»درك كرد

                                                           
  .ترجمه حسن مرتضوی. ی فلسفیدانشنامه: ھگل  ١١٩
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چنين  ي درون يا ذات چيزهااو در باره. نويسدببينيم باسكار در اين باره چه مي
هاي آن است زيرا با ارجاع به آن ذات هيدروژن ساختار الكترون«: نويسدمي

ها توضيح واكنش شيميايي آن و نيروهاي دخيل در اين واكنش است كه قدرت
ي خصوصيات يك چيز به يك اندازه مهم نيستند چه همه. ... شوندداده مي

نيروهاي عليتي آن را ي اين خصوصيات است كه ارجاع به برخي و نه همه
دهند و به ما اجازه ها هستند كه هويت آن را تشكيل مي اين. دهندتوضيح مي

دهند كه درباره اين و همان چيزي حرف بزنيم كه همانا به رغم تغييراتي كه مي
   120.»آورد گذراند در عين حال دوام نيز مياز سر مي

ثابت را كه در خالل تغييرات ثابت  بنا براين اگر بتوانيم امر كلي يا امر پايدار و 
ي مورد بررسي تشبيه كنيم آنگاه شباهت ابژه» ذات«آورد به ماند و دوام ميمي

تغيير شكل . ايمبين علوم طبيعي و علوم اجتماعي را يك بار ديگر ثابت كرده
شود كه ساختار مولكولي ظاهري آب در حاالت جامد مايع و گاز موجب آن نمي

آورد ساختار اصلي يا آنچه در اين تغييرات دوام مي. تغيير كند و زيراتمي آن
داري به رغم تمام توان گفت كه سرمايهبه همين ترتيب آيا نمي. ذات آن است

تغييرات و مراحل مختلف تاريخي كه در سيصد و اندي سال گذشته از سر 
اي همندييعني قانون 121ناخورده است؟گذرانده است هنوز در ذات خود دست

اش ليبراليسم، هاي متفاوت تاريخيآن، بخش دروني آن در طول شكل
اگر چنين باشد  اليسم تا به حال دوام آورده است؟امپرياليسم، فورديسم، نوليبر

-در جستجوي كشف اين قانون سرمايهتوان گفت كه ماركس در ميبنابراين 

                                                           
١٢٠  Roy Bhaskar: A realist theory of science, 1975. 

ی گذار شده داری وارد مرحلهاگر چه شواھدی در دست داريم برای اين که بگوييم سرمايه  ١٢١
ی خود را ھرگز دوباره نجربه ھای شکوفايی اوليهبالندگی دورهرسد که است يعنی به نظر می
  .ھای چندگانه و بغرنجی روبرو است که راه حلی برايشان نداردنخواھد کرد و با بحران
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 عبارتي ضرورتخواهد درون را از بيرون يا به مي 122.هاي بادوام استمندي
را از تصادف يا آنچه را كه پايدار است از آنچه كه  )ي كاركرد سرمايهنحوه(

                                                           
شناسی مارکس دارد که توجه عالقمندان ی شناختباسکار در کتاب زير بحث مھمی در باره  ١٢٢

 Roy Bhaskar Philosophy and the idea of freedom. کنمرا به آن جلب می
2011 

  :شناسی در مارکس برجسته استدو موضوع شناخت 
تاکيد بر ابژکتيويتی، يعنی استقالل واقعيت طبيعی و استقالل نسبی واقعيت اجتماعی از . الف

تاکيد بر نقش کار در فرايند . ب). »ناگذرا«شناسانه يا ی ھستیيعنی رئاليسم در جنبه(شناخت 
ناخت، و به اين معنا تاکيد بر خصلت اجتماعی و تاريخی محصول آن که شناخت و دانش باشد ش
الف با پراتيک جرح و تعديل طبيعت و ). »گذرا«پراکتيسم در معنای محدود شناختی يا جنبه (

عامليت  تکوين زندگی اجتماعی سازگار است؛ و در ضمن مارکس ب را چيزی وابسته به ميانجی
يابی در ھر دو معنای توليد سوژه و بازتوليد يا دگرگونی فرايند عينيت. داندپراکسيس میانسانی يا 

اجتماعی را بايد از ابژکتيويتی به معنای بيرونيت آنطور که در الف موجود است و از امر تاريخا 
مارکس از اينجا . ای مشخص، متمايز کردی کار در جامعهو اجتماعا معين مثل شکلھای بيگانه

: ديالکتيک کار[گيرد که امر ابژکتيو و خويشاوندانش دارای معنای چھارگانه استنتيجه می
اين دو موضوع به ھم پيوسته نزد مارکس به معنای فراروی از ]. ١٩٨۶. کريستفور آرتور
مارکس در . ناتوراليسم و ضدناتوراليسم بودآليسم، شکاکيت و دگماتيسم، بيشامپريسم و ايده

اين نقد به . آليسم بودآغازين خود درگير يک نقد قدرتمند و گاھی درخشان از ايدهھای نوشته
اما او ھرگز نقدی در اين . تاريخی است- ی گذار بيوگرافيک او از فلسفه به علم اجتماعیمنزله

ی او به رئاليسم علمی شناسانهضدامپريسم او فقط درتعھد روش. اندازه از امپريسم به عمل نياورد
پيامدھای اين ناھماھنگی در نقد خود . ی فلسفی مشھود استو برخی اظھارات پراکنده رمايهسدر 

شناسی مارکسيستی به شکل رشدنايافتگی نسبی بخش رئاليستی در مقايسه با خترا در در شنا
اين فقدان تناسب تا جايی بوده است که حتی گاھی پايبندی مارکس . بخش پراتيکی نشان داده است

) پراکتيسم بدون رئاليسم(آليسم ظريف گرايش به نوسان بين نوعی ايده. ليسم انکار شده استبه رئا
 . ھم يکی از پيامدھای اين رشد ناموزون بوده است) رئاليسم بدون پراکتيسم(و ماترياليسم زمخت 

رئاليسم . ٢کند، تعھد او به تاکيد می) ی مادیابژه(رئاليسم ساده . ١در حالی که مارکس مرتبا بر 
-ی علمی ساختارھای واقعی، سازوکارھا، يا روابط ھستیھای انديشهعلمی يعنی اين ايده که ابژه

کنند، ھا، پديدارھا يا رويدادھايی که خلق میھای پديدهای است که قابل فروکاستن به شکلشناسانه
. به تدريج حاصل شدنيستند، يا ناسازگار با آن ساختارھای واقعی و حتی در تقابل با انھايند 

با  pari passuرئاليسم علمی مارکس به شکلی ناموزون و نسبتا دير و در واقع دست در دست 
ھای نوشتهاو در دست. داری حاصل شدی توليد سرمايهی شيوهھايش در بارهو به علت پژوھش

ه خودی فوئرباخ نسبت به تجريد ب sensationalismمحور زير تاثير  امپريسم حواس ١٨۴۴
با نظرات شبه کانتی، شبه اليبنيتزی، ھگلی و  سرمايهخود انتقاد دارد و مسيرش به رئاليسم علمی 

به رئاليسم علمی  ١٨۶٠ی به ھر حال مارکس در ميانه. شودھمچنين پوزيتيويستی ھموار می
ونی و ذات بود اگر بين پديدارھای بيری علم بيھوده میدارد که ھمهدست يافته است و بانگ برمی

که حقيقت علمی اگر با : نويسدبخش ششم می ارزش قيمت و سوديا در کتاب . چيزھا تفاوتی نبود
ی چيز را در ی روزانه داوری شود ھميشه نوعی پارادوکس است که فقط پديدار گول زنندهتجربه

ق بيشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصدي ١٩٧٠ی اين موضوع از دھه. گيردچنگ می
به ھمين جھت ھم يک سنت کامل، مارکس را طوری تفسير کرده است که گويا رئاليسم ساده . شد

و انکار ھر گونه تمايز بين انديشه و ھستی شود اين سنت با لوکاچ آغاز می.  کرده استرا رد می
سوسياليست «کرش که طرفداران رئاليسم ساده را . »دوگانگی کاذب و نامنعطف«به مثابه 

کرد ھم در اين تفسير می» بقايای مذھب«نامد، گرامشی که رئاليسم ساده را ھمچون می »عامی
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ی عجيب کوالکوفسکی را ھم داريم که از طرف مارکس اعالم کرد گزاره. گيرندسنت جای می

شود و حرف زمان با پديدارش ھمچون تصويری به ذھن انسان وارد میکه واقعيت ھر چيزی ھم
است و اين که عيت مادی از ھمان آغاز به نحوی اجتماعی ميانجيگری شده اشميت که گفت واق

يک دليل اين وضعيت اين است که . تاريخ طبيعی امتداد تاريخ انسانی در جھت رو به عقب است
ی گذرا را به ی ناگذرا و پراتيک ھمچون جنبهمارکس ھرگز تمايز بين ابژکتيويتی ھمچون جنبه

 ی گروندريسهچيزی که در مقدمه(در ضمن او ھرگز تمايز نظری  .مند بحث نکردنحوی نظام
ی گذرای يکی ابژه: کندی شناخت را بحث نمیبين اين دو نوع ابژه) کندبرايش تالش می ١٨۵٧

ی يابد و ديگری ابژهتوليد شناخت است که در فرايند فعاليت علمی به نحوی فعال تغيير می
ساختار يا سازوکاری دارای استقالل نسبی يا مطلق است که  ناگذرای شناخت توليد شده است که

از آنجا که اصالت مارکس در مفھوم پراکسيس و فرايند کار  .کندبه نحوی فراپديداری تاثير می
نھفته است بنابراين به سادگی ممکن شد که رئاليسم او را عاميانه کنند يا اصوال رئاليسم او در 

مارکس برخالف . در سنتھای پيشاموجود فلسفی مثال کانتيسم حل شودھا ناديده گرفته شود يا بحث
اقتصاد عاميانه مدعی بود که توضيح علمی؛ و برخالف اقتصاد سياسی کالسيک مدعی بود که  

از روابط واقعی زيرين، ساختارھای عليتی، و ) غيرفتيشيزه، تاريخی(توضيح مقوالتی بسنده 
روش مارکس در واقع . دھدداری به دست میادی سرمايهسازوکارھای آفريننده از زندگی اقتص

  : حاوی سه جنبه است
ناتوراليسمی که با توجه به قلمرو پژوھش، متعين و جرح و تعديل . رئاليسم علمی عام ب. الف
  .باشداش میمايهماترياليسم ديالکتيکی که مختص درون. است و پ) انتقادی(شده 

ی يک توضيح منسجم به ی مارکس ھمچون ھر دانشمندی ارائههی الف بايد گفت که دغدغدر باره
ی تحقيق است و در ی معقول و مبتنی بر مصالح تجربی به دست آمده از خالل پديدهھم پيوسته

ھای بين تحقيق علمی اجتماعی و ای از تفکيکبايد گفت که ناتوراليسم او توسط سلسله بی باره
ھای مھمترين تفکيک در اين رابطه ويژگی. ه استتحقيق علمی طبيعی جرح و تعديل شد

ھای اجتماعی است، از آنجا که نقد اقتصاد مکانی شکل- مفھوم مداری و تعين زمانی -پراکسيس 
سياسی بخشی از ھمان فرايندی است که در حال توصيف آن است و اين واقعيت که نه امکان 

بسته تا نظريه را به لحاظ تجربی  ساز ممکن است و نه آزمايش طبيعی در نظامآزمايش دست
، )بينیبنابراين معيار اثبات و بطالن صرفا بر توضيح استوار است و نه پيش(کنترل کنيم 
که مارکس به آن » قدرت تجريد«در ھمين راستا . (تامل تاريخی ضرورت دارد/ رفلکسيويتی
نه پراتيک واقعا تجربی ھای آزمايش است و دھد نه جانشينی برای ميکروسکوپ و لولهارجاع می

ويژگی خاص توضيحات مارکس چنان است که آنھا شکل يک . و پ.) کندمارکس را توجيه می
شود که دارای يابند که بر اساس اين توضيحات فاش میی تحقيق را میاز ابژه نقد توضيحی

- مفھومھای مفھومی و موجوديت. ١ی نقد علمی مارکس ھم در باره. است تضادھای ديالکتيکی
ھايی ابژه. 2ی و ھم در باره) ھای پديداریھا و مقوالت اقتصادی، شکلنظريه(پردازی شده است 

- بخشند يا اين که آنھا را توضيح میکه آنھا را ضرورت می) ھای روابط ساختاريننظام(است 
شان شود که به خودی خود و بنا به سرشتھا نشان داده میدر سطح نخست اين موجوديت. دھند
در سطح دوم . انديا به بيانی ناقص) شکل ارزش(اند ، فتيشيزه)مثال شکل مزد(اند کاذب

ھايی است که توضيحات مارکس منطقا با کنار گذاشتن عوامل ديگر حاوی ارزيابی منفی از ابژه
تضادھای . شانکند در جھت دگرگونی پراتيکسازند و تعھدی ايجاد میھايی را میچنين پديده

مند خاصی ھمچون تضاد بين ارزش و ارزش مصرفی که مارکس آن را ھمچون الکتيکی نظامدي
ی اش شناسايی کرد در نظريهھای رازآميز پديداریداری و شکلی ساختاری سرمايهشاکله

برند که بر اساس اين نظريه ھم به نحوی گرايش مارکس به تضادھای تاريخی گوناگونی راه می
کنند برای فراروی از کنند و ھم وسايل و انگيزه فراھم میآن را واژگون می گونه اصل سازمانده
انسان اجتماع پذير، مولدين بھم پيوسته مراودات خود را با «ای که در آن آن به سوی جامعه

ی آن ھمچون قدرتی کور نباشند و آن را به زير طبيعت به نحوی عقالنی تنظيم کنند، تا زير سلطه
 .ی خود در بياورندکنترل آگاھانه



 هاي فلسفي ماركسيسم رئاليسم انتقادي و شالوده 138

 

kandokav.com  1 كندوكاو    

براي . تميز بدهد )داري تاريخيهاي تاريخي گوناگون سرمايهشكل( گذرا است
نيروي تجريد بخش دروني را از بخش بيروني جدا برد ربا كااين كار نياز دارد تا 

مفهومي ايجاد كند كه در جهان باز بيروني  هاي ضروري و درونيكند و توالي
گيريم كه در قلمرو علوم اجتماعي نتيجه مي. دست يافتن به آنها ممكن نيست

يابي به ساختارهاي اصلي و سازوكارهاي بادوام و نيز دانشمندان خواستار دست
سلسله مراتب عمودي آنها در جهان اجتماعي هستند كه پس پشت پديدارها 

شد رئاليسم انتقادي به  اشاره همانطور كه پيشتر. آورندو دوام ميكنند عمل مي
مراتب ساختارها و سازوكارها در هر دو جهان طبيعي و مندي و سلسلهاليه

ي تر از اليهي فيزيك اصليهمانطور كه در جهان طبيعي اليه. اجتماعي باور دارد
-اجتماعي هم بايد اليهي بيولوژي است در جهان تر از اليهشيمي و اين يك اصلي

تر، به مراتب عمودي پايينتر و در سلسلهمندي را بر اين مبنا، از سمت اصلي
اما اين . مراتب عمودي باالتر، منظم كردتر و در سلسلههاي غيراصليسمت اليه

مراتب، اصلي فرض هلهاي جهان اجتماعي را بايد در اين سلسكه كداميك از اليه
ي اصلي دانست و نيز توضيح خصوصيات آيندي از دل اليهكرد و كداميك را بر

  . ي دانشمندان علوم اجتماعي استي اصلي به عهدهذاتي و ضروري اين اليه

هاي بر شالوده اشمفاهيم اقتصاد سياسيكه ماركس به عنوان دانشمند اجتماعي 
يجه به اين نتديالكتيكي استوار است - ناتوراليستي و انتقادي- فلسفي رئاليستي

داري مندترين نيروي اجتماعي در دنياي مدرن سرمايهقدرتسرمايه رسد كه مي
را بايد در منطق دروني ) داريسرمايه(ي توليد اين شيوه ي كاركردنحوهاست و 

بينيم در به همين دليل است كه مي .هاي خاص آن جستمنديسرمايه و قانون
يا  ،داريهاي سرمايهعملكرد دولت يپردازي تفصيلي در بارهنظريه به سرمايه

يا موضوع غارت  ،داريي سرمايهايدئولوژي در جامعه -عملكرد قانون
يا ساختار روانشناسي و  ،داري مركزاز سوي سرمايه كشورهاي مستعمره

زيرا مثال دولت به . پردازدو يا ساختار زبان نمي اين جامعه هايروانكاوي انسان
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ترين سازوكار حمايتي سرمايه تبديل نوپديد كه به اصلي ي برآيند ياعنوان اليه
هاي خود سرمايه يا به ذات منديي دروني سرمايه به قانونبه اليهخود شود، مي

-كه ماركس قصد داشت قانون نداي بر اين نظرالبته عده. سرمايه تعلق ندارد

نيز از دل ي كارمزدي را هاي دولت، تجارت خارجي، بازار جهاني و رابطهمندي
ي من وارد اين مناقشه. هاي نوپديد يا بااليي اشتقاق بدهدسرمايه به مثابه اليه

ي دروني سرمايه يا ذات اما تا اين لحظه بر اين باورم كه جنبه. شومنظري نمي
ي اين اليه. بحث كرده است سرمايهسرمايه همان است كه ماركس در سه جلد 

اي بااليي، كه خود در معرض سازوكارهاي هداري است كه اليهاصلي سرمايه
  . كنندعمل ميي متنوعي هستند، در پرتو قوانين آن چندگانه

ي مورد  براي شناسايي پديدهديديم كه در قلمرو علوم طبيعي دانشمندان  
ي مورد د، كه در آن پديدهناي ترتيب دهد تا نظام بستهنكنتالش مي اننظرش

پس از . دنهاي طبيعي مطالعه كنو پديده پژوهش را جدا از ديگر نيروها
ي مورد نظر در نظام هاي پديدهمنديشناسايي ساختارها، سازوكارها و قانون

هاي ديگر در توان آن را در تركيب با نيروها و پديدهي آزمايشگاهي، مي بسته
معنا ايجاد اين تواند نظام بسته به ماركس نمي .نظام باز بيروني هم مطالعه كرد

منطق «اش يعني موضوع مورد تحقيق» فرايند ناب«تواند از راه تجريد، ند اما ميك
تفاوتي بين بايد دقت كرد كه . را بررسي كند» هاي سرمايهمندييا قانون سرمايه

كه در علم فيزيك وجود  »فرايند ناب« نوعآن مورد نظر ماركس با » فرايند ناب«
ي ر دو مورد بررسي ساختارها و مطالعهكه در هبا اين. خوردچشم ميدارد، به
جاست كه ماركس ي خاص مورد نظر است، تفاوت اينشناسي يك پديدههستي

چيزهايي اشاره  هناچار است بدليل سرشت تاريخي و اجتماعي موضوع خود، به
به همين جهت  ،مانع بستار سرمايه يا خودكفايي و خوداتكايي آن هستندكه كند 
يا  درون، همان تماميت سرمايه. ندكميرون و بيرون اشاره به تمايز بين دهم 
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بر  اقتصادي- منطق كاالييچيرگي مطلق مثابه به 123»داري نابي سرمايهجامعه«
هاي خود فرضي خودكفا تمام پيشيتاست كه همچون موجود زندگي اجتماعي

-يشدو پ) طبيعت(كه نيروي كار و زمين از آنجا اما . كندرا خلق و مديريت مي

تواند آنها را نميبه همين دليل ها را خلق نكرده و  فرضي هستند كه سرمايه آن
هرگز » بيرون«به دليل اين بنابراين تماميت سرمايه  ي خود كاهش دهدبه زائده

زمين و نيروي كار دشوارترين  چه .يابدبه بستار واقعي يا محيط بسته دست نمي
عناصر در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي براي مديريت ناب اقتصادي ـ كااليي 

همواره در . شدني نيستنداين ترتيب مديريتهستند و در تاريخ عمالً هرگز به
هاي كار مبارزه وجود دارد و بر سر زمين هم همواره نبردهاي جدي در محل

كنند به يطي نيز كه حيات بشريت را تهديد ميمح، فجايع زيستجريان است
اما به هر حال تا جايي كه ممكن است ماركس در باالترين سطح . جاي خود

هايي كه به لحاظ تاريخي و غير آن ي موانع و دشواريتجريد علمي با حذف همه
هاي آن منديكند تا ذات سرمايه و قانونبر سر راه سرمايه قرار دارند، تالش مي

ي منطق سرمايه در اين روش ورود نظام باز بيرون به سپهر نظريه. كشف كندرا 
ها و يا ذات سرمايه؛ منديبه اين ترتيب است كه پس از دست يافتن به قانون

دولت، تجارت خارجي، بازار (ي توليد هاي بااليي اين شيوهحاال به تدريج اليه
ي آلبريتون وارد بحث ه شيوهبايد بحث شوند و يا اين كه ب) جهاني و نظاير آن

 ،شويم و دولت، قانونداري ميمراحل تكامل و تغيير تاريخي نظام سرمايه
المللي را شكل انباشت سرمايه و وضعيت مناسبات بين ، طبقات،ايدئولوژي
حركت از منطق دروني سرمايه به سطوح در اين حالت،  124.كنيمبررسي مي

                                                           
  . نگاه کنيد به مقاالت منتشر شده در سايت نقد اقتصاد سياسی از ھمين قلم  ١٢٣
  :نگاه کنيد به  ١٢۴

نشر . ترجمه فروغ اسدپور. سازی، چھار الگو و يک رويکرد انتقادیجھانی: تونی اسميت
  و نيز.  ١٣٩١پژواک 

Robert Albritton A Japanese approach to stages of capitalist 
development 1991 
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ي كااليي با از يك شكل كامالً رشديافتهدر واقع حركت ) !بيرون(تر انضمامي
- است كه اين منطق فقط بهاز بحث در تاريخ چيرگي منطق سرمايه به سطوحي 

چيرگي دارد و در نتيجه به توليد و بازتوليد اجتماع انساني نحوي نسبي بر 
دقيقاً قدرت تجريد اقتصاد سرمايه  .ايدئولوژي نياز دارددولت، قانون و حمايت 

اين  كه زمان تاكيد كردالبته بايد هم. دهدسيستي را به ما نشان ميسياسي مارك
تجريدهاي «هاي سرمايه يا به بياني ريشه در خودتجريدگري تجريد نظري

شناسي علوم طبيعي هاي مهم در روشاين نيز يكي ديگر از تفاوت. دارد» واقعي
بنابراين تجريدهاي دانشمندان علوم طبيعي با . است شناسي ماركسروشو 

- تجريد روشبه جز منظور اين است كه . تجريدهاي ماركس متفاوت است

كه ي مورد پژوهش شناختي به معناي جداكردن بخش دروني و بيروني پديده
شناختي هم در ، تجريدهاي هستيضور داردح در هر دو قلمرو طبيعي و اجتماعي

ساز نيستند بلكه وهش ماركس وجود دارند كه مصنوعي و دستي مورد پژابژه
اين موضوع چيزي است كه ديرتر به آن پرداخته  .اندمخلوق خود سرمايه

پردازيم كه آلتوسر به اين اما در قسمت زير فعال به انتقاداتي مي. خواهد شد
 .روا دانسته است) دروني و بيروني كردن ابژه(شناختي روش تجريد روش

  

  توسر و نقد او به دوپاره كردن ابژهآل

اين دروني و بيروني كردن ابژه و ايجاد تمايز بين درون و بيرون همچون ذات  
و پديدار چيزي است كه آلتوسر به آن اعتراض دارد و آن را ميراث هگل در 

. بيند كه البته به نظر او ماركس بر مضمون هگلي آن غلبه كرده استماركس مي
  .به شرح زير است 125خوانش سرمايهوسر در اين باره در مضمون بحث آلت

                                                           
١٢۵    Louis  Althusser & Etienne Balibar: Reading Capital 1970 
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ي معلوم و دانند كه بين يك ابژهمفهوم شناخت را فرايندي ميگرايان تجربه 
افتد يعني ابژه و سوژه پيش از فرايند شناخت وجود ي معلوم اتفاق ميسوژه
يعني  ،ي واقعي استدانستن يا شناخت به معناي انجام انتزاع از ابژه. دارند

، »بيرون«گردوخاك پديدار يا يا ي ظاهري بيرون كشيدن ذات آن از زير پوسته
ي واقعي حاوي يك ذات ناب گويا كه ابژه. چيزي شبيه به استخراج طال از زمين

و خالص و يك ذات ناخالص يا به بياني داراي يك وجه اصلي و يك وجه 
كه ( ي واقعيبا خود ابژهاست كه  دروني ي شناخت اين ذاتابژه. غيراصلي است

ي واقعي در به اين ترتيب ابژه. تفاوت دارد )درون و بيرون را در بر گرفته است
چنين . ي متمايز از هم دارددرون خود حاوي دو اليه است، يا به بياني دو پاره

به اين معنا است كه شناخت چيزي نيست مگر همان ذات  به نظر آلتوسر چيزي
. ي واقعي و به مثابه يكي از اجزاي آن حضور داردرون ابژهي اصلي كه دو جنبه

به اين ترتيب شناخت چيزي نيست مگر جدا كردن اين دو قسمت از راه 
ي غيراصلي و غيرذاتي شان كنار زدن و محو پاره هايي كه هدفكاربست رويه

ها ي واقعي كه ذات آن است تني دوم ابژهي واقعي است تا سوژه با پارهدر ابژه
ي شناخت در واقع مبتني است بر يك نوع خاص گرايانهاين فرايند تجربه. بماند

اهميت دارد و جدا كردن درون و بيرون است، درون  همانا از عمل سوژه كه
اين عمل خاص را تجريد  گرايانبه نظر آلتوسر تجربه. اهميت استبيرون بي

ي كاركردي از ابژه شود كه شناخت خودبه اين ترتيب روشن مي. نامندمي
ي چيزي نيست مگر انتزاع ذات ابژه به اين معنا شناخت و دانستن. واقعي است

هر گونه . نامنددانستن را شناخت ميگرايان اين گونه تجربه. آنخود واقعي از 
ي واقعي كه بايد همراه با آن پاره از ابژه يشناخت هايرويه ز عملكرداردپايي 

ذات واقعي كامل و  نتيجه چيزي نيست مگر. شودميكردند حذف حذف اش مي
ي شناخت كه بايد از راه رويهاز نظر آلتوسر مشكل اينجاست كه . ناب و خالص

اقعي وي ي سطحي، به ذات واقعي برسد خود در ساختار ابژهكنار زدن اليه
ي واقعي با ساختار خاصي مجهر است يعني اين كه گويا ابژه. شودبازنمايي مي
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ي ي ذاتي و پارهپاره: ي ابژه واقعي است دهندهي تشكيلحاوي دو پارهكه 
-ي فضاي بيروني ابژه يعني سطح قابل رويت را پر ميي دوم همهپاره. غيرذاتي

-ي رويت ناپذير ابژهي اصلي و ذاتي، بخش دروني و هستهكند در حالي كه پاره

ت به خاطر اين است كه در اگر ذات قابل رويت نيس. كندي واقعي را اشغال مي
يعني ذات نقاب به صورت دارد و از . بخش غيرذاتي از نظر پنهان شده است

ي شناخت كامال در به اين معنا امكان كسب شناخت از ابژه. بيرون جداست
ي واقعي در شكل تفاوت بين بخش غيرذاتي و بخش ذاتي، يا ساختار خود ابژه

ي ناخت در هر لحظه و از پيش در ابژهپس ش. بيرون و درون نوشته شده است
ي نه فقط ابژه. واقعي كه بايد شناخته شود در ساختار دوقسمتي آن موجود است

ي اصلي است بلكه همچنين عملياتي كه روي جدا كردن شناخت كه همان پاره
شود هم در خود ساختار ابژه حك شده آن دو پاره از ابژه ي واقعي انجام مي

ي شناخت گرايي به ذات همچون ابژهوسر هنگامي كه تجربهبه نظر آلت .است
ي مورد به نوعي نكتهزمان همكند اما ي مهمي اعتراف ميكند به نكتهاشاره مي
ي واقعي ي شناخت با ابژهكند كه ابژهاعتراف مي. كند مي انكار هم نظرش را

فقط قسمتي از  ي شناختابژهگرايي كه بنا به ديدگاه تجربههمانند نيست زيرا 
دقيقا از راه : كنداش ميزمان نفياما با اعتراف به آن هم. ي واقعي استابژه

به تمايز  ،ي واقعيي شناخت و ابژهفروكاستن اين تفاوت بين دو ابژه، يعني ابژه
به نظر . ابژه ي واقعي باشد همان ي يكتا كهيك ابژه درون هايصرف بين پاره

به نحوي  و ي شناخت به خودي خودر داده است كه ابژهاو اسپينوزا به ما هشدا
اسپينوزا گفته است كه ايده ي . متمايز و متفاوت استي واقعي از ابژهمطلق 

. ي واقعي است آشفته كردي شناخت را نبايد با دايره كه ابژهدايره به مثابه ابژه
اين اصل را با قدرت به   126گروندريسه  يماركس در مقدمه آلتوسر،از ديدگاه 

                                                           
ھگل دچار اين توھم شد که واقعيت را «: ی مارکس استمنظور آلتوسر اين قسمت از نوشته  ١٢۶

ای متمرکز بر خويش که سرگرم تعمق در انديشگی خويس اشت و ی انديشهنوعی ھمنھاد يا نتيجه
باقر پرھام و احمد تدين،  جلد يکم ترجمه. گروندريسه. »حرکت خويش را از خود دارد، بداند

١٣٧٧  
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ي واقعي با ي هگل مبني بر همانندي ابژهگرايانهكار گرفت و آشفتگي تجربه
  127.ي شناخت يعني همانندي فرايند واقعي با فرايند شناخت را انكار كردابژه

ي واقعي يا تماميت نويسد كه خود ماركس بر تمايز بين ابژهآلتوسر در ادامه مي

                                                                                                                            
  

ي آغاز کاربست روش عبارت از نظر ھگل نقطه«: نويسدتونی اسميت در دفاع از ھگل می  ١٢٧
واسطه در ابتدا ي بياما اين تجربه. در يک مقطع تاريخي معينواسطه ي معلوم بياست از تجربه

موضوع . "بنابراين انديشه بايد از يک موضوع معلوم آغازين پيشروي کند. نيست" درک شده"
ي بعدي عبارت است از بنا بر اين مرحله. چيست؟ به طبع امري تجربي است" معلوم آغازين

شناسي ھگل اغلب ناديده گرفته ي تجربي در روشظهاين لح. درک و فھم نتايج مطالعات تجربي
شناخت : "آيد بيان شده استکه به روشني در فرازھايي نظير آنچه در پي ميشود، در حاليمي

اين تعين بايد به ميانجي خود آن فھميده شود؛ ما بايد با سرشت تجربي . امر متعين ضرورت دارد
بدون فھميدن علوم تجربي بر مبناي وجودي . ... مدر ھر دو قلمرو فيزيکي و انساني آشنا شوي

خواست ." خودشان فلسفه نمي توانست از آنچه در دوران باستان به آن دست يافته بود، فراتر رود
منظور ھگل . ترين معناي ممکن آن در نظر گرفته شودبايد در وسيع" آشنايي با سرشت انسان"

ترين حوادث جھان روزمره تا ست، از پيش پا افتادهھاي تالش انساني ااز اين عبارت تمام قلمرو
ي فيلسوف درک تمام اما از نظر ھگل وظيفه. ھاي متافيزيکيباورھاي مذھبي و ساخت نظام

آنچه از نظر فيلسوف اھميت دارد اين . زواياي امور نيست، حتي اگر چنين چيزي شدني باشد
اني ناممکن است، خواه اين گفتمان است که بدون کاربست مقوالت، ورود به يک قلمرو گفتم

ي درک فلسفي تجربه. مربوط به متافيزيک باشد يا علوم تجربي، دين و يا حوادث جھان روزمره
اي نينديشيده ما معموال از کاربست مقوالت به شيوه. واسطه ھمان درک مقوالت استمعلوم بي

ی خود ه انديشه خويش را ابژهترين شکل انديشه آن است کاما از نظر ھگل عالي. راضي ھستيم
ي ما مقوالت اصلي را نه در پرتو افتد که انديشهچنين چيزي ھم ھنگامي اتفاق مي. قرار دھد

براي . ھاي خاص تجربه بلکه به نحوي در خود و براي خود ارزيابي کندارجاعات آنھا به ابژه
ھا و با متنوعي از زمينه را در گستره ي" اين برگ سبز است"ي نمونه، ما مي توانيم گزاره

ي ناب در اين مورد زماني رخ ترين تجلي انديشهاما عالي. طيفي از منظورھاي متفاوت بيان کنيم
ي ديگري به جز پرتو افکني بر مقوالت خالصي که در اين گزاره به کار دھد که ھر دغدغهمي

" باشندگي/وجود"و ") اين چيز"" (فرديت"اند، در پرانتز گذارده شود؛ مقوالتي ھمچون گرفته شده
  "). ھست("

. افتندبر اين نکته اھميت دارد که اين مقوالت از ھوا نمي تر برويم تاکيد دوبارهکه پيشپيش از اين
جھان از دل " آفرينش"ھدف، . اندآنھا در آغاز در مواجھه با امر معلوم تجربي به دست آمده

جھان است و اين نيز نيازمند درک آن  پذيريفھم زيبازسانيست، بلکه ھدف  ھيچانديشه، از دل 
ھگل در پاسخي که گويا به نحوي . کنندپذيري را ميسر ميمقوالت بنيادي است که آن فھم

کند، پيشاپيش به اين انتقاد پاسخ داده است که در روش شناسي او انديشه محتواي خود را توليد مي
ي وجود بنھد، بايد از فرد پا به عرصه) ي خود ھگليهيعني نظر(براي اينکه اين علم : "نويسدمي

. که خود واکنشي به مصالح معلوم تجربي در راستاي بازسازي آن است  -و خاص به کلي رفت 
بنابراين تقاضاي شناخت پيشيني، که گويا داللت بر اين دارد که ايده بايد از دل خويش ساخته 

نمايد که گويي ذھن پل پشت سرش را ھي چنان ميدر سطح آگا.... شود، فقط يک بازسازي  است
کند و بالي رو به جلو حرکت ميرسد که ذھن گويي به سبکويران کرده است؛ چنان به نظر مي

بال و گسترش آن يابي به اين وضعيت سبکگيرد؛ اما دستھيچ مقاومتي در برابرش صورت نمي
فروغ . ترجمه ١٩٩١مارکس  یمنطق سرمايه: تونی اسميت» ."خود موضوع ديگري است

  )منتشرناشده(اسدپور 
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مامي كه در استقالل خود بيرون از ذهن ما وجود دارد، و واقعيت انض/ واقعي
آن را همچون انضماميت  و انديشه ي ما استي شناخت كه محصول انديشهابژه

كند كه ي انديشگاني همچون تماميت انديشگاني توليد ميفكري همچون ابژه
ظر بنا به ن .ي واقعي از امر انضمامي واقعي جداست، تاكيد كردمطلقا از ابژه

ماركس نه تنها تمايز بين اين دو ابژه بلكه همچنين تمايز بين  آلتوسر،
در حالي كه فرايند توليد يك . دهدفرايندهاي خاص توليدشان را هم نشان مي

تماميت انضمامي واقعي، به لحاظ يك  يعنيابژه ي واقعي معلوم و مشخص، 
تكوين تاريخي اش است و بنا به نظم و توالي دقايق عين و مشخص تاريخي م

ي شناخت يكسره در قلمرو افتد، فرايند توليد ابژهيكسره در واقعيت اتفاق مي
متفاوت كه در آن مقوالت انديشه كه مقوالت  يافتد و بنا به نظمشناخت اتفاق مي

كنند همان مكاني را كه در نظم تكوين تاريخي دارند امر واقعي را بازتوليد مي
ي شناخت نا به كاركردشان در فرايند توليد ابژهكنند بلكه باشغال نمي

   .شودجايگاههاي كامال متفاوتي به آنها نسبت داده مي

توان بيان شد اكنون مي آلتوسري نظرات پس از آنچه كه در باال به عنوان خالصه
ماركس به رغم بيرون نريختن اصطالحات اين  نتيجه گرفت كه به نظر آلتوسر

ي همچون پديدار و ذات، بيرون و درون؛ ذات دروني سنت فلسفي، اصطالحات
از . چيزها و حركت واقعي و ظاهري و نظاير آن؛ صورت مسئله را دگرگون كرد

ي ديگري از شناسي ماركس نه تنها نسخهشناختي نظريهديدگاه آلتوسر 
ي از پيش معلوم شناخت و ي شناخت بازتابي يا تناظر يك به يك بين ابژهنظريه
هايي را نيست، بلكه چنين نظريه) امپريسم و پوزيتيويسم(ي منفرد شناسا سوژه

مثابه آلتوسر عليه شناخت به«: نويسدآلبريتون در اين زمينه مي. كندنيز رد مي
از پيش  شناخت موضوع  ي دانا واي بين سوژهفرايندي تجريدي كه از رابطه

به اعتقاد او چنين الگويي . كندمعلوم برآمده باشد، قدرتمندانه استدالل مي
ي شود، به اين معنا كه گويا سوژههاي شناخت بازتابي ميموجب ايجاد افسانه
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آلتوسر . برداري از موضوع شناخت است كپيدر تالش براي ] واسطهبي[دانا 
معتقد است كه براي گسست از چنين پارادايمي بايد فرايند شناخت را نوعي 

ي ي آغاز آن تجريدهاي ايدئولوژيك و نقطهقطهفرايند توليد تلقي كرد كه ن
 با كه نيست فرآيندي شناخت …به نظر آلتوسر  .انتهاي آن شناخت است

از نظر آلتوسر . دشو ختم تجريد به و شروع واسطهبي هايدريافت يا حواس
شود كه آغازگاه آن ي نوعي فرايند توليد ميسر ميواسطهكسب شناخت به

 نظري فعاليت كه است ممكن هنگامي علم يك ورظه …مفاهيم مجرد است
 "علمي" هاي ايدئولوژي با شناسانهشناخت گسست نوعي به اي كنندهتعيين
ي به جهاتي شايسته كندمي توليد جديد علم كه شناختي يابژه. بيانجامد پيشين
   128.»است) كم داراي شايستگي بيشتري نسبت به آن يا دست(ي واقعي ابژه

ايجاد ارتباط مستقيم بازتابي بين (گرايي انتقاد درست آلتوسر به تجربهبا وجود 
 ، با توجه به ديدگاههاي  آلتوسر)هاي مفهومي و نظريابژه و سوژه بدون ميانجي

ي شناخت ارتباط تنگاتنگي ي واقعي و ابژهسد كه آلتوسر بين ابژهبه نظر مي
-ي جديدي توليد ميخت، ابژهكند كه در فرايند شناو تصور مي كندبرقرار نمي

ديديم كه آلتوسر با بيان سخنان اسپينوزا كه  .كنيم كه يكسره انديشگاني است
ي واقعي ي شناخت را نبايد با دايره كه همان ابژهايده ي دايره به مثابه ابژه

ي است آشفته كرد، و با بيان اين كه گويا ماركس  به تمايز مطلقي بين ابژه
ي ما است باور دارد، وجود پيوند شناخت كه محصول انديشهي واقعي و ابژه

  . كندي شناخت و نظريه را انكار ميدروني بين ابژه

ي نخست به تمايز بين ايراد مورد نظر آلتوسر در وهله براي توضيح پيرامون
-كنم كه به نظر ميشناسي از ديدگاه باسكار اشاره ميشناسي و شناختهستي

ي دوم بحث در وهله. آلتوسر مخدوش شده است رسد مرزهاي آن نزد

                                                           
  )شودبه زودی منتشر می(ترجمه فروغ اسدپور . رابرت آلبريتون واسازی و اقتصاد سياسی  ١٢٨
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ي كشم تا از زاويهي شناخت ماركس پيش ميي نظريهآلبريتون را در زمينه
  . ديگري به ايراد مورد نظر آلتوسر پاسخ بدهيم

  

  باسكار  -آلتوسر

ي ناگذراي ابژه(شناسي دانيم باسكار تمايز روشني بين هستيكه مي  همانطور
ي گذراي ابژه(شناسي و شناخت) ي واقعي آلتوسرست با ابژهعلم كه مترادف ا

البته باسكار بر . شودقائل مي) ي شناخت آلتوسرعلم كه مترادف است با ابژه
هاي علمي هم بنا مند و نظريهي شناخت ساختارمند و اليهاين نظر است كه ابژه

به معناي  ي واقعيدرون يك ابژه. شان همينطوراندي پژوهشبه سرشت ابژه
. دهندآن ساختارهاي اصلي است كه ذات ابژه و ثبات و دوام آن را توضيح مي

شناخت اين ساختارها و سازوكارها عملي دشوار است و به همين جهت هم به 
تر اين كه مهم. پژوهشي نياز هست يدانشمند و وسايل توليد پيشتر توليد شده

هم . كندد مفاهيم را هدايت ميي مورد نظر است كه روش پژوهش و توليابژه
 ابژهكنش با در برهم علمي اجتماعي فعاليت حين محتواي علم در و هم مفاهيم
چيزي كه خود هگل هم ( و بنابراين بازتاب صرف ابژه 129شوند مي توليد

                                                           
ظاھر . ی فرمول نمک به بحث کمک کنددر ھمين زمينه شايد توضيحات  باسکار در باره  ١٢٩

واسطه چيزی در خاصی است به نحوی بیای که دارای مزه، رنگ و شکل نمک به عنوان ماده
ی آن ھمه در اما شکل، بو، رنگ و مزه. گويدی ساختار مولکولی و زيراتمی نمک به ما نمیباره

شوند که ما ظاھر اگرچه اين توضيحات باعث آن نمی. اثر ساختارھای زيرين آن قابل توضيحند
ھای ی واکنشدانشمندان با مشاھده به نظر باسکار،. نمک را پديداری صرف از ذات نمک بدانيم

ھا با کنند، سازوکارھای دست اندر کار اين کنش و واکنششيميايی که در آزمايشگاه مالحظه می
ی ترکيب اتمی، ظرفيت ترکيبی اتمھا و پيوندھای شيميايی ی اتميک و نظريهارجاع به فرضيه

ت و ترکيب اتمی ھستند به سادگی ی ظرفيی نظريهھايی که توضيح دھندهاليه. دھندتوضيح می
ھنگامی که تصديق شد که پيوندھای شيميايی بين عناصر اتفاق . در دسترس و قابل مشاھده نيستند

ی بعدی علم عبارت است از افتد و قوانين شيميايی بيرون از آزمايشگاه ھم وجود دارند، وظيفهمی
اين موضوع توسط . عناصر کشف سازوکارھای مسئول پيوندھای شيميايی و واالنس اتمی

ھنگامی که واقعيت اين توضيح . شود ی الکترونی در پيوند با ساختار اتمھا توضيح داده مینظريه
کند که مسئول آن چيزی ھستند که در زير  تثبيت شد علم به سمت کشف سازوکارھايی حرکت می

ھای رتيب ما حاال نظريهکنند و به اين ت ھا عمل میھا، و نئوترون ھا، پروتون سيستم الکترون
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از آن نيست مطلقا جدا يا چيزي  130 )برخالف نظر آلتوسر به آن باور ندارد
 است اين براي اصوال نظريه. )آلتوسر وجود داردرسد نزد چيزي كه به نظر مي(

                                                                                                                            
توان به  رشد و تکامل تاريخی فرايند شيميايی باال را می. اتمی داريممختلفی از ساختارھای زير

  :اين ترتيب معرفی کرد
    2Na + 2 Hcl= 2 Nacl + H2:   ١ی اليه

  .شود ی زيرين توضيح داده میی اول توسط نظريهسازوکار اين اليه
ھا و ظرفيت پيوندھای اتمی است که در واقع سازوکار سطح دوم  تعداد اتمی نظريه:  ٢ی اليه

  :شود ی زير توضيح داده میاست و خود توسط نظريه
   .شود ی زير توضيح داده میھا و ساختار اتمی که توسط اليه و نظريهالکترون ینظريه: ٣ی اليه

ھا مخالف نظم شناخت ما از اليه بايد توجه داشت که به نظر باسکار نظم تاريخی رشد دانش و
در ضمن ھيچ پايانی برای اين فرايند متوالی کشف و . ھا در ھستی است وابستگی عليتی آن

پس پيشرفت . توان متصور شد تر نمیھای توضيحی اصلیتر اليهھای موثر و عميقتوضيح اليه
ھای ديگری سازوکارتر شدن شناخت ما از طبيعت است زير ھر سازوکاری، علم فرايند ژرف

به اين معنا است " تر کاويدنعميق"ی استعاره. ھا نيز بايد کشف شود شود که توضيح آن يافت می
ی بااليی ھميشه اما در تاريخ علم چنين نيست که اليه. يابيمھای بااليی دست میکه ما ابتدا به اليه

توانيم توضيحی در ما نمی. ه شودتر گشودھای اصلیبايد از سوی علم پيش از دستيابی به اليه
توانيم سازوکار ما نمی. دست داشته باشيم پيش از اين که بدانيم چه چيزی بايد توضيح داده شود

بااليی توسط سازوکار پايينی،  توضيح سازوکار. بينی کنيمتر پيشباالتر را از سازوکار پايين
شود که ر بحث ياد شده موجب اين نمیکشف سازوکار بااليی د. کنداعتبار نمیبااليی را بی
ی در معرفی رئاليسم برگرفته از کتابچه. »ی يکم را تنھا پديداری صرف بدانيمسازوکار اليه

  .انتقادی از ھمين قلم
ي مھم مورد بررسي براي  نكته«: مقدمه. ی فلسفی ھگل ترجمه حسن مرتضویدانشنامه ١٣٠

ً منسجم و دقيق آن استھگل وحدت نظام به عنوان كل و ساختار درو ھر مفھوم يا . ني منطقا
ي  مندانه از مفھوم يا مقوله بايد روش) شود ناميده مي» تعّين انديشه«كه ھمچنين (ي واقعيت  مقوله

اي كه  اي را تشكيل دھند به گونه پيشين خود اشتقاق يابد و با ھم بايد يك نظام تكين، جامع و بسته
ي واقعيت قرار  اي كه شالوده رح فراگيري از ساختارھاي ايدهاش بتواند ادعا كند كه ش فلسفه
اين واقعيت كه شرح يادشده فراگير و جامع است و ساختارھاي بنيادي واقعيت . دھد گيرند مي مي

آليسم مطلق  ي ھگل بيان ايده دھد كه فلسفه مفھومي ھستند و نظام بسته است، اين امكان را مي
دروني اين نظام مطمئن بود؟ يكم، وي ھسته يا بنياد واقعيت را  ھگل چگونه از انسجام.... باشد

توان  ، در نتيجه مي)ترين شكل خود يعني روح يا در متكامل(داند  در واقع انديشيدن يا خرد مي
اين . پذير ھستند شود كه مفھومي يا مفھوم گفت كه واقعيت بنا به ساختارھاي عقالني ساخته مي

مادي خود انديشه نيست با اشاره به اينكه ھر انچه  انديشه يا خرد مسئله كه جھان در واقعيت 
تواند با اين ھمه، ھر چه غير از انديشه می. شود است حل مي} واقعيت مادي{نيست، دگربود 

ھر آنچه موضوع انديشه . تواند با انديشيدن تعيين شود پذير شود زيرا اين دگربودگي مي مفھوم
اش  غير از انديشه است اما دگربودگي) نا مخالف يا نفي انديشه استو به اين مع(شود  محسوب مي

صرف . اما اين فقط نخستين گام است. تواند مشخص شود نام و محتوايي مفھومي دارد كه مي
ھاي انديشه براي آنچه غير از انديشه است، به انديشه اجازه نخواھد داد ادعا  ايجاد مفاھيم يا تعّين

در واقع، ما با درك و فھم متعارف خود دقيقاً . عي اين دگربودگي استكند كه خود بنياد واق
بيني  پيش پذير و قابل شدني و عقالني و حتي مفھوم نگريم ــ جھاني توصيف اينگونه به جھان مي

اما به عنوان چيزي غير از انديشه، و نه به عنوان دگربود خود ) مثالً از طريق قوانين فيزيك(
يعني ھر چيزي كه موضوع (ترين حركت ھگل در اينجا ادغام اين دگربود  شايد معروف. انديشه

تر به عنوان چيزي  چون اين دگربود پيش. در خود انديشه با نفي دگربودش باشد) انديشه است



 149      هاي فلسفي ماركسيسمرئاليسم انتقادي و شالوده

 

 kandokav.com   1 كندوكاو

 يمشاهده قابل و آشكار رفتار مسئول كه دهد توضيح را عليتي سازوكارهاي كه
اي بين نظريه و ي پيچيدهبينيم كه باسكار رابطهبنابراين مي. هستند مصالح

برخالف نظر .  ي گذراي علم قائل استي ناگذراي علم و ابژهواقعيت يا ابژه
ي واقعي به معناي توليد كند فرايند كسب شناخت از ابژهآلتوسر كه فكر مي

ي گذراي ديگري در تداوم ايم ابژهي جديدي است، آنچه ما توليد كردهابژه
هايي از خود هاي شناختي پيشين است كه شايد چندي ديگر در جنبهابژه

شناخت و  مستقل از) ي طبيعي(دستخوش تغييراتي شود اما خود آن ابژه 
توانيم از تغييرات شناختي سر جاي خود باقي است و دقيقا به همين دليل هم مي

هاي فصل سوم چنانچه در بحث. پيشرفت علم و استقالل ابژه سخني بگوييم
ي شناخت از هاي اجتماعي استقالل ابژهي شناخت ابژهمشاهده شد در زمينه

هاي اجتماعي با وجود استقالل بژهفرايند شناخت تا اين اندازه نيست زيرا كه ا
مدار و به همين دليل در معرض تغييرات مدار و فعاليتنسبي خود اصوال مفهوم

در اينجا هم خصوصيات ساختاري . هاي بزرگ قرار دارندكوچك يا دگرگوني
 هاي اجتماعي است كه روش پژوهش و نوع مفاهيم مربوط به شناخت ابژهابژه

ي ي ناگذرا و ابژهرسد اين پيوند دروني بين ابژهنظر ميبه . كندرا تعيين مي
بنا به . شودگذراي علم چيزي است كه آلتوسر در بيان آن با معضل مواجه مي

روش پژوهش سرمايه و مفاهيم اين منطق كه در باال دوباره به اشاره بيان شد، 
ي هسرمايه ابژ. دنشومربوط به آن هم از سرشت خاص سرمايه ناشي مي

يكي از خصوصيات آن خودتجريدي . اي استاحتماعي و علمي بسيار ويژه
و  است كه روش )شناختيشناختي و نه فقط روشتجريد به عنوان امري هستي(

اي از سرمايه است كه اين همان جنبه .دهدماركس را بهتر توضيح مي مفاهيم
د دروني بين اي است كه پيوناين همان جنبه. آلتوسر به آن توجهي نكرده است

                                                                                                                            
منفي تعيين شده بود، دومين نفي آن اكنون برابر با نفي نفي يعني تصديق به معناي ادغام در 

  . »ي ديالكتيك وي، است ترين جنبه معروف ھگل، مھماين نفي نفي . انديشه است
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داري را چنان خودويژه ي گذراي علم اقتصاد سياسي سرمايهي ناگذرا و ابژهابژه
شود و مدعي بيان حقيقت آن از سوي ماركس ميكند كه باسكار مي

اكنون زمان آن  .كشندمند نيز همين مدعا را پيش ميهاي نظامديالكتيسين
ي خودويژگي سرمايه زمينه هاي آلبريتون را دررسيده است كه قسمتي از بحث

  .پردازي آن طرح كنيمو دخالت سرمايه در نظريه

  

  آلبريتون -آلتوسر

ديديم كه آلتوسر اصرار دارد كه ماركس با وجود نگاه داشتن اصطالحات فلسفي 
هگلي، اصطالحاتي همچون پديدار و ذات، بيرون و درون؛ ذات دروني چيزها و 

 به نظر او .صورت مسئله را دگرگون كردحركت واقعي و ظاهري و نظاير آن؛ 
هاي مجرد پيشين شبه علمي گسست كرد و ماركس در كار علمي خود با نظريه

آلبريتون بر اين نظر است كه در رابطه با ماركس و . ي جديدي توليد كردابژه
آلتوسر به فرايند ديالكتيكي شناخت كه ناشي از دخالت واقعيت عيني او  سرمايه
آلبريتون اگرچه  131.دهدي نشان ميتوجهي علمي است بينظريه گيريدر شكل

ساختارهايي وجود دارند كه توأمان تكامل «ي او مبني بر اين كه با آلتوسر و گفته
كه به توليد شناخت  كنندابژه و تكامل آن فعاليت نظري را هدايت مي

به نظر آلبريتون اين ساختارها همان سازوكارهاي . موافق است 132،»انجامند  مي
  سرمايه خود از» خوانش صرفاً فلسفي«منطق سرمايه هستند كه آلتوسر به دليل 

  .دهد ها نشان نميزيادي به آن توجه

 

                                                           
  ١٩٩٩برگرفته از آلبريتون   ١٣١
  . جاھمان  ١٣٢
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  )آلبريتون( خودتجريدي سرمايه

علمي ي پژوهش و فعاليت كه ويژه شناختيروشتجريد به جز  پيشتر گفتيم كه
شناختي هستياز نوع كه شود نزد ماركس مشاهده مي هم ديگريتجريد  است

است  اينمنظور . است )سرمايه( ابژه مبتني بر خودجنبندگي و خودتكاملييعني 
اين قبيل . در واقعيت خودتجريدگر است ي پژوهش ماركسابژه كه

عينيت  رساند و نوعيسرمايه كمك مي موساختن مفه كه به فعال خودتجريدي
-سياسي اتفاق مي فقط در قلمرو اقتصادزند را رقم مي 133ذهني و ذهنيت عيني

 مبادالت) 134و آرتور(بنا به نظر آلبريتون  .شودافتد كه در ادامه به آن اشاره مي
 در ارزش زيرا شودمي اشيا بين كيفي هايتفاوت از پوشيچشم موجب مند نظام
 ارزش نتيجه در و شود مي كمي هايقالب در چيز همه يكساني باعث پول شكل
 چيزي همان يعني يابد،مي برتري مصرفي ارزش بر كلمه واقعي معناي به مبادله

-مقوالت اقتصادي اصلي و اوليه هم  .شودناخته ميش »واقعي تجريد« نام به كه

- هر دو ريشه در اعماق تاريخ جوامع بشري دارند، و از ساده» پول«و » كاال«چون 

ها فعاليت ها مهر قرنآن. انددادوستدهاي فعاليت اقتصادي برآمدهترين 
چون در اين قبيل دادوستدها خريدار و . دادوستدگرانه را بر خود دارند

شدند و هر خريد و فروشي ي اجناس خود ميفروشنده آزادانه وارد معامله
ارتباطات اي براي ايجاد  شد، در نتيجه الزم نبود نظريهامري تصادفي تلقي مي

هنگامي . شان مطرح شودكنندههاي تنظيممنديها و كشف قانون دروني بين آن
هاي يكپارچه، دادوستدهاي ي بازارپيوستههمبهكه در اثر رشد و تكامل روابط 

-شوند و سازوكارهاي بازار موجب ايجاد قيمتتر مستقل به هم مربوط مي پيش

هاي د صدمات جدي و نيز آشفتگيهايي در مقياس اجتماعي و همچنين ايجا
به بيان ديگر در . شودحس مي) اقتصادي(ي شوند، نياز به نظريهبسيار مي

                                                           
  .جاھمان ١٣٣
  . ترجمه فروغ اسدپور. ديالکتيک جديد و سرمايه:  کريستوفر آرتور: نگاه کنيد به  ١٣۴
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توان از ارزش و مبادله تحت حاكميت قانون داري نمي ي پيشاسرمايهجامعه
اي فاقد سازوكارهايي براي ارزش مبتني بر كار سخن گفت؛ زيرا چنين جامعه

 .ن استپيدايش و اعمال اين قانو

اي كه به گردش انداخته شده است، از  تر از پول اوليه فرمول كسب پول بيش
، »پول«چون مفاهيمي هم. هاي تجاري و ربايي شناخته شده بودديرباز در محيط

داري شناخته شده بودند و كاركردهاي در جوامع پيشاسرمايه» سود«و » قيمت«
هاي اقتصادي و چنين مفاهيمي ليتوجود اين فعا. كردند محدود و محلي ايفا مي

هاي منسجم اجتماعي را براي توضيح در جوامع پيشين نياز به پردازش نظريه
در  سرمايه طور كه ماركس درجلد يكم همان. كردهاي يادشده ايجاد نميپديده
كند بايد خواب و خانه بحث ميي تختي ارسطو و نظراتش پيرامون مقايسهباره
داري امكان آن پديد ا با پيدايش و رشد مناسبات سرمايهگذشت تها ميقرن
تنها با رشد بازارهاي وسيع اجتماعي . آمد تا به معضل نظري ارسطو پاسخ دادمي

داري است كه روابط دروني ضروري بين ي سرمايهكنندهو سازوكارهاي همگون
   .آيدوجود ميهاي ارزش بهمفاهيم و مقوله

داري و تكامل دگي جدي ميان تكوين و رشد سرمايهتنيآلبريتون نوعي درهم
به نظر . )ي ناگذرا و گذراي علمپيوند بين ابژه( بيندهاي اقتصاد سياسي مينظريه

ي او مفاهيم و زبانِ نخستين اقتصاددانان سياسي تفاوت اندكي با زبان روزمره
. داشتتر اجناس تر و فروش گراندرگير در دادوستد به منظور خريد ارزان

به نظر . هاي آنها هنوز سخت آغشته به عقل متعارف و درك عاميانه بودنظريه
هاي اوليه و البته هاي مركانتيليستها بسيار شبيه نظريههاي آنآلبريتون نظريه

-بينيم كه زبان و مفهومبه اين معنا مي. هاي آنان بودتر از نظريهيافتهكمي نظام

لنگان در حركت است و  جديد در پس آن لنگسازي براي درك واقعيت عيني 
به بيان خود . واقعيت وجود ندارد امرجنت/هنوز قدرت فهم سطح نوپديد
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چه اما آن. تواند مضمون را در خود بگنجاند بينيم كه عبارت نميماركس مي
ي اقتصاد سياسي اهميت دارد، درك فرايند بلوغ و جدايي زبان نظري در حيطه

كند تا وش در زندگي روزمره است كه به تدريج رشد مياز زبان خريد و فر
عبارت مضمون را در خود «نزد ماركس، » سرمايه«سرانجام با پردازش مفهوم 

مند و داراي اي نظاممثابه پديدهداري بهمند سرمايهو درك نظام» گنجاند مي
  .شود عقالنيت خاص خويش ممكن مي

ك ارتباطات دروني و ضروري بين داري هنوز درپس در آغاز پيدايش سرمايه
هاي گوناگون ارزش ممكن نبود و اين ارتباطات هنوز اموري بيروني تلقي مقوله
اش ممكن دارانهشدند و به همين دليل هم تبيين سود به معناي اخص سرمايهمي
ي انتقادي كمي از دادوستدهاي روزانه و زبان آغشته به ها هم فاصلهنظريه. نبود

دهي به همان درك عاميانه از روابط دروني  ند و بيشتر به معناي نظمآنها داشت
هاي هاي رايج از مقولهاما به نظر آلبريتون، درك. كمابيش قابل مشاهده بودند

اي در  به نحو فزاينده) بها، قيمت، سود، و نظاير آنمزد، بهره، اجاره(ارزش 
علّت «، »روند؟ پايين ميها باال و چرا قيمت«كه  هايي نظير اينتوضيح پرسش
و مانند آن در همين فرايند تغيير » خاستگاه سود كجاست؟«، »بحران چيست؟

به اين ترتيب شاهديم كه . شوندمي» ترنظري«كند و به يك معنا مجردتر و  مي
تري نيز براي داري زبان نظري هر چه مناسبهمراه با رشد و گسترش سرمايه

  .يابد درك آن تكامل مي

 نظام در »طبيعي نيرويي« همچون را سرمايه منطق توانميين كه اصوال ااما 
 بياني به يا بادوام، ساختارهاي يا و ذات داراي موجوديتي مثابه به نظري يبسته
به نظر  .است جالبي موضوع خود كرد بررسي شناخت ناگذراي يابژه مانند

ست كه در هيأت آلبريتون پردازش علمي منطق سرمايه به اين دليل ممكن ا
داري ي سرمايهي جامعهنظريه. شده روبرو هستيمسرمايه با نوعي واقعيت شئ
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از آن رو داراي چنين خصوصيات  شودبحث مي سرمايهكه در سه جلد  ناب هم
مرتبط است ) سرمايه(مجرد و خاصي است كه به تنها واقعيت اجتماعي مدرني 

- خودشئ خصوصيت .كنندگي استشدگي و شئكه داراي گرايشات نيرومند شئ

 فراهم را آن علمي برسازي قابليت كه است سرمايه يكنندهدگرشئ و شونده
 ينظريه شدن كامل با كه معناست اين به سرمايه شوندگيخودشئ. كندمي

- سرمايه شاهد اين هستيم كه سرمايه خود نيز در شكل بهره كااليي مي منطق

ي نظريه با ي بسته شدن دايرهدر نتيجه اقتصادي  شود اكنون منطق كااليي ـ
- كند و به اين معنا دگرشئكردن زندگي اقتصادي تماميت آن را بازتوليد مي تابع

-را تشكيل مي» كاال آن شكل سلولي«به بيان ديگر . رساندكنندگي را به اوج مي

ها و تركيبات آن به درك بازتوليد مادي كل جامعه كمك دهد كه دگرديسي
) داري نابي سرمايهجامعه(زندگي اقتصادي در داخل چنين تماميتي . كندمي

گر است كه بدون پشتيباني دولت يا دخالت مستقيم تابع بازارهاي خودتنظيم
به نظر ماركس سرمايه . كنندها بازتوليد زندگي اجتماعي را هدايت ميانسان
ايش نيرومند ي اجتماعي است كه به محض پاگيري و استقرارش نوعي گرارابطه
شدگي از خود بروز داده و روابط اجتماعي ديگر را در خدمت خودافزايي شئ

داري ناب كه شئ شدگي ي سرمايهدر جامعه.دهدخويش به مقام شئ تنزل مي
تام و تمام است، مقوالت اقتصادي در واقع به بلعيدن روابط اجتماعي توسط اين 

ت اقتصادي به چيزها يا روابط بين به اين ترتيب مقوال. كنندمقوالت اشاره مي
شده، يا به عبارتي به روابط  كنند بلكه به روابط اجتماعي شئ اشخاص اشاره نمي
 ميانجي) كاال و پول(» شئ«. دهند شده توسط كاالها، ارجاع مي اجتماعي ميانجي

شدگي روابط اجتماعي بين بازيگران اقتصادي هستند كه نام ديگري براي شئ
بين اشيا در بازار » روابط اجتماعي«ماركس اين وضعيت را ايجاد . تاقتصادي اس

هاي عوامل انساني اقتصاد تابع ي بازاربنيادي كنشدر چنين جامعه. نامدمي
ها در مقوالت اقتصادي در چنين بلعيدن عامليت انسان. نيروهاي بازار است

» والت اقتصاديحامالن صرف مق«ها را شود تا ماركس انسان اي سبب ميجامعه
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پس . »يابي مقوالت اقتصاديشخصيت«بنامد و تجسم روابط انساني در اشيا را 
نيروهاي اقتصادي است كه » حامالن«ها به شدگي همانا تبديل انسانمنظور از شئ

  .شوداز سوي منطق سرمايه بر آنان تحميل مي

سازوكارهاي بازتوليد ي انساني در اصوالً زماني كه از دخالت مستقيم و آگاهانه
شده روبرو هستيم كه اقتصادي جامعه خبري نباشد در واقع با وضعيتي شئ

و در نتيجه ايجاد » طبيعي«مثابه يك نيروي پردازي منطق سرمايه بهامكان نظريه
از . دهدرا به ما مي) هاي پيشتر ياد شدهبا جرح و تعديل(ي نظري يك نظام بسته

ويژه در مراحل معيني از تاريخ به(داري ي سرمايهعهجا كه اقتصاد در جام آن
از زندگي اجتماعي و در  پراهميت داراي نوعي استقالل نسبي) داريسرمايه

رسد كه بر فراز نتيجه سرشتي ضداجتماعي است به همين دليل هم به نظر مي
توان آن را همچون سر زندگي اجتماعي ايستاده است و باز به همين دليل مي

  .اي كمي و تكنيكي پردازش كردديتي جدا از زندگي اجتماعي و به گونهموجو

ياد داشت كه چنين تماميتي تنها در مجردترين سطح نظريه يعني   اما بايد به
گونه تماميتي به  تر تحليل، هيچدر سطوح انضمامي. داري ناب وجود داردسرمايه

-منطق سرمايه مقاومت مي معناي گفته شده وجود ندارد زيرا در مقابل عملكرد

آميزد كه مسير حركت ناب و ميشود و منطق سرمايه با نيروهاي ديگري درهم
اين بيان . كاهندكنند يا از تأثير آن ميمجرد آن را دستخوش انحراف مي

-هاي باز بيروني به دليل درهمي باسكار است كه در نظام ديگري از گفته

شمول باشند  توانند عام و جهانقوانين نمي آميختگي نيروهاي متعدد با يكديگر،
پس با اين كه منطق سرمايه . رسندمين و اگر هم باشند لزوماً هميشه به فعليت

بخش است اما به دليل مقاومتي كه در برابر آن در تاريخ مدرن نيرويي تماميت
جا هم ديالكتيك از همين. شود هرگز بر تاريخ چيرگي كامل ندارد انجام مي

  .يابدوح مختلف تحليل ضرورت ميسط
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 نظري مدل نوعي يا ،فرضيه يك كامل شدگيشئ اين است كهموضوع ديگر 
 .باشد شده پردازش سرمايه دروني منطق پردازينظريه سهولت براي كه نيست

داري ناب با  ي سرمايهي جامعه كند كه نظريهآلبريتون از سويي تصديق مي
افزايد كه اين ري است اما در ضمن مينظ ساختشدگي كامل نوعي فرض شئ

ي نظري خودسرانه و دلخواهانه ابداع نشده بلكه اي فرضيهنظريه به مثابه
- ي سرمايه در تاريخ به وجود ميكنندههاي خودشئ اي است كه گرايشپديده

كند كه گرايشي است كه به درك اين موضوع كمك مي» شدگي شئ«زيرا . آورد
تواند منطقي دروني از آنِ مي) سرمايه(ز روابط اجتماعي اي ا گونه مجموعه چه

به . ها بايستدخود را تكامل دهد كه بر فراز ديگر روابط اجتماعي و در مقابل آن
جا بود كه براي فاش كردن ي ماركس در ايننظر آلبريتون عظمت نظريه

سطح نظريه  دهد تا درها به آن اجازه ميي سرمايه از انسانخصلت حقيقتاً بيگانه
  135.بنا به خصلت واقعي خود رفتار كند

                                                           

سوی چيرگي سپھر داری متوجه رشد گرايش به ی تاريخ سرمايهبه نظر آلبريتون با مطالعه ١٣۵
ی کم تا دھه شويم که دستگر کااليی ــ اقتصادی میاقتصادی از راه گسترش منطق خودتنظيم

-ھای سازمانچنين دخالتاز آن دوره به بعد به علت دخالت دولت و ھم(خورد به چشم می ١٨٧٠
انگلستان  در ١٨٧٠و  ١٨۶٠ی ھا شاھد تغيير وضعيت نسبت به دھهيافته در سازوکار اين منطق

به بيان ديگر . ی منطق سرمايه شد ی مارکس برای پردازش نظريهمايه ھمين نيز دست). ھستيم
کنندگی سرمايه در تاريخ و منطق خودگستر آن، ماده و مصالح خودتجريدگری و خصلت شئ

ي منطق درونی سرمايه را در دسترس مارکس قرار داد تا او بتواند آن را باز ھم  اصلی نظريه
ی نظريه امتداد دھد و ماھيت آن را در صورتی که در مقابلش مقاومتی صورت تر در حيطه شبي

کار بردن  ی پايانی در اين قسمت بايد اضافه کرد که بهبه عنوان نکته. نگيرد به نمايش بگذارد
داری ناب، يا پردازش نظري منطق ی سرمايهی جامعهبرای توصيف نظريه» مدل«ی واژه

گويد که در اين زمينه، باسکار به درستی می. معنای غيرواقعی بودن نظريه نيستسرمايه به 
ً کامل يا منظومه   DNAمدِل ساختار درونی يک اتم يا يک مولکول « تر از  ي شمسي ضرورتا

ی کمال چيزی مسئله. ی شمسی نيستيا منظومه DNAساختار درونی اتم واقعی يا مولکول 
امری " نظري"اگر کسی بر اين تصور باشد که امر . يين شودھا تع  نيست که توسط انسان

ھا و ھای مربوط به ساختارھا، سازوكارتر واقعی است، در اين صورت گزاره غيرواقعی يا کم
آليزه شده يا تجريد محض ظاھر چون امری آرمانی يا ايده ھا ھم ھای برآمده از دل اين گرايش
ندرت  نمايند، بهھا توصيف می کنند يا سازوكاری که آنمی ھا معرفی زيرا گرايشی که آن. شوند می

نگاه کنيد به مطلبی که در معرفی . »شود نشده پديدار می در شکل تغييرنيافته يا جرح و تعديل
  .امآرای روی باسکار نوشته
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شناختي با يكديگر است شناختي و تجريد هستيروش تجريدنا بر اين تركيب ب
كه در باسكار را  علمي مورد نظر ينظام بستهدهد تا كه به ما اين امكان را مي
هم به كار  دارياقتصاد سياسي سرمايهشود بر قلمرو علم طبيعي استفاده مي

توان چگونگي عملكرد سرمايه را هنگامي كه با به كمك اين نظريه مي. ببنديم
به بيان آلبريتون . هيچ يك از نيروهاي بيرون از خويش تصادم ندارد نشان داد

                                                                                                                            
ی  نظريه) کندمنظری که امر نظري را مترادف با امر غيرواقعی فرض می(يعنی از اين منظر  

از ). وبر(مند، امری آرمانی است ی يک گرايش ساختارمند و قانونپرداز درباره دانشمند يا نظريه
اند ھا شده ھا و ساختارھايی ھستند که موجب ايجاد آنتر از سازوكاراين نقطه نظر رويدادھا واقعی
ھا در مندیقانونشوند زيرا که اين  قلمداد نمی» واقعی«مند ھای قانونو به ھمين دليل ھم گزاره
ھا و علل ساختاری به اين ترتيب در واقعيت سازوكار. ی مستقيم نيستندجھان تجربی قابل مشاھده

شود و واقعيت به رويدادھا يا سطح کنند، شک میکه رويدادھای قابل مشاھده را توليد می
سازوکارھای ساختارھا از   ھای مربوط بهدر حالی که گزاره. شودتجربی محدود می/امپريک

به نظر . دھندشان که در شکل رويداد خود را به ما نشان میگويند و نه از تأثيراتمولدھا می
ھای  ھا و گرايشمندیھای مربوط به قانونتوان پذيرفت که گزارهباسکار در اين حالت البته می

ھا توان پذيرفت که اينی واقعيت تجربی نيستند و البته میھايی دربارهھا، گزاره برآمده از دل آن
فراموش » ھاآليستايده«آليزه شده باشند اما آنچه ھايی ھستند که شايد به سھم خود ايده گزاره
شناسی بحث ی سطح متفاوتی از واقعيت و ھستیھا اصوالً دربارهکنند اين است که اين گزاره می
توان به نحوی توأمان ھم از می  مند جھان به اين ترتيب با درک و تصديق خصلت اليه. کنند می

شوند و ھم شمولی بحث کرد که در آزمايشگاه و در يک نظام بسته کشف می قوانين کلّی و جھان
آيند و در ضمن به به اين نکته آگاه بود که اين قوانين به ندرت در حالت تجربی به فعليت در می

 نظريه استراتژيک -سياسی يا عملی سودمندی. شان اطمينان داشتپذيری کلیھا تعميم حقيقت آن
توانيم ذات سرمايه را استفاده از اين نظريه می با که است اين در ناب داریسرمايه یجامعه
ھای ناگذرايی ھستند که با وجود رشد ناموزون ذات سرمايه ھمان ساختارھا و سازوكار. بشناسيم
در عين حال منجر به ايجاد نوعی  ھای متفاوت و متنوع آن در سطح تاريخیداری و شکلسرمايه

شوند، حتی اگر اين ھمگونی نيز تاّم و داری میسازی روابط اجتماعی در جوامع سرمايهگونھم
بخشی است که از راه به اين ترتيب، ذات يا منطق سرمايه ھمان نيروی مجرد وحدت. تمام نباشد

ی بااليی دھد و درجهيادی کاھش میھای تاريخی را تا حدود زيابنده تفاوت بازار جھانی گسترش
بودن تاريخ » تصادفی«کند و به اين ترتيب از در ـ عين ــ تفاوت را ايجاد می  از وحدت ـ

از ھمين ابتدای . کنددھنده را به سطح تاريخ وارد میکاھد و نوعی منطق سازمانداری میسرمايه
ھا و مندیب روشنايی افکندن بر قانونداری نای سرمايهکار روشن است که کارکرد نظريه جامعه

اين نظريه ھمانطور که آلبريتون . ھمتای آن در تاريخ بشريت استسرمايه و قدرت بی» ذات«
ی زبان، آگاھی، ھای فلسفی رايج را در زمينهھا و پارادايمی واژهنيز تصريح کرده است ھمه

گيرد و به  ی و نظاير آن به چالش میشدگ شدگی، بيگانهسوبژکتيويتی، ايجنسی، ابژکتيويتی، شئ
دھد، جا علت اھميت نقد منطق سرمايه که در اين نظريه جای بزرگی را به خود تخصيص می

بنای علم اجتماعی مورد پذيرش قرار گرفته و در تحقيقات اجتماعی به دارد که به عنوان سنگ
ھای گوناگون آن را نيز ولوژیدر ضمن اين نظريه انواع و اقسام رفرميسم و ايدئ. کار برده شود

ھای مختلف خود به منطق نيرومند و برتر کند زيرا که رفرميسم در شکلبه چالش گرفته و نقد می
  . دھدسرمايه و چيرگی نسبی آن بر تاريخ انسانی عصر ما بھای الزم را نمی
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يافتن «داري ناب ي سرمايهجامعهنظري هدف از ترتيب دادن آزمايشگاه 
روابط دروني و متقابل بين  بندينيرومندترين روش ديالكتيكي براي صورت

ارزش، قيمت، : داري است كه عبارتند ازمقوالت اصلي زندگي اقتصادي سرمايه
در اين سطح از تحليل ما به عنوان . سود، اجاره بها، بهره، مزدها و نظاير آن

دارانه نمونه خواهان دانستن اين موضوع هستيم كه به طور كلي سودهاي سرمايه
داري مرتبط ي مقوالت اصلي اقتصاد سرمايهوي با همهگونه و به چه نح چه

هاي اصلي سرمايه و باالتر از همه تمايل به شناخت برخي از پويايي. هستند
انواع مختلف مقوالت  كنشبرهمخواهيم چگونگي حركت و  داريم يا مي

ديگر را هنگامي كه درآميخته با نيروهاي بيرون از خود اقتصادي با يك
دهد تا بدون اين روش ديالكتيكي به منطق سرمايه اجازه مي .نيمبدا 136»نباشند

چه كه اصطكاك با نيروهاي بيروني خود را به نمايش بگذارد و بدين ترتيب آن
شود، منطقي نيست كه از سوي ما بر سرمايه تحميل در اين حالت مشاهده مي

ا نيروي شده باشد، بلكه منطق خود سرمايه و ذات آن است يعني هنگامي كه ب
ي  در اين سطح از تحليل يعني در سطح نظريه. ديگري درهم نياميخته است

داري ناب دولت، ايدئولوژي و قانون، سه نهاد و عنصري كه به ي سرمايهجامعه
شوند تا كنند، همه در پرانتز گذاشته ميبازتوليد ساختارهاي سرمايه كمك مي

-ترتيب مياينبه. داشته باشد سرمايه فضاي كافي براي نمايش خود در اختيار

  :ي روش ماركس بگوييمچه كه گفته شد، در بارهتوانيم بر اساس آن

 دروني منطق يعني تحقيق، موضوع »ناب فرايند« يمطالعه براي ماركس .1
 بحث ديگري ساختارهاي و سازوكارها از جدايي در را آن تا دارد تالش سرمايه

. كنند جرح و تعديلتوانند بر آن تاثير گذارند و آن را دستخوش مي كه كند
توالي ديالكتيكي پيوندهاي دروني و ضروري بين ايجاد شاهد  سرمايه در .2

هاي اصلي منطق سرمايه، يعني ارزش، قيمت، سود، اجاره، بهره، مزدها و مقوله

                                                           
  . ھمانجا  ١٣۶
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در پايان جلد  سرمايه مند،هاي نظامبنا به نظر ديالكتيسين. نظاير آن هستيم
هاي ضروري و دروني يابد، يعني توالي مقولهسوم به تماميتي منطقي دست مي

چه كه با شكل كااليي آغاز شده بود با نظر آلبريتون آنبه. شودآن كامل مي
كريستوفر آرتور . يابدي بهره، و كااليي شدن خود سرمايه پايان ميورود مقوله

آلبريتون توضيح /ا شبيه به بازسازي سكيننحو ديگري، امهمين موضوع را به
پردازي كاال، معرفي آن همچون شكلي از نخستين مرحله از بازمفهوم«: دهدمي

ترتيب اينشود، و بهچون محصولي از سرمايه توصيف ميارزش است، سپس هم
ي  ي ضروري در چرخه چون حامل ارزش اضافي و در نتيجه چون يك مرحلههم

بخشي، ابزار (اي از محصوالت شود و سرانجام به تودهع ميانباشت سرمايه وض
نحو تكميلي بازتوليد شود كه همانا بهتفكيك مي) توليد و بخشي، ابزار مصرف

شود  مفهوم كاال فقط هنگامي كامل مي. كنندي اجتماعي را تضمين مي كل سرمايه
سرمايه  ي دروني نظامچون چيزي بازتوليد شده از سوي نيروي محركهكه هم

پردازي آن مستلزم وجود هر سه درك شود، به بيان ديگر مفهوم
-هرگز نمي )بر خالف تماميت هگلي( اين تماميت. 3 137.»!است سرمايه جلد

ي عناصر بيرونيت يا همهي همه تواند، يعني نميتواند به بستار كاملي دست بيابد
بازتوليد شده توسط منطق اي از خود يا به عنصري توليد و ديگر را به زائده

بنابراين تماميت نابسته منجر به ايجاد تضادهاي دروني . دروني خود فروبكاهد
شود كه به فراسوي آن و امكان فروپاشي آن و در داخل اين تماميت نظري مي

  .اش اشاره داردبيقراري دائمي

  

  

  
                                                           

  .١٣٩٢نشر پژواک . ترجمه فروغ اسدپور. ديالکتيک جديد و سرمايه: کريستوفر آرتور ١٣٧
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  ي نرخ نزولي سوددر باره

ي هايي كه در بارهماركسيستوود بر اين نظر است كه بيشتر ستيو فليت
گويند معموال در نهايت به قانون عليتي ي سود سخن ميفروكاهنده» گرايش«

ي در نظام بسته) Yآنگاه  Xهر گاه (هيومي يا همان توالي رويدادها 
هايي هم از اين رويكردهاي تجربي به دست مثال. شوندآزمايشگاهي متوسل مي

  : دهد كه به قرار زيرندمي

سودها گرايش به كاهش : توان همچون موضوع آماري ديدگرايش را مي. الف
  .  Y آنگاه) پس از گذشت مدتي از زمان(  Xيعني هر گاه: در طول زمان دارند

با افزايش تركيب ارگانيك سرمايه آنگاه نرخ سود گرايش به كاهش نشان . ب
  .  Yآنگاه   Xيعني هر گاه : خواهد داد

يه داري به نحوي دروني موجب افزايش بارآوري ي توليد سرماشيوه. پ
ي نرخ سود شود و همين هم خود را در گرايش فروكاهندهي كار ميفزاينده
  .Yآنگاه   X2و  X1يعني هر گاه : دهدنشان مي

وود اين تفسيرها اشتباهند زيرا كه آنها در نهايت به معناي شيرجه به نظر فليتت
اين تفسيرها گرايش را همچون . تجربي هستندي رئاليسم زدن به درون انديشه

گرايش را همچون الگويي به لحاظ تجربي قابل . كنندنتيجه و پيامد درك مي
ها هيچيك از اين گزاره. بينندها ميمند در جريان پديدهشناسايي و طرحي نظام

  .  كننددرك نمي forceبرخالف رئاليسم انتقادي گرايش را همچون نيرو 

گونه بودن ي ماركس به گرايشافزايد كه به رغم اشارهدر ادامه ميوود فليت
اما رئاليسم . قوانين، او هرگز معناي اين مفهوم را تعريف نكرد و توضيحش نداد

  :انتقادي بر اين نظر است كه
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درك هيومي از . ب. مندي ناميدتوان قانونرويدادها را نمي منديقاعده. الف 
از نظر . پ. شودمندي تلقي نميندي رويدادها نيز قانونمعليت به مثابه قاعده

توان در چيزي به جز آن رويدادي رئاليسم انتقادي علت يك رويداد را مي
هاي مفهوم عليت را بايد همچون قدرت. جستجو كرد كه با آن مالزم است و ت

- به اين ترتيب بايد بنا به نظم هستي. درك كرد  powers of forcesنيروها

مند از سطح رويدادهاي به فعليت در آمده به سمت ساختارها ي شناختي اليه
يابي اجتماعي، نيروها، روابط، و سازوكارهاي زيرين حركت كنيم كه همانا فعليت

گيرد و محتواي بيني را ميدر اينجا توضيح جاي پيش. دهندرويدادها را شكل مي
- توضيح دادن در اين معنا ارائه. هاشود براي ارزيابي نظريهتوضيحي معياري مي

  .ي تاريخ عليتي يك پديده است

پيچيده حاوي يك ساختار دروني  entitiesهاي بنا به اين ديدگاه هستنده
ها را دقيقا به آن چيزي كه هستند و نه خاص يا تركيبي از ساختارهايند كه آن

كه شوند ساختارها همچنين موجب آن مي. كننديك چيز ديگر تبديل مي
هاي ها، و توانمنديها، قابليتي مورد نظر به حاالت، تمايالت، ظرفيتهستنده

ي آن تلقي )ها(گري در مسيرهاي خاصي تجهيز شود كه نيروخاصي براي كنش
،  possessedتوانند در اختيار و تصرف هستنده باشندنيروها مي. شوندمي

  .   actualised، يا به فعليت در بيايندexercisedاعمال شوند 

اش ي ساختار درونيهستنده به واسطه. الف: در همين ارتباط بايد توجه كرد كه
آورد؛ خواه به هنگام حاوي نيرويي است و اين نيرو در آن وجود دارد و دوام مي

. در ضمن نيرو امري فراپديداري است. اعمال آن به فعليت در بيايد يا درنيايد
ويي است كه كليد خورده است و بر نظام بازي شود نيرنيرويي كه اعمال مي. ب

با توجه به دخالت، اعمال قدرت و تاثير . كندكه در آن وجود دارد اثر مي
ي توان نتيجهنيروهاي ديگري كه همزمان وجود دارند، به نحوي پيشاداده نمي
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به جز اين قدرت اعمال شده هم . بيني كرداعمال يك قدرت خاص را پيش
نيروي به فعليت در آمده، قدرتي اعمال شده است . پ. كندمي فراپديداري عمل

كند به اين معنا خواهد بود كه از سوي كه اگر تاثيري در يك نظام باز ايجاد 
اند خنثا يا از تاثيرات ناشي از نيروهاي ديگري كه قدرت خود را اعمال كرده

وكارهاي او در ادامه با بيان مثالي از ساز. مسير خود منحرف نشده است
  .كندتر ميدوچرخه توضيحاتش را روشن

گاه، ترمز و ها، بدنه، دسته، نشيمنهنگامي كه ساختارهايي همچون چرخ. الف 
اي را تشكيل دادند، اين هستنده داراي نظاير آن با هم تركيب شدند و دوچرخه

اين نيرو در دوچرخه . نيرويي براي تسهيل جابجايي و حمل و نقل خواهد بود
. آورد حتي اگر كه دوچرخه به حالت قفل شده در حياط بماندو دوام مي هست

كند و آن را آورد قفلش را باز ميشخصي دوچرخه را از حياط بيرون مي. ب
اما بنا به ميزان . كندي آن را اعمال ميشود يعني نيروي بالقوه و نهفتهسوار مي

اي كه وزد يا شيب تپهابل ميزياد الكلي كه در بدن دارد يا باد شديدي كه از مق
بايد از آن باال برود، تاثير اين اعمال نيرو شايد آن چيزي نشود كه ما انتظارش 

در اين حالت . را داريم يعني شايد به پيمودن مسافت مورد نظر موفق نشويم
ي ديگر خنثا نيروي اعمال شده به علت دخالت ناشي از نيروهاي اعمال شده

يد شخص ديگري هم اين نيرو را اعمال كند، آن را به اما شا. ت. شده است
در اين . ي ديگر بروداي به نقطهآميزي از نقطهآورد و به نحو موفقتفعليت در

ي پيشين دقت كرد كه در اين مورد حالت بايد به فقدان وجود عوامل خنثاكننده
  . اندمانع حركت او نشده

ي در رئاليسم انتقادي نه در ايده )و نهايتا گرايش(كليد درك مفهوم سازوكار 
يابي نيروي ي فعليتنيروي در تصرف يا در اختيار يك هستنده، بلكه در ايده

- نيرويي كه در تصرف و اختيار ما است عالقه. اعمال شده در شكل قدرت است



 163      هاي فلسفي ماركسيسمرئاليسم انتقادي و شالوده

 

 kandokav.com   1 كندوكاو

اگرچه حتي (گذارد انگيزد زيرا تاثيري از خود به جا نميمندي كمي در ما برمي
كند باز در اثر تاثير قدرتهاي ديگر دوچرخه نيرو را اعمال ميوقتي كه صاحب 

پديدار شدن اعمال نيرو در شكل قدرت ). شايد نتواند آن را به فعليت در بياورد
انگيزد زيرا در شرايط خاصي است كه در ي نسبتا كمي در ما برميهم عالقه

اعمال شده آن اما نيروي . گيردمسير يك نيروي اعمال شده دخالتي صورت نمي
كند و گذارد، فراپديداري عمل ميقدرتي است كه تاثيراتي از خود به جا مي

اي كليد خوردن نيرو خود فرايند پيچيده. شودهايي ميموجب ايجاد گرايش
هاي مرتبط با اي از روابط با هستندهاست كه به معناي وارد شدن در شبكه

ي ، تپه و شيب آن، نيروي جاذبهپيمايددوچرخه با راهي كه مي. يكديگر است
چنانچه . سوارهاي ديگر، وضعيت هوا و نظاير آن در ارتباط استزمين، دوچرخه

سوار هوشياري داشته باشد، نيروي آن دوچرخه وارد روابط مناسبي بشود مثال 
رسد كه اصطالح ساختار به نظر مي. گرددكليد خورده و قدرت اعمال شده مي

هنگامي كه . شوداي از نيروها و روابط اطالق ميوعهلقبي است كه بر مجم
اي داراي ي معيني از ساختارهاي دروني با هم تركيب شده و هستندهمجموعه

ها كه دهندو اين هستنده وارد روابط مناسب با ديگر هستندهنيرو را تشكيل مي
بشود قدرت آن كليد ميخورد و يك قدرت اعمال شده ميشود و در نتيجه 

 Xگرايش به  معين نويسيم كه يك سازوكاروقتي مي. شودي ايجاد ميگرايش
اي مجموعهدر واقع با . ايمي كلمه حرف اشتباهي گفتهبه معناي سختگيرانه دارد

به اين معنا . گرايش دارد X كه بهروبرو هستيم  و روابط ، نيروهااز ساختارها
فقط به يك سازوكار  منتسب است و از سازوكارها ايگرايش مزبور به مجموعه

به اين معنا  گرايش دارد X اي بهگفتن اين كه مجموعه .منتسب نيست نيرويا 
در يك نظام باز هرگز با . خواهدمييا آن را را اراده كرده است و  X نيست كه
هر و  ،روبرو نيستيم بلكه با كثرتي از آنها اي از روابط و نيروهاايزوله يمجموعه

 معيني اين گرايشات در زمان و مكان .روبرو هستيم خود يك با گرايشات خاص
ها و كنشبرهمي قطعي اين اما نتيجه. دهندهايي از خود بروز ميهمگرايي
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امكان دوچرخه چيزي است كه به عنوان نمونه . از پيش معلوم نيستها واكنش
وط مشر اما همين كاركرد. كندرا تسهيل مي ي ديگررفتن از يك نقطه به نقطه

است به فقدان وجود گرايشات ديگري نظير الكل در خون دوچرخه سوار يا 
ه گرايش گوييم كجهت ميهم همين ه ب. اي با شيب بلند و تيزنبود تپه

. هم ناميد نيرو توانمي گرايش را به نحوي استعاري در ضمن. فراپديداري است
اصطالح . ندارد يروي گرايش ربطي به نتيجه و پيامد ناشي از عملكرد يك نواژه

  .دهدارجاع ميي آن و نه نتيجه  forceگرايش به خود نيرو

توان افزود اين است كه بنا به نظرات ماركس سخن پاياني كه بر بحث باال مي
انباشت كار مرده و تفوق آن بر  قانون گرايش نزولي نرخ سود در واقع قانون

به صدا ناقوس مرگ سرمايه را بايد ) و تاريخي(به طور منطقي كار زنده است كه 
اما اين كه اين قانون چه زمان و به چه ترتيبي خود را متحقق كند از . درآورد

 داري تاريخيدر نظام باز سرمايه پيش معلوم نيست و به عوامل بسيار زيادي
كنش آنها را به نحوي پيشاداده تعيين ي برهمتوان نتيجهكه نمي بستگي دارد

  .كرد
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  گيرينتيجه :فصل پنجم

ي علم روي باسكار در اين نوشتار تالش ديگري انجام دادم براي معرفي فلسفه
بحث پيشتر در نوشتار ديگري كه به عالقمندان . ي علم اجتماعيدر زمينه

ي علم طبيعي را ي علم باسكار در زمينهرئاليسم انتقادي ارائه شده بود، فلسفه
توانيم بگوييم با نظرات اصلي و ايم كه مياكنون در جايي ايستاده. توضيح دادم

ي علم طبيعي و علم اجتماعي رئاليسم انتقادي به معناي فلسفههاي مهم بحث
در اين نوشتار تالش كردم تا با يادآوري . آشنايي داريم ،)ناتوراليسم انتقادي(

ي علم طبيعي مسير بحث را براي پيش ي فلسفهنهمباحث اصلي باسكار در زمي
هاي باسكار براي ي فلسفي او پيرامون علم اجتماعي و كمككشيدن نظريه

هاي الزم به معرفي پس از توضيحات اوليه و يادآوري. پژوهي هموار كنمماركس
شناختي باسكار ناتوراليسم انتقادي پرداختم و در همين زمينه به نقدهاي جامعه

همانطور كه از مسير پيشروي بحث . نظريات رايج در اين علم اشاراتي كردمبر 
آشكار است قصد اصلي من بررسي پيوند بين رئاليسم انتقادي و ماركسيسم 

بازسازي ماركسيسم و )نو(ي علم  در راستاي هايي كه از اين فلسفهاست و كمك
همي در اين راستا هاي مبه نظرم بحث. توانيم بگيريمميهاي ماركسي انديشه
شدند كه نيازمند تدقيق و پژوهش و ژرفابخشي بيشتري ) و فقط طرح(طرح 
  . هستند

ها كه همچنان نيازمند توضيح و تفسير و پژوهش يكي از اين بحث - 1
وود به مندي و گرايش نزد ماركس است كه فليتاست تدقيق مفاهيم قانون

داند همانطور كه خواننده مي. شكل بسيار مختصري به آن اشاره كرده است
بسياري از منتقدان ماركس به موضوع قانون گرايش نزولي نرخ سود به 

زيرا به نظر آنها، گذشته از اين . انداشاره كرده سرمايهي آشيل عنوان پاشنه
نيست كه بتواند رفتار قانونمندي از خود بروز » طبيعي«كه جامعه موجوديتي 
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به فرض كه وجود (تحقق و عملكرد اين قانون  يتوان نحوهدهد، چگونه مي
داري سيصد سال بينيم سرمايهرا توضيح داد هنگامي كه مي) آن را بپذيريم

هاي بسيارش قدرت بازتوليد خود را حفظ كرده است كه با وجود بحران
عمل كند تاثيرات » واقعا«بايست گونه ميچنانچه اين قانون گرايش. است

به نظر . بودتجربي بايد قابل مشاهده و رديابي ميآن در سطح تاريخي و 
كه تمايز باسكار بين قانون و گرايش، نظام باز و نظام بسته، و رسد مي

ترين نيروي اجتماعي در ترين و قويشناسايي منطق سرمايه به عنوان اصلي
- ي ديالكتيسينگرانههاي بازسازيتواند در پيوند با تالشجهان معاصر مي

مندي همچون توني اسميت، كريستوفر آرتور،  رابرت آلبريتون، هاي نظام
موضوع ديگر . موشه پوستون، و ديگران كمك بزرگي در اين راستا باشد

مند، كمكي است كه رئاليسم انتقادي باسكار با مفاهيم جهان نظام
- ي شناسايي سوژهتواند در زمينهپذير خود ميمند و شناختساختارمند، اليه

شناخت علمي در همين زمينه ديديم كه . ساز به ما بكنددگرگون هاي كنش
مراتب ساختاري  و اهميت عمودي اين بر اساس سلسله جهان اجتماعي

زايي ي اصلي و توهمآن زيراليه» خودكامگي«به  سازوكارها ساختارها و
هاي كند كه سوژهاشاره مي منطق سرمايهمند يعني ايدئولوژيك و نظام

مند و البته توانند به نحوي عمودي و اليهبازتوليد آن هم ميمربوط به 
ي كارگر در همين رابطه قابل اهميت طبقه .ابژكتيو بررسي و ارزيابي شوند

 . بررسي است

چيزي موضوع ديگر نيروي منفي طبقات سركوب و استثمار شده است  -  2
نيروي منفي و اي به آنها بسياري از پژوهشگران اجتماعي هيچ اشاره كه

 رسد كه به نظر مي. كنندنميشان نهفته در آنها و جايگاههاي ساختاري
توان براي بازسازي نظرات ماركس و همچنين رئاليسم انتقادي باسكار مي

- جايگاهانداختن بر مفاهيم براي انديشيدن به تغييرات اجتماعي و روشني
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هاي ها، و قابليتي ناشي از اين جايگاههاي ساختاري، عامليت بالقوه
  . هاي مهمي گرفتدرس در اين جايگاهها سازيدگرگون

طور كه پيشتر نوشتم اميدوارم قسمت سوم اين نوشتار در معرفي آراي همان
چرخش «باسكار پس از ديالكتيكي كردن مفاهيم رئاليسم انتقادي و در ضمن 

تما بايد به در همين راستا ح. ي او هر چه زودتر منتشر شود»گرايانهمعنويت
ي مند و نظرات اين نحلهنگارش متني جداگانه پيرامون ديالكتيك نظام

توان با تكيه به در اين متن مي. اقتصادسياسي فلسفي همت گماشته شود
ديالكتيكي باسكار بر اختالفاتي چند ميان -دستاوردهاي رئاليسم انتقادي

رم كه در آينده به جز اين اميدوا. انديشمندان اين نحله روشني انداخت
هاي فلسفي فراهم شده از سوي باسكار را بيشتر بتوان به هاي شالودهكاربست

گيري كوتاه چشم انتظار نوشتارهاي ديگري اين نتيجه. بحث و گفتگو گذاشت
  .است تا درك دوستان ديگر هم بر اين نوشتار و نتايج احتمالي آن افزوده شود

  

     

 

                                                           
i الدن . ترجمه ی بنياد عبدالرحمن برومند. مسئوليت شخصی در دوران ديکتاتوری: ھانا آرنت

در ضمن جا دارد از دوست عزيز امير شجاعی سپاس گزاری کنم که اين متن .  ٢٠٠٧. برومند
 معرفی کرد و با قرار دادن آن  روی صفحه ی فيس بوکی اش دسترس پذيرش کردرا به من 

 
ii نام کتاب پل ريکور. از صفحه فيس بوک بابک مينا: ماخذ:  

Time and Narrative (Temps et Récit), 3 vols. trans. Kathleen 
McLaughlin and David Pellauer. Chicago: University of Chicago 

Press . سپاس از بابک مبنا که نام کتاب را به من معرفی کردبا. 



1     واژه نامه

 استعاليي

Transcendental  

  استدالل استعاليي
Transcendental argument  

  انضمامي
 Concrete   

  اي علمرگذي ابژه
 transitive object of science  

  ابژه ناگذراي علم
intransitive object of science 

  استنتاجي
 Inductive  

  اصول تلويحي
implicit principles  

  امر كلي
 the universal   

  خاصرام
 the particular   

   هيك امر
   the unique  

  اراده گرايي
voluntarism  

  اجتماع پذيري
socialization   

  انتخاب عقالني
  rational choice   

  كنش برهم
 interaction   

كه فاكت ها  شناسىگرايشي در جامعه 
و ساختارها را برسازه هاي كنش هاي 

  داند زباني مي
  constructivism   

  نوپديد/برآيند
  emergence   

 بين سوژه اي

inter subjective   

 بستار

 closure   

 يابي بيرون/عينيت

objectification   
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 بانندگيبازتا

reflexivity   

 برساخته اجتماعي

   social construct  

     رونده پيش

progressive  

 پديدار

 phenomenon  

 پيش فرض

   pre assumption  

 پيشاموجود بودن

pre existing   

 پيشيني

  priori  

 پسيني

posteriori   

 پيشاداده

 pre given   

 توضيحي

explanatory   

 يتجريد

abstract   

 تجريد

 abstraction   

 تقليل گرايي

reductionism   

 تكرار پذير

repeatable  

 تجربه پذير

Experiencable   

 تصادف

 occasion   

 تك راستايي

uni lineal   

 جانبداري ارزشي

value  bias   

 جبر گرايي

 determinism  

 خود كفايي

 self –sufficiency   
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 خود اتكايي

self -reliance   

 خود انگيخته

spontaneous   

 خود انگيختگي

spontaneity   

 خطا پذيري

fallibility   

 درون ماندگار

immanent   

 دانشمند ناب

pure scientist   

 دانشمند كاربردي

applied scientist   

 ذات

 essence  

 ذهنيت عيني

 objective  subjectivity   

 روش شناختي

methodological   

 روش شناسي تركيبي

mixed  methodology   

 رويداد

 event   

 ژرفا

 depth   

 يابي ساخت

structuration   

 سپهر طبيعي

 natural  sphere   

 اجتماعيسپهر

social  sphere   

 سازوكار

 mechanism  

 ساختارگرايي

structuralism  

 ساختار

structure   

 شدگيشئ

reification   
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 ضرورت

necessity   

 عامليت

agency   

 عليت

causaltity  

 عينيت ذهني

subjective objectivity   

 گريزي عقل

irationality   

 يابي عينيت

objectification   

 عقل متعارف

common sense  

 غايت گرايي

teleology   

 شناختي فرد گرايي جامعه

socialogical  individualism  

 فعليت يافتن

actualization  

 پديداريفرا

trans  phenomenality   

 شناختي فردگرايي روش

methodological 
individualism  

 فرا تاريخي

meta history   

 شناختي ي روشيگرا كل

methodological  holism 

 شناسانه شناخت شكاف

epistemological   gap   

 شروطم

conditional  

 مفصل بندي

articulation   

 معرفت شناسي

 epistemology   

 ميانجي

mediator   

 مغالطه مفهومي

 conceptual   fallacy   
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 مغالطه شناخت شناسي

epistemological  fallacy  

 مسطح

 flat   

 نابسنده

inadequate   

 مندنيت

 intentional   

 نامتعين

 indeterminate   

 هاقدرت/نيروها

forces\powers  

 هستي شناختي

ontological  

 هستي شناسي اتميستي

 ontological  atomism 

 هستنده

entity   



Kandokav 
Number 1, January 2015 

 

Roy Bhaskar Special 

As we were preparing the first issue for this third period of 
publication, the untimely death of Roy Bhaskar, prompted us 
to first publish a special issue on his philosophy of science as 
an attempt at celebrating the importance of his philosophical 
contributions to Marxism. 

 

Critical Realism and the Philosophical 
Foundations of Marxism 

Foroogh Asadpoor 

"It must be asked, today, do we have an integrated and 
consistent Marxist Philosophy? If the answer is no, then we 
should ask ourselves should we attempt at developing one? 
What does it mean anyway to develop a Marxist Philosophy? 
Is it indeed possible to build such a philosophy? What follows 
reviews Roy Bhaskar's answers to the above questions." 

 

1 - Critical Realism and Marxism 

2 - The Basic Concepts of Philosophy of Science 

3 - Critical Naturalism and Social Sciences 

4 - Clarification of Marxist Concepts 

5 - Conclusions 






