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هم فلسفه،هم علم
فروغ اسدپور

بهگذراییانتقاديِ ياشارهکه»!؟رفاهداريسرمایهجهانیدولت«يمقالهنویسپی
يرائهابهمنجرداشت،اطهاريکمالينوشته»آياثباتبهنقداز«يمقالههايدیدگاه

يمنظرهاازتوانمیراپاسخاینگردید.شدهمطرحانتقادهايبهويازتفصیلیپاسخی
برداشتنویسندهمنگمانبهکهکرداشارهموارديبهتوانمیمثالً کرد.نقدمتعددي
اینردکهاستایناولویتماگمانبهاماداشته؛مارکسیسیاسیتصاداقمفاهیمازنادرستی

تشریحرامارکسیسیاسیاقتصادبهدمرویکرشناختیمعرفتمبانیازیکیبکوشمنوشتار
سازوکارهايآنتبعبهومایهسرسیاسیاقتصادازهابدفهمیازبسیاريمنشاءکهکنم

است.داريسرمایهنظامبدیلسويبهرويپیشْ
کنم توافقی کم یا بیش عام بر سر این نکته وجود داشته باشد که ما در ایران فاقد فکر می

فلسفی و فراگیري -(و اصوالً سنت جدي آموزش علمیشناسیو هگلشناسی سنت مارکس
اي بوده است که گونهطقی) هستیم. اوضاع و احوال ما بهورزي به روشی منسجم و مناندیشه
زبان خودمان هاي دیگران بهي اندیشهاه ترجمهفلسفی را معموال از ر-ي علمیهااندیشه
اتکنیم. هنوز حجرد رابطه برقرار طرز دردناکی مها باید با میانجی و بهو با آنگیریمفرامی

ياي جاافتادههشناختی، اقتصادي و جز آن مترادفهاي فلسفی، جامعهبراي بسیاري از واژه
کم خوب است که خوانش بریم دستسر میکه در چنین وضعیتی بهرایجی نداریم. حال

تر از خودمان را غنیمت بدانیم اي فرهنگی و علمی بسیار فرهیختههبهترین تولیدات محیط
را بخوانیم، سپس تأملی بر ها ي نخست آنهم برسانیم، در وهلهها آشنایی بهبا آن

ها در سطحی باالتر از پیش به مان انجام بدهیم و اگر ممکن بود با میانجی آنهايآموخته
بار خودمان بپردازیم. من مدعایی بیش از این فالکتپردازي و تغییر وضعیت گونگی نظریههچ

و و سوردهاي اینآاي هستم بین بخش کوچک ولی پراهمیتی از بهترین دستندارم. میانجی
سمت اهمیت ویژه جوانان را بهوانم توجه بهي زبانی خودم. امیدوارم از این راه بتجامعه
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زي که در هر عصري واجد اهمیت ورزي جدي، سخت و پرزحمت علمی جلب کنم چیاندیشه
1بوده است.

زباننویسندگان معاصر به مخاطب فارسیهاي اخیر در پی شناساندن برخی ازمن در سال
نویسند و در تالش براي هاي نظري و عملی گذشته میبوده و هستم که در پرتو شکست

ي همهکهاستایننظرم درست رکسیستی هستند. بههاي ماتر در اندیشهایجاد انسجام بیش
م قدري کبه آثار این نویسندگان دستي منسجم انتقادي داریم نسبتدیشهي انما که دغدغه

نین جز این، چتوانیم نقدشان کنیم. بهکاوي علمی نشان بدهیم و سپس البته اگر میکنج
بر یرانسانی حاکمي غاي از ماهیت سرمایه و مناسبات وارونهآثاري حاوي نقد خردکننده

داري با صورتک انسانی در کشورهاي بر آن هستند چیزي که در سرمایههاي مبتنینظام
کردند) به را تجربه می» دولت رفاه«نوعی از شمال و غرب اروپا (و دیگر کشورهایی که 

م و ایه داریکه بسیاري از ما فقط تصوري از سرماستاموشی سپرده شده بود. واقعیت اینفر
لت رشد شناسیم (عاش نمیشکل مفهومی و در تمامیت وارونهرا بهاي چنین پدیده

2ونبیان رابرت آلبریترو است). بهاینزآنارشیسم نیز تا حدودي ااي رفرمیسم و حتگونهقارچ

ن آییم. ایشمار میآن بهي ما کم یا بیش مخلوقات در اثر سیصد سال حاکمیت سرمایه همه
رزش ي مجرد قانون اما کم یا بیش به مناسبات ناشی از سلطهي معناست که همهاینگفته به

ایم که براي این خویشاوندزدایی باید شدگی موجود در جهان امروز چنان خو کردهو به بیگانه
خودمان را از راه آموزش دائمی (نظري و عملی) هشیار نگه داریم تا از قدرت تخدیر آن 

) شودي هنر مثال انجام میچه در زمینهبر آنالوهي اجتماعی نیز (عسطح نظریهبکاهیم. در
اي باید ابداع شود از آن دست که در آثار تونی اسمیت، کریستوفر هاي نوشتاري ویژهروش

مان زیر این سلطه خورد تا از دیدار خویشتنچشم میآرتور و رابرت آلبریتون و دیگران به
گري هاي نظري دیه حیرت بیفتیم. اگرچه سنتجز آن) بش یا بهاي ناب(در شکل امتدادیافته

سانی، ي سرمایه بر هستی انتصویرکشیدن سلطهب فرانکفورت و نظایر آن هم با بهمثال مکت
شدگی را چنان چیره بر تمامیت زندگی شدگی و مسخايا شئبردند امما را به فکر فرو می
-ه نحلهکحالیکرد. درغلبه میمیدي بر خواننده کردند که استیصال و نواجتماعی توصیف می

شان دارم با تکیه بر تضادهاي درونی سرمایه نشان هاي جدیدي که من سعی در معرفی
ویتی ها با تکیه بر سوبژکتیدهند که اتفاقا راه براي فاعلیت و عاملیت انسانی باز است. آنمی

تمامیت هستی ي سرمایه بر هاي گوناگون اجتماعی و ناممکن بودن غلبهطبقات و گروه
کنند.انسانی و اجتماعی ما به امکان گذار عقالنی و انقالبی به فراسوي آن اشاره می
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یا مارکسیسم 3مندنام دیالکتیک جدید یا دیالکتیک نظامحال امروز با رویکردي نو بههربه
یدهاي بر تجرشناسی مبتنیشناسو روش» سرمایهمنطق«رو هستیم که به ههگلی جدید روب

هگلی در مارکسیسم (مثال لوچو اي تحت تاثیر فضاي ضدّ که دورهپس از اینـ الکتیکیدی
کند. اي میتوجه ویژهـ محاق رفته بودنمایندگان نظري آن) بهيمثابهکلتی و لویی آلتوسر به

لم عفقط تفسیر آن را، با کمکمارکس و نهيسرمایهبازسازيعالوه این نحله اساسابه
گرفته از شناختی الهامروش-(ها)ي جدید نظريهدف این نحلهدر نظر دارد.هگلمنطق

ورزياي اجتماعی و اندیشهیدهپديمثابههگل متمرکزشدن بر تمامیت مفهوم سرمایه به
ي روابط درونی و ضروري آن (دیالکتیک ساختارهاي آن هنگامی که در فکر بازسازي بارهدر

پیوند دادن آن با دیگر سپهرهاي زندگی اجتماعی و از گونگیهچنین چشده باشد) و هم
منطق 4مفهوم-شناختی واژهروش-ي جدید نظرياست. در این نحلهجمله سپهر تاریخ

شود و این همان چیزي است که کمال اطهاري به آن نقد دارد.کار گرفته میسرمایه بسیار به
قانون؟یامنطقمفهوم-واژه

ي انتقادي من به نگارش درآمده اطهاري که در پاسخ به اشارهي کمالدر بخشی از نوشته
است چنین آمده است:

ه شناختی بهستی-رویکرد فلسفیچه اسدپور براي دفاع از آن شمشیر کشیده است،آن«
ن به انتزاعیات جاي رویکرد تاریخی مارکس به آن و برتري داداقتصاد سیاسی به

ها در هستی جهانی، انسانموجودیت تجربی بالفعل«جايبهسرمایهشناسی هستی
است. (ایتالیک از من است)»شانتاریخی

اسم چند سطحی نشاند و بهآن میجاي قانون تاریخیهرا بمنطق سرمایهرویکردي که
و گریزناپذیر از منطق کردن تحلیل، جامعه را از تاریخ تهی کرده و آن را به بازتابی ساده

را بر سر خود دیالکتیک مارکسیشدگی تبدیل نموده،ايانواع شئصورتسرمایه به
تبدیل کرده است. (تاکید و ایتالیک از من است).هگلیبازایستانده و به

و اقتصادداري و رهایی برپایی بدیل نظام سرمایه…«ي ضرورت بارهکمی جلوتر نیز دراو 
م جاي مفهوعینی و علمی قانون بهمفهوم (قانون سرمایهاز…جامعه، و درنتیجه انسان

ب مخالفت ترتیاینیتالیک از من است) گفته بود و به(تاکید و ا)»انتزاعی و فلسفی منطق
نظرش انتزاعی و فلسفی است بیان داشته مفهوم منطق سرمایه که به-خود را با کاربرد واژه

بود.
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یق گوییم و نیازي به تبیین و تدقزبان مشترکی سخن میکند که ما بهشاید اطهاري گمان می
ت. دهد که چنین نیسي باال نشان میبریم نیست. اما همین چند جملهکار میمفاهیمی که به

موجودیت «(که از مارکس گرفته شده است) دانم منظور او از بیان این جملهمثال من نمی
ست و چرا باید چنین جا چیدر این» شانها در هستی جهانی، تاریخیتجربی بالفعل انسان

تنهایی براي شناخت وضعیتی که در آنها بهتصور کنیم که موجودیت تجربی بالفعل انسان
دانم نمیمنوالهمینفلسفه نیست؟ به» انتزاعیات«ه کند و نیازي ببرند کفایت میسر میبه

اي جقانون بههاي منطق و مفهوم-نتزاعی و تحلیل تاریخی، و واژهچرا فلسفه و علم، تحلیل ا
ند؟ من ادیگر تلقی شدههاي یکي دیالکتیکی با هم درك شوند تقابلکه در یک رابطهاین

ی. فهمم و درنتیجه غیردیالکتیکمی» یا این یا آن«بر هاي او را تجلی یک رویکرد مبتنیجمله
هومی مف-تنها واژهست فلسفی و انتزاعی ولی قانون نهمفهومی ا-از دیدگاه او منطق واژه

و اي غیرفلسفیاي علمی، تاریخی و عینی (عینی واژهفلسفی و انتزاعی نیست بلکه واژه
ي که اطهاري اهاي دوگانهآید؟) است. من تردید دارم که تقابلشمار میغیرانتزاعی به

م و فلسفه ي علترتیب پیش نهاده است واقعیت داشته باشند. پس الف. ابتدا باید رابطهاینبه
دیگر را به کوتاهی بررسی کنیم، ب. سپس ببینیم که تفاوت و شباهت علم طبیعی با با یک

رو چه شباهت و تفاوتی با هم مفهوم قانون در این دو قلم-علم اجتماعی در چیست و واژه
هاي اجتماعی به چه روشی ممکن مندي»قانون«هاي طبیعی و دارد و اصوال شناسایی قانون

یم. منرا قضاوت کن» قانون تاریخی سرمایه«ا نادرستی اصطالح شود، و پ. درستی یمی
(ي هي علم با فلسفکنم تا بر اساس بحثی پیرامون رابطهنخست در این قسمت کوشش می

، با هم »هم این و هم آن«دو در پیوندي دیالکتیکی، یعنی دیالکتیکی) نشان بدهم که این
تاریخی هستند.هایی برند و در ضمن هر دو پدیدهسر میبه

فلسفهوعلمدیالکتیک
ي علوم گوناگون بارههاي بسیاري دراو حاوي بحثعلم منطقچنیني هگل و همنامهدانش

ها مفاهیم این علوماز جمله مکانیک، فیزیک، ریاضیات، و نظایر آن است. هگل در این کتاب
مفاهیم جدیدي بر اساس این کند و اند نقد میکار بستهاي که بهشناسیرا بر اساس روش

ات یاضیات به انتزاعیر…«نویسد: ي ریاضیات میبارهدرنامهدانشدهد. مثال درنقد رشد می
اي شیوههنوز چیزهاي محسوس هستند، ولو بهها پردازد؛ اما اینعدد و مکان می

ه امروزي مقوالت زندگی اجتماعی همان که کردن همهیا در نقد روش کمّی5.»…انتزاعی
در حقیقت، «نویسد: در علوم اجتماعی هم رایج است میاحت» علم اقتصاد«علت هژمونی به

القی خهایی مانند آزادي، قانون، زندگی ااگر دانش دقیق را رد کنیم و رضایت بدهیم که ابژه
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گیري، محاسبه و بیان کنیم هاي ریاضی اندازهتوانیم با فرمولخود خدا را چون نمیاو حت
ینديآشان شرح دهیم، شناخت ما با وضعیت بسیار ناخوشرفاً در حالت بازنمایی مبهمص

6».شودمواجه می

ي را در چنبره» علم اقتصاد«است که گرایی کم توافق داریم که این همان روش کمیتدست
ه در گرایی ریشسویه تبدیل کرده است و البته این کمیتخود گرفته و آن را به علمی یک

در شکل رایج دانشگاهی خود، به » علم اقتصاد«داري دارد. سازوکارهاي اقتصاد سرمایه
میانجی ریاضیات، به دانشی غیراجتماعی و ابزارانگار تبدیل شده است و قادر به کسب شناخت 

اي هتواند به مردم خسته از بحراندلیل نمیهمینبه» علم اقتصاد«امعه نیست. عمیقی از ج
د بکنند. اما علوم گوناگون همیابی به یک زندگی خوب چه بایکه براي دستدائمی بگوید 

ها رشد یافته است هاي آني مفاهیم و روشخود از مفاهیم فلسفه که در اثر مطالعهينوبهبه
ي آن نیز دانشمندان علوم طبیعی و علوم کنند. نمونهبراي درك بهتر جهان استفاده می

ي مونهگیرند. اما یک نکار میدیالکتیکی را با روشنی بهلسفی و اجتماعی است که مفاهیم ف
توان سراغ گرفت (که البته علم و فلسفه را در مارکس می» نهادسازيهم«بسیار بارز از 

ه تر بمیراث گذاشته است چیزي که پایینهاي خاص خود را نیز براي آیندگان بهدشواري
رد، وام گرفت نقد کی را در پرتو روشی که از هگل بهکنم) که علم اقتصاد سیاسآن اشاره می

ي ارتباط بارهاز آن فراروي کرد. هگل درسرمایههاي درونی آن را نشان داد، و درتناقض
فلسفه تکامل خود را به علوم تجربی مدیون است، اما «نویسد: نزدیک بین فلسفه و علم می

و نیز دهد(یعنی شکل امر پیشینی) را میترین شکل آزادي اندیشه ها اساسیبه محتواي آن
شان و امر تجربی، اعتبار ناشی از ضرورت را در اختیار این هايجاي تکیه بر گواهی یافتهبه

7».دهدمحتوا قرار می

توان گفت که علوم گوناگون در هستی عینی یعنی در ساختارهاي می8بیان روي باسکاربه
کاوند، چیزي که او آن را هاي آن میمنديدر قانونشان یعنیي مورد پژوهشاصلی پدیده

نامد و فلسفه در روش و مفاهیم تلویحی رشدیافته از سوي این علوم شناسی علمی میهستی
شناسی فلسفی یعنی اندیشیدن به تمامیت ها هستیگیري از آنکند، و با بهرهتحقیق می

هد. دهاي گوناگون را رشد میها و الیهدهمندي جهان و نیز دیالکتیک بین پدیها و الیهپدیده
وردهاي علوم محدود است، یعنی به یک الیه از طبیعت یا به یک پدیده و آجا که دستاز آن
پردازند، پس قادر به تبیین تمامیت (توتالیتی) واقعیت نیستند اما مندي خاص آن میقانون

وجودیت خود به این علوم نیازمند است آید. فلسفه براي مي این امر بهتر برمیفلسفه از عهده
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اي همنديي جهان، الیهبارهها را درو در شکل پسینی، مفاهیم تلویحی رشدیافته از سوي آن
رغم دربرگیريبخشد و بهشان را وضوح میدیگر و ساختارهايها با یکي این الیهآن و رابطه

ي بنابراین رابطه«نویسد: باره میاینرکند. هگل دها را نقد هم میاین علوم روش و مفاهیم آن
علم نظرورانه با سایر علوم صرفاً به شرح زیر است: علم نظرورانه فقط محتواي تجربی سایر 

نحو امر کلیهمینبرد؛ بهکار میکند و بهرا تصدیق میگذارد بلکه آن علوم را کنار نمی
ن محتواي خویش عنواو غیره را بهها بنديانین، طبقهایجادشده توسط این علوم مانند قو

برد ار میکها نیز بهت دیگري را در این کلیاین مقوالبربرد؛ عالوهکار میکند و بهتصدیق می
مندي محض به نتایج معرفتی علم علت عالقهفلسفه به9».…بخشدها اعتبار میو به آن

در واقع معطوف است به اشگرداند بلکه عالقهسوي پراتیک علمی برنمیش را بهاتوجه
هابخشی به آنمجموعه مفاهیم تلویحاً موجود در پراتیک علم که براي دانشمندان وضوح

گوید داراي کارکردهاي طور که باسکار میتواند همانچنین میاهمیتی ندارد. فلسفه هم
اري همان کها روشنی بیندازد. اینآنهاي علمی باشد و بر مفاهیمجدلی در رابطه با پراتیک

ها یادآوري داد. او به آناست که هگل در ارتباط با علوم و دانشمندان مختلف انجام می
ان شاند اما در پراتیک علمیباوري روي آورده، در حرف، به اتم»متافیزیک«کرد که از ترس می

معناي هب» متافیزیک«دهد که نبود ها هشدار میاندیشند. جاي دیگري به آنواقعاً فلسفی می
هاي عینتواند بین تمعناي درك فلسفی بد است که نمینبود درك فلسفی نیست بلکه به

ترتیب فلسفه تضاد درونی بین باورها اینبه11ارتباطی درونی برقرار کند.10ي فاهمهسویهیک
اربیان باسکدهد و خصلت انتقادي خود را نیز. بهها نشان میو پراتیک دانشمندان را به آن

که جهان استهاي علمی الف و ب اینفعالیتتواند به ما بگوید شرط احتمال فلسفه می
ا هتواند به ما بگوید که ساختارهاي این الیههاي س و ش باشد اما نمیتفکیک شده بین الیه

شدن معناي این گزاره اند. براي روشنها فعالآن الیهها درگونه هستند و کدام مکانیسمهچ
شود بیندیشیم که بر اساس آن گفته میداريي سرمایهزنم: به باور رایج در جامعهمیمثالی 

، نفسه کاربست قوانین طبیعی فیزیکنفسه فناوري و فیدارانه فیهاي سرمایهکه تکنولوژي
ورانه و آنوعی جبرگرایی فنترتیب بهاینمکانیک، شیمی و نظایر آن هستند و به

ها اي از پسامدرنابل این نظریه عدهشود. در مقآوري دامن زده مینفرایند ف» بودنطبیعی«
ي بارهردلیل دهمیناید از نفوذ علم آن خالص شد و بهاند که براي مقابله با نفوذ غرب بگفته

يشمول طبیعی را به مرتبهاند. یکی از این رویکردها قوانین جهانبحث کرده» علم بومی«
ترتیب خصلت اجتماعی و اینکشد و بهوري فرا میآساخت فندر کنندهتنها عامل تعیین

شمولشود. و دیگري با انکار وجود این قوانین جهانلحاظ تاریخی معین آن را منکر میبه
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ي آن کاهش دهد. ورانهآي فنکند تا روابط اجتماعی و تولیدي معینی را به جنبهتالش می
ید که در تواند به ما بگودیالکتیکی می-کلی درك فلسفیطور ي علم یا بهکه فلسفهالیحدر

سررو هستیم که در ارتباطی عمودي با هم بههجا با دو سطح یا دو الیه از واقعیت روباین
رو هستیم که با پاگیري و استقرار هشمول طبیعی روبسو با قوانین جهانبرند. از یکمی

ي علمی ساختارهاي جهان ی گوناگون و مطالعهترش علوم طبیعداري، و در فرایند گسسرمایه
ر گرفته کاي خاص در تولید وسایل تولیدي و غیر آن بهاطبیعی، با سرعتی مهیب و به شیوه

ه اجتماعی جامع-لحاظ تاریخی معین اقتصاديدهی بهاند. اما از سوي دیگر با یک سازمانشده
يهاي آن در وهلهورانه و نوآوريآفرایند فنرغم تاثیرپذیري خود از این رو هستیم که بههروب

روهاي دانیم که نیترتیب حاال میاینکننده در این رابطه است. بهنهایی تحلیل عامل تعیین
دانیم که قوانین طبیعی ن میوجود ندارد و در ضم» خنثی«و علم » خنثی«تولیدي 

بط دانیم که رواضمن میهم وجود ندارد. در» علم بومی«نام ند و چیزي بهاشمولجهان
- نندهکي نهایی تعییندر وهله«لحاظ تاریخی معین است که ي بهتولیدي حاکم بر هر جامعه

اال بیفزایم، اي را بر نکات بوري است. اما بالفاصله باید نکتهآگونگی تولید و کاربست فنهچ» ي
اي مثالً براي جامعهوريآتواند به ما بگوید که کدام نوع فنکه فلسفه نمیهم اینآن

ارهاي که به ساختگونه باید تولید شود زیراهوري اصوالً چآدارانه الزم است و این فنغیرسرمایه
دهی بدیل در این معنا آگاه نیست. از نظر چنین سازمانجهان فیزیکی و اقتصادي و هم

نیازي به علم صورت ایندادند درعیت آن را تشکیل میمارکس اگر پدیدارهاي جهان واق
مندي جهان و فرارفتن از سطح مندي براي درك الیهبود. بنابراین علم تالش نظامنمی

ها پردازي آني انضمامی و مفهومرو اندیشهها در قلمپیوستن این الیههمپدیدارها است. اما به
محصول البته هم علم و هم فلسفه12دیالکتیکی دارد.-اي است که تربیت فلسفیکار اندیشه

اره وها نیز هملحاظ تاریخی معین هستند و نتایج هر دوي آنهاي بهفعالیت اجتماعی انسان
تواند در معرض بازبینی و تصحیح قرار بگیرد.می

هم و بگویم لم را توضیح بدع-ي فلسفهپایگی تقابل دوگانهامیدوارم تاحدودي توانسته باشم بی
از هم نیاز دارند. حاال پسبرند و بهسر میدیگر بهکدو در پیوندي دیالکتیکی با یکه این

تنیدگی علم و فلسفه نوبت آن رسیده است که ببینیم اصوالً کشف بحث پیرامون درهم
شود وگونه انجام میو سپهر اجتماع چههاي گوناگون در سپهر طبیعتپدیدهمنديقانون

ندي اجتماعی را بررسی کنیم و م»قانون«ي بعدي تفاوت بین قانون طبیعی و در مرحله
را.» قانون تاریخی سرمایه«سپس نابسندگی اصطالح 
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جامعه؟وطبیعتدر»قانون«کشف
ي خود به جهان طبیعی و جهان اجتماعی را ناتورالیسم شناسانهباسکار رویکرد هستی

وحدت نوعی ه این معنا است که این رویکرد بهي ناتورالیسم بنامد. واژهمی13انتقادي
که از این منظر موضوع شناخت طبیعی و اجتماعی باور دارد. زیراشناسی در هر دو سپهر روش

ي اندرکار است. واژهظر و سازوکارهاي دستنهاي موردسپهر ساختارهاي پدیدهدر هر دو
- اینانتقادي در این اصطالح داللت بر تفاوت بین جهان طبیعی و جهان اجتماعی دارد. به

الح ناتورالیسم انتقادي هم شباهت و هم تفاوت بین این دو جهان را در نظر ترتیب اصط
همانی ننوعی ایگیریم که بهم فاصله میگیرد. با بیان تفاوت این دو جهان از پوزیتیویسمی

گیریم کهها از هرمنوتیک فاصله میرو معتقد است و با بیان شباهت آنروش در هر دو قلم
باور دارد. اما ابتدا از تفاوت بین این دو بگوییم. تفاوت مهم بین جهان به تفاوت محض این دو 

وابط اجتماعی استوارند و که ساختارهاي اجتماعی بر راستطبیعی و جهان اجتماعی در این
حاظ لها بهکه آناند. یعنی اینجهان طبیعی متفاوتشناسی از لحاظ هستیدلیل بههمینبه

د. ها هستنهاي معنادار و خودادراکی انسانفعالیت انسانی و کنششناسی مشروط به هستی
ها، معناها و باورها نیز اهمیت بسیاري دارد (دربرگیري دانیم که درك این کنشو البته می

ش اعنصر هرمنوتیک در کار پژوهشی). اما علم اجتماعی برخالف رویکرد هرمنوتیک مشغله
اش شرایط اجتماعی هاي اجتماعی نیست، بلکه مشغلهها و باورهاي افراد و گروهفقط کنش
رتیب تاینگیرند. بهها در آن شکل میاست که این کنشي ساختاريها و آن زمینهاین کنش

هند. دها را شکل میتوان جدا از ساختارهایی تفسیر کرد که پراتیک مادي انسانمعناها را نمی
وط به فعالیت و کنش و ادراك انسانی هستند جا که ساختارهاي اجتماعی مشردر ضمن از آن

هاي ژهتر از ابهاي علوم اجتماعی خصلتی اجتماعی و تاریخی دارند و بسیار بیشبنابراین ابژه
علوم طبیعی وابسته به شرایط و وضعیت معین هستند.

جا است که هر دو از ساختارها و جهان طبیعی و جهان اجتماعی در ایناما شباهت
رو لمویژه در قطور نسبی داراي دوام و ثبات هستند (بهشوند که بهایی تشکیل میسازوکاره

آورند) و همین هاي بسیار مدیدي دوام میاند و براي مدتطبیعت این سازوکارها فراتاریخی
ساختارسازد. این امر که جهان داراي پراتیک علمی و شناخت را ممکن میها است کهویژگی

بخشد.انش علمی نیز خصوصییت ساختاري میسازد و به درا ممکن میو نظم است علم 
رو طبیعی و اجتماعی مطالعه کنیم؟توانیم این ساختارها را در قلمگونه میاما چه
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کنم و سپس جهان اجتماعی را. گفتیم که کار ي جهان طبیعی را بررسی میابتدا مطالعه
د. مند هستنبیعی است. این ساختارها قانونهاي طي ساختارهاي پدیدهعلوم طبیعی مطالعه

بیان باسکار ذات چیزها دارد. مثال ساختار اتم هیدورژن مندي ریشه در ساختار یا بهقانونو 
اي است که در شرایط مناسب ترکیب دو اتم از اولی با یکی از گونهو ساختار اتم اکسیژن به

توان ساختار چیزها و طور میهد. اما چهدمند مولکول آب را تشکیل مینحوي قانوندومی به
رو علوم طبیعی این مطالعه از راه ترتیب دادن ها را مطالعه کرد؟ در قلمهاي حاکم بر آنقانون
يي آزمایشگاهی ممکن است. یعنی در محیط آزمایشگاهی بسته یک محرکههاي بستهنظام

که ورتیصبیان هیوم درکند یا بهمیعلیتی معین همیشه همان تاثیر و همان نتیجه را تولید 
رو اینها ازایشنظر باسکار آزمنامیم. بهمندي میدادها را قانونگاه ب و این توالی رويالف آن

کنند که شوند که سازوکارهاي طبیعی در جهان بیرونی در نظامی باز عمل میممکن می
ها وقتی دانشمند آزمایشگاهی آنشود. اماها در برابر حواس ما میمانع از بروز مستقیم آن

شان هست. نظام باز به محیط ي مناسبی ایزوله کند امکان کشفرا در نظام یا محیط بسته
دهد جایی که سازوکارهاي گوناگونی در ترکیب، تعامل، برخورد بیرون از آزمایشگاه ارجاع می

کنند. ف جهان را خلق میدادهاي مختلها و رويدیگر وجود داشته و پدیدهو در تقابل با یک
کنند، اما در ي آزمایشگاهی هم وجود دارند و عمل میاین سازوکارها بیرون از شرایط بسته

يجهت نیز شرایط بستههمینها را شناسایی کرد و بهتوان آنسختی مییرونی بهشرایط ب
نیم. کشناساییها راي عمل آنها الزم است تا بتوانیم نحوهآزمایشگاهی براي شناسایی آن

اي هنظر در محیط بیرون یا در نظام باز با فعالیت انبوهی از سازوکارزیرا فعالیت سازوکار مورد
. راحتی ممکن نیستدیگر درآمیخته است و امکان ایزوله کردن و در نتیجه شناسایی آن به

ل از الگوي افزاید که ساختارهاي واقعی در بیرون از آزمایشگاه مستقاو در همین زمینه می
کنند.ها عمل میگاهی در تقابل با آناگاه ب) و حتکه الف آنصورتیدادها (درواقعی روي

مند هستند و داراي ان قانونشي ساختارهايگوید که چیزها به واسطهباسکار در ادامه می
ی از ناشتوانند اعمال بشوند یا نشوند. در ضمن قوانین علیتی نیرو. اما این نیروها می/قوه

توجه ما را » نیرو/قوه«ي درك کرد. کلمهگونهرایشهاي باز باید گساختار چیزها را در نظام
هاي به وجود قدرت» گرایش«ي کند و کلمههاي اعمال نشده معطوف میبه وجود قدرت

ند که هستاي ها نیروهاي بالقوهداللت دارد که شاید تحقق نیافته باشند. گرایشاعمال شده
که در اینکه فعال باشند بیبیابند یا اینطور کامل تحققکه بهایناید اعمال شوند بیش

گویند میها نشان کنیم. گرایشکه ما دركاینیابند بیي خاصی تجلی یابند یا تحققنتیجه
ته ي تجلی نیافگویند چه چیزي احتماالً به شیوهکه چه چیزي اتفاق خواهد افتاد بلکه می
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ها ما را که تأثیرات بالفعل آن را ببینیم یا نبینیم. آناتفاق افتادن است، فارغ از اینل در حا
برند که در آن چیزها واقعاً در حال اتفاق افتادن هستند فارغ از به سطحی از واقعیت فرامی

ها و نیروهاي مختلفی در یک نظام باز وجود دارند اما شان. گرایشآمدهاي بالفعلنتایج و پی
یز نها یابند و درجه و میزان قدرت و تأثیر آنها به تحقق و فعلیت دست نمیي آنلزاماً همها

ل و علهاگرایشکننده یا ضدّهاي تعدیلدلیل وجود عاملتواند بهسان نیست. این مییک
مطالعه هستند.متقابل باشد که همگی قابل

شکل آزمایشگاهی در ها هم بههاي آنمنديي ساختارهاي اجتماعی و قانوناما آیا مطالعه
طبیعی هايهاي پدیدهعلت تفاوتبه این پرسش بهواسطهمحیط بسته ممکن است؟ پاسخ بی

در تحلیل «نوشت: سرمایهدانیم که مارکس درحال میاینماعی منفی است. و باو اجت
قدرت تجرید[هاي شیمیایی.آید و نه معرفکار میهاي اقتصادي نه میکروسکوپ بهشکل

ه کند کدان فرایندهاي طبیعی را در جایی مشاهده میفیزیک…]باید جایگزین هر دو شود
ترین نقش را در آن دارند، یا کننده کمدهند و تأثیرات مختلدر بارزترین شکل خود رخ می

از جریان فرایند در[زند که هر جا که امکان داشته باشد، در شرایطی دست به آزمایش می
رو توان دید که در قلممعنی میاینبه14».مطمئن باشد](تأکید از من است)حالت ناب خود
چه مارکس درنشیند. آیا از آنهاي شیمیایی میمیکروسکوپ و معرفجاي اجتماع تجرید به

ي توان چنین نتیجه گرفت که منظور او از تجرید همان نظام بستهگوید نمیباال می
فیلسوف ما شکل-تجرید در ذهن دانشمندجا با کاربست روشکه در اینآزمایشگاهی است 

) معینی را در هنگام منديکه مارکس هم ساختار و منطق (قانونگیرد؟ یعنی اینمی
توانندهایی که میي دیگر ساختارها و نیروها و قانونداشت فرایند پژوهش، جدا از همههعرض

ند بازسازي واقعیت در فکر داشته باشند، در حالت ناب بر این فرای» کنندهتأثیرات مختل«
چه که در باال پیرامون تفاوت نظام بسته کند؟ اگر چنین باشد آیا مطابق آنخود، پژوهش می

ریخ توانند در تاهاي) سرمایه یا ساختارهاي اصلی آن میمنديو نظام باز گفتیم منطق (قانون
ه کردیم به بحثی کنباید بناتعدیلی تحقق بخشند؟ آیا وهیچ جرحدر نظام باز خود را بییعنی 

که معموالً از گرایش نزولی نرخ خود را در شکل گرایش و نه قانون نشان دهند؟ مگر نه این
گوییم که ریشه در ساختارهاي اصلی سرمایه دارد. این کاهش نرخ سود در سطح سود می

ر حالت ناب خود یک قانون علمی بررسی ساختارهاي اصلی سرمایه یا منطق آن، یعنی د
ود هاي دیگري در مقابل خگرایشاست اما در سپهر باز تاریخ گرایشی نیرومند است که با ضدّ 

ی دانیم کحال ما هرگز نمیاینیش بسیار نیرومند است اما باشود. اگرچه این گرارو میهروب
داري را از این هم مرگ سرمایهدلیلهمینرا از پا خواهد انداخت. بهداريو چه زمانی سرمایه
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ي اخواهم اشارهي انتظار است. در پایان میراه انتظار کشیدن نه روش فعال که روش منفعالنه
ناي معاست. این بهسرمایههاي جدید بازسازيکه هدف دیالکتیسینداشته باشم به این

طبیعی و جهان اي بین جهانواسطهکه برخی اصطالحات مارکس را که شباهت بیاستآن
ها اصطالحاتی که با جاي آنکنند و بهتر استفاده میکند کماجتماعی به ذهن متبادر می

ز توان اه با حالت نخست میبرند. در رابطکار میتر بهجهان اجتماعی سازگارتر است بیش
رو استآننطق. تفاوت بین این دو اصطالح ازمندي یا قانون نام برد و در حالت دوم مقانون

یري ناپذبرد جایی که قوانین سرسخت و تخطیکه قانون معموالً به جهان طبیعی نسب می
بب سگاه مجبورند بهشمول هستند و البته در دنیاي باز بیرون از آزمایشوجود دارد که جهان

مفهوم منطق به جهان اجتماعی ارجاع -تعدیل شوند. اما واژهوحضور نیروهاي دیگري جرح
هاي اجتماعی تغییر از سوي عاملهمیشه قابلاندرکار که سازوکارهاي دستدهد ومی

هستند.
» یخیقانون تار«توانم به اطهاري انتقاد کنم که اصطالح کنم حاال در پایان مطلب میفکر می

چه که در باال گفته شد، تاریخ را باید نادرست استفاده کرده است. زیرا مطابق با آنرا به
باز تلقی کرد که در آن انبوهی از نیروهاي گوناگون، انبوهی از سازوکارهاي نوعی نظام 

علت نبودگوناگون و انبوهی از ساختارهاي گوناگون با هم در تعامل و برخورد هستند و به
در سطح تاریخی که در آن یک قانون علیتی بتواند خود را جدا از دیگر وجود یک نظام بسته

هاي تاریخیرسیم که در سطح تاریخی با گرایشاین نتیجه میها تحقق بخشد بهقانون
که تاریخ محصول تعامل ناپذیر. زیراهاي سرسخت و انعطافرو هستیم و نه قانونهروب

هاي مختلف گذاريبردهاي حاد طبقاتی و سیاستهاي مختلف و نسازوکارها و گرایش
کنند که وضعیت هایی را ایجاد میشوند و جریان پدیدهها است که با هم ترکیب میدولت

يشدههاي تأملها و تجربهدانیم (بر اثر پژوهشچه میدهند. اگرتاریخی خاصی را شکل می
ر دترین نیرویی است کهکنندهمندترین و تعیینترین، قدرتخودمان) که سرمایه بزرگ

د توانحال نمییناي سال گذشته عمل کرده است ولی بااندوي معاصر در طول سیصدجامعه
هایی که در سطح تاریخ در ي خود را متحقق کند. مقاومتبدون اختالل و مزاحمت اراده

ه خم ی موفق بحال در مقاطع مختلفبهشود تاکنندگی سرمایه انجام میهاي شئشبرابر گرای
ر هایی دیگجایی موقت آن با نظامانحراف آن از مسیرش و یا جابهاکردن این منطق و حت

ایم آن را به تاریخ گذشته تبدیل کنیم.شده است اما هنوز نتوانسته
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آلبریتون و موضوعات دیگري -سکین-هاي اونوتر به دیدگاههاي دیگر بیشدر نوشته
اي گذرا کرده است.ها اشارهپردازم که اطهاري فقط به آنمی

هایادداشت
گره زده است، زیرا قرار است آنان سبب تر یقیناً امید خود را به جوانانخوردهنسل سال«. 1

هتوان چنین امیدي به جوانان بست که همان کرفت جهان و علم شوند. اما هنگامی میپیش
ن بزدلی ایبرعالوه…ولیت کار پرعذاب و تلخ روح را بپذیرندوهستند باقی نمانند، بلکه مس

خیلی هم در «گوید میمانع دیگري براي شناخت از حقیقت است. ذهن تنبل خیلی زود 
ا شنویم امگفتارهاي منطق را میرویم و درسپردازي جدي نیستیم. البته میمورد فلسفه

ها را فراگرفت و از طرق بسیاري به آدم توان انواع مهارتمی…»دهند.ها ما را تغییر نمیاین
م سر داریتوان به کارمند فاضلی بدل شد و براي مقاصد خاصی که درمطلعی بدل شد؛ می

آموزش دید. اما پرورش ذهن براي چیزهاي واالتر و تالش و مشقت در این راه چیز دیگري 
ي ما میل و اشتیاق براي امري بهتر در جوانان سربرآورد توان امیدوار بود که در زمانهاست. می

ي حسن. ترجمهنامهدانش(گ. هگل:» کاهی از شناخت ظاهري اکتفا نکنند.و آنان به پر
.مرتضوي، منشترنشده)

2 .Robert Albritton, Dialectics and deconstruction in political economy 1999
3 .The New Dialectic, Systematic Dialectic
رسد که این نظر میام. بهوام گرفتهي هگل بهنامهمفهوم عبارتی است که از دانش-واژه. 4

پردازد ي معینی میت هنگامی که به پدیدهاسزبان و فکرعبارت حاوي فراگیري سطح و عمق 
کند.و آن را بررسی می

.ي فلسفینامهدانشگ. هگل:. 5
.همان منبع. 6
.همان منبع. 7
8 .Roy Bhaskar: A Realist Theory of Science, 1978

ي علم، هي فلسفبریتانیایی است که آثار بسیاري در زمینه-روي باسکار فیلسوف علم هندي
هاي رایج دانشگاهی و نقد شناسیتفاوت جهان طبیعی و جهان اجتماعی، دیالکتیک و روش

هاي پژوهشهاي دانشگاهی و روشسزایی بر بسیاري از رشتهها نوشته است. او تأثیر بهآن
هاي شود. از جمله کتابادي شناخته مینام رئالیسم انتقا داشته است. مکتب او معموالً بههآن

ي زیر اشاره کرد:توان به چند نمونهو میا



فروغ اسدپور|230

Scientific realism and human emancipation, 1986
Dialectic, the pulse of freedom, 1993
From east to west, odyssey of a soul, 2000
Interdisciplinarity and climate change, transforming knowledge and practice for our
global future, 2010
Philosophy and the idea of freedom, 2011

.همان منبع. 9
10 .Understanding
د؛ باید از متافیزیک پرهیز کندرست است که نیوتون آشکارا هشدار داده بود که فیزیک «. 11

وجه مطابق با این هشدار عمل هیچاما ضمن احترام به نیوتون باید گفت که خود او به
.نامهدانش».نکرد
داد یاهاست. هنگامی که دانشمندي به یک چیز یا رويکار علم یافتن این سازوکار«. 12

کند و یا در نظري میوجود دارد اظهاري چیزي که ربارهدهد یا دساختار و قانون ارجاع می
ها و ها و توصیفاتی انجام دهد و ایدههمه را با رویهکند، باید اینبا آن چیز عمل میرابطه

. »ي فیلسوف بررسی محتواي این مفاهیم استگیرد اما وظیفهها بکار میمفاهیمی براي آن
.)استر شده(برگرفته از معرفی رئالیسم انتقادي که از این قلم منتش

13.Roy Bhaskar: The possibility of naturalism, a philosophical critique of the
contemporary human sciences, 1998

.ي حسن مرتضويترجمه30کارل مارکس: سرمایه جلد یکم ص. . 14


