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یادداشت مترجم
الف( دربارهی متن حاضر:
متنپیشروترجمهیفصلهفتمکتاب»بازیابیواقعیت)«1باسکار(۱۹۸۹،۲۰۱۱،استوشاملسهزیرفصلاست:
پیشینهیاینمقالهدربافتارکلیاندیشششهیروی

دیالکتیک؛ماتریالیسم؛ونظریهیشناخت.برایآشناییباجایگاهو
پیشگفتششار،
میکنیم.درفرازآغششازین 
پیشگفتارویراستدومکتابیادشدهرجوع 
باسکاروآثارانتشاریافتهازوی،به 
پیشینهیمقال تگنجاندهشدهدراینمجموعهچنینآمدهاست:

دربارهی

فلسفهیعلموعلماجتمششاعیراکنششارهششم

نوشتههاومقال ترویباسکاردرحوزهی

»بازیابیواقعیتآندستهاز
درآمدهاند،امششادرقششالبکتششابمسششتقلیازویبششهانتشششاردر

سالهای۱۹۷۵تا۱۹۸۹بهنگارش
میآوردکهبین 

بازبینیشششدهوانششدکیتغییریششافتهی

فصلهایاینکتاب]ازجملهفصلهفتششم[،نسششخهی
نیامدهاند[…].برخیاز 

کتابهایی]تحتویراستاریدیگرمولفین[
بهعنوانفصلیاز 
پیشتردربرخیژورنالها،یا 
نوشتارهاییهستندکه 

گردیدهاند.«2

منتشر
آنهششادرپششویش
دربارهیچارچوبموضوعیومضمونکلیمقال تایششنمجمششوعه،وجایگششاه 
پیشگفتار ،
ادامهی 
در 
میخوانیم:
اندیشهیفلسفیباسکارچنین 

طرحشدهدراینکتاببفازهشایاصشلیپشرورشوبسشطنظشامفلس فیباسشکارتشامشرحلهیچرخشش
»موضوعا ت 

ششبیعتگراییی

سالهای۱۹۹۰تا(۱۹۹۱رادربردارند:رئالیسماستعلیییارئالیسمعلمششی،ط
دیالکتیکیوی)بین 

درمجموبعمضششامینیراشششامل
انتقادی،ونظریهینقدتوضیحی،ازجملهنقدایدئولوژی) ،(ideology-critiqueکه 
میشوند.نسششبتایششن
بهعنواننخستینموجرئالیسمانتقادی،یارئالیسمانتقادییاولیهشناخته 
میشوندکهاینک 
کتاببانخستینموجرئالیسمانتقادیهمانندنسبتکتاب»افلطونوغیره«)(۱۹۹۴بششادومیششنمششوجرئالیسششم
آموزههششای
میکند،وهششم 
فشردهایازنخستینموجرئالیسمانتقادیعرضه 

انتقادیاست.کتابحاضر،همروایت
متحققسششازی

ایناساس،اینکتششابدرفهششمو
انضمامیتردرچندینقلمرو]فکری[بهکارمیبندد.بر 

آنرابهطور
دههی)۱۹۶۰درآکسفورد(پیشششرویخششودقششراردادهبششود،ایفششایسششهم
گانهایکهباسکارازاواخر 
سه 
پروژهی 

فلسفهیرئالیستیدرسهحوزهیزیربودهاست:الف(علششم]طششبیعی[؛

پروژهایکهمعطوفبهخلقیک
میکند؛ 

ب(علماجتماعی؛وپ(نقدیبرایدئولوژیهایفلسفیایکششهدربرابششرآزادی]ورهششایی[انسششانمیایسششتند؛بششا
ششدئولوژیهای

فلسفهیرئالیستییعلماجتماعی،همزمانحوزهیسوم]یعنینقدای

حوزهیدوم،یعنی
اینتوضیحکه 


میکند.«3
بهوجودمیآوردودرقالبآنعمل 
فلسفییبازدارنده[را 
بهنششام»:تکششوینرئالیسششم
پیشگفتار)مرویششنهاربتویششگ،مولششفاثششرمشششترکیبششاباسششکار 
نویسندهی 

درهمینراستا
میکند:
بهشرحزیربیان 
انتقادی،(«4باذکرگفتاوردیازباسکار،آماجکلیکتاب»بازیابیواقعیت«را 
روشنیبخششیو

»هدفاصلیاینکتابآناستکشهبشرایعلشوموبهویشژهعلششومانسشانی،تاجشاییکشهقشادربشه
پروژهایکششهمسششتلزمبازیششابیواقعیششت
قویتریفراهمسازد؛ 
شالودههای 

پروژهیرهاییبشرباشند،
توانمندسازی 


ساختهاند.«5

]بازپسگیریآن[ازایدئولوژیهاییاستکهآنراغصبوانکارکردهویاگنگومبهم

برای خودو
1. Roy Bhaskar, [1989] 2011, Reclaiming Reality: A Critical Introduction to Contemporary Philosophy, Routledge.
2. Ibid, p. vii.
3. Ibid.
4. Roy Bhaskar and Mervyn Hartvig, 2010, The Formation of Critical Realism, Routledge.
5. Bhaskar, 2011, Reclaiming Reality, p. viii.
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دربارهیهدفیادشدهو
دقیقتری 
پیشدرآمدخودباسکاربرویراستنخستکتاب»بازیابیواقعیت«)،(۱۹۸۹شرح 

گردآوریشششدهراتلشششیدر

پیشدرآمدموجز،مقششال ت
میدهد.باسکاردرسرآغازاین 
بهدست 
عناصربرشمردهازآن 
میکند؛
توضیحی-رهاییبخش«)(explanatory-emancipatory sciencesبرایجهانامروزتلقی 

جهتتقویت»علوم

میرسششانند؛ودرعینحششال،
میکنند،بلکهدرجهتتغییرجهانیاری 
نهفقط]جهانرا[تفسیر 
علومیکهازدیدوی» 
بهدرستیتفسیرکنند«.اوبراینبششاور
بهطورعقلنیقادربهچنینکاریخواهندبود،کهبتوانندجهانرا 
تنهازمانی 
میبایششد
استکهامروزهچنیندانشهایی»تنهابهطورجزئیوناتماموجوددارنششد«،وبششرایرشششدوگسششترشآنهششا 
آنهششازدود.بشرمبنشایچنیشندرکودغشدغهایاسشتکشهویدر
زمینهیایدئولوژیک«موجششودراازپیشششپشای 
» 
میورزد،
پیشدرآمدکتششابببششر»بازیششابیوبازسششتانیواقعیششتازچنششگایششدئولوژیهایبازدارنششده«تأکیششد 
تصریحا ت 
نمونهایازایششنبازدارنششدگیهایایششدئولوژیک،از
بهسان 
همچنانکهازعنوانبرگزیدهبرایکتابنیزپیداست.باسکار 



بهطورضششمنییششاصششریح،امششادرامتششداد
میکند،که» 
فلسفی«ایمانندتجربهگراییوایدهآلیسمیاد 

ایدئولوژیهای

»
برخیعلیقمحدودفردییاگروهی،واقعیترابرحسببرخیخصششلتهایویششژهیبشششرینظیششرتجششربهیحسششی،
میکنند«.ویسپسرئالیسمانتقادیرا
موضوعهای)(axiomatic ratiocinationتعریف 

استدللورزیاصل

شهود،ویا
میکند.
میدهدتاواقعیترابرایخودشبازیابیکنیم«6معرفی 
چشماندازیکه»بهماامکان 
همچون 

بهسششانیششک
بهطورمشخصشامل»باز-ارزیابیکارلمششارکس 
مقالهیحاضر)فصلهفتمازکتاببازیابیواقعیت( ،
اما 
7
«.دربارهی مضمون

طبیعتگرای انتقادی ) ،(critical naturalistو نقدهاییهمبستهبا آن بر سنت مارکسیستی است


پیشگفتارکتابچنینآمدهاست:
پیشینهینگارشوانتشاراینمقالهیمشخصدر 

و
شرویخودقرارداد:ازیکسو،بششر

»باسکارپسازانتشار]کتاب[امکان
طبیعتگرایی(۱۹۷۹)8ایناهدافراپی ی
دههی۱۹۶۰آغازکردهبودبششهسششرانجامرضایتبخشششیبرسششاند؛واز
گانهایراکهازاواخر 
سه 
پروژهی 
آنشدکه 
سویدیگر،گسترشوژرفابخشییدیالکتیکییرئالیسمانتقادیرادردسششتورکششارخششودقششرارداد؛چراکششهرئالیسششم
دربارهیتغییششرو
نظریهای 
دربارهیغیاب/فقدان)(absenceششبود،وبنابراینفاقد 
بسندهای 

انتقادیفاقدنظریهی
نظریهیاخلقیپیششرفته)(developedشویشک
دربارهیحقیقت،ونیزیک 
همهجانبهیصریحی 
نظریهی 
فرآیند ،
ارائهیروایتهششاییفلسششفیبششرای
رهاییبخش9بود.جبرانوترمیماینکمبودها،ازجملششهمسششتلزم 

ارزششناسی

بهعنششوانبخشششیازپاسششخبششه
دههی ،۱۹۸۰
آنهابود.باسکاردراوایششل 
مواجههباهگلومارکس،وادایدینبه 
آنهششا
اندیشهیمارکسیستی10رابرعهدهگرفت،کهازمیان 

فرهنگنامهی

چنینضرورتی،نگارشدهمدخلبرای
نظریهیشناخت(،درق البفصشلهفتشم
سهمدخلیکهازبیشتریناهمیتبرخوردارند)دیالکتیک؛ماتریالیسم؛و 
گنجاندهشدهدراینسهمدخل،کهمارکسمتششاخررابهسششان

شدهاند.متون
کتابحاضربازبینی/تصحیحوبازنشر 
گرایشهشایمختلشفسششنت

قو تهششاوضشعفهای
شیوهایکشه 
میکنند،ازحیث 
یکرئالیستانتقادیباز-ارزیابی 
.6تمامی جمل ت و عبار تهای مشخصشده در این پاراگراف ،از متن پیشدرآمد باسکار بر ویراست نخست »بازیابی واقعیت«برگرفته شدهاند:
Bhaskar, 2011, Reclaiming Reality, p. xv.
7. Ibid, p. viii.
8. Roy Bhaskar, 1979, The possibility of Naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences.
9. emancipatory axiology
10. Tom Bottomore et al. (eds), 1983, A Dictionary of Marxist Thought. Blackwell (2nd revised edition: 1991).
عناوین مدخلهای دهگانهی مشارکت باسکار در این فرهنگنامه ،بهترتیب الفبایی درج آنها ،عبارتند از:
;Contradiction; Determinism; Dialectics; Empiricism; Idealism; Theory of knowledge; Materialism; Realism
Science; and Truth.
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العادهیباسششکار
نشاندادنتسلطفوق 
ویژهایدارندوضمن 
مارکسیستیراشناساییونمایانمیسازند،برجستگی 
میدهنششد.ازایششن
جهتیابیپایداردراینوادیسردرگمکنندهدراختیارخوانندهقرار 
وسیلهایبرای 

براینحوزه،
میشود،با
رو،برایمثابلمدخلماتریالیسم،کهبر]مفهوم[ماتریالیسمپراتیکی)(practical materialismمتمرکز 
هستیشناختی،تاریخی،وعلمی،نقدخششودرا

گیرانهیماتریالیسمپراتیکیازماتریالیسمهای


سخت
متمایزساختن
عینیتیابی)13ببعدگذرا(،سشامان

حولتمایزا تبهطوراستعلییضرورییمیانعینیت)11ببعدناگذرا(12ودومعنای
میدهد«.


میکندکه»فصششلهفتششمبششهموضششوعا ت،سششنتهاومسششایل
پیشدرآمدکتابتصریح 
درهمینراستا،باسکارنیزدر 
میپششردازد،ازجملششهبششهمفششاهیمبسششیارحسششاسوچششالشبرانگیزدیالکتیششکو
شناختشناسییمارکسیستی 

محوری
فلسفیاش«،دراثششر

میسازدکهمضمونفصلهفتم»،دربافتارکامیلتاریخیو
ادامهخاطرنشان 
ماتریالیسم.«14ودر ب
پیگرفتهخواهدشد.
دربارهیدیالکتیک 15
بعدیاو 
ب( فشردهای دربارهی باسکار
نامهیرویباسکارومسیرپیدایشرئالیسمانتقادیوپویشهایبعشدیآن،درکتشاب»تشدوین
شرحکاملیاززندگی 
رئالیسمانتقادی«)تألیفمشترکباسکاروهاربتویگ(16آمدهاست.دربافتارمتنحاضر،برایمعرفیموجزباسششکارو
بهمناسششبت
نوشتهیکوتاهدیویدیگیریبر،کششه 

زندگینامهیفکریوی،نقلفرازهاییاز

فشردهایاز

بهدستدادنتصویر

میرسد:
بهنظر 
روزنامهیگاردینمنتشرگردید،17مفید 

درگذشتباسکاردر
هندیتباربودومششادرش

حومهیجنوبغربیلندنبهدنیاآمد.پدرشیکپزشک
رویباسکاربهسال۱۹۴۴در 
مقدماتیاش،

حرفهیمدیریتصنعتی اشتغالداشت.باسکارجوانپسازپایانتحصیل ت
زنی انگلیسی بودکه به 
دورهی ترکیبی فلسفه،سیاستو اقتصاد )(PPEرا درکالج بالیولدانشگاه آکسفورد آغازکرد و درسال ۱۹۶۶با

دانشآموختگششان
وینرایششت،یکششیدیگششراز 
درجهیعالیآنرابهپایانرساند.باسششکاردرسششال ۱۹۷۱بششاهیلری 

برجستهیایندورهازدواجکردوایندوتاپایانزندگیباسکارهمکاریفکریوسیاسششینزدیششکخششودراحفششظ


رسالهیدکترایخودراباموضوعهمخوانینظششریهیاقتصششادی
افزودهیمترجممتنیگیریبر:باسکارتحقیق 

کردند].
باکشورهایتوسعهنیافتهآغازکرد،امامدتیبعدباعزیمتبهکالجنافیل،زیرنظششررامهششره)(Rom Harréششبششه
فلسفهیعلومطبیعیتغییریافت.

فلسفهیعلوماجتماعیپرداخت،کهاینموضوعنیزکمیبعدبه

تحقیقدرباب
11. objectivity

ششایهای
.12ششببعدناگذرا)(intransitive dimensionیشناخت،دربرابرببعدگذرا)(transitive dimensionیدانشانسانبیازجملهمفاهیمپ 

فلسفهیعلمباسکاربهشمارمیروند.


13. objectification
14. Bhaskar, Reclaiming Reality, p. xvi.

.15حدودچهارسالبعد،ایناثر)»دیالکتیک،نبضآزادی«(بامشخصا تزیرمنتشرگردید:
Roy Bhaskar, 1993, Dialectic: The Pulse of Freedom, Verso, London.
16. Bhaskar and Hartvig, 2010, The Formation of Critical Realism, Routledge.
17. David Graeber, 2014, Roy Bhaskar Obituary, Guardian, Dec. 2014.
ارائهیخطسیرزنششدگیفکششریباسششکار،
شدهاند)برایحفطپیوستگیدر 
نقلقولهاازترجمهیفارسیاینمقالهدرتارنمای پراکسیسبرگرفته 

بهناچاربخشنسبتابزرگیازاینمقالهعینادرمتنحاضرنقلشدهاست(:
رویباسکار«،برگردان:امینحصوری،پراکسیس.
درگذشت 

مناسبت
دیویدگیریبر»:به
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نظریهیرئالیستیعلم«انتشششاریششافت
حاصلپژوهشهایباسکاردراینزمینهبهسال۱۹۷۵درقالبکتاب»یک 
کهبهاثریشاخصوکلسیکدراینحوزهبدلشد،ومانیفستمکتبرئالیسمانتقادیمحسوبمیشود[.
سلسلهایازاشتباها تفکریمتکششیبودنششدکششهمتششأثرازآنهششا

بهباورباسکارعلمغربیوخودنظریهیاجتماعیبر

جمعگرایییاتحلیلعلمیدربرابرنقداخلقیخلقشششدهبششود.ازدیششد
دوگانههایغلطینظیرفردگراییدربرابر 

(مینامد و در
مغالطهی معرفتی«) epistemic fallacy

مهمترین این اشتباها ت چیزی است که وی آن را »
باسکار 
میدهد.فلسفهتقریبششا بهطششور
معرفتشناسی،رخ 

دربارهیچگونگیکسبشناخت،یا
]حوزهی[مطالعا تمتعارف 


میتوانیمثششابتکنیششمکشهجهششان
ثابتوپایداریاینپرسشراکه»آیاجهانوجوددارد؟«بااینپرسشکه»آیا 
حالیکهکام ا
لمحتملاستکهجهانوجودداشتهباشششد،بیآنکششهمششاقششادربششه
گرفتهاند.در 
وجوددارد؟«یکسان 
اثبا تآنباشیم،چهرسدبهآنکهبتوانیمدانشمطلقیازهرآنچهدرآناستکسبکنیم.
بششدانهاتقسششیم

اندیشهیچپ

بهاینطریق،باسکارازدواردوگاهپوزیتیویسموپستمدرنیسم18سخنمیگویدکه

کنند:پوزیتیویستهابششراینپششایهکششهجهششان

نسخههاییازخطایبنیادییکسانیراتکرارمی
شدهاستوهریک 
میکنندکهماسرانجامبایدبتوانیمشناختکششاملیازجهششانبششهدسششتآوریششمکششهتششوان
وجودداردچنینفرض 
پستمدرنیستهاکهبهامکانچنینشناختیباورندارنششد،چنیششننششتیجه
پیشبینیدقیقیبهمابدهد؛درمقابل ،

آنهششایی
بگوییم.درحالیکهچیزهایواقعی-درحقیقششت-دقیقششا 

نمیتوانیمازواقعیتسخن
میگیرندکهماهرگز 

بهدستبدهیم
آنها 
میتوانیماز 
آنهاهرگزدراثر]نوعشناختو[نحوهیتوصیفاتیکهما 
ویژگیهای 

هستندکه
ساختهایم.

آنهارا
میتوانیمشناختجامعیداشتهباشیمکهخودمان 
نمیشود.ماتنهانسبتبهچیزهایی 
زایل 
باسکاردررهیافتخودبرداشتیازروشاستدللاستعلییکانترااقتباسکردکهمتکیبرایششنپرسشششاسششت:
میشناسیم]،شناختی[حقیقی/درستباشد؟«برهمینمبنا،باسششکار
»چهشرایطیبایدوجودداشتهباشدتاآنچه 

حوزهیعلم،دوپرسشبایدبهطششورهمزمششانمطششرحگششردد:نخسششتآنکششه»:چششرا
میکندکهدر 
چنیناستدلل 
آزمایشهایعلمیامکانپذیراست؟«ودیگرآنکه»:چرابرایدستیابیبهشششناختیتحقیقپششذیر)(verifiableاز


آزمایشهایعلمیضروریهستند؟«یعنی،چشراتشدارکوضشعیتیکشه

مینامند،
آنچهدانشمندابنقوانینطبیعی 
پیشبینیکردامکانپذیراست؟][...
میدهدرابهدقت 
تحتآنبتوانآنچهرخ 
دربردارندهیساختارهاوسازوکارها]مکانیسمها[یموجودومستقلی

میباید
نتیجهگیری باسکارآن بودکهجهان 

باشدکهکام ا
لواقعیهسشتند،امششاایشنسشاختارهاوسششازوکارهاهمچنیشنمیبایشد-بشهتعشبیروی»-لیهمنشد«)
(stratifiedباشند.واقعیتشامل»سطوحبرآیند«)(emergent levelsاست؛برایمثال،شششیمیاز]دل[فیزیششک
دربردارندهیقوانینفیزیکیهستند،اماقابلفروکاستنبدانهانیسششتند؛

برمیآید،بهطوریکهقوانینعلمشیمی

برمیآید،ونظایرآن.درهرسطح،چیزبیشتریوجوددارد،چیزیازنوعجهشبششه
زیستشناسیاز]دل[شیمی 

)آنچنانکهباسکارآنرامینامششد(.باسششکار
سطحجدیدیازپیچیدگی،یاحتیجهشبهسطحجدیدیازآزادی 
آزادترازیکصخرهاست،همچنششانکهیششکانسششانآزادتششرازیششکدرخششتاسششت.
براینباوراستکهیکدرخبت 
پدیدهیمعین[انجاممیدهدآناستکههمهچیز]مربششوط
بنابراینکاریکهیکآزمایشعلمی]دربررسییک 
میریزد،بهجزسازوکاریمعیندریکسشطحبرآینششدازواقعیشت.انجشامچنیششنعملشی،کشار
بهآنپدیده[رادور 
آبوهوا،همششوارهانششواعمختلششفسششازوکارهااز
وضعیتهای]مربوطبه[دنیایواقعی،نظیر 

عظیمیمیطلبد.امادر
میکنند،هموارهبهطششور
آنهابایکدیگرتعامل 
سطوحبرآیندمختلفبهطورهمزمانعملمیکنند،ونحوهایکه 

از[پژوهشهششایفلسششفیباسششکار،یعنششی»:یششک

دربردارندهیاین]مرحله

است.کتابهای

بینیناپذیر
پیش 
اساسی 
میگیرد.
پیگیرویبرفلسفهیهرمنوتیکیجای 
بنیانکنو 
پستمدنیستی،ذیلنقدهای 
انگارههایفلسفی 
)فلسفهی(باسکاربا 

.18رویارویی
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نظریهیرئالیستیعلم«)(۱۹۷۵و»امکانناتورالیسم/طبیعتگرایی«)،(۱۹۷۹رویباسکاررابهیکیازنافششذترین

فلسفهیعلمبدلساختند.

صداهایساحت
پیگیششری
پایهگذاریمسیریبودکهبهمیانجیآن 
شآثاراو 

رویباسکاریکانقلبیسیاسیبود.هدف
وحد تبخ ی
دانشفلسفیضرورتامتضمندگرگونیاجتماعیباشد؛]چراکهازدیدوی[مبارزهبشرایآزادی،وطلشبدانششدر
ششواجههایبششاچشششمانبششاز،سششرخوش،ورهششااز

نهایتازیکجنسهستند.شیوهیرویاروییباسکاربششاجهششان،م
بهطورپیوسششتهبششهپیشششرفتهای
پژوهشهایش 

قیدوبندبود،کهباتکاملویادگیریمدوامهمراهبود.اودرمسیر
]ابتدای[دههی ۱۹۹۰باسکاراعلمکردکهدیالکتیکهگلی)شششاملیششکگششزاره،سششویهی

تازهایدستیافت.در

ششایهی
متضادآن،وفرارویازآندو(نسخهایغریبونامتعارف) ،(oddامابدیعازیکقاعدهیجهانیاستکهپ 
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پژوهشهششایفلسششفیباسششکار

اندیشهویادگیریانسانراشکلمیدهد.اینسرآغازیبششودبششرایمششرحلهیدوم

پژوهشهشادرکتشابیب ا

فلسفهیرئالیسمانتقشادی[.بخششیازایشن

]پیرامونروشدیالکتیکودیالکتیکیکردن
بلندپروازانهیایششناثششر

نامگذاری
راهحلآنها«گردآوریومنتشرشدهاند؛ 
عنوان»افلطونوغیره:مسایلفلسفهو 
حاشیهنگاری]یاپانوشتی[برآرایافلطوناست«.

جملهیمشهورنورثوایتهداست»:تمامیفلسفه
ملهمازاین 
فلسشفهیغربششیاسششت؛

همینخصوص،باسکار]چندیبعد[بهایندریافترسیدکهسخنوایتهدتنهاناظربششر

در
فلسفهیشرقیاست.

اندیشهیانسانیهمچنیننیازمندگشودگینسبتبه

گسترهیکامل

ارجنهادنبه
درحالیکه 

انسانیستکه

حوزهایازتجارب
معنویتگرابایدجدیگرفتهشوندواینهمان 

بهمعنایآناستکهباورهای
این 

فلسفهیفرا-

سنتنظریچپآنرابهراستبنیادگراوانهادهاست.باسکاردرشماریازآثارش،بهویژهدرکتاب»
واقعیت:خلقیت،عشقوآزادی«استدللمیکندکهتجاربمعنویبایدهمچونویژگیثابتیازحیا تروزانهدر
نمونهایستازاصلمعنویوحد ت)نفیدوگانگی
موفقیتآمیز،درعمل 

نظرگرفتهشوند؛اینکههرکنشارتباطی
،(nondualityجاییکههردوطرف]ارتباط[بهطورموقتیشخصواحدیمیشوند].[...
باسکاردرسال۲۰۰۸بهدلیلپیشرفتبیماریشارکو)،(Charcotیکیازپاهایخودراازدستدادوازآنپس
ماهانهی

حیا تاش]ازسال،[۲۰۰۷حقوق
سالهایپایانی 
کرد.تکیهگاهمالیباسکاردر 

بهکمکویلچرحرکتمی
نیمهوقتازدپارتمانآمشوزشوابسشتهبشهدانششگاهیشو.س ی.ال.لنشدندریشافت
اندکیبودکهبهعنوانپژوهشگر 
بیهمتششاونیششزمهربششانیو
میکرد.امابهرغماینتنگنا،باسکارتاواپسیندمحیششاتش،همچنششانشششوروخلقیششت 

استثناییاشراحفظکرد.رویباسکاردر۱۹نوامبر۲۰۱۴دیدهازجهانفروبست.

شوخطبعی


فلسفهیباسکارتأکیدویبششروجشه

سرشتنشانهای

بهاینمعرفیبسیارفشردهبایدایننکتهرانیزافزودکهیکیاز
برجستهسازییوجهتشاریخیششناخت)ببع دگشذرایدان ش(اسشت.

اجتماعیتولییدشناخت/معرفت،ودرهمینراستا

میکنششد،کششل
همچنینایننکتهنیزشایانذکراستکهباسکار،همانگونهکهدرکتاب»افلطونوغیششره«تصششریح 
بهبیششاندیگششر،ازدیششد
میکشششد؛ 
مسالهی»واقعیت«بهچالش 
بیتفاوتیدیرپایآنبه 
بهدلیل 
فلسفهیغربرا 

تاریخ
فلسفهیافلطششون

بهحاشیهنویسیبر
فلسفهیغربرا 

جستارمایهیفلسفه،تمامی

»هستیشناسی«در

باسکارغیبت
پیشدرآمششدکتششاب»بازیششابیواقعیششت«)کششه
.19اینگفتهیگربرچنداندقیقبهنظرمیرسد.دربخشقبلیاینیادداشتدیدیمکهباسکاردر 
تاریخنگارشآن۱۹۸۸است(،بهمخاطبوعدهمیدهدکهبحثدیالکتیکوآنچهمضمونفصلهفتماینکتابراتشششکیلمیدهششد،رابهطششور
دههی۱۹۹۰آغششازشششده
مقولهیدیالکتیک)هگلودیگران(،پیشاز 
پیخواهدگرفت.یعنیدرگیریفکریباسکاربا 
جامعتریدراثربعدیاش 

پژوهشها،کتاب»دیالکتیک،نبضآزادی«)(۱۹۹۳بود،وکتاب»افلطونوغیره«سالیپششسازآن

بود.همچنین،نخستینخروجیاینسلسله

بهگواهیبخشنخستهمینمقششاله،حششتیدرسششال)۱۹۸۳زمششاننگششارشمششدخلهایدهگششانهیفرهنگنششامهی
منتشرگردید.وانگهی،حداقل 
سشازانهی»تشز،آنشتیتز؛وسشنتز«بشود.امشاآنچشهگربششر

ژرفترازانگارهی 
ساده
اندیشهیمارکسیستی(نیردرکباسکارازدیالکتیکهگلیبسیار 
دههی۱۹۹۰آغازگردید.
فلسفهیرئالیسیمانتقادیازاوایل 

بهدرستیبرآنتأکیددارد،آناستکهفازدیالکتیکیسازی
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بدلکردهاستوپویاییرهاییبخشآنراناممکنساختهاست.
نوآوریهایفلسفیباسکارکهبهپیدایشمکتبفلسفی»رئالیسمانتقادی«انجامیششد،نهفقششطزمینهسششازشششکلگیری
پژوهشهاینوآورانهیوسیعیدرقلمروفلسفهوفلسفهیعلمشد،بلکهتکانههایمهمششیدرجهششترشششدمطالعششا ت
میانرشتهایدرحوزههایگوناگونعلومانسانی)ازفمینیسمتااکولوژیرهاییبخش(فراهمساختودرهمینراسششتا
بهپرورشنسلیازپژوهشگرانمتعهدبششهدانشششاجتمششاعییخلقورهششاییبخشیششاریرسششاندهاسششت.همسششوییو
پیوندیابیعملیگسترهایازاینتلشها،همچنینبابرپاییبرخینهادهاوشبکههایپژوهشی-آموزشیهمراهبششوده

است؛ازجمله»مرکزمطالعا ترئالیسمانتقادی« 20کهخودباسکارنیزدرپایهریزیآننقشفعالیایفاکردوتاپایان
حیاتشدرپیشبردفعالیتهایآنمشارکتیجدیداشت.
پ( باسکار و رئالیسم انتقادی در ایران
بهنششام»ماتریالیسششم«بششاتششرجمهیکمششال
مقالهایاست 
یحتملنخستینمتنیکهازباسکاربهفارسیبرگرداندهشد ،
پارهیدوممتنحاضششر
بهواقع 
بهتاریخخرداد.۱۳۶۹اینمقاله 
مجلهینقد)ص۳۷.تا (۴۸
شمارهیدوم 

خسرویدر
دقیقتر،پارهیدومفصلهفتمکتاب»بازیابیواقعیت«درویراستنخستآن.گفتنششیاسششتکششهدر
بهطور 
است،یا 
بهقلششمش.والمنششش(
شالودههایماتریالیسمپراتیکششیمششارکس«) 

مقالهیدیگریبانام»
مجلهینقد 
شمارهی 

همین
نقطهی
بهواسطهیتاکیدگذاریبرمفهوم»ماتریالیسمپراتیکی«نششزدمششارکسوریشششهیابی 
درجشدهاستکهازقضا 
دربارهیفویرباخ«،خویشاوندیبسیارنزدیکیبششادیششدگاههایباسششکاردرایششنزمینششه،از
عطفنظریآندر»تزهایی 
بهسششانکارآمششدترینمفهششومپردازیاز
مقالهی»ماتریالیسم«دارد؛جاییکهباسکار»ماتریالیسمپراتیکی«را 
جملهدر 
میسازد.21متأسفانهایناقدامارجمنددرمعرفیآرایباسکاروترجمهیآثششاراو
ماتریالیسم)توسطمارکس(برجسته 
بهمیاننیامد،یاارجاعدرخششوری
بهطوریکهتاحدوددودههپسازآن،درادبیا تچپنامیازباسکار 
تداومنیافت ،
راستگرای(برخینهادهایآکادمیششک
دههی۱۳۸۰درادبیا ت»بیطرف«)یا 
بهآرایاودادهنشد.درعوض،ازاوایل 
پراکندهایبششهباسششکارقابششلمشششاهدهاسششت،22کششه

بهتدریجارجاعا ت
ایران،ونیزدرادبیا تتبلیغییحوزوی-اسلمی ،
مییابند.مهمترینآثاریکهمأخذ
روششناسیعلوماجتماعینمود 
فلسفهیعلمو 

عمومادربافتارمباحثمربوطبه

)20. The Centre for Critical Realism (CCR

.21شوالمنشدرپانویس ۸اینمقاله،بهطورگذرابهتقسیمبندیباسکارازماتریالیسم-درمقالهی»ماتریالیسم«-اشارهمیکنشد.امشابشااینکشه
مفهوم»ماتریالیسمپراتیکی«درمقالهیفوقونیزنزدکمالخسرویجایگاهویژهایمییابششد،خششواهدرمقششالهینخسششتوخششواهدرنوشششتههای
خسرویارجاعروشنیبهتبارنظریآننزدباسکار)یاحداقل،سهمباسکاردربرجستهسازیآن(دادهنمیشود.برایمثال،خسرویدرفرازیاز

گفتگوباتارنمایپروبلماتیکا)مهرماه(۱۳۹۵میگوید ...»:میدانیدمنبراساسهمینتعبیربهدرکییاتعبیریتحتعنوانماتریالیسمپراتیکی
قائلمکهآنراحدودبیستسیسالپیشفرمولهکردموبراساسآنچیزهایدیگریهمنوشتمکهمیشناسید«.
مدخلهایکوتاهیدرمعرفیفشردهیرئالیسمانتقادیباسکارانتشاریافتهاسششت:نظیششردو

روزنامهها

اندیشهی

.22دراینفاصلهگاهدرصفحا ت

جامجمسال.۱۳۸۰درعینحال،بسیاریازارجاعا تبهاصطلح»رئالیسمانتقششادی«دربافتششار
صفحهای)اینجاواینجا(دردرروزنامهی 

متننیم

عمدهی»مدرنیسم«و»رئالیسمانتقادی«(،بودهاند.
)تقسیمبندیادبیا تبورژواییقرنبیستمرابهدوسبک 

دستهبندیلوکاچ
ادبیا ت،وناظربر 
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»فلسفهیعلوماجتماعی،(۱۳۸۴)«24کهفصلیازآنبه

بودهاند،23عبارتندازبرگردانفارسیکتاب
اینگونهارجاعا ت 

رئالیسمانتقادیوعلوماجتماعیاختصاصدارد؛وکتاب»روشدرعلوماجتماعی،رویکششردیرئالیسششتی،(۱۳۸۵)«25
کهتوسطیکیازپژوهشگرانمکتبرئالیسششمانتقششادینگاشششتهشششدهاسششت.طرفششهاینکششهکتششابدومتوسششطیششک
آکادمیسیناسلمیونمایندهیاسبقمجلسشورایاسلمیبششهفارسششیبرگردانششدهششدهاسششت.دراینجششاازجملششه
فلسفهیاسلمیچیست.بششانظششر

فلسفهیباسکاربرایحامیاناعتلی

میتواناینپرسشرامطرحکردکهجذابیت

زمینهیرئالیسمانتقادیازسویاینطیف،شایداینداعیهچنداندورازواقعیششت
بهبرخیازمقال تانتشاریافتهدر 
پروژهی»اسلمیسازیعلومانسششانی«هسششتند،فلسششفهی
نباشدکهآندستهازنهادهای»پژوهشی«ایرانکهمجری 
فلسفههایرقیششیبفلسشفهیاسششلمی)نظیشرپوزیتیویسشم(،و

واسطهیدرگیریانتقادییآشتیناپذیرآنبا

باسکاررا 
به
میبینند)برایمثال
فلسفهیغرب،انبانیمهمبرایتقویتمصالحفکریخود 

چالشکشیدنکلتاریخ

بهطورکلی 
به

پشتوانهایفلسفیبراییکی

جانانهیرئالیسمانتقادیازوجود»سازوکارهایعلیتی«،ازمنظردانشوراناسلمی
دفاع 
میآرود(.متششأثراز
فلسفهیاسلمیدراثبا توجودخدا-دربرابرانتقادا تفلسششفیدیریششن-فراهششم 

برهانهایرایج
از 
همینعلیقاستکهبرایمثال،مقال ت»پژوهشی«ایمانند»رئالیسمانتقادی؛حکمتصدرایی«)حمیششدپارسششانیا،

(۱۳۸۸انتشارمییابندوحتیپایاننامههایدانشگاهیدرایششنبششارهنوشششتهمیشششوند.26ویششاذیششلچششتر»مؤسسه
گسترشمطالعا تعلومدینیصدرا«،یک»حلقهیمطالعاتیرئالیسمانتقادی«شکلمیگیرد.
البتهنبایدبرمبنایاینتصورمالوفکهدستگاهفکریروحانیبتمحدودبهفاعلیتوامکانششا تفکششریمسششتقیمخششود
روحانیوناست،اینگونهپنداشتکهچنینمطالعاتیلزومااازسششطحنششازلی)ماننششدکاریکاتورسششازیهایچنششددههی
شاسلمگرایانازمارکسیسم(برخوردارند.بهعکس،درشرایطیکهاسلمبهسانیکیازمیانجیهایمهمبسششطو
پی ی
تثبیتسلطهیمستقر،دیرزمانیاستکهدستگاههاینهادینتولیدفکششررانیششزتحششتاختیششاروهششدایتخششوددارد،
روشناستکهپرورشنظریههاوگفتارهایمطلوبآننیزدرسششطحی»حششرفهای«پششیگرفتششهمیشششود)کمششابیش
همانندروندطششیششدهدردسششتگاههایمششدیرییتبوروکراسششی،مششدیریتاقتصششادی،هششدایتدیپلماسششی،ونهادهششای
مستقیمترسرکوب(.ازهمینرو،درزمینهیموردبحثماجایشگفتینیستکهدرمیانمتونیکهبششاجهتگیششری
اسلمیبهفلسفهیعلموروششناسیعلوماجتماعی)ازجملهرئالیسمانتقادی(میپردازند،گاهباتسلطقابلتوجهی
نسبتبهموضوعبحثمواجهمیشویم)گیریمکهمولفاندرپایابنبهنفعضرور تبازسازیواعتلیعلومدینیحکششم
دهند.(27
.23دو متن اولیهی زیر هم در اغلب متون بعدی انتشاریافته دربارهی رئالیسم انتقادی )در فضای پژوهشی-دانشگاهی ایران(مورد ارجاع بودهاند:
•

علیرضاقائمينیا»:دونوعرئالیسم:خاموانتقادي«،فصلنامهیذهن،ش.۱۳۸۲،۱۴

•

اندرو بکلیر» :واقعگرایی انتقادی« ]مدخل »رئالیسم انتقادی« در دایرهالمعارف فلسفی راتلج ،ص ، [۷۲۰-۷۲۲ .برگردان :یارعلی بکرد
فیروزجانی ،فصلنامهی تخصصی ذهن ،ش .۱۳۸۲ ،۱۴

اجتماعی:بنیانهایفلسفیتفکراجتماعی«،برگردان:ش.مسمیپرستوم.متحد،آگاه.۱۳۸۴،

.24تدبنتونویانکرایب»:فلسفهیعلوم
.25اندروسایر »:روشدرعلوماجتماعی؛رویکردیرئالیستی«،برگردان:عمادافروغ،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعا تفرهنگی.۱۳۸۵،
.26براینمونهنگاهکنیدبه:
•

نامهیکارشناسیارشددر
پدیدههاازدیدگاهرئالیسمانتقادیوحکمتصدرایی«،پایان 
مهدیرجبی»:بررسیتطبیقیعلیتوتبیین 
فلسفهیعلوماجتماعی،دانشگاهباقرالعلوم،استادراهنما:عمادافروغ،تابستان.۱۳۹۱

رشتهی


.27براینمونهنگاهکنیدبه:
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ششانههایظهششورآن
چنانکهگفتهشدتوجهبهاندیشهیباسکارازمنظرچپمارکسیستیدرستپسازنخسششتیننش 

بهمیششانجیتششرجمهی
مجلهینقششد(۱۳۶۹،تششاحششدوددودهششهبششهفراموشششیسششپردهشششد.ایششنبششار 
ششمارهیدوم 
)ش 
بهطورمسششتقیمتریازطریششقمششدخلهای
معصومبیگی،باسکار 

بههمتاکبر
»فرهنگنامهیاندیشهیمارکسیستی «28
نامهیوزیننگاشتهبود،دردسترسخوانندگانفارسیزبان/فارسششیخوان
بهسال۱۹۸۳برایاینفرهنگ 
گانهایکه 
ده 

قرارگرفت.بااینحال،حجمعظیموغنایمحتواییاینفرهنگنامهونیزپراکندگیموضششوعیمتششونباسششکاردرآن
)بنابرترتیبالفبایی(متأسفانهمانعازآنشدکهکارسترگوارجمندمعصومبیگیبهقدریکهقابلیتآنراداشششت
بتواندبهطورویژهایاهمیتآرایفلسفیباسکاررانزدمخاطبانچپبرجستهسازد.گامبعدیدراینجهششتبهسششال
۱۳۹۰باانتشاردفتریبهنام»رئالیسمانتقادی« 29بههمتفروغاسششدپوربرداشششتهشششد.ایششندفششترکششهتوسششطنشششر
آلترناتیوانتشاریافت،معرفیوشرحفشردهایاستازفلسفهیعلمباسکاردرقلمروعلومطبیعی،یعنیچکیششدهایاز
آراییکهباسکاردرکتابیکفلسفهیرئالیستیعلم)(۱۹۷۵مدونکردهبود.اهمیتکاراسششدپوردرآناسششتکششه
ویپسازانتشارایندفتر،بهطورفعالازطریقنگارششماریازمقال ت 30کوشیدضششمنشششرحوتفسششیراندیشششهی
باسکارونشاندادنبرخیکاربستهایتحلیلیآن،اهمیتفلسفیآرایباسکاردرساحتاندیشششهیمارکسیسششتیرا
برجستهسازد.اسدپوردرهمینراستادرسال۱۳۹۳دفتردیگریبششهنششام»رئالیسششمانتقششادیوشششالودههایفلسششفی
مارکسیسم«31درنشریهیکندوکاو منتشرساخت،کهعمدتابهنظرگاههایفلسفیرئالیسمانتقادیدرحوزهیعلششوم
اجتماعیمیپردازد.ایندفترعلوهبرارائهیشرحفشردهایازدومینکتابشششاخصباسششکار)امکششانطششبیعتگرایی،
،( ۱۹۷۹برخیدیدگاههایموافقومخالفنسبتبهدللتهایفلسفهیباسکاردرحوزهیاندیشهیمارکسیسششتیرا
نیزرودرویهمقرارمیدهدودرنهایتبرضرور تتوجهبهداربستهایفلسششفیایکششهباسششکاربششرایروششناشششی
مارکسواندیشهیمارکسیستیفراهممیآورد،تأکیدمیورزد.حاصلاینتلشهابرانگیختنحششدیازتوجهششا تدر
ساحتفکریورسانهایچپنسبتبهفلسفهیباسکاربودهاست، 32هرچندبایداذعانکردکهدراینفضا-تااینجا-
بههردلی بلواکنشهایتردیششدآمیز)وحششتینفیآمیششز(نسششبتبششهاهمیششتفلسششفهیباسششکاربششرایپششویشاندیشششهی
مارکسیستیبیشازتلقیهایمثبتیاگشودهنسبتبهآنبودهاست.برایناساس،جایشگفتینیسششتکشههنششوز
همگامهایدرخورتوجهیبرایفهموجذبوکاربستروششناسانهیفلسششفهیباسشکاربششرایتقشویتششالودههای
اندیشهیمارکسیستیدرفضایاندیشگانیچپایرانبرداشتهنشدهاست.بششاایششنهمششه،فراتششرازفضششایبحثهششای
•

نشششریهی

اثبا تگراییورئالیسمانتقششادی«،
روششناسیدرپاردایمهای 
انسانشناسیو 
رابطهی 
علیفتوتیانوحسنعبدی»:بررسی 
فرهنگی-اجتماعی،تابستان،۱۳۹۱ص.۸۷-۱۰۰

معرفت

بازتابنگار.۱۳۸۷،

نامهیاندیشهیمارکسیستی«،برگردان:علیاکبرمعصومبیگی،نشر
)سرویراستار(»:فرهنگ 

.28تامسباتامور
.29فروغاسدپور»:رئالیسمانتقادی«،نشرآلترناتیو،تیرماه .۱۳۹۰
.30براینمونهنگاهکنیدبه:

•
•
•

فروغاسدپور»:دربارهیقوانینونظریههادرعلومطبیعی«،نقداقتصادسیاسی.
علوماجتماعی«،نقداقتصادسیاسی.
طبیعیو 

علوم
تفاو ت 
شباهتو 

فروغاسدپور»:
داریناب«،نقداقتصادسیاسی.
یسرمایه 
بستهوجامعه
نظام 
فروغاسدپور »:

.31فروغاسدپور»:رئالیسمانتقادیوشالودههایفلسفیمارکسیسم«،کندوکاو،بهمنماه.۱۳۹۳
. 32آشناییاندکمننیزبااندیشهیباسکارمرهونروشنگریهایفروغاسدپوربودهاست،کهازاینبابتقدردانویهستم.ونیزلزممیدانشم
ازایشانبابتپیشنهادهایمفیدشانبرایبهبوداینترجمهسپاسگزاریکنم.
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مارکسیستی،درنیمهینخستدههی۱۳۹۰شاهدانتشارمتششونبیشششتری)ترجمششهومقششاله(درمعرفششی،تفسششیرو
کاربسترئالیسمانتقادیبودهایم، 33هرچنداغلباینمقال تازمنظریغیرمارکسیستینگاشتهشدهاند.
ت( دربارهی این ترجمه
مقالهیباسکاربرخیتردیدهایابرازشدهنسبتبهسنخیتفلسششفهیباسششکار
اولیهیمنبرایرجوعبهاین 
انگیزهی 

بهطششور
برایاندیشهورزیمارکسیستیبششود،کششهپیامششدانتشششاردفششتر»رئالیسششمانتقششادی«)فششروغاسششدپور ،(۱۳۹۰،
بحثهایپراکندهوناتمام،حدودسه
میشد.متأثرازاین 
بحثهایبرخیازفعالینچپبیان 
جستهگریختهدرخلل 

مقالهیحاضردرکتاب»بازیابیواقعیت«برخوردموآنراخواهبششرایشششناختبهششترروشمششارکس)و
سالپیشبه 
درکاوازدیالکتیک،ماتریالیسم،وروششناختعلمی(،وخواهبرایفهمرویکردباسکاربهایششنموضششوعاب تمتنششی
منسجمترآنوتدارکیکجمعبندیشخصیازآبندر

یافتم.بهموازا تدرگیریبااینمتن،برایفهم

پایهای
مهمو 
واسطهیتمرکزبیشتربرمقششولهیدیالکتیششکو

همانزمانگزیدههاییازآنراترجمهکردم.طیچندماهگذشته 
به
بحثهششای
دامنزدنبششه 
بهمنظششور 
روشمارکس)ونسبتآنباهگل(،باردیگربهاینمقالهبازگشتموبششرآنشششدم 
رجمهیکاملیازاینمتنارائهکنم.دراینفاصلهمتششوجهشششدمکششهتششرجمهیبخششش

کنونییحولاینموضوعا ت،ت
ششمارهیدوم(۱۳۶۹،انتشششاریششافتهاسششت.
مجلهینقششد)ش 
سهگانه)»ماتریالیسم«(سالهاپیشدر 
مقالهی 
میانییاین 
بهدلیششل
ارجگذاریبهزحما تمترجمآنمتن)کمالخسروی(،برایحفظیکدستیزبششانیکششلمقششاله،ونیششز 
ضمن 
شدرمتنپیشروگنجاندهشدهاست.

برخیاختلفا ت
سلیقهایدربرگردانفارسی،ترجمهیمستقلیازاینبخ ب
اماپسازپایانکایرترجمهوویرایشنهاییآن،هنگامنگارش»یادداشتمترجم«،باتردیدیجدیبششرایانتشششارآن
آمادهسششازیآبنبخشششابششهمقششدمهیکتششاب
مواجهشدم:همانطورکهدربخشنخستاینیادداشتآمدهاسششت،در 
»بازیابیواقعیت«رجوعکردم؛درآنجادریافتمکهمشارکتباسکاردر»فرهنگنششامهیاندیشششهیمارکسیسششتی«)بششا
پیشترشنیدهبودم(،بلکششه
انتقادی«)آنچنانکه 

دربارهی»رئالیسم
سرویراستاریتامسباتامور،(۱۹۸۳،نهمدخلی 
است.بهبیاندیگر،رفیقارجمند

مقالهیحاضربوده
دهندهی 


تشکیل
بستهی
شهم 
دهمدخلمهم34وازجملهسهبخ ی
(بهترتیبتاریخانتشارازاینقرارند:
دههی ۱۳۹۰
.33برخیازاینمتونترجمهایومقال تانتشاریافته)در 
• رویباسکار»:سهسنتدرفلسفهعلم«]بخش۳ازفصل۱کتاب»یششکنظششریهیرئالیسششتیعلششم«[،برگششردان:رضششامششاحوزی،ماهنششامهی
اطلعا تحکمتومعرفت،ش،۶۱فروردین،۱۳۹۰ص.۶۲-۶۴
فصلنامهیپژوهشهایعلومانسانینقشششجهششان،
• فدلکبوب»:ماهیتعلوماجتماعیدررئالیسمانتقادیباسکار«،برگردان:رضاماحوزی ،
ش.۱۳۹۰،۲۴
• خوزهلوپزوگگریپاتر»:جستاریدرمعرفیرئالیسمانتقادی«،برگردان:شهنازمسمیپرست،رادیوزمانه،شهریور.۱۳۹۰
اکبراشرفیوعلیفلحی»:واقعگراییانتقادی،برونرفتازدوگانهیپوزیتیویسموهرمنوتیک«،فصلنامهیعلمی-پژوهشیعلومسیاسیو
•
روابطبینالملل،ش،۱۸تابستان،۱۳۹۱ص.۹-۴۶
• مرضیهفروزندهوزینبتوحیدینسب»:رئالیسمانتقادی؛هستیشناسیاجتماعیوامکانوارسیتجربیدرعلششوماجتمششاعی«،بششامقششدمهی
عمادافروغ،بوستانکتاب.۱۳۹۲،
طبیعتگرایی«[،برگردانرضاماحوزی.۱۳۹۳،

• رویباسکار»:رئالیسمانتقادیونقدسنتپوزیتیویسم«]بخش۲ازفصل۴کتاب»امکان
• پورکریمی،صادقزاده،باقری،ومهرمحمدی»:تبیینمفروضشا تهستیشناسشیرئالیسشمانتقشادیباسشکارودللتهششایآندرپژوهشهشای
میانرشتهای«،فصلنامهیمطالعا تمیانرشتهایدرعلومانسانی،تابستان،۱۳۹۳ص.۱۳۷-۱۷۱
• مهنازفرهمند»:ازرئالیسمعلمیلتورتارئالیسمانتقادیباسکار«،پژوهشگاهعلومانسانی،سال،۶ش،۱۳۹۴،۲ص.۸۷-۱۰۲
• پورکریمی،صادقزاده،باقری»:تبیینپژوهشاستعلیی-انتقادیدرتعلیموتربیت«،فصلنامهیتعلیموتربیت،تابستان،۱۳۹۴ص.۹-۳۸
• روزبهآغاجری»:دربارهیرویکردرئالیسمانتقادیبهمسائلاجتماعی«،بپرتالآکادمیا.۱۳۹۴،
مهمترینموضوعا تفلسفیاندیشهیمارکسیسششتی)پششانویس
اندیشهیمارکسیستی«،دهمدخلاز 

نامهی
تهیهی»فرهنگ 
.34اینواقعیتکهدر 
نکتهایاستکهمخالفششان
عهدهیباسکارسپردهشد،نشانازجایگاهفلسفیوالیباسکارنزداندیشمندانمارکسیستمعاصردارد؛واین 
(۱۰به 
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مقالهیحاضررا
پیشتر)(۱۳۸۷وبازبانیرساترمضامین 
واسطهیترجمهیاینکتابارزشمند ،

معصومبیگی 
به

اکبر
میتوانستمرااززحمتدرگیریبانششثرفنششیثقیششلباسششکار
نیزبهفارسیبرگرداندهبود.35طبعاآگاهیازاینمساله 
میشدباکسباجازهازمترجم،برگردانفارسیآنسهمدخلرادرمتنواحدی)همانندفصششل
معافکند؛درعوض ،
هفتمکتاب(بازنشرکرد.
شدهی)(۲۰۱۰آننوشتارهایپیشششینبششودهاسششت،شششایدوجششه
نسخهیبازبینی 
بااینهمه،اینکهمرجعمتنحاضر 
گانهی
مثبتیبرایانتشارترجمهیپیشروباشد؛وهمچنینامیددارمکششهانتشششاربرگششرداندیگششریازنوشششتارسششه 
باسکاردرقالبیکمتنواحد،درکنارکارکردهایمضمونیموضوعا تطرحشدهدرآن،36فراخواندیگریباشدبرای
مارکسیستهاوعلقمندانایرانییمارکسبهاهمیتآرایباسکار.

جلبتوجه
پایانبخشاینیادداشتنیزگفتاوردیازخودباسکاردرتوصیفکتاب»بازیابیواقعیت«باشد:
شایستهاستکه 
ادامهی(یکبحث/مباحثهنگریستهشود،نه]تلشششی[بششرای
میبایدهمچونتلشیبرایآغاز)یاشاید 
»اثرحاضر 
آنهششا
گشودهایبهجایمیگذارد،کهامیدوارمخواننده 

سررشتههایرهاو

پایانههاو
پایانبخشیدنبهآن.ایناثر 

بهدستبگیردوبرایخودادامهبدهد.«37
را 

م.ب/.دیماه۱۳۹۵

* * *

ورزیدهاند.

نامه«یوزینقصوروتاخیر
»فرهنگ 

ایرانیباسکاربهکلیآنرانادیدهگرفتهاند؛مگراینکهبپذیریمآنهانیزمانندمندررجوعبهاین
معصومبیگیمطابقتدادهوهمینترجمششهرامرجششع

.35دربازبینینهاییترجمه،پارهایازترکیبا تثقیلونامتعارفراباانتخابهایترجمهی
معادل-گزینییفارسیبرایآنهاقرار دادم.البتهاینتنهادلیلبرایسپاسگزاریوقدردانیمناززحما تایشاننیست،چهآشناییمن)همانند

نسلیارفعالینچپگرا(باادبیا تمارکسیستیبخشاازطریقترجمههایایشانازبرخیمتونپایهایممکنگردید.

. 36برایمثال،باسکاردراینمقالهضمنتدقیقبرخیپایههایفلسفیاندیشهیمارکسوروندهایبعدیفهموتفسیرآنن زدمارکسیس تها،
درکعمیقتریازسهمفلسفیانگلس)درمقایسهبادیدگاههایمطلقنگیر»یااینیاآن«(ارائهمیکند.
37. Bhaskar, Reclaiming Reality, p. xvi.
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دیالکتیک ،ماتریالیسم و نظریه شناخت
روی باسکار

 .۱دیالکتیک
اندیشهیمارکسیستیاست،موجببرآمدندوموضوععمدهایشده

دیالکتیک،کهاحتمالجدلانگیزترینمبحثدر
وامداریمارکسبههگششل،ونیششزایششن
استکهگفتمانفلسفیمارکسیستیبهسویآنچرخشیافتهاست:سرشت 
میآیششد.عششامتریندللتهششایایششنمفهششومدرسششنت
]پرسش[کهمارکسیسمدرچششهمعنششایییششکعلششمبششهشششمار 
بهماننششدیششکروش،وغالبششایششکروشعلمششی،ازجملششهدیالکتیششک
مارکسیسششتیعبارتنششداز):الف(دیاکتیششک 
بخشهششاییازواقعیششتیششاتمششامیآن،
بهسانمجموعهایازاصولوقوانینحاکمبر 
روششناسانه؛)ب(دیالکتیک 
کرابطهمند)Relational
کهستیشناسانه؛و )ج(دیالکتیکهمچششونحرکششتتاریششخ،یششادیالکتیشش ی
یعنیدیالکتی ی

.(Dialecticsنزدمارکسهرسهرهیافتیادشدهبهدیالکتی ب
پارادایمهای(طرحو

مشاهدهاند،اماالگو-وارههای)

کقابل
فلسفهیطبیعتتوسطانگلششس

بهترتیبعبارتنداز:توضیحا تروششناختیمارکسدرکاپیتال،شرح
کاربستآنها 
میتوانآنهارا
هگلگراییبرونهگلیی38لوکاچجواندرکتابتاریخ و آگاهی طبقاتی؛متونیکه 
درآنتیدورینگ،و 
بهعنوانسندهاییشالودهگذار)بهترتیب(برایعلماجتماعییمارکسیستی،ماتریالیسمدیالکتیکیومارکسیسمغربششی

تلقیکرد.
میشود:
نزدهگلدوآهنگ)نواخت(ازدیالکتیکیافت 
(۱همچونیکفرآیندمنطقی؛و (۲درمعناییمحدودتر،همچونمحرک)(dynamoاینفرآیند.
یک(اصلایدهآلیسمنزدهگل،یعنیفهمنظرورزانهیواقعیتهمچون)روح(مطلق،دوگرایشباسششتانینسششبتبششه
میبخشد:نگرش االئایی39بششهدیالکتیششکهمچششوناخرد) ،(reasonونگگگرش ایگگونی40بششه
دیالکتیکراوحد ت 
38. out-Hegeling Hegelianism

مهمترینفیلسوفاینمکتببه
.39مکتب الئایی)(Eleaticیکیازمهمترینوتأثیرگذارترینمکاتبفلسفیپیشاسقراطیبود .پارمنیدسکه 

شالودهیتفکرالئاییانراتأکیدبردوگانگیمیانحقیقتوظاهر،وغیرقابلاطمینانبششودنحششواسقششرارداد.اوتغییششررانششاممکن

شمارمیرود،
میدید.پ سازاوزن ونب اط رحپارادوکسه اییدرمق امدف اعازای نعقی دهبرآم د.مکت بالئ اییاز
میپنداشت؛وواقعیتراتنهادربودن 

نظریهیاتمیقدیمبرد].برگرفتهازویکیپدیایفارسی[
ثمربخشترینفلسفههایباستانبرایعلموریاضیا تبود؛چراکهمستقیمأراهبه 

سدههای۵و۶پیشازمیلد،درایونیه)ازمراکزاصلیعلموفرهنگ
فلسفهیباستانیونانیاستکهدر 

.40مکتب ایونی)،(Ionianبخشیاز
یونان(وملطیهرواجداشت.ت الس،انکس یمندر،انکس یمنس،هراکلیت وس،انکس اگوراسودیگ رانازای ننقط هبرخاس تند.ای نفیلس وفانرا
طبیعیگرانیزمیگویند.چراکههمگییآنان-بااختلفاتیچند-بهطبیعتنظرداشتند،وب هوجه ی،م ادهوجس مرااص لوحقیق تاش یاء

میدانستند.فلسفهیاینمکتببجهانرادرحایلتغییروتحولمیدانستند،بنابراینبهدنبایلوجویدحقیقی،یامنشاءاصلیاینتغییروتحششول ت

بودند.اینتفکرتابدانجابودکههراکلیتوس،منکیروجودبود،چونهمهچیزرادرحایلحرکتوتبدیل)شدن(فرضمیکرد.اینفلسفهسششعی

استدللهایعقلیتوضیحدهند.امادرمکاتیبفلسفیبعدیکششه

میکردندکهحقیقیتجهانرابدویناستفادهازاساطیرودین،بلکهبااستفادهاز

ویکیپدیایفارسی[
جنبهیعلمیبود].برگرفتهاز 
دریونانپدیدارشدندجنبهیدینییبیشتراز 
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دیالکتیک،همچونفرآیند).(processاینوحد تبهمیانجیمفهومهگلیدیالکتیکبهسایننوعیفرآیند اخردرقم
پارادوکسهایزنونی)Z

خود-ویژهسازیی41یخرد.نگرشنخستبا

میخورد؛فرآیندیازخود-زایی،خود-تمایزبخشی،و

میکندوازروندمشاجرا تفلسششفی
میشود،ازدیالکتیکهایمتفاو تسقراطی،افلطونیوارسطوییعبور 
(enoآغاز 
میگیششرد:درشششکلدیالکتیششکفرا-وروونده)
میرسد.نگرشدومعمومادوشکلبهخود 
قرونمیانه،بهنقدکانتی 
میشود؛ودرشکل دیالکتیکفرو-
،(ascendingوجودیکواقعیتعالیتر)نظیرثمثثلها/ثصور42یاخدا(نشانداده 

میشششود.گسششرینمونهاعبارتنششداز:
وشوونده) ،(descendingتجلیآنوجودمتعالیدرجهششاینپدیششداربیتوضششیحداده 
مانندهیخود-تحققگرییالهششی43نششزد

درون
دیالکتیکاستعلییی]ترافرازنده[مادهنزدشکگرایانباستان؛ودیالکتیک 
نو-افلطونیهاوفرجامشناسی)(eschatologyمسیحی،بعدازفلوطین44ویاریجینا).(Eriugena

میشششود:وحششد تاولیششه،
ترکیبفازهایفرا-روندهوفرو-شوندهبششهالگششویشششبهزمانی)(semi-temporalزیششرمنجششر 
شششبهمنطقی
میتواندبهیکالگوی 
باز-وحد تیابی.ترکیبیادشدههمچنین 

فروکاهش)(lossیاانقسام،وبازگشتبه
گرایشهششایالئششاییو

فعلیتیابی)(actualizationمنجرگردد.ترکیششب

)(semi-logicalازتجسدیابی)(hypostasisو
بیگانهشششدنازخششویشتحقششق
میبرد؛فرآیندیمنطقی،یانوعیدیالکتیککهخودرابششا 
ایونیبهمطلاقهگلیراه 
مییابششد.
آزادانهیخودباز 

میبخشد،ویگانگیباخویشرابهواسطهیبازشناسیاینبیگانگبیهمچونبیانیاتجلی

اینفرآینددرخویدنظامهگلیبازگومیشودوبهکمالمیرسد.

مینامششد»:فراچنششگ
دو(نیرویمحرکفرآیندیادشده،درکمحدودتریازدیالکتیکاست،کششههگششلآنراچنیششن 
وحد تشانیافهمامرمثبت/ایجابیدرامرمنفی«].[۱اینروشیاستکهمفسردیالکتیکی

آوردن)فهم(متضادهادر
ششکلهایآگششاهیازدلیکششدیگر
میسازدتافرآیندیرامشاهدهکنششدکششه]طششیآبن[مقولههششا،مفششاهیم،یششاش 
راقادر 
مقولههششا،مفششاهیمواشششکابل
غنیتروفراگیرتریراشکلببخشند،تاهنگامیکهنظششام 
برمیآیندتاکلیتهایهرچه 
تکسویگی،ناکاملیوانتزاعخانهدارد؛
مثابهییککل)(wholeکاملگردد.نزدهگلحقیقبتکلاستوخطادر 
به 

قابلشناسششاییاسششتوازطریششقجشایدادنایششن
میکنشد 
واسشطهیتناقضششاتی)(contradictionsکشهایجشاد 

خطشا 
به
ششابلترمیماسششت.درمسششیرایششنفرآینششد،بششااصششل
انضمامیترق 

غنیترو
کاملتر ،
تناقضا ت/تضادهادراشکالمفهومی 
مییابد،هیچبصششیر تجششزئیایهرگششزاز
میشویم:هنگامیکهدیالکتیکانکشاف 
معروففراروی)(sublationروبرو 
میکنششد:یششاازطریششق
نمیشود(.درحقیقت،دیالکتیکهگلیبششهدوشششیوهیاصششلیپیشششروی 
نظردورنمیماند)گم 
بهطورتصریحیدرمفهومیبیاننشدهاست؛ویاازطریششق
آشکارسازیآنچهکهتلویحیاست،اما]هنوز[بهروشنیو 
ترمیمیککاستی،فقدانیانابسندگیدرآن]مفهوم[.اندیشششهی»دیششالکتیکی«،بششرخلفاندیشششهی»بازتششابی«)یششا
میآورد،نهصرفابراساستفاو تهایمتعیششین
نظاممندشان45بهفهمدر 
تحلیلی(،گاشکالمفهومیرادرهمپیوندیهای 
میکنششد،فششازیکششهپیشششروی
بهسانفرآوردهایازفازکمتربالیده)رشدیافته(یپیشششیندرک 
آنها،وهرپیشرویرا 
کنایهیپنهششان،یششا
بهطوریکههموارهیکتنش،یک 
بعدبیحقیقیتضرورییاتحقیق)(fulfilmentضرورییآناست؛ 
41. self-generating, self-differentiating and self-particularizing
42. Forms
43. devine self-realization
44. Plotinus
45. systematic interconnections
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میگیرد،وجوددارد.
بهخود 
یکشگفتییدرحایلتکویبنمیانهرشکل،وآنچه]آنشکل[درفرآینیدشدبن 
مهمترینمراحلپیشرویاندیشهیمارکسدررابطهبادیالکتیکهگلبهقرارزیراند:

نوشششتهی

فلسفهیدولیت46هگششل،کششهدردست

)(۱تحلیلدرخشانمارکسازمنطق»رازآمیز«)رازگورانهی(حاکمبر
ایدهآلیستیهگلازکششابربششه
میشود؛جاییکه]نقد[مفهوم 
پایانیاز»دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی«دنبال 
مییابد؛
جایگاهمرکزی]بحث[راه 
»خانوادهیمقدس«»،ایدئولوژیآلمانی«و»فقرفلسفه«،نقدهگششلدر

بیفاصلهبعدییمارکس،یعنی
)(۲درکارهای 
فلسفهینظرورزانهونظایرآنگنجاندهمیشود؛

بیرحمانهبه
ذیلتهاجمجدلیی 
بهبعد،باز-ارزیابیمثبتآشکارینسششبتبهدیالکتیششکهگششل]ازسششویمششارکس[رخ
)(۳اززماننگارشگروندریسه 
اینحال،درمورددونکتششه
رشتهایازمباحثا تجاریاست.با 
د.دامنهیاینباز-ارزیابی]مثبت[،خودموضوع 

مینمای
آنکهمارکسدیدگاهانتقادیخودنسبتبهدیالکتیکهگلراهمچنششانحفششظکششرد؛و
جایتردیدینیست:نخست 
درعینحالبراینباوربودکهخودویدیالکتیکیمرتبطبادیالکتیکهگلرابهکارگرفتششهاسششت.

آنکهمارکس
دوم 
میگوید:
دربارهیدورینگچنین 
ازاینروستکهمارکس 
میداندکهروشپیشروی47منهگلینیست،چونمنیششکماتریالیسششتهسششتموهگششلیششک
بهخوبی 
»او 
دیالکتیکهاست،امافقطپس از آنکهازهیا ترازآمیزخود

همهی
ایدهآلیست.دیالکتیکهگلشکلبنیادی 


تهیشدهباشد،وایندقیقاهمانچیزیاستکهروشمرا]ازروشوی[متمایزمیسازد[۲]«.
همچنیندرفرازیازکاپیتالاینگونهآمدهاست:
هیچرومششانعازآننیسششتکششهوینخسششتین
»رازآمیزیایکهدیالکتیکدردستانهگلازآنرنجمیبرد،به 

شیوهایجامعارائهکردهاست.نزدهگلدیالکتیششکبششرروی
کسیباشدکهگاشکالعامحرکتدیالکتیکرابه 
عقلنیاشدرونپوسششتهیرازآمیششزآنشناسششایی

سرخودایستادهاست؛بایدآنراوارونهساختتاهسششتهی

گردد[۳]«.
)دربارهی»وارونسازی«-inversion-و»هسته«(kernel-تقریبا]حتی[موضوعنظششرورزیکلمششی-

ایندواستعاره
بیرونکشیدن
استعارهیهستهحاکیازآنباشدکهمارکسبراینباوربودکه 

میرسدکه
بودهاند.بهنظر 
الهیاتیهم 
ششدگاههایدودسششتهیزیششرقششرار
گلچینکردنبخشیازدیالکتیکهگلیامکانپذیراست؛باوریکهدرتقابلبادی 
و ب 
دارد(۱):دیدگاههگلیانجوانوانگلسمبنیبراینکهبرکشیدین)اسششتخراج(کاملروشدیالکتیشش ب
کازنظششامهگششل
مبنیبششراینکششه
امکانپذیراست؛و)(۲دیدگاهمفسرانومنتقدانمتمایلبششهپوزیتیویسششم،ازبرنشششتاینتششاکولششتی ،

کهگلیتمامادرآمیزشوهمسازیباایدهآلیسماوقراردارد.متأسششفانهمششارکسهرگششزایششنآرزویخششودرا
دیالکتی ی

محققنساختکه»درروشیکههگلکشفکرد)وهمزمانآنرارازآمیزساخت(آنچهعقلنی اسششترادردویششا
سهورقچاپی،48دردسترسفهمانسانمعمولی«بگذارد].[۴
فاصلهی۱۸۴۳
وامداریمارکسبههگل]دقیقا[چهباشد،انسجامقابلتوجهیدرنقدهایاوبرهگلدر 
فارغازاینکه 
46. Hegel’s Philosophy o f the State
47. method of development
48. printer’s sheets
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بهلحششاظشششکلی) ،(formallyسششهآمششاجاصششلی]درنقششدهایمششارکس[وجششوددارد:
تششا۱۸۷۳وجششوددارد):الف( 
بهلحاظمضمونی)Subs
]اندیشهی[هگل؛)ب( 

سازیهایهگل،49اصلاینهمانیی50هگل،ورازآمیزیمنطقی51
وارون 


تاریخمن دی)
میششودتششاخودمختشاریی)(autonomyطشبیعتو 
 ،(tantivelyمارکسبررویخطایهگشلمتمرکشز 
(historicityگاشکالاجتماعیراحفظکند.
سهگانهازموضوع)(subjectومحموبل)(predicateدر
وارونسازی 
الف (۱-طبقنظرمارکس،هگلدرخصوصیک 
بهعنوانیکوارونگششی،وموضششعخششودشراهمچششون
خورسرزنش)(guiltyاست.مارکسدرهرموربدموضعهگلرا 
هستیشناسششیایدهآلیسششتی،

میکند.ازایششنرو،مششارکسدربرابششر
وارونیازموضعهگل)وارونیازوارونگی(توصیف 
بهذا ت52هگشل،بشهترتیشبمفشاهیمزیشرراقشرار
قشائم 
جامعهشناسیایدهآلیسشتی 

شناختشناسیعقلنیینظرورزانه،و

(بهسانویژگیهایچیزهایخاص)(particular things؛شناخت،
مفهومپردازیازامورکلی) universals

میدهد:یک
ششالودهیدولششت.امششاتاحششدی

شیوههایتولید(همچونش
جامعهیمدنی)بعدها 

همچونامرتجربیفروکاستناپذیر؛و
ک
میورزد،یششادرعششوض،پروبلماتیشش ی
ناروشناستکهآیامارکسدراینجاصرفابششرمخششالفتبششاموضششعهگششلتأکیششد 
ششدازهی
بههمششانان 
میدهد:نقششدمششارکس 
میسازد.درواقع،مارکسعموماکاردومراانجام 
)دشوارهی(آنرادگرگون 
میدهشد.مششارکسذهششن
»وارونگی«هایهگل،مفاهیموروابط)(terms and relationsهگلرانیزآماجخششودقششرار 

ششدهی(کرانمنششد-بهسششانواقعیششتی
بهمنزلهیبرونفکنییپندارآمیزی53ازطبیعتوهسششتارهای)بیگانهش 
ناکرانمندرا 
دربارهیذهنناکرانمند،ذهششن
مانندهیهگل 

درون
غایتگراییمعنوی 
میکند؛مارکس 
استعلیافته/ترافرازنده-درک 
روششناسششانهبششهپژوهشششدربششارهیمناسششبا تعلیششتی)پژوهشششیتحششت
سنگوارهشدهوذهنکرانمندراباالتزامی 

آزمونهششایتجربششی(دردرونومششابینبشششرییتتاریخششانوپدیششدوبالنششده،54وطششبیعتواقعششییفروکاسششتناپذیبر-امششا

بهروشششنی
شناساییشدهدراندیشهیهگلرا 

گانهی
سه 
وارونگیهای 

میسازد.مارکسهمچنین
قابلتنظیم-جایگزین 

آنهادرخطوطانتقادیدوموسششوممششارکسگنجانششدهشششده
نمیسازد.بااینحال،تمایزوجدایی 
ازیکدیگرمتمایز 
معرفتشششناختی(«55وفروکاسششتینعلششمبششهفلسششفه

است،جاییکهمارکسفروکاستنهستیبهدانستن)»مغالطهی
میدهد.
)»پندارنظرورزانه(«56ازسویهگلراآماج]نقد[خودقرار 
)اینهمانیهستیواندیشهدراندیشه(نقدیدوگانهاست:
الف(۲ -نقدمارکسبراصلاینهمانییهگل 
میکند،مارکسنشششان
دگرگونسازفویرباخپیروی 

خطسیرروش
درنقدعامهفهام)(exotericاصلاینهمانی،کهاز 
میشود؛
تنامندسازیاندیشه57توسطهگلپدیدار 

بهعنوانپیامدیاز
میدهدکهچگونهدنیایتجربی 

بهواقششعشرط نهششانییآناسششت.
میکندکهدنیششایتجربششی 
درنقددشوارفهام)(esotericاصلیادشده،مارکسادعا 
49. Hegel’s inversions
)یا:اصلهماگنستی( 50. principle of identity
51. logical mysticism
ایدهآلیستییذا تگرایانهیهگل( 52. substantive idealist sociology
جامعهشناسی 

)
53. illusory projection
54. historically emergent, developing humanity
55. epistemic fallacy
56. speculative illusion
)تجسدبخشیاندیشهتوسطهگل( 57. Hegel’s hypostatization of thought
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بهطورعام
میدهدکههگلچگونهفعالیتخودش،یافرآینداندیشیدن 
بنابراین،مارکساینمسالهراموردتوجهقرار 
میکنششد.
میگردد(راهمچششونآفریننششدهی58دنیششایمششوردتجششربهارائششه 
سوژهیمستقل،یعنیایدهبدل 
)کهبهیک 
دادههششایتجششربیایرا
اندیشهینظششرورزانهی»فیلسششوف«بهواقششع 

میکندکهمضمون
مارکسسپسچنیناستدلل 
دادههاییکهازوضعیتموجویدامششورجششذبواقتبششاسشششدهاندو
بهطورغیرانتقادیدرکشدهاند؛ 
میشودکه 
شامل 
میکند.
ناپذیر(گشتهاند.نمودار ۱منطقایرادمارکسراترسیم 


)دگرگون
شیوارهوجاودانه
بدینترتیب ،

نمودار .۱نقدمارکسبراصلاینهمانییهگل
تنامندسازی مفهومی رئالیستی

جهان تجربی

ذهن کرانمند

تاوان تجربی رئالیستی

ذهن نا-کرانمند

ت بهطور مفهومی
واقعی ا
دگردیسییافته

برونفکنی

»ایدهآلیسم غیرانتقادی«

»پوزیتیویسم غیرانتقادی«

) گام فویرباخی (

تحلیلمارکسدللتبرآنداردکه:
توجیهگری)]،(apologeticsخصلت[درونزایدروشهگلاست،نهپیامششدیازبرخششیضششعفهاو

)(۱محافظهکارییا
کردهاند؛واینکه
او،آنچنانکههگلیانچپفرض 
سازشکاریهایفردی 

گامهششای
رویهایکششهدرآن 
) (۲نظریهیمنطقیهگلباکردار/رویهیبالفعل)(actual practiceاونششاهمخوانیدارد؛ 
تجربهگرایشانهفشراروئیشدهوپیششرانشده
دیالکتیکیهگلازملحظا تغیردیالکتیکی،تاملناشده،وکمابیشزمخشیت 
میشوند .

الف(۳ -نقدمارکسبر»رازآمیزیمنطقی«هگل،وبکر-زاییی)(parthenogenesisمفاهیموترفند59هایایدئولوژیکی
میگشششاید.
بهطورعام(راه 
برآمدهازآن،بهسوینقدیبرمفهومخودمختارییاخودبسندگینهاییفلسفه)یاایدهها 
وارونسشازییخششکوبیکموکاسشت،یعنشیازجشذبو
امادراینجاباردیگرناروشناستکه(۱):آیامارکسازیک 
دورهی
جششدلهای 

آنگونهکششهدر
میکند ،
سفلسفه)یاجایگزینهایپوزیتیویستییآن(ازسویعلبمجانبداری 
اقتبا ی

میکند؛
نگارش»ایدئولوژیآلمانی«بیانشدهاست؛یااینکه)(۲مارکسازپراتیکدگرگونشدهایبرایفلسفهدفاع 

پراتیکهششایاجتمششاعی،کششه

یعنیفلسفهبهساینامششرینششا-خودمختششار)(heteronomousووابسششتهبششهعلششموسششایر
رویهیخودوی)وانگلس(نمایانبود.
آنچنانکهدر 
کارکردهایینسبتاخودمختارازآینخوددارد ،
58. demiurge
59. conjuring tricks
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میکند:
ب( نقدمارکسبرهگلدر»دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی«دونقصانمفهومی60زیرراشناسایی 
گشونهایافراطششیهمچشوندیگشرییاندیششه
به 
بهطورعام،که 
)(۱نقصانمربوطبهعینیتطبیعتو]عینییت[هستی 
طوریکهنههیچوابستگیعلیتیبههرنوعیازذهششبن)(mind

میشوند،
بهطورمستقبلواقعیتلقی 
میشوند؛یا 
تلقی 
مییابنششد؛و)(۲نقصششانمربششوطبششهتمششایزمیششان
غایتگرایانهتوسطهیچنوعیازذهششبنبایسششتگی 
بهطور 
دارند،ونه 
عینیتیابیوبیگانگی؛چراکههگلدردگرگونسازیعقلنششیاگشششکالحاضششر،تاریخششاتعینیششافتهوبیگانهشششدهی
بهراسششتی
بهطورمفهومیازامکان]ظهششور[یششکشششیوهی 
سوژهیمطلق ،
خودبیگانهسازی 

بهعنوان
عینیتیابیانسان ،

میکند.
عینیتیابییانسانجلوگیری 

شدهی
نا-بیگانه 

انسانیو

بهبیانعامتر،برخلفهگلکهنزدوی»تنهاکار…کایرذهنیمجرداست«]،[۵کارنزدمارکس»(۱):یکزیششرلیهی
پیشانگاشتخوددارد؛و)(۲بادگرگششونیواقعششیهمششراهاسششت،کششه
فراهمآمدهبدونکمکانسان«][۶را 
مادیی …61
مستلزمنقصانومحدودیتیچارهناپذیر،62ونیزامکششانبششداعتونوپدیشدیاصشیل63وششگرفاسشت.پشس،هرگشونه
حوزهیدییدروبهآینششده،بششاز/گشششوده)یعنششی
بهلحاظ 
دیالکتیکمارکسیبهلحاظعینبیمشروط،بهتمامیکرانمند،64و 
ناتمام(خواهدبود.
اینهمششانیهگششلآناسششتکششهدیالکتیششکنششزدمششارکس)و
یکامکانچشمگییربرآمدهازنقدمارکسبششرفلسششفهی 
مارکسیسم(ممکناستنتواندپدیدهییکه وواحدیرامشخصسازد،بلکهمیتواندمعطوفبه]بررسی[شششماریاز
پیکرههاوموضوعا تمتفاوتباشد.بنابراین،دیالکتیکممکناستبهالگوهابافرآیندهاییدرفلسفه،علمیششاجهششان

رابطهمنششد(؛
هستیشناسانه،شناختشناسششانهو 

آنها)دیالکتیکهای
رابطهی 
ارجاعدهد]:ازقبیل[هستی،اندیشه،یا 
طبیعتیاجامعه»،در«یا»بیروناز«زمان)دیالکتیکتاریخییادیالکتیکساختاری(،کهعام/جهانروا)(universal
نکهفرا-تاریخی)(trans-historicalیاگششذرا)(transientهسششتندونظششایرآن.و
یاخاص)(particularهستند؛همچنا 
تفکیکهایبیشتریاهمیتبیابند.ازاینرو،هردیالکتیکمعرفتیممکناستفششرا-

مقولههاممکناست
دروناین 
65

نظاممنششد(،کششاوشگرانه)(heuristicیششامعطششوفبهذا ت
مفهومی) ،(meta-conceptualروششناسششانه)انتقششادییششا 

بهسانیکفرآیندهستیشناختی)مثل،نزد
رابطهمندممکناستاساسا  
)توصیفییاتوضیحی(باشد؛یکدیالکتیک 
اسلوبهایدیالکتیکیممکناستبششه

معرفتشناختی)مثل،نزدمارکوزه(درکگردد.این

بهسانیکنقد
لوکاچ(،یا 
واسطهی)(۱یکتبارمشترک،و)(۲پیوندهاینظاممندشاندرونمارکسیسبمبششاهششمدرارتبششاطباشششند؛بیآنکه

نطفهیمشترک،وحتیکمترازآبن]بهواسطهی[)(۴چیزیکششهمیتوانششد
بهواسطهی)(۳داشتنیکذا ت،هستهیا 
خوانشی)تغییرنایافته(از]میراث[هگلباشد،پیوندیبایکدیگرداشتهباشند.
میتوانگفتکهمارکسبهطورمثبتوایجابیمدیوندیالکتیکهگلیاست،حتیاگردرآثششاروی]مششارکس[ایششن

وارونسششازیبششهکششاررفتششه
استعارهی 

دیالکتیکتمامادگرگونشدهباشد)طوریکهدرآبننهاستعارهیهستهونه
باشد(،و/یادیالکتیکهگلدرآثارمارکسبهشیوههایگوناگونیبسط و توسعه یافتهباشد.
60. conceptual lacunae
61. material substratum
62. irredeemable loss and finitude
63. genuine novelty and emergence
64. absolutely finitist
65. substantive
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خصلتهایزیرهستند:

نظریههایایجابی)(positiveدیالکتیکمارکسیحاوی
عامترین 

نظریهای
مفهومپردازیجهان)رهیافتانگلس،ماتریالیسم دیالکتیک،ومائوتسهتونگ(؛ )(۲همچون 

بهمثابهی
) (۱
بهساینرویکردیاساساوابستهبهروابطمیانیخردوجهان)یااندیشششه
دربارهیخرد)رهیافتدلبولپهوآدورنو(؛) (۳

اینبارهوجودداردکششهدر
وهستی،سوژهوابژه،نظریهوپراتیکوغیره()رهیافتلوکاچومارکوزه(.تردیداندکیدر 
شتأکیداصلیبرمفهومدیالکتیک]،تاکیدی[معرفتشناختیاست.مششارکساغلششب]صششفت[
فهمخودمارکسازکار ب
میبرد.
بهسانمترادفیبرای»علمی«بهکار 
»دیالکتیکی«)(dialecticalرا 
مششارکسدر]پیگفتششارویراسششتدومجلششدنخسششت[کاپیتالازتوصششییفمشخصششااپوزیتیویسششتی66مفسششرروس
میکند:
میآوردواضافه 
نقلقول 
دربارهیروشخود 
سنپترزبورگی 

بهکششاربسششتهامراتوصششیف
هوشمندانهایروشششیکششهمششنبهواقششع 

بهطوردرخورو
»هنگامیکه]این[نویسنده 
چهچیزیبهجزدیالکتیکراتوصیفمیکند؟«][۷
میکند ،


تجربهگراست،اماپوزیتیویستینیست؛بلکششهرئالیسششتی
طبیعتگراو 

بااینهمه،روشناستکهروشمارکساگرچه
شناسانهاشهمچنیناورابهیکدیالکتیکهستیشناختییمعینویششکدیالکتیششک

است؛واینکهدیالکتیکمعرفت

میکنششدکششه»رازدیالکتیششک
میسازد.مارکسدریکششیازنامههششایش)(۱۸۶۵خاطرنشششان 
رابطهمنیدمشروبطمتعهد 

ششرحلهی

بهمنزلهیبیاننظریمناسبا تتاریخیتولید،درپیوندبششام
مقولههایاقتصادی 
علمی«وابستهاستبهفهم» 
توسعهیتولیدمادی«].[۸دیالکتیکمششارکسعلمششیاسششت،زیششراتضششادها/تناقضششا تموجششوددراندیشششهو

خاصیاز
بحرانهایاقتصادی-اجتماعییحیا ت]مادی[رابرحسبمناسبا تبنیادییتضادمنیدمعینیکهموجدآنتناقضششا تاند

میدهد)دیالکتیکهستیشناختی(.ودیالکتیکمارکستاریخیاست،زیراتوأمانهمدرتغییرا تمربوطبششه
توضیح 
)بهطورمشروط(عششاملی)(agentازایششنتغییششرا تاسششت)دیالکتیششک
مناسبا توشراییطموریدوصفریشهدارد،وهم 
رابطهمند(.

ششتنتاج[شبهقیاسششی)

کنترلشششدهیپششژوهشاشوروش]اس

بهطورتجربی
براساستمایزیکهمارکسمیانشیوهی 
میتششوانیمدیالکتیششکانتقادی)(critical dialecticsویرااز
میشششود ،
(عرضهداشیتخششودقائششل 

quasi-deductive
دیالکتیکنظاممناد)(systematic dialecticsاوتمیزدهیم.دیالکتیک انتقادی،کههمچنینمداخلهایعملششیدر
پردازیهششای


مفهوم
سهگانهرابهخودمیگیرد:نقشدیبششرآموزههششایاقتصششادی،نقشدیبششر
تاریخاست،شکلیکنقد 
عاملیناجتماعی،ونقدیبرساختارهایمولدومناسبا تاساسیمقوموبرسازندهیآنها.ایندیالکتی ب
مرحلهی

کیک
میدهششد،کششهدرآبن
نخستینبارازسویماکسآدلرموردتأکیدقرارگرفت(رادرخودجششای 

کانتییتاریخیشده)که
بهطششور
شرایطتاریخییاعتباروبسندگیعملییانواعگونششاگونمقولههششا،نظریههششاواشششکالمششوردتششاخت) ،(attack
بهسششاننششوعخاصششیاز
بهبهششتریننحششو 
میشوند.شایدبتششواندیالکتیششکانتقششادیمششارکسرا 
موشکافانهایگنجانده 

بهلحششاظمششادبی
بهلحاظتجربششبیپایششانگشششودهای)(open-endedدارد ،
پدیدارشناسیدیالکتیکی67درنظرگرفتکه 
بهلحاظتاریخبیمحاطبهمرزهاییمعین)(circumscribedاست.
مشروطاست،و 
66. distinctively positivistic description
67. dialectical phenomenology
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میشودودر»نظریههای
دیالکتیک نظاممندمارکسبافصلنخستمجلد اولکاپیتال،وبادیالکتیککالآغاز 
سشرمایهداریدر

همهیتضشادهای
میرسد.نزدمشارکس ،
ارزش اضافی«باتاریخانتقادییاقتصادسیاسیبهاوجخود 
شکال،ونیز]ازتضادهایمیششان[جنبهیمفیشدوانضششمامیو
نهایبتازتضادهایساختاریمیانارزشمصرفیوارز ی
بههمراهسایرتضادهایسششاختاری
میشوند.اینتضادها ،
مییابدناشی 
جنبهیمجرداجتماعییکاریکهدرکالپیکر 

ارزشافزایششی،
آنها)نظیرتضادمیاننیروهایمولدومناسبا تتولید،تضادمیانتولیششدوفراینششد 
وتاریخییبرآمدهاز 
پایانههششایششا
آنهششا 
تعارضهششایفراگیششروواقعیای68هسششتندکششهدر 

تضادمیانکارمزدیوسرمایه،ونظایرآن((۱):
بهطششوردرونششیبششهیششکشششکلرازآمیششز
پیشانگاشتخششوددارنششد؛و) (۲
بهطوروجودییکدیگررا 
قطبهایتضادها 

)نمود(وابستهاند.

پدیداری
میکنند)چونبهنحومنسجمیقابلتوصیفاند(،
خدشهدار 

چنینتضادهای دیالکتیکیاینهاصلعدمتناقض69را
ابژهیواقعشی،ک هتوسششط
وارونهشده-یابازنمایینادرست-ازیک 
ونهقانونجاذبهرا؛چونمفهومیکبازنمایییواقعا  
هستیشناسیغیرتجربهگراولیهمند)نظیرآنچهمارکس

بهسادگیبایک
]خود[ابژهیموردبررسیایجادشدهاست ،

میشود.مارکساینتضادهایساختاریبنیادیرا-همانگونهکههسششتند،-
خودرابدانملتزمساختهبود(سازگار 
بهسانمیراثیتاریخیازجداییتولیدکنندگانبیواسطه(۱):ازابزارومصالحتولید(۲)،ازیکششدیگر،ودرنششتیحه )(۳

میگیششرد،
واکنش(آنهابررویطبیعبتدردرونآنانجششام 

اجتماعیایکهکنش)و

اززنجیرهی)(nexusششمناسبا ت
دربششارهیدیالکتیششک

تعدیلیافتهیشیلری70

میکند.قابلانکارنیستکهدراینجاردپاهایقابلتوجهیازطرح
تلقی 
تمایزنیافتهیاولیششه،71چنششدپارگی،72ووحششدی ت

بهموجبآنتاریخهمچوندیالکتیکیازوحدی ت
تاریخوجوددارد،که 
میگوید:
میشود.ازاینروستکهمارکسدرگروندریسه 
بازیابیشدبه)اماتمایزیافته(تلقی 
»آنچششهنیازمنششدتوضششیحاسششت،وحششد تبشششرزنششدهوفعششالبششاشششرایططششبیعیوغیرارگانیششکمبششادلهی
سوختوسازیاش)(metabolicباطبیعت،وبنابراینتصاحبطبیعتازسویوینیست،امریک هن تیجهی

ششانیاشو]جششداییویاز[
پروسهیتاریخیاست؛بلکهجداییبشرازاینشرایطغیرارگانیکهسششتیانس 

یک
اینوجودفعالنیازمندتوضیحاست؛جداییوگسستیکهبهتمامیصششرفادررابطهیکششارمششزدیوسششرمایه
جایگرفتهاست[۹]«.

بهطورتجرببیتثبیتشدهوقابلاتکا)(establishedتلقیمیکرد.امادرهررویدادبی
شایدمارکسچنینبرداشتیرا 
میتوانششد
بیشازحدمحدودکنندهخواهدبود:برایمثال،اینبرداشششت 
پردازیایاز]دایرهی[علم ،


مفهوم
طردچنین
دللتهششای

برنامهیپژوهشششیبالنششدهبششا
هستهیاصلییک 
بهسان 
بهسانیککاوشگریمتافیزیکی73عملکند،یا 

آزمونپذیرباشد.

بیآنکهخودمستقیما
تجربی ،
نهدرتعاریفیاخاستگاههای)(derivationsاصطلاحا»دیالکتیکی«مارکس،بلکهدرتوضیحا تدیالکتیکیاوستکششه
ضبرحسبیکوضع)(conditionعلیتیمشتریک]مربوطبششه[هسششتیتوضششیحداده

نیروها،
گرایشهایااصولمتعار ب
68. real inclusive oppositions
69. principle of non-contradiction
70. Schillerian schema
71. original undifferentiated unity
72. fragmentation
73. metaphysical heuristic
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پدیشدههاینابسششنده)ونظشایرآن(بششرحسشبشششرایط

نظریههششاو
نقادیهششایمششارکساسشتکشه 

میشوند؛ونیزدر

میشوند.
مشخصاند(توضیحداده 

تاریخیشان)کهمتمایزو

میگیرد؟یششکنظششریهیجدیششد
بهخود 
چرانقدمارکسبراقتصادسیاسبیشکلآشکاریکفراروی)(Aufhebungرا 
آنهششارادارد(
پدیدههاییراکهتوسطنظریههایپیشین)نظریههاییکهقصدجششایگزینی 
هموارهبرآناستکهاکثر 
شدهاند،حفظکندودرخودبگنجانششد.امششامششارکسدرحفششظپدیششدههابششهلحششاظنظششری،
بهطورموفقتوضیحداده 

میسازد،وباجایگذاریپدیششدههادریششکقلمششروانتقششادی-
بهطوررادیکال)ازبیخوببن(دگرگون 
آنهارا 
توصیفا ت 
میکند.
آنهامداخله/مشارکت 
توضیحییجدید،درفرآینددگرگونیعملی 
ششولفهیکلیششدی
وامداراست؟سهم 
مفهومپردازیهگلازواقعیت 

آیامارکسدردیالکتیکنظاممندیاانتقادییخودبه
غایتگراییدرونماننده.76

تحققیافته74؛(۲یکتاگراییمعنوی75؛و(۳
ایدهآلیسم 
هستیشناسیهگلعبارتنداز (۱:

میکند،چراکششهوی
اینهمانییوحد تگرایانه77رارد 
برخلفهگل(۱:مارکستوامابنهممطلقهگلی،وهمانگارهی 
میکنششد؛درمقابششل(۲:همششانطورکه
مادهوهستیراغیرقابلفروکاستنبه)خود-بیگانگیهای(روحواندیشهتلقششی 
همانطورکه
]مقولههایی[اساسیهستند؛ونیز 

بهخوبیمستدلساختهاست،نزدمارکستمایزوپیچیدگی78
آلتوسر 
دلبولپه)(Della Volpeبهدرستیتأکیدکردهاست،تمامیتهایمارکستششابعتاییششدهایتجربششی)ونششهنظرورزانششه(
هستند؛چراکه(۳تأکیدمارکسبرضروری تعللیاستونششه]ضششرور ت[مفهششومی–]درحشالیکه[غایتشناسششبیبشه

میگردد].[۱۰ومهمتششراز
بهطورعقلنیتوضیحدادهشود«محدود 
پراتیک/کردارانسانیوتجلیآندرهرجاییکه» 

هستیشششناختی،79و»شگگدنن«مقولههششایی

گشایشگریکعلم تاریخبششود،لیهمندی

مارکس،که

همهآنکه،نزد
بششدانها

مقولههانزدهگل،هنگامیکهدرسششپهرهایمنطقششیذاتوهستی
درحالیکهاین 

فروکاستناپذیرهستند،

ششیحگرییقلمششرومفهوم(حششلو
بدینطریقدرخششود-توض 
بهترتیبدرفعلیت)(actualityوناکرانمندی)و 
میپردازد ،

میشوند.
ادغام 
هستیشناسیمارکستاجاییباهستیشناسیهگلتفاو توناسازگاریداردکهبا

جنبههایفلسفیمهم،
درتمامی 
گراییایکهمششارکسدرنقششدهای
تجربهگراییاتمیستی)کهآماج]نقد[آثارفلسفیمتاخرانگلساست(؛همانتجربه 

پیشانگاشیتایدهآلیسمهگلیبودهاست.
بهطورتلویحبی 
دورانجوانیاشنشاندادهبودکه 
بیمعناست)اسششتدللبرنشششتاین(؛
دربارهیدیالکتیکعبارتنداز:الف(دیالکتیک 
گیریها 
سهموردازعامترینموضع 
(کاربستپذیراست؛وپ( دیالکتیکبرقلمروامرمفهومیو/یاامراجتماعی،ونه

بهطورعام)جهانروا
ب(دیالکتیک 
کاربستپذیراست)استدلللوکاچ(.انگلسبمهراقتدارسترگخودرابرموضعگیریعامدومحککششرده

امرطبیعی،

است.دیالکتیکبرمبنایدرکانگلس-درآنتیدورینششگ-عبششار تاسششتاز»:علششمقششوانینعششامپششویشوپیشششروی
74. realized idealism
وحد تگراییمعنوی( 75. spiritual monism

)
76. immanent teleology
)اینهمانی منظومهای( 77. constellational identity
78. differentiation and complexity
79. ontological stratification
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دستهیاصششلیزیششرخلصششهکششرد«]:[۱۲
آنهارادرسه 
میتوان 
طبیعت،تاریخانسانیواندیشه«][۱۱؛قوانینیکه» 
)(۱دگرگونیکمیتبهکیفیتوبالعکس؛)(۲نفوذودرهمتنیدگیاضداد80؛و)(۳نفینفی.
بیشوکمحقایقیپیشینی/ماتقدم)a priori
دربحثانگلسابهاماتیوجوددارد:ناروشناستکهآیا]نزدوی[قوانیبن 

میشوند،یاتعمیمهاییفرا-تجربی81؛ویااینکهآیاقوانیبنبرایپراتیششکعلمششبیضششروریوگریزناپششذیر
(truthsفرض 

میروند.
هستند،یاصرفاتمهیدا تتوضیحیمناسبیبهشمار 

)بهمثابهییششکعلششم
ش82مثالهایانگلس،میتواناهمیتدیالکتیکویبرایمارکسیسم 
علوهبرخودسرانگیفاح ی
بهویژهازآنروکهانگلسباهرگونهماتریالیسمفروکاهنششده83مخششالف
اجتماعیعرفی)(putativeرابهپرسشگرفت؛ 
آناندکهمارکسبرمبنایاعتمادیکلی،بامداخلهینظریانگلسموافقتداشتهاسششت،
است.اگرچهشواهبدگویای 
میگیششرد،ونششهمسششتلزمچنیششن
پیشانگاشششت 
هیچگونهدیششالکتیکیازطششبیعترا 
نقدخودویبراقتصادسیاسینه 
دیالکتیکیاست.نقدمارکسبششرپیشششینیگرایی)(apriorismحششاکیازآناسششتکششهداعیههششایمربششوطبششهوجششود
دیالکتیکیاسایرفرآیندهادرواقعیت،داراییکخصلتپسینی)(a posterioriووابسته-به-موضوع84است.روابششط
میتواندرقالبنمودار ۲بیانکرد.
دیدگاههایمارکس،انگلسوهگلرا 

میان
نمودار .۲جایگاهدیالکتیکازمنظرهگل،انگلسومارکس
کلی
تناقضهای دیالکتیکی

حقیقت ضروری

هگل

تعمیم تجربی

انگلس

در واقعیت
خاص
)براینمونه،سرمایهداری(

مارکس

مقولهمنششدبی)
سارتر،پیشفرضاصلی]وجششود[یششکدیالکتیششکطششبیعتراازحیششث 

بسیاریازمنتقدان،ازلوکاچتا
پیشفرضششیمتضششمنبششاز-ترسششیمانسششانانگارانهی)85و
کردهاند.چونازنظرآنانچنین 
(categoricallyخطاارزیابی 
مییابنششد.
ایدهآلیستی(مقولههایطبیعتاست؛مقولههاییمانندتضادونفی،کهتنهادرقلمروانسانیمعنششا 
بنابراین 
بهمنزلهیبخشیازجهاناجتماعی-تاریخی،86ممکشناسشتدیشالکتیکی
اینمنتقدانانکارنمیکنندکهعلمطبیعی ،
باشد؛بلکهموضویعمحلبحثآناستکهآیایکدیالکتیکطبیعت)فینفسه(وجششودداردیششانششه.میششانسششپهرهای
80. interpenetration of opposites
81. super-empirical generalizations
82. notorious arbitrariness
83. reductive materialism
)موضوعمدار( 84. subject-specific
85. anthropomorphically retrojecting
86. the socio-historical world
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تفاو تهششایمعیششن،مهمتششرازشششباهتهایعششامو

تفاو تهاییوجوددارد.اماآیااین

بهطورآشکار
طبیعیواجتماعی 
ششخهایاز
کطششبیعتبششهنس 
ششالهیدیالکتیشش ی
آنهاهستند،یااهمیتکمتریدارند؟درعمل،مس 
نوعی)(genericمیان 
ششالهینخسششتنیششزهماننششد
میشود؛و]درنتیجه[،شیوهیحلمس 
)طبیعتگرایی(فروکاسته 

مسالهیعامناتورالیسم

بهقششدرکافی
بهقششدرکافیبهنحششویوسششیع،وجششامعه 
مسالهیدوم]طبیعتگرایی[وابستهبهآناستکهآیادیالکتیک 

اینصور تهششمنبایششد
میگردد،تاامتدادیابیدیالکتیکبهطبیعتممکنگردد.حتیدر 
شیوهایناتورالیستیدرک 
به 

بندیهایدیالکتیکیوتضادهایفراگیری87درطبیعتوجودداشششته
قطب 
پاسخواحدیراانتظارداشت؛ممکناست 
باشد،امانهیخردیافهمپذیریدیالکتیکی.88برخیازتشوجیهگراندیششدگاهانگلششس)بشرایمثششال،پ.روبشن(89چنیشن
میآورندکه:خواهبازپرسیمعرفتی90ازطبیعتتوسطانسان،وخششواهپیششدایشتششاریخیانسششانازطشبیعت،
استدلل 
92
«پیشانگاشششتخشود

بیتفاوتیی«91شلینگی)یااینهمانیدیالکتیکی(رابرایفهم»پیونشدهایفششرا-مقشولهابی
»نقاط 

دارند.
اندازهگیرییاآزمایش(،وهمپیدایش
همگنسازی)(homogeneizationیایکسانانگارییمعرفتی)در 

اینحال،هم
با 
وظهورتششاریخی)درفرگشششت(،اسششتقللازپراکسششیس)(praxis-independenceرادرخصششوصقطبهششایطششبیعیی
رابطهی
یشانگاشتخوددارند.هرگونهپیونددیالکتیکیمیششانبشششروطششبیعبتسششیمایغیرهگلششییششک 
همبستبه93پ 
پیشانگاستخششوددارنششد،امششانششهبرعکششس(؛
میگیرد)گاشکالاجتماعی،اشکالطبیعیرا 
درونیینامتقارنرابهخود 
معرفتشناسانهیاهستیشناسانهتنهادرونیکنا-اینهمانیماتریالیستییبیشگستر

بهنحویکههرگونهاینهمانیی

94

میدهد.
رخ 
بیشطششبیعتگرایی
مداخلهیانگلس]،ظهور[گرایشیبهسمتیک 

کوتاهمدب تپیامدمتناقض)پارادوکسیال(این
در 

95

جنبههششابششا
وحد تگرایی)(monismدرمارکسیسمفرگشتگرای96بینالملیلدومبود؛گرایشششیکششهدربسششیاریاز 

و
میشد،قابلقیاسبود،وازقضششا
پوزیتیویسمیکهبرایمثالازسویگهیکل)(Haeckelودورینگ)(Dühringعرضه 
ششد تتر،پیامششدهایرسششمی)formal
میورزیششد.امششادربششازهیبلندم 
بهطششورآگاهششانهبششاآنمخششالفت 
خششودانگلششس 

بهسششان
صتصاحبدیالکتیکهگلششیتوسششطانگلششس)کششهدرآنبازتششابگرایی reflectionism/
(consequencesمشخ ی
میکرد،ویکجهششانبینیفرآیندمششدابر97مقششویمیششکهمسششاختیی
جانشینیمعرفتشناختیبرایاصلاینهمانیعمل 
جزماندیشششانه99یدانشششمارکسیسششتی؛)(۲در
مطلقسششازییششابسششتار 
شکل98بود(درمواردزیرنمودیافتند(۱):در 
87. inclusive oppositions
88. dialectical intelligibility
89. P. Ruben
90. epistemic interrogation
91. points of indifference
92. transcategorial links
93. relevant natural poles
94. overreaching materialist non-identity
95. hypernaturalism
96. evolutionist Marxism
97. processual world-view
98. a homology of form
)فروبستگییجزماندیشانه( 99. dogmatic closure
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انحللوادغامعلمدرفلسفه؛وحششتی)(۳درتحریششفوترادیسششی)(transfigurationوضششعیتموجششود)درآشششتیو
همسازیبانظرگاهمارکسیسمشوروی(.

بهسان یک »مطلق جدید«)(new absoluteبنا نهاد ،لوکاچ
وار-شدهیتاریخ100را 


طبیعت
اگر انگلسنادانسته فرآیند
ایدهایاستکههگششلبیهششودهدرفلسششفهینظششرورزانهاشبششه
کوشیدنشاندهدکهغایتتاریبختحققحقیقیهمان 
ایدهایکهسرانجاممارکسآنرادراقتصادسیاسییافتهبود]:یعنی[درکشفسرنوشتونقششش
جستجویآنبود؛ 
سوژه-ابژهیتوامانواینهماین)(identicalتاریخ.همنزدانگلسوهمنزدلوکششاچ»،تاریششخ«بهطششور

بهعنوان
پرولتاریا 
»عینیتگرایانهای«)(objectivisticallyبرحسبمقول ت

چشمگیریعاریازمادهشدهبود:نزدانگلس»تاریخ«بهطور
مدارانهای«)(subjectivisticallyبهسششان

بهطششور»سششوژه
میشششد؛ونششزدلوکششاچتاریششخ 
یکفرایندعام/جهانرواتفسیر 
میشد،کهشالودهیمنطقی
میانجیهایامراحلپرشماریککنشخود-تحققبخشیینامشروطوپایانبخش101تلقی 

میرفت.
بهشمار 
آن 
نارساییهایمهمآغازین،همسنت»ماتریالیسششمدیششالکتیکی«وهششمسششنت»مارکسیسششمغربششی«خششالق

بهرغماین

علوهبشردیالکتیشکخشودلوکشاچ)نششاظربشر
رخسارههایدیشالکتیکیچشششمگیریبودهانششد.درونمارکسیسششمغربششی ،

کذا ت-وج وید
سگرامششی،دیالکتیش ی
کنظری ه-پراکسشی ی
کسوژه-ابشژه(،ششاهددیالکتیش ی
خودآگاهیتاریخییادیالکتی ی
بیشوکممستقیماسرچشمهایهگلیدارند؛نزد
آنها 
همهی 
بودهایم،که 
کواقعیت-پدیدایرکولتی 
مارکوزه،ودیالکتی ی
بنیامین،دیالکتی ب
بهسانیکتخیلعینششی
میکند؛نزدبلوخدیالکتیک 
جنبهیناپیوستهوتراژیکتاریخرابازنمایی 
ک 
تمامیتبخشخویدفردریشششهدارد؛ونششزدلوفششوربششرهششدف

فهمپذیرییفعالییت
میشود؛نزدسارتردیالکتیکدر 
درک 
مارکسیستهایغربییضششدهگلی)ازجملششه

بیگانهبزداییشده)(de-alienated humanityدللتدارد.درمیان
بشریت 
کولتی(،دیالکتیکمکتبدلولپهاساساشاملتفکرغیرصلب)عاریازجمود(ونششا-تجسششدیافته)(non-hypostatized
بهمعنششایپیچیششدگی،شششکلیافتگیپیشششین)(preformationوچنششدتعینی)
اسششت؛حششالآنکهدیالکتیششکآلتوسششر 
(overdeterminationبکلها)(wholesاست.آدورنوکه]رویکردشبهدیالکتیک[دربینایندواردوگاهجایدارد،از
نا-اینهمانیاندیشه.
میورزد،وازسویدیگربر 
درونمانایییکلنقد102تأکید 
یکسوبر 

سبهگونهایزمخششتوبیملحظششهاز
دراینمیان،درونسنتماتریالیسمدیالکتیکی،سومینقانون]دیالکتیک[انگل ب
جرحوتعششدیلقششرارگرفششت،
جانباستالینکنارگذاشتهشد؛وقانوننخسیتانگلسنیزازجانبمائوتسهتونگ،مششورد 
فزآینشدهایبخشششاعظششمبششار

بهطشور
بهبعشد 
بهنحویکهاینقانونبهحالتخاصیازقانوندوم)کشهاززمششانلنیششن 
انگیزههایسیاسیی(خوبیبرای

میکشید(فروکاستهشد.مسلما توجیها تماتریالیستی)103ونیز
بهدوش 
دیالکتیکرا 
چنینحرکتهاییوجودداشت».نفینفی«ابزاریاستکههگلازطریقآنهستیمتعیششنرادرنششا-کرانمنششدی)
میسازد.ازسویدیگششر،همچنششانکهگشودلیه)(Godelierیششادآورشششدهاسششت،اصششحابماتریالیسششم
(infinityمنحل 
تفاو تهایمیانوحدتمارکسییاضدادواینهمانیهگلییاضششداداسششتقبالکردنششد.درونایششن

بهواقعاز
دیالکتیکی 
100. naturalized process of history
101. a finalizing unconditioned act of self-realization
102. immanence of all criticism
103. good materialist credentials
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شمیششانتضششادهایآشششتیناپذیروغیششر
ششتهایازتمایزگششذاریهایبششالقوه-ثمربخشش ی
سنتفکری،کارمششائوبهسششبیبرش 
بهخاطر
جنبههایاصلیوفرعییکتضادونظایرآندرخورتوجهاست؛ونیز 
آشتیناپذیر،تضادهایاصلیوفرعی ،

تاکیدوی)همانندلنینوتروتسکی(برسرشت»مرکبوناموزوین«پیشرویاینتضادها.
درتاریخبلندوپیچیدهیدیالکتی ب
داشتهاندکششههششریششکاز

رگهیاصلیازمعانیدیالکتیکدواموبرجستگی
کپنج 
آنهادرونمارکسیسمبیشوکبمدستخوشدگرگونیشدهاند:

ششتگاههای
دربردارندهیتعارضهایاستیزهایفراگیرنیروهاییباخاس 

)(۱تضادهای دیالکتیکی،که نزدهراکلیتوس
میشوند.
سرمایهداریوشیوهیتولیدآنشناسایی 

نامستقلهستند،ازسویمارکسبهساینبرسازندهی
یکسوتحتنشانپیکشارطبقشاتیدگرگشونی
) (۲تکذیبقیاسی)(elenchusیااستدلل دیالکتیکینزدسقراط،از 
مییابد،اماازسویدیگردرپارهایازاندیشههایمارکسیستیبهکارکردخششودهمچششونهنجششاریازحقیقششتادامششه

میدهدکهنزدگرامشیدرقالبیکجشامعهیکمونیسشتی،ونشزد
ایدهآل«یارجاع 
میدهد؛هنجاریکهبه»شرایط 

مییابد.
هابرماسدرقالبیک»اجمایعغیراجباری«104نمود 
میگیششرد:از
دللتهششایضششمنی)(connotationsرابششهخششود 

گسششترهایاز

)(۳خرد دیالکتیکینششزدافلطششون
فپذیریوبداعتمفهومی)105ازآننوعیکهتحتسنجشهایتجربی،منطقیوبافتاربی)(contextualنقشششی
انعطا 
ششرحلهی[

افسونبزدایی)106نقدکانتی(،تششا]م

میکند(،تا]مسیر[روشنگریو
حیاتیدرکشفیا توپیشرفتعلمیایفا 
میگردد.
شالودهگذاریومشروط 

بهطورمادی
رویههایخود-رهاسازیجمعی،108که 
عقلنیتژرفا107در 
)(۴ازفلوطینتاشیلرفرآیند دیالکتیکای ]دربردارندهی[وحد تآغازین)،(original unityچندپارگییتاریخی،109و
قطبهششایضششد-فعلیششتی)(counterfactualمسششتتردردیالکتیششک
یکسوهمچونکرانهایششا 
وحد تتمایزیافته110از 
میماند؛وازسویدیگر]اینفرآینددیالکتیکی[بهسششانمحرکششیدرمبششارزهی
نظاممنیدشکلکالنزدمارکسباقی 

میکند.
عملیبرایسوسیالیسمعمل 
ابژههششای
میشششودکششههششمارائهی 
بهگششونهایدگرگششون 
)(۵فهمپذیری دیالکتیکی نششزدهگششلازسششویمششارکس 
هستیشان(را؛خواه

آنها)برپایهیشرایط
اجتماعیی111زادهیسازوکارهایعلیتیرادربربگیرد،وهمنقدتوضیحی 
اینگونهنیستند.
آنهاییکه 
به-پراکسیسهستند،وخواه وابسته 

بهلحاظتاریخیویژهو
ابژههاییکه 


104. unconstrained consensus
105. conceptual flexibility and novelty
106. demystification
107. the depth rationality
108. practices of collective self-emancipation
)109. historical diremption (Entzweiung
110. differentiated unity
111. causally generated presentation of social objects
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 .۲ماتریالیسم
دستکموابستهبششه
مینهدکههرآنچهوجودداردمادهاست،یا 
ماتریالیسمدروسیعترینمعنایشاینداعیهراپیش 
عامترشمدعیاستکهتمامیواقعیبتاساسامششادیاسششت؛ودرشششکلخششاصترآن
مادهاست)ماتریالیسمدرشکل 
مدعیاستکهواقعیتانسانبی]اساسا[مادیاست(.درسنتمارکسیستی،معمششولماتریالیسششمیازنششوعضششعیفتر)
بهکارگرفتهشدهاست.در
(weakerوغیرفروکاهنده112یآن]رایج[بودهاست،امااینمفهومبهشیوههایمتنوعی 

شفافسازیهایواژهشناختی113انجامگیرد.

تعاریفپایینکوششبرآناستکهدرسرآغاز]بحث[برخی
میشششودو]نیششز[مطششابقنظششرلنیششناز
ماتریالیسم فلسفی،کهبنابردیدگاهپلخانفازماتریالیسمتاریخیمتمششایز 
دربردارندهیمواردزیراست:

مییابد،
بهطورعامتمایز 
ماتریالیسمعلمی 
یکسششویهیهسششتیاجتمششاعیبششههسششتی
داعیهیوابسششتگی 
) (۱ماتریالیسگگم هستیشگگناختی،بششا 
بهطورعامتر،هستیفیزیکی(وظهوردومیازدلاولی؛
زیستشناختی)و 

)(۲ماتریالیسم معرفتشناختی،باداعیهیوجودمستقلوفعالیتفرا-دادهای]114یافرا-فعلیششتی[بششرای
ابژههایاندیشهیعلمی؛
دستکمبرخیاز 

داعیهینقشششمششؤثروبرسششازندهیعششاملیت
) (۳ماتریالیسم پراتیکی)،(practical materialismبششا 
دگرگونسازانسانیدربازتولیدودگرگونیگاشکالاجتماعی.

بهطور
ماتریالیسم تاریخیمدعیاولویتعلیتیشیوهیتولیدوبازتولیدهستیطبیعی)جسمانی(زنانومردان،یا 
پیشروییتاریخبشریاست.
عامتر]،اولویتیعللی[فرآیندکابردرتوسعهو 

دربارهیواقعیت)ازجملهواقعیتاجتماعی(
ماتریالیسم علمیبرپایهیمضمون)درحالدگرگونیی(باورهایعلمی 
مجموعهیگشودهتروسسششتپیوندتری

میشود،شامل
میشود.آنچه»جهانیبینی ماتریالیستی«115خوانده 
تعریف 
نگرشهایعملیی)تاریخادگرگونپذیر(است؛یعنییششکجهانبینی) ،(Weltanschauungکششهمیتوانششد

ازباورهاو
علم،116خدا-ناباوری)آتئیسم(ومانندآنرادربربگیرد.
موضعیهوادار 
بهطششور
رابطهیآنبششاماتریالیسششمتششاریخینیششز 
میپردازد،اما 
بخشحاضرازایننوشتارعمدتابهماتریالیسمفلسفی 
میگیرد.
مختصرموردبحثقرار 
بهلحاظفلسفیاهمیتاساسی
دللتهایضمنی»مفهومپردازی ماتریالیستی تاریخ«نزدمارکسکه 

آندستهاز
دارندبهقرارزیراند):الف(نفیوانکارخودمختاریایدههاودرنتیجه]انکششار[تقششدمآنهششادرحیششا تاجتمششاعی؛)ب(
مفهشومپردازی

تاریخنگشارانه،بشرخلفتششأملگرییفلسشفیانشتزاعی؛)پ(
تعهدیروششناختیبهپشژوهشانضشمامی 
112. non-reductive
113. terminological clarity
)فعالیتفرا-رویدادی،یاتلویحا»فرا-واقعی«درمعنایفعالیتیورایواقعیتمشهود( 114. transfactual activity
115. materialist world-outlook
116. pro-scientific stance
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بهدلیششل
محوریتپراتیکانسانیدرتولیدوبازتولیدحیا تاجتماعی؛ودرهمینراستا)ت(تأکیششدبششراهمیششتکششار ،
میانجیگریمناسبا تاجتماعیدرتاریخبشری؛)ث(تأکیدبراهمیتطبیعتبششرای

نقشآندردگرگونیطبیعتو

اولیهیمششارکس)بهویششژهدستنوشششتههای
انسششان،کششه]دامنهیشششمولآن[ازتششبیینگرایی))(expressivismآثششار 
مییابد؛درحششالیکهمششارکسدرآثششار
فناورانهی117آثارمیانهومتاخرمارکستغییر 

پرومتهگرایی

اقتصادی-فلسفی(تا
انسانگراییمتکیبرنوعبشر118میانگاشششت(،
طبیعتگرایی)کهآنراهمچون 

جانبداریازنوعی
دستهینخسبتبا 

دستهیدوبمانسانرااساسادربرابرطبیعتودرحششالچیرگششی
انسانرااساساباطبیعتیگانهتلقیمیکند،درآثار 
میکند؛)ج( تعهدیپیوستهومداومبهرئالیسمعادیروزمششره119وتعهششدتششدریجافزآینششدهبششهرئالیسششم
برآندرک 
بهگشونهاینامتقششاربندرونششی120اسششت؛
رابطهیانسان-طبیعترارابطهایمیبینششدکشه 
علمی،کهبهموجیبآنمارکس 
رابطهایکهدرآنانساناساساوابستهبهطبیعتاست،اماطبیعتاساسامستقلازانساناست.

میتوانششددر
ازمواردفوق،تنهابند)پ(،یعنیماتریالیسمجدیدپراتیکییششا]ماتریالیسششیم[دگرگونسششازمششارکس ،121
واسششطهی

نوشتارحاضردرجزئیا تآنموردملحظهقرارگیرد.اینماتریالیسموابستهبهایندرکاستکهانسان 
به
میگردد:یکیآزادیازاجبارغریششزی،122ودیگششریآزادی
یکآزادیمضاعبفازهستییاکنشصرفاحیوانیمتمایز 
نقشهیقبلی.
ریزیشده]برنامهمند[وباقصدو 
بهشیوهایطرح 
برایتولید 
میگردد:
بهموجزترینوجهیدرتزهشتماز تزهای فویرباخبیان 
مفهومپردازی ،

خصلتعاماین
میدهنششد،
»تمامیحیا تاجتماعیاساساعملی)پراتیک(است.تمامرازهاییکهنظریششهرابششهعرفششانسششوق 
راهحلعقلنیخودرادرعمل/پراتیکانسانی)(human practiceودردرکجامعاینعملمییابند[۱۳]«.


نظرورزانهی

دوگانهیهمزاداینتزهاعبارتنداز:الف(خصلتانفعالی،غیرتاریخیوفردگرایانهیماتریالیسم

مضامین
سنتی؛وب(نقشبنیادیفعالیتیاپراتیکدگرگونسازدرحیا تاجتماعی،کهایدهآلیسمکلسیکآلمششانی]تنهششا[
درنگکوتاهیبرآنکردهبود،صرفابرایآنکهآنرادریکقالبایدهآلیزهوبیگانهشدهبازنمششاییکنششد.نخسششتینبار
لوکاچبودکهدر]کتاب[هگل جوانبهاینمسالهاشارهکردکهبرجستگینقششدمششارکسبششرپدیدارشناسی روح
عینیتیابی)(objectificationوبیگانگی)(alienationرایکسانمیانگششاردو

هگلایناستکه]ازدیدمارکس[هگبل
درنتیجه]معانی[آندوراخلط)مغشوش(میسششازد؛هگششلبششاتلقششییاگشششکالبیگانهشششدهیتاریخششامعیششینوحاضششیر
بهطششورعقلنششبی
آنهششارا 
یکبششاره 
عینیتیاببیبهساینمراحلخود-بیگانگیی)(self-alienationیکسششوژهیمطلششق،به 
عینیتیابیبشرکششهتمامششاانسششانیونششا-

]تصور[شیوهایاز

]بدینترتیب[امکان

دگردیسه)(transfiguredمیسازدو
بیگانهشدهباشدرافرومیبندد.

استفادهیخودمارکس

سهگانهدر
عینیتیابیوبیگانگی(انجامشود،یکابهام 

اماهنگامیکهاینتمایزگذاری)میان
روشنسششازیآنبششرایماتریالیسششم

میمانششد،کششهتوضششیحو
از»عینیت«)(objectivityوترکیبا تخویشاوندآنباقی 
میگردد.برایناساس،تزنخسششتحششاکیاز
دربارهیفویرباخ«،ضروری 
مارکس،دستکمدرزمان]نگارش[»تزهایی 
117. technological Prometheanism
118. a species-humanism
119. simple everyday realism
120. as asymmetrically internal
121. practical or transformative materialism
122. instinctual determination
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آنهارابیاننمیکند(:
بهروشنی 
تمایزگذاریمیانمواردزیراست)هرچند 
(فینفسه؛و
)الف(عینیت)(objectivityیابیرونییت) externality
عینیتیابی)(objectificationبهسانتولیدیکسوژه.

)ب(
میکند:
وتزششمیکتمایزگذاریمیانموردبباموردزیر)پ(رادنبال 
شکلهایاجتماعی.
دگرگونسازی 

عینیتیابیبهساینفرایندیازبازتولیدیا

)پ(
دربارهیفویرباخ[مارکسراتوامانبهحفظنگششرشماتریالیسششتیاسششتقللاشششیاءازاندیشششه،و
تزنخسبت]ازتزهایی 
میسازد،وبنابراینویرابهتمایزگذاریمیانمواردالف
حفظنگرشایدهآلیستییتلقیاندیشهبهساینفعالیبتمتعهد 
ابژههششای
میکند،کهاینامربرحسبواژگششانمقدمهیگروندریسه،تمایزگششذاریمیششان 
وب]درفرازبال[ملتزم 
ابژههششایناگششذرای
اندیشهایاست؛یابرحسبواژگششانرئالیسششمعلمششیمششدرن،تمایزگششذاریمیششان 

ابژههای
واقعیو 
میدهششدتششامعنششاییرا
شناختوفرآیندیافعالیتگذرایتولیدشناخت]تولیددانش[.اینتمایزگذاریبهماامکششان 
توضیحدهیمکهبراساسآنپراتیکاجتماعینزدمارکسیکشرط]بششرای[علششمطششبیعیاسششت،ونششهابششژهیآن؛
بهلحششاظهستیشناختیونیششزمعرفتشناختنیبرسششازنده)
درحششالیکهدرسششپهراجتمششاعبیپراتیششکاجتمششاعی 
ایشدهییشک
بهطورناروایی 
ایدهآلیسمآناستکهایدهآلیسم 
(constitutiveاست.درپرتواینامر،اعتراضمارکسبه 

میسازد؛درحالیکهماتریالیسمسششنتینقششش
واقعیتمستقلراازببعدناگذرا)(intransitive dimensionمنتزع/جدا 
میسازد.
فعالیتانسانیدرتولیددانشراازببعدگذرا)(transitive dimensionمنتزع 
میکنششد.
ذا تگرایانهمطرح 
تزششمباتمرکزبرانسانگراییفویربابخنقدیرابرتمامینظریهیاجتماعیفرد-محورو 
وفلکتهششایی124کششه

بهعنوانکلیدحقیقیرفعمصایب
دراینجامارکسجامعهگراییی123تاریخاپویاوبالندهیبشررا 
میسازد.واینتز،تمایزگذاریمیانمفاهیمبوپ
میداد،برجسته 
آنهاراتوضیح 
انسانشناسانه 
فویرباخبهشیوهی 
گانهیبال[رادرپیدارد؛یعنیتمایزمیانفعالیتارادیبشریوبازتولیششدیششادگرگونسششازیاگشششکال
سه 
]ازبندهای 
بهواسششطهیآن
میانجیهایآنفعالیتحضششوردارنششد،امششاتنهششا 

اجتماعییتاریخیوپیشا-موجود،کهبهساینشرایطو
میشوند.
]فعالیت[بازتولیدیادگرگون 
ابژههایشناختهشششده،بششهایجششاد
منزلهیدوجنبهازوحد ت 
به 
ناکامیدرتمایزگذاریبسندهمیانمفاهیمالفوب ،
معرفتشناختی)از

ایدهالیسم
معرفتشناختیوماتریالیسمسنتیمنجرشدهاست.در 

ایدهالیسم
بهسوی 
گرایشهایی 

درحالیکهماتریالیسمسنتی

میشود؛
لوکاچوگرامشیتاکولکوفسکیواشمیت(مفهومالفبهمفهومبفروکاسته 
فرومیکاهد.

»نظریهیبازتاب(«125مفهومبرابهمفهومالف

)ازانگلسولنینتادلبولپهومفسرانامروزی
بهسششان
دگرگونسششاز)یششا 

بهمنزلهیدوجنبهازوحد تفعالیت
تفاو تگذاریبسندهمیانمفاهیمبوپ 

وناکامیدر
جامعهشششناختی،ارادهگرایششیوخشود-انگیختهگرایششی126را

یکسوگرایشبهفردگرایششی
دوگانگیپراتیکوساختار(،از 
یا:زیستپذیریاجتماعی( 123. sociality

)
124. ills
125. reflection theory
126. spontaneism
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مییابد(؛وازسویدیگر
آنچنانکهبرایمثالنزدسارترنمود 
موجبشدهاست)فروکاستنمفهومپبهمفهومب ،
شیوارگیوتنامندسازیی]127اندیشه[رابرانگیختهاست)فروکاسششتنمفهششومببششهمفهششومپ،
گرایشبهجبرگرایی ،
مییابد(.
آنچنانکهبرایمثالنزدآلتوسرنمود 

تفاو تهششایمیششانماتریالیسششمجدیشداو]یعنششیماتریالیسششمپراتیکششی[و

مفهومپردازیمششارکساز

تزهاینهمودهبم
میکنند:
بهطورگویاوروشنیبیان 
ماتریالیسمقدیمرا 
نمیکنششدبششدان
منزلهیفعششالیتعملششیدرک 
»بالتریننقطهایکهآننوعازماتریالیسمکهحسانیت128رابه 
جامعهیمششدنی

جامعهیمدنیاست»[...]«.منظرماتریالیسمقدیم

دربارهیافرادمنفردو
رسیدهاست،تعمق 
جامعهیانسانییاانسانیتاجتماعیاست«.

است؛منظرماتریالیسمجدید

مسالهمندی129ماتریالیسمسنتیبششرپششایهییششکفردگرایششیغیرتششاریخیانششتزاعیوجهششانروااسششتواراسششت:
حوزهی 

بهطوربیرونیوابدیبایکدیگروباسرنوشتمشششترکطبیعیشششدهی130خششودپیونششد
کروزوئههایمنزوی ،

رابینسون
بهواقششع–]مشششکلی ت[فلسششفه
شالودهیمشکل تسنتییمعرفتشناسیو– 

مفهومپردازبی

دارند.نزدمارکس،ایننوع
رابطهیآنباپیکرش،اذهاندیگر،اشیایبیرونششی،
بهطورعاماست.برایآگاهینظرورز)وگسستهازپراتیکمادی( ،

هیچیکازاینمسششایلفلسششفیونیششز
میشوند.اما 
گذشتهیخودآنبهدشواره)پروبلماتیک(بدل 

حالتهای
وحتی 

نمیتوانندبایکمداوایتماماتئوریک131درمانگردنششد.بششرخلفهگلششییجششوان
هیچیکازکردارهایبرخاستهازآن 

ایدههاراازذهنخودبیرونکشید،تابتوانشششرایطیکششهبششهایجششادآن
پارهای 
میباید 
اشتیرنرکهباورداشت»فقط 
ایدههامنجرشدهاندراملغیکرد«]،[۱۴مارکسبرآناستکه:

بهروشیعملیامکانپذیراست،وبنششابراین]حششلایششنتضششادها[بههیششچوجششه
»حلتضادهایتئوریکتنها 
وظیفهیحیا تواقعی/بالفعل)(actual lifeاسششت؛راهششیکششه]البتششه[فلسششفه

وظیفهیدانشنیست،بلکه

وظیفهیتئوریششک

نمیتواندآنرابگشاید،چونفلسفهاینوظیفه]یحلتضادهایتئوریششک[رافقطیششک

میکند][۱۵]«.دستنوشتههایاقتصادی-فلسفی[
تلقی 

بنابراین:
شیوههایمختلفتفسیرکردهاند؛مسالهبرسرتغییرآناست]«.تزیازدهم[
»فلسفهتنهاجهانرابه 

نوششتههایفلسشفیمتشاخروی

کیهانشناختیماتریالیسشمانگلشس،کشهدر

دربارهیمیزاناهمیتقالب
دشواربتوان 
(بهدقتتشریحشدهاست،مبالغهکرد.ماتریالیسم
)بهویژهآنتیدورینگ،لودویگ فویرباخ،ودیالکتیک طبیعت 

برجستهیبینالمللدوم)برنشششتاین،

شکلگیریوتکوین]رویکردهای[نظریهپردازان
مرحلهایقطعیدر 

انگلسفقط
بهعنششوان»ماتریالیسششمدیالکتیششک«
هستهیاعتقادیآنچهبعششدها 
علوهبرآبنهمچون 
کائوتسکی،پلخانف(نبود،بلکه 
بحثهایبعدیحولآنمیگردید.
شهر تیافت،محوریفراهمساختکهاکثر 
127. hypostatization
128. sensuousness
129. problem-field
130 . naturalized fate
131. theoretical therapy
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)بهویششژهداروینیسششم
انگلسکهآثاریادشدهرادریکبستر]تششاریخی[آکنششدهازمضششامینپوزیتیویسششتیوفرگشششتی 
نوشتهها(۱):علیهماتریالیسممکششانیکییششاماتریالیسششم»متششافیزیکی«،اسششتدلل

اجتماعی(بهنگارشدرآورد،دراین

مجمشوعهیپیچیشدهایازفرآیندهاسشت،نشه]مجمشوعهای[ازاششیایثششابتوسشاکن؛)(۲علیشه

میآوردک هجهششان

میآوردکهاشکالاجتماعیوذهنبیغیرقابلیتحویششلوفروکاسششتنبششهمششادههسششتند،
ماتریالیسمتقلیلگرا،استدلل 

بیواسطهیکتابماتریالیسم و امگگپریو-
آمدهاند)بهواقعهمچونبالترینمحصولآن(.آماج 
هرچندازمادهپدید 
پردازیهایپوزیتیویستییماخدرمیششانهمقطششارانبلشششویک


مفهوم
کریتیسیم،اثرپرنفوذلنین]،مقابلهبا[گسترش
وی،نظیربوگدابنف،بود.
بهگششونهیمقششولتیمتقششابلطردکننششده)
ایدهآلیسمرا 
همانگلسوهملنینشماریازمفاهیممتفاو تماتریالیسمو 
(exclusiveوکششام ا
آنهششاهمچنیششنعمومششاازتعششاریفهستیشششناختیو
میگیرنششد؛ 
لجششامع)(exhaustiveبهکششار 
بهطوربیواسطههمارز)معادل(هستند.امااسششتقلل
میگویندکهگویااینها 
معرفتشناختییماتریالیسمچنانسخن 

اندیشهیانسانبیتقدمعلیتیآندرهستیرادرپیندارد؛اینامرباایدهآلیسمهایعینیی132افلطششون،

صریفمادهاز
آکویناسوهگلسازگاراست.بهیقینمیتششوانچنیشناسشتدللکشردکشهمشوارد)(۱و)(۲درابتشدایایششننوشششتار
معرفتشناختی[بهطوردرونزادباهمپیونددارند،ودرنتیجه،اگرذهششناز

]ماتریالیسمهستیشناختیوماتریالیسم
]دیل[مادهپدیدارشدهباشد،پستوضیحیداروینیازفلسششفهیشششناختامکانپششذیراسششت،وبرعکششس؛یعنششییششک
پردازیایازانسانبهسششاینیششکعامشلعلیشتیطشبیعی133اسشتکشهدریششک


مفهوم
رئالیسممنسجموکامبلمستلزیم
رضایتبخشششیمشششخصنمیسششازند.

بهطششور
طبیعتبیشگستر134آشیاندارد.امانهانگلسونهلنیناینپیوندهارا 
بیگمانبرماتریالیسمهستیشناختیاست،درحششالیکششهتأکیششدعمششدهیلنیششنبششرماتریالیسششم
تأکیداصلیانگلس 
بدینصور تبازنماییکرد:
آنهارا 
میتوان 
معرفتشناختیاست؛وبنابراین 

جهان طبیعی ،مقدم بر و  -بهلحاظ علیتی -مستقل از ذهن یا آگاهی است ،اما نه برعکس )انگلس(؛
جهان قابل شناخت ،مستقل از هر ذهن )کرانمند یا ناکرانمند( وجود دارد ،اما نه برعکس )لنین(.
یکویژگیچشمگیرماتریالیسمانگلششستأکیششدویبششرتکششذیبعملششیشششکگرایی)(scepticismاسششت.انگلششسبششا
دنبالکردنخطاستدللییاندیشمندانیچوندکترجانسون،هیوموهگلاستدللمیآوردکهشکگرایی،درمعنای

میشششود(،دیششدگاهیپششذیرفتنییششا
وانهادنالتزامبهوجودیکواقعیتمستقل)کهذیلتوصیفا تمختلفیشششناخته 
بهواسششطهی
بهطششورمششداوم 
مینماید،اما 
بهلحاظتئوریکتسخیرناپذیر 
نیست.شکگراییاگرچه 

جدیودرخویرتوجه
میتوانسششت
میشودوخلفآنآشکارمیگردد.انگلششس 
صنعت«بهچالشگرفته 

بهویژهازطریق»آزمایشو
پراتیک ،
میشششود؛
شششکگرایاننیششز 

ایننکتهرانیزبیفزایدکهاینپراتیکهمچنینشششاملکردار زبانی/گفتاری135خششوید
همچنانکهگرامشیبعدهابامفهوم»آگاهای بهلحاظ تئوریک تلویحی«136بداناشارهکرد:

132. objective idealisms
133. natural causal agent
134 .overreaching nature
135. speech practice
136. theoretically implicit consciousness
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پردازیمانازیکفرایندطبیعیراباآفرینش/بازسازیآن]فرآیند[ثابت


مفهوم
»اگرماقادرباشیمکهدرستی
کنیم…دراینصور تچنینامریپایانیبرشی فینفسهیفهمناپذیرکانتیخواهدبود[۱۶]«.

درحالیکهنزدانگلسکشاکشینافذوفراگیرمیانمفهویمپوزیتیویستیازفلسفهومتافیزیششکعلششموجششوددارد،نششزد

لنینشاهدتصدیقروشننوعیخودمختارینسششبیفلسششفه)هماننششددیششدگاهجششانلک(،یششانقشششزیردسششتیی137و
بهطورعامهستیم.رویکردفوق]ازسویلنین[بششامششوارد
داربستسازیفلسفهدررابطهباماتریالیسمتاریخی،وعلوم 
میشود:
زیرهمراهی 
مقولهایفلسفی،بامادهبهساینیکمفهومعلمی؛)(۲تأکیدبرخصلت
)(۱یکتمایزگذاریروشنمیانمادههمچون 
(پژوهشهایفلسفبیدرآموزهیجانبداری138اش؛)(۳تلشبرایآشتیدادنتغییششرو

ذینفیع)interested
عملیو 
جزمگرایششیوشششکگرایی(،ازطریششق
بهترتیششب-بششا دگرگونیعلمیباایدهیپیشرفت)ورویاروکردنهنجششاریآنهششا 
تمایزگذاریمیانحقیقت»نسبی«وحقیقت»مطلق«.نشانشاخصسنتماتریالیسششمدیششالکتیکبیدرآمیختششینیششک

(دربارهیدانشششبششود.لوکششاچدرکتششابتاریخ و

بازتابگرا)reflectionist theory

دیالکتیکطبیعتبایکنظریهی

آگاهی طبقاتی،متنآغازگر]سنت[مارکسیسششمغربششی،هششردورهیششافتفششوقراردکششردونشششاندادکششهایششندو
بهطورمتقابل)(mutuallyناسازگارند.گرامشیبابازتعریفعینیت)بهمعنایدقیششقکلمششه(بهمثششابهییششک
]رهیافت[ 
میشویم،ولیدرنهایتفقشطدر]چشارچوب[
بهطورتدریجی140در]روند[تاریخبهآننزدیک 
بینا-ذهنییتعام،139که 
مییابد،قدریفراتررفتوحتیاینادعارامطرحکردکه:
کمونیسمتحقق 
واژهیدوم)تاریخی(
میبایدتأکیدرابشششرروی 
»فراموششدهاستکهدرمورد]ترکیب[ماتریالیسمتاریخی 
دارد.فلسفهیپراکسیس،هماناتگگاریخگرایای

واژهینخست)ماتریالیسم(،کهخاستگاهمتافیزیکی
نهاد،نهبر 

دنیویسازیوزمینیسازییمطلقاندیشه141است؛یکانسانگرایییمطلقتاریخ[۱۷]«.

مطلق،و
درونمایههایدیالکتیکیهمدلیوهمسششازینشششاندادهاسششت،
بهطورکلی،هرجاییکهمارکسیسمغربینسبتبه 


اینکه»هیچنششوعی
]همزمان[رویکردیخصمآمیزوناسازگارنسبتبهماتریالیسمداشتهاست.برایمثال،نزدسارتر 
ازماتریالیسمهرگزنمیتواندآزادیراتوضیحبدهد«]،[۱۸دقیقااآنچیزیاستکهوجهممیزوضعییتبشری-تاریخی
جاییکهمارکسیسمغربیمروجماتریالیسمبودهاست،اینامبرمعطوفبهماتریالیسمیمنحصششرا
است.ازسویدیگر ،
معرفتشناختیاست،آنچنانکهنزدآلتوسرودلولپهوکولتیمشهوداسششت؛وهنگششامیکه]درمارکسیسششمغربششی[

موضوعا تهستیشناختیپیشکشیدهشدهاند،نظیربششاز-تاکیششدمهششمتیمپانششارو(Timpanaro, ۱۹۷۶)142بششرنقششش
ششطهییششک
بهواس 
طبیعت][۱۹وبهویژهنقش»زیرساخت«بیولوژیکیدرحیششا تاجتمششاعی،بحثهششایمربششوطاغلششب 
هستیشناسبیناقصومعیوبماندهاند].[۲۰

رئالیسمتجربیبازاندیشینشده)(unreflectedدر
مسالهیتعریفمادهدرکمیننشستهاست.درماتریالیسم پراتیکایمارکس،کششه
درهربحثیراجعبهماتریالیسم ،
137. underlabourer
138. doctrine of partisanship
)بینا-سوژگییجهانروا( 139. universal inter-subjectivity
)بمجانبوار( 140. asymptotically

141. absolute secularization and earthliness of thought
)142. Sebastiano Timpanaro (1923-200
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میشود(وجششاییکهبناسششت»مششاده«درمعنششای
میشود)وطبعاعلمطبیعیراهمشامل 
بهسپهراجتماعیمحدود 
»پراتیکاجتماعی«)(social practiceدرکگردد،هیچدشواریخاصششیروینمیدهششد.امششاازانگلششسبششهاینسششو،
میشودکهاگریک
ماتریالیسممارکسیستیداعیههایجهانروایفراگیرتریداشتهاستواینکایندشواریپدیدار 
میکنششد143وبهنحششویادارکششی144قابششل
بهطورپایششدارفضششارااشششغال 
بهسانچیزیدرنظرگرفتهشودکه 
شیمادی 
ابژههایشناختعلمی،اگرچهشناساییشانوابستهبهاشیاءمششادی
شناساییوباز-شناساییباشد،آنگاهبسیاریاز 
هستیشناسییعلمیوهستیشناسییفلسفیتمششایزقابششل

میشوند.بیگماناگرمیان
است،آشکاراغیرمادیمحسوب 
چنانکهلنینهمتصدیقکردهاست(کهازچنینملحظاتبیبهردوانکارماتریالیسمفلسفی
شویم،نیازینیست)هم 
ماتریالیستهاایدهیشششناختپذیریی

اینصور تمضمونآنماتریالیسمفلسفیچهخواهدبود؟برخیاز
برسیم.امادر 
ششالودههایی

جامیع)(exhaustive knowabilityجهانازطریقعلمراموردتصدیققراردادهاند.ولیایننگرشچششهش
میرسدکهاینظفرمندییشناختیی145برآمدهازیکنخششو تانسششانمدارانه،146وبنششابرایبن
بهنظر 
میتواندداشتهباشد؟ 

میبایششدتوسششط
برآمدهازیکنخو تایدهآلیستیباشد.ازسویدیگر،اینفرضمعتدلترکههرآنچهشناختنیاست 
علمقابلشناختباشد،اگرهمانگوییی147زایدینباشد،صرفاحقیقتماتریالیسم148رابهجایامکانناتورالیسششم149در
پهنههاییخاصمینشاند.

بهسششانیششکموضعگیری150یششایششک
میتوانبدینوسوسهگرفتارشدکهماتریالیسمرابیشششتر 
بنابهچنیندلیلی 
بهسان
مجموعهایازتزهاینیمه-توصیفی؛وبهطورمشخصتر]اینوسوسهکه[آنرا 

جهتگیریعملیتلقیکرد،تا

مواردزیردرککرد:
فلسفهیسنتیپیونددارند؛براینمونهدررابطهباوجششودخششدا،

)الف(همچونرشتهایازانکارهاییکهباداعیههای
آلها،وظایف،امرمطلشقونظشایرآن؛و]انکشارداعیههشای[امکانناپشذیرییعلشم،یشا)درمشرتبهای
ارواح،بمثلها،ایده 
فرودستآبن(عدمامکاننیکبختیزمینیومانندآن؛
بهسششانشششیوههایآگششاهی
آنهششا 
)ب(همچونشالودهایگریزناپذیربرایچنینانکارهایی؛التزامبششهتوضششیحعلمششی 
نابسندهیانادرست،یا]همان[ایدئولوژی.
روایتهششایایجابیازعلششم)وایششدئولوژیونظششایرآن(را

بهطورتوامانهششمبرخششی
گیریای 
بااینحال،چنینجهت 
پیشانگاشتخوددارد،وهمدراصبلدربرابردرخواستیبرایشالودهگذاریهنجاریی)(normative groundingخوبد

طوریکهدشواربتوانیکبازسازیعملگرایانهازماتریالیسمراپیششرفتیدرزمینهییشک

آسیبپذیراست،

سستو
بازسازیتوصیفگرا)(descriptivistازماتریالیسششمبهشششمارآورد.درهششردوحششالت،مسششالهیتششوجیه)(justification
میماند.
همچنانبرجای 
143. perduring occupant of space
144. perceptually
145. cognitive triumphalism
146. anthropocentric conceit
147. tautologous
148. truth of materialism
149. feasibility of naturalism
150. prise de position
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امابهواقع،آسانترخواهدبوداگرماتریالیسمراهمچونروایتیازعلموعلممداری)(scientificityتصدیقکنیششم،تششا

بهعنوانماتریالیسمدرگوهرخویش؛وشایدتنهاچنینتفسیرودفاعویژهایازماتریالیسمبتواندبانقدمارکسبششر

دربارهیفویرباخ(سازگارباشد.
اندیشهیتجسدیافتهوانتزاعی)برایمثال،درتزدومازتزهایی 

بهطورمعمولمقدما توفرضیا تمارکسرادرتقابلبانتایجانگلسقراردادهاسششت.امششادر
مارکسیسمپسا-لوکاچی 
آندونششاهمخوانیوجششودنششدارد.ازایششنرو،یششک
بازسازیهایرئالیستیمعاصششرازعلششم،میششاناگشششکالپالودهشششدهی 

)پراتیششک(دربششارهیطششبیعت،مسششتلزمهستیشناسگگی غیگگر

بهسششانپژوهشششیعملششی
مفهششومپردازیازعلششم 

بهطورمستقلازهموجوددارندو
میدانهاییاستکه 

انسانمدارانهیساختارها،سازوکارها،فرآیندها،مناسبا ت،و
گونهایمششؤثروفراتششرازدادههششایتجربششبی)(transfactuallyواقعششیهسششتند].[۲۱افششزونبششرایششن،ایششنرئالیسم
به 

میکند.چراکهاینتز:
ص(»تزدواردوگاهبزرگ«152انگلسحمایت 
استعلیی151چهبسابخشاازروح)نهن ی

بهطششورمشششابهبششارئالیسم
میورزدو 
ایدهآلیسمذهنی)(subjective idealismمخششالفت 
الف(بارئالیسم تجربای 
میورزد؛
ایدهآلیسمعینی)(objective idealismمخالفت 
مفهومای 
خصیصهیبشششری،تجربششهبششهخششرد)دردوگششونه»مغششالطهی

آنهادرفروکاستنهستیبهیک
ب(خطایمشترک 
میسازد؛و
بهدقتمشخص 
معرفتی«را 
معرفتشششناختیعینششبیدادههششای

ایدهآلیسششیمبهلحششاظ
میسازد)اینکه 
آنهاراآشکار 
نظاممند 
ج(وابستگیمتقابلو 
ایدهآلیسششمیبهلحششاظ
میگیششرد،و 
پیشانگاشششتخششود 
تجربششییشیوارهشششدهی)(reitied factsایدهآلیسششمذهنششیرا 
میگیرد(؛
پیشانگاشت خود 
(ایدهآلیسم عینی را 
تجسدیافتهی) hypostatized ideas

ایدههای
هستیشناختی ذهنبی 


افسانهیسیمایدوگانه153رابشا

آنهاهمان
میتواندیدکه 
آنها 
بهنحویکهدروارسیساختارهایظریفهریکاز 
میکنند:قطعیتتجربی/حقیقتمفهومی.
خودحمل 
میآوردکشهماتریالیسششموایدهآلیسششمهمچششون
پژوهشتاریخینیزشششالودههاییبششرایایششندیششدگاهانگلششسفراهششم 
کشاکشهاحولدگرگونیهادردانشعلمی

همستیزاندیالکتیکی)(dialectical antagonistsدربستریازپیکارهاو

بهطورکلی]حولدگرگونیها[درحیا تاجتماعیبایکدیگردرپیوندهستند.سرانجام،بایدخاطرنشانکردکهیک
و 
توضیحوتفسیررئالیستییاستعلییازماتریالیسبمباجهتگیریناتورالیسششتیینیروهششایبرآینششد/نوظهششور154همخششوانیو

سازگاریدارد].[۲۲
ملحظهیواپسیندرآناستکهاززمانمارکسوانگلششس،مارکسیسششممباحثششا تجششدلیدوگششانهایرا

اهمیتاین
تقلیلگرا،یاماتریالیسم»غیردیششالکتیکی«؛بششرایمثششال،
پیشبردهاست:علیهایدهآلیسموعلیهماتریالیسمعامیانهو 
پیکار مارکسعلیه ماتریالیسم نظرورزانه)،(contemplative materialismو پیکار انگلسعلیه ماتریالیسم مکانیکی.و
سرشتشششانتوسششط

ژهیپرورشدقیقیکروایت»ماتریالیستیی«رضایتبخش،یششانقششدموضششوعاتیکششهبنششابششه
پرو 
تلشهاییبرایپرهیزازتقلیلگراییفراروئیدهاست)ازجمله،پرهیز
میشدند،درعمبلاغلببه 
ایدهآلیسمبرجسته 

)رئالیسمترافرازنده( 151. transcendental realism
152. Two Great Camps Thesis
153. Janus-faced legend
154. emergent powers naturalist orientation
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از:تقلیلفلسفهبهعلم،تقلیلجامعهیاذهنبهطبیعت،تقلیلامورعاموجهانروابهامورخاص،تقلیششلتئششوریبششه
تجربه،وتقلیلعاملیتیاآگاهییبشریبهساختاراجتماعی(،کهوجهمشخصشهییشکپاسشخ»ماتریالیسشتی«اسشت،
ششوبهی
بهن 
ایدهآلیسمخواهدبود.اینامششرنیششز 
بدونبازگشتبهدامنیکدوگانهگرایی)دوآلیسم(،کهبیشترمطلوب 
خودمعموالنبردیموضعی155رادردوجبههیزیرضروریساختهاست:علیششهانششواعمختلششف»عینیتگرایی،«156
ششیوارگی)(reification؛ وعلیششهانشواعمختلشف
جزمگرایشی،جشبرگرایی،ش 
شاملمتافیزیک،علمباوری) ،(scientism
درواقششعمکمششلآنهسششتند؛
میرسششند،امششا 
عینیگراییبهنظر 
بهطورصوریمخالف 
»ذهنیتگرایی،«157کهاگرچه 
ششارهیماتریالیسششممارکسیسششتی
ششاهلگرایی،158فردگرایششی،وارادهگرایششی.ایششنپنداشششتدرب 
شششامل:پوزیتیویسششم،تج 
سادهایازدوگانههایتاریخی
گمراهکنندهخواهدبودکهآنراجستجوییبرایراهمیانه)(via mediaیاسنتزهگلی 

فوقتلقیکنیم.درعوض،ماتریالیسممارکسیستیدرمسیردگرگونسششازیدشششوارهی)پروبلماتیششک(مشششترکایششن
زیستهایهمستییزدیرینراازمنظرینششووانتقششادیبرجسششته

بصیر تهایجزئیاین 
هم

دوگانهها،همخطاهاوهم
میسازد.
ماتریالیسمهایمرتبطبششاماتریالیسششم

گانهی
سه 
هیچیکازانواع 
همانگونهکهدرتعاریفآغازایننوشتارآمدهاست ،

فلسفی]موارد)(۱تا)،[(۳ماتریالیسمتاریخیرادربرنداردومسششتلزمآننیسششت؛اسششتنتاجماتریالیسششمتششاریخیرا
میتوانازروابطمیانموضعفلسفیوعلمتجربیانتظارداشت.ازسویدیگششر،ماتریالیسششمتششاریخیدرماتریالیسششم

پیشانگاشششتخششوددارد،و
معرفتشناسیرئالیستعلمی)(۲را 

هستیشناختی)(۱ریشهدارد،یکهستیشناسیو

میگیرد.دراینجششاتنهششاگششزارهینخسششترامششوردتفسششیرقششرار
پروراندنجامعیکماتریالیسمپراتیکی)(۳رادربر 
شبهبیولوژیکبیازماتریالیسمتششاریخی
میدهیم.هممارکسوهمانگلسگرایشداشتندکهبابهرهگیریازملحظا ت 

مینویسند:
دفاعکنند.آنهادرایدئولوژی آلمانیچنین 

پیشفرض)(premissتمامیتاریخبشری،طبعاوجششودافششرادزنششدهیبشششراسششت.پششسنخسششتین
»نخستین 
میبایدپابرجابماند)(establishedسازمانجسمانی/فیزیکی159اینافششرادوپیامششد
واقعیتتجربی)فاکت(که 
بهمحضاینکششهتولیدوسششایلمعیشتشششانرا
است….انسانها 

بخشهایطبیعت
آنهابادیگر 
آبنرابطهی 
مرحلهایکهمشروطبهسازمانجسمانیآنششان

میکنند،
آغازمیکنند،شروعبهتمایزگذاریخودازحیوانا ت 
است[۲۳]«.

رابطهی طبیعی-اجتماعی )(natural-social relationرا مورد
مارکسیستها تنها یک سویه از 

با اینحال ،بخش اعظم
دادهاند؛یعنیفناوری،کهتوصششیفگرشششیوهایاسششتکششهانسششانهاازطریششیقآنطششبیعتراتصششاحب)
ملحظهقرار 
بهطورچشمگیریشیوههاییکهطبیعتاصطلحا
مارکسیستها 

(میکنند.بهبیاندیگربخشبزرگیاز
 appropriate
بومشناسششی،ecology/
(میکنششدرانادیششدهگرفتهانششد)شششیوههاییکششهدر 
انسششانهارابازتصششاحب) reappropriates

میگیرند(.
زیستشناسیاجتماعیونظایرآنموردمطالعهقرار 

155. war of position
156. objectivism
157. subjectivism
)لادریگری(158.agnosticism
159.physical organisation
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 .۳نظریهی شناخت
هگلگرایششی،دانشششاجتمششاعیو
روشناستکهکشاکشهاییکششهدراندیشششهیمارکسیسششتیمیششانپوزیتیویسششمو 
انسانگرایاتاریخگرا(،ماتریالیسمیادیالکتیکونظایرآبن
فلسفهیتاریخ،مارکسیسمعلمییامارکسیسمانتقادی)یا 

گرایشهششایمتنششاقض)contradictory

نقیضهششا(ambivalencesو

گرفتهانششد،دردوپهلششو-گوییهششا)ضششدو
شششکل 

چشماندازهایی
(tendenciesنوشتههایخودمارکسریشهدارند.بهرغماینمساله،امکانپذیراستکهازآثارمارکس 
دربارهینظریهیشناختبازسششازیکنیششم]،چشششماندازهایی[کششهازدوگانهسششازیهای)(dichotomies
)(۱در،و) (۲
میدهند.اینکهریکازایندونششوعچشششمانداز
آنهاراتوضیح 
درونمارکسیسمفرامیگذرند)(transcendوبخشا 
میکنیم:
بهطورجداگانهبررسی 
را 
 (۳.۱مضامین معرفتشناسانه در آثار مارکس
معرفتشناسانهدرآثارمارکسچیرگیدارند):الف(تاکیدیبرعینیت،واقعیتمستقلطبیعتوواقعیت

دوموضوع
(آنهششا)رئالیسششم،دربعششدهستیشششناختییششابعششد
شکلهایاجتماعینسبتبهشششناخت) cognition
نسبتامستقل 
»ناگذرا) .(«160ب(تاکیدیبرنقشکاریازحمت)(work or labourدرفرآیندشناخت،وازاینروتأکیدبرخصلت
معرفتشناختییاببعد

)»پراتیکگرایی،«161درببعدمحدود

اجتماعیوتاریخییتقلیلناپذیرمحصولآن،یعنیشناخت
»گذرا«(.
جرحوتعدیلعملی/پراتیکیطبیعتوحیا تاجتمشاعیهمخشوانی/سششازگاریدارد؛ومششارکسمشوردبرا
موردالفبا 
کند.عینیتیششابی/عینیتبخششیدر

بهسانامریوابستهبهمیانجیگریعاملیتارادیبشری162یاپراکسیسدرک 
می

میبایدازعینینششتو
یکسو 
دگرگونسازییکفرآینداجتماعیاز 

معنایتولیدیکسوژهو]درمعنای[بازتولیدیا
]عینیتیششابی[

همینسانازبیرونیت)(externalityمتمایزگردد)نظیرموردالف]نزدمششارکس[(؛وازسششویدیگششر


به
سواژهی»عینی«)

میبایدازگاشکالتاریخامشخصیابیگانهشدهیکاردرجوامعخاصمتمایزگردد.پس،نزدمارک ب
درهمتنیششده)عینیششتو
چهارگانهاند.ایندوموضششوعهمپیونششدو 

(objectiveوواژههایخویشاوندآن،دارایمعناهای
بیشطششبیعتگرایی164و
جزمگرایششی ،
کار(،جایگزینیمعرفتشناختی163برایتجربهگراییوایدهآلیسم،شششکگراییو 
میکنند.
بهطورمشابه-ضدطبیعتگرایی165عرضه 
نامهای
تزنشششدگی 
خیرهکنندهبرایدهآلیسمنگاشت،کهمیانجیعزیم ا
اولیهاشنقدینیرومندوگاه 
مارکسدرآثار 

166

میآورد.امااو
ویازفلسفهبهعلمجامیعاجتماعی-تاریخیبودوکلیدیبرای]فهم[جستارمایهیعلمجدیداوفراهم 
160. ontological or ‘intransitive’ dimension
161. practicism
162. mediation of intentional human agency
163. epistemological supersession
164. hyper-naturalism
165. anti-naturalism
166. biographical Ausgang
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تجربهگرایششیتنهششادرحشالتعملششیو
هرگزدرگیر]نگششارش[نقشدهمتششرازیعیلششهتجربهگرایشینشششد.ضشدیتاوبششا 
بههمراهشششمارانششدکی
میکند ،
روششناختییویبهرئالیسمعلمییمستتردرکاپیتالبروز 
پردازینشدهیالتزام 

نظریه

توسعهیافتگیفکششرینسششبتاانششدیکقطششب

پراکندهاش.167یکپیامداینعدمتوازن،

ازبینشهای فلسفی اجمالای و
تشناسیمارکسیستیبودهاست،ونیز]رشد[گرایشششیدرایششن
رئالیستی)درمقایسهباقطبپراتیکگرا(168درمعرف 
پرداختشششده)169کمششابیشمششوردببششدونالف(،ویششک

معرفتشناسیبهنوسانمیانیکایدهآلیسششمپیچیششدهو

ماتریالیسمخام)کمابیشموردالفبدونب(.
(درهمتنیدهاست،پویشیدوگانهرادربششر

ایدهآلیسم،کهبانقدشدیدیبرپیشینیانگاری)apriorism
نقدمارکسبر 
میشششوند؛در
دارد:درپویهینخست،یاگامفویرباخی،ایدههابهسانفرآوردههایاذهانکرامنیدپیکریششافته170تلقششی 
بهسانمحصول تکلیتهششایتاریخششاپویششای
نوبهیخود 
به 
پویهیدوم،یامشخصاگاممارکسی،ایناذهانپیکریافته 
سازیهایموضوع-محمویل172هگششل،تقلیششل
وارون 
میشوند.گامنخستشاملنقدهاییبر 
مناسبا تاجتماعی171تلقی 
()»مغالطهیمعرفتی،(«173وجداسازیفلسفهازحیا تاجتماعی)»پندارنظرورزانه(«174

هستیبهدانستن)knowing
دربارهییکسرشتثابتبشری،با

ذا تگرایانهیفویرباخی
است.درگامضدفردگراییدوم،دشوارهیانسانگرایانهیا 
دشوارهییکجامعهگراییی)(socialityتاریخاپویاوبالندهو/یایکسرشتانسانیکهفقطدردرونآن]جامعهگرایی

میگردد:
مییابدجایگزین 
[تجلی 
»سرشتانسانبیتجریدینیستکهدرونزاید/ذاتشیی)(inherentهشرانسشانمنفشردباششد.سرششتانسشانبیدر
واقعیتخود،کلیتیازمناسبا تاجتماعیاست][۲۴]«.تزهاییدربارهیفویرباخ[

»مجموع نیروهای تولید ،سرمایه وگاشکال مراودهی اجتماعی ) ،(social intercourseکه هر فرد بهسان امری
شششالودهیواقعششی…سرشت انسانیاسششت[۲۵]«.

میشششود،
معینومعلوم]واقعیتحاضر[باآنهششامششواجه 
]ایدئولوژیآلمانی[

مارکسهمزمان]درخانوادهیمقدس[خواستارتأکیدبرایننکتهبودکه»:تاریخچیزی نیستجزفعالیتانسانها
مفهومپردازیازبازتولیششدودگرگونسششازی

اهدافشان«].[۲۶بدینترتیب،مارکسراهخودرابهسوییک

درتعقیب
نوبهیخودتوسط]آن[فرآینداجتمششاعبی
به 
فرآینداجتماعیدروازطریقپراکسیسانسانیمیگشاید؛پراکسیسیکه 
میگردد:
مشروطوممکن 
تاریخشانراتحتشششرایطیکششهخششود
آنها 
گونهایکهآرزودارند؛ 
به 
میسازند،امانه 
»انسانهاتاریخخودرا 

آنها
نمیسازند ،بلکهتحتشرایطمستقیماحاضر)پیشارو(،کهبهمیانجیگذشتبهتعیینشدهو به 
برگزیدهاند 
انتقالیافتهاست][۲۷]«.هجدهمبرومرلوئیبناپار ت[
167. scattered philosophical apercus
168. practicist pole
169. sophisticated idealism
170. finite embodied minds
171. historically developing ensembles of social relations
172. subject-predicate inversions
173. epistemic fallacy
174. speculative illusion
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میسازندکهآرزودارند،واینکششه
آنگونه 
اماآیامارکسچنینفرضکردهبودکهدرکمونیسبممردانوزنابنتاریخرا 
میشششود؟شششواهدوقرایششنموجششوددراینبششاره
سحششلوادغششام 
]دراینمرحله[فرآیند]اجتماعی[دردرونپراکسی ب
شآن[سششاختارها،مناسششبا ت،
مبهماند.درهرحال،بجستارمایهیکاپیتابلپراکسیسانسانینیست،بلکه]موضوعپژوه ی
سرمایهدارانهاست:

گرایشهایشیوهیتولید

تضادها/تناقضا ت)(contradictionsو
175
مقولههششایاقتصششادی،یششا

یابیهای
میگیرنششدکششهشخصششیت 
»دراینجاافرادفقطتاجاییموردبحثقششرار 

حاملن)(Trägerمناسبا تومنافعطبقاتیخاصیهستند][۲۸]«.پیشگفتارمجلدنخستکاپیتال[

نمیشودکهدرموردرئالیسم ابژهی مادی ساده،یعنششیایششننگششرش
بدینسومتمایل 
بهطورجدی 
هیچگاه 
مارکس 
بهطششور
شناختشانوجوددارند،دچارتردیدگردد؛اماالتزاماوبهرئالیسششمعلمششیتنهششا 

ابژههایمادبیمستقلاز
که 
ابژههشایاندیش هیعلمشبی
بهمعنایایننگرشکشه 
میشود).رئالیسمعلمی 
تدریجی،نامتوازنونسبتادیرهنگامابراز 
هستیشناختیقابلفروکاستنبهپدیششدارهاورویششدادهاییکششه

بهلحاظ
ساختارها،سازوکارهایامناسباتیهستندکه 
میکنندنیستند،بلکه]اینساختارهاوسازوکارها[عموماباگاشکالپدیداریخوداختلففششازدارنششدوچهبسششا
ایجاد 
درونمایههایرئالیسمعلمیبهجایگاهثششابت
دههی  ۱۸۶۰
میانهی 
آنهاقرارگیرند(.بااینحال،تا 
حتیدرتعارضبا 
مییابند:
ومستحکمی)درآثارمارکس(دست 
آنهششا
»تمامیعلمبیهوده/زایدمیبود،اگرپدیدارهایبیرونییچیزها/امور)(thingsمسششتقیمابششرسرشششتهای 
میداشتند][۲۹]«.مجلدسومکاپیتال[
انطباق 
تجربهیروزمره،کهفقطنمودفریبندهیچیزهششا/امششوررا
متناقضنماست،اگرازروی 

»حقیقتعلمیهمیشه
درمییابد،موردداوریقرارگیرد][۳۰]«.ارزش،بها،سود[


برخلفاقتصادعامیانه،مارکسمدعیارائهیاقتصادیعلمیاسششت،وبششرخلفاقتصادسیاسششیکلسششیک،مششارکس
مششدعیارائهیروایششتیازسششاختارهایعلیششتی،سششازوکارهایمولششدومناسششبا تواقعششیوزیربنششایییحیششا تاقتصششادی
سرمایهدارانهاست،کهبهلحاظمقولهای)(categoricallyبسنده)غیربتوارهوتاریخمند(باشد.
بردارندهیسهجنبهاستوتلفیقیازآنهاست):الف(یک رئالیسم علمی عامgeneric؛

روشمارکسدرحقیقتدر
)ب(یکطبیعتگرایی تعدیلشدهی قلمرو-مدار176یششایششکطششبیعتگراییانتقششادییقلمششرو-مششدار؛و)پ(یششک
ماتریالیسم دیالکتیکای مختص سوژه).(subject-particular
بیتناقض،مششوجهوتجششربه-
دغدغهیمارکس،مانندهردانشمنددیگری،معطوفبهتوضیحمنسجم ،

جنبهیالف
در 
طبیعتگراییمارکسبششارشششتهایازتمایزگششذاریهاتعششدیل

جنبهیب
بنیاید177پدیدههایموردبررسیاشاست.در 
مهمتریششنمششولفهیآن
]بهسانفرآینششدی[کششه 
میشود:امراجتماعیهمچونامریمتمایزازطبیعت؛کندوکاوعلمی 

شکلهایاجتماعی؛بازتابندگییتششاریخی)(historical reflexivityکششه
پراکسیساست؛مفهومووابستگییفضا-زمانیی 
میکنششد؛و
ششهایاسششتکشهآنراتوصشیف 
برمیآیدکهنقداقتصادسیاسششیخشوبدبخششیازپروس 
ضرور تآنازاینجا 
175. personifications
176. domain-specific qualified naturalism
)دارایشالودهیتجربی( 177. empirically-grounded
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بهلحاظبرپاییتجربی،
بسته«-خواه 
سرانجام،اینحقیقتکهبرایسنجشتجربینظریه]یاجتماعبی[»سیستمهای 
طبیعیشان-دسترسپذیرنیستند)پیامشدایشنامشر،تکیشهواعتمشادبشهمعیارهشایتوضشیحیو

بهلحاظوقوع
وخواه 
غیرپیشگویانه178یتأییدوابطال179است(.دراینخصوص»،قدر تتجرید«کهمششارکسدرکاپیتششالبششدانمتوسششل

حقمطلبرانسششبت
میسازد،ونه 
معرفهایشیمیایی«فراهم 
میکروسکوپها«و» 

میشود]،[۳۱نهجانشینیبرای»

گونهایاسششتکششهایششن
به 
ویژهیتوضیحا تمارکس 
جنبهیپخصلت 
میکند.در 
رویهیتجربییواقعیمارکسادا 
به 
ابژهایکه-
میگیرند؛ 
ابژهیموردپژوهشرابهخود 
توضیحاب تشکلیکنقد توضیحی)(explanatory critiqueبر 
میشودکه بهطور دیالکتیکی متناقض/تضادمنداست.
برمبنایآنتوضیحاب ت-آشکار 
بهطورتوامانمعطوفبهمواردزیراست:
نقدعلمیمارکس 
)نظریههاومقولههایاقتصادی؛گاشکالپدیداری(؛و

پردازیشده180


مفهوم
)(۱واحدها/تمامیتهایمفهومیو
میسشازندویشا)درغیشر
نظامهایمناسبا تسشاختاری(کشهآنواح دهایمفهشومیراض روری 
)(۲ابژههایی)شامل 
میدهند.
صور ت(آنهاراتوضیح 


این
بهطورنادرستیسادهسازیشششدهاند)نظیششرشششکلدسششتمزد(،
میشودکهاینواحدها 
درسطحنخست،نشانداده 
بتوارهشدهاند)نظیرشکلارزش(،ویااینکهمعیوبونارساهستند؛درسطحدویمنقد،توضیحا تمارکس،درصور ت

ابژههایمولششدایششنواحشدهای
(،بهطورمنطقیحاوییکارزیابیمنفیاز 
تداوم وضعیت موجود ) ceteris paribus
دگرگونسازیعملی/پراتیکآنهاست.

دربردارندهیتعهدیبه

مفهومیاستو
بهمنششزلهی
آنهششارا 
نظاممند،برایمثال]تضاد[میانارزشمصرفیوارزش،کهمششارکس 
صدیالکتیکیی 
تضادهایخا ی
رازآمیزشششده181یپدیششداری

میکنششدو]نیششز[شششکلهای
ششازندهیسششرمایهداریشناسششایی 

تضششادهایسششاختارییبرس
میشششوندکششههمگرایشششبششهتخریششباصششل
نظریهیویبششهتضششادهایتششاریخیگونششاگونیمنجششر 
سرمایهداری،در 

مایههششاییبششرایجششایگزینیآنتوسششطجششامعهایدیگششر
وسیله،محرکودرون 

دهی182اینجامعهدارندوهم
سازمان ی

جامعهایکهدرآن:

میسازند؛
فراهم 
»انسانهایاجتماعیشده]،یعنی[تولیدکنندگانهمبستبهتعامل تخودباطبیعترابهطورعقلنششیتنظیششم


سیطرهیآن،همچون

میکنند،تا ]طبیعت[راتحتکنترل/نظاری تآگاهانهیخود درآورند،بهجایآنکهتحت

قدرتیکور،باشند][۳۲]«.مجلدسومکاپیتال[

همهگیششیر183عقل سگگلیم
تجربهگرایینیزکاستیی 
نزدمارکساگرایدهآلیسبمنارساییینوعیوسنخنمایفلسفهاست ،
هستیشناسششی

میدهد:یکی
هستیشناسیزیرقرار 

)فهممتعارف(است.ازهمینرو،مارکسخودرادربرابردونوع
شکلها)بصشگور/بمبثلهشا(،ای دههایشاانگارههششا،بههمشراهکلیتهششایمفهشومی)یشام ذهبیی(آن؛ودیگشری
ایدهآلیستی 

واقعیتهایاتمیستی]واقعیا تبخرد،منفششردوپراکنششده[وپیونششدهاوتقارنهششای

هستیشناسیتجربهگرایمربوطبه

178. explanatory, non-predictive criteria
179. falsification
180. conceptual and conceptualized entities
181. mystified forms
182. principle of organization
183. endemic failing
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میدهششد؛جهششانیکششه]درنظششروی[
بهنفعدرکویژهیخودازجهانواقعیانجام 
ثابتآنها.مارکساینرویاروییرا 
ششژهیممکششینشششناختبششرای
جاییکهماوجودداریششم،یششکاب 
وبالنده)درحالتحول(استوتا 

ساختارمند،تمایزیافته
ماست.بنابراین،جوهرنقدمارکسبر»ماتریالیسمنظروریز«قدیمدرتزهایی دربارهی فویرباخآناسششتکششه]ایششن
میتوانشدمشوجب
بهط وریکهدربهشترینحشالتص رفا 
(میکنشد؛ 
جشامعهبزدایی) desocialize

نوعماتریالیسم[علمرا
انگیزشموقتی»علممداری«شود،ونهبرپاییوحفظپایدارآن.ونیزجششوهرنقششدمششارکس)دردستنوشتههای
فلسفهیهگلآناستکشه]فلسشفهیهگشل[

اقتصادی فلسفیومتونیدیگر(براوجایدهآلیسمکلسیکآلماندر
مندی[میکند،وسپسواقعیتراتششاریخبزدایی)(dehistoricizeمیکنششد؛

علمرالیهبزدایی)](destratifyعاریازلیه
نمیتوانششدآنراحفششظوبرپششانگششهدارد.
«میشششود،امششا 
بهنحششویکهصششرفامششوجبانگیششزشموقششتیی»تاریخمندی 
میرسیم:ماتریالیسم،کهشکلعامتکششوینیی
مایههایمعرفتیدوگانهیعلمتاریخجدیدمارکس 
بدینترتیب،بهدرون 
)بهسانیکعلمتاریخ(رابرجسته
اینعلمتاریخرا)بهسانیکعلم(برمینماید؛ودیالکتیک،کهمضمونویژهیآن 
معرفتشناختیمارکسیسمفلسفیپسازمارکس،خواهادغامشششدهدر

نشانهیشاخصیازواپسافتادگیی
میسازد.اما 

ک
منفکشدهدرمارکسیسمغربی]،نسبتبهرویکردخودمارکس[آناستکهدیالکتی ی

ماتریالیسمدیالکتیکوخواه
ریزیشدهوهمچنانباقیماندهاسششت،وماتریالیسششمآننیششزدریششکشششکل
قالب 
آندریکالگویاساساایدهآلیستی 
تجربهگرانمودیافتهاست.
بهطوربنیادی 

عقلگراییکنارهممینشانند،وشکگراییرابا
ایدهآلیسمو 
مارکس)وانگلس(معموالجزماندیشی]دگماتیسم[رابا 
کننشد.آنهشا]درهمانجششا[

بهطورقاطعومحکمیردونفی 
می
تجربهگرایی؛ودرایدئولوژی آلمانیهردودستهرا 


بهشششیوهایتمامششا
میتششوان» 
مقدما تشان»جزمهاییدلبخششواهی«نیسششتند،بلکششهایششنمقششدما ترا 

میکنندکه
اعلم 
.آنهادرعینحال]درپیشگفتارهمانکتاب[نوعی»فیلسوفانقلبششیجدیششد«را
تجربی«موردوارسیقرارداد] [۳۳
میروند،کهتحتتأثیرایدهیجاذبهقراردارند«
کهمبلغاینباوراستکه»انسانهاصرفابهایندلیلدرونآبفرو 
بهسان
اولیهیمارکسیسمرا 
گذرا(ایدهی 

یکسو)درببعد
میدهند].[۳۳ازاینرو،مارکسوانگلساز 
موردهجوقرار 
مینهند؛وازسویدیگر)درببعدناگذرا(آنهاتعهدوالششتزام
بهلحاظتجرببیبازوبیپایان184بنا 
برنامهیپژوهشیی 
یک 
خودبهیکهستیشناسیعینیمرتبششطبششاسششاختارهایفعششالفششرا-تجربششی]185ورایمشششهودای ترویششدادی[رانشششان

میدهند.

 (۳.۲رویکرد مارکس به معرفتشناسی
درهمتنیدهاست:
رویکردمارکسبهمعرفتشناسینیزحولدوموضوععمدهی 
الف(تاکیدیبرعلممداری)(scientificity؛و
ب(تاکیدیبرتاریخمندییفرآینیدشناختی)186طبعاموضوعا تعلمجدیدتاریخدرپیوندبششانظششریهیشششناختقششرار
گرفتند(.
184. empirically open-ended research program
185. transfactually active structures
186. cognitive process
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بهمشوجبآبنظشاهرابششه
میکنشد،کشه 
بهمنزلهیتلشیبرایبناسازییکعلممعرفششی 
ازیکسو،مارکسکارخودرا 
میسازند(التزامدارد؛ازسویدیگششر،
گزارههایمعرفتیمعینی)نظیرمعیارهاییکهعلمراازایدئولوژیوهنرمتمایز 

بششالقوهایدر(

بهعنوانمحصولتیاز)وعاملعلیتیی
مارکستمامیعلوم،ازجملهعلمیکهدرکایرساختنآنبود،را 
آنهامتعهدباشششد.بنششدهایالفوب
میبایدبهامکانتوضیحتاریخی 
میکندوازاینروخود 
شرایطتاریخیتلقی 
میدهند:الفبششدونببه
جنبهیفرآیندشناخت)جنبههای»درونزاد«و»برونزاید«فرآیندشناخت(راتشکیل 
دو 
میانجامد،یعنیجابجاییعلمازقلمرواجتماعی-تاریخیوپیامدیازآبنفقشدانبازتابنشدگییتششاریخی؛ب
علمباوری 
میشود،یعنیفروکاستینعلمبهبیانیازفرآیندتاریخیوپیامششدآن،
بدونالفبهتاریخگرایی)(historicismمنجر 
معرفتشناسششیهایتاریخششا

پروژهیپردازشنقششدیتوضششیحیبششر
نسبیگراییدرساحتداوری.187ایندوجنبهطی 

ویژهیمسیریکهمارکسازفلسفهبهسویعلمپیمششودچنششانبششودکششه
اینحال،خصلت 
مییابند.با 
معین188وحد ت 
جنبهیدرونزاد)بنششدالف(
)همچنانکهدرموردرئالیسمعلمیویمشهوداسششت(سرشششتتعهششدوالششتزامویبششه 


طیآنمارکستحققیابی)(realizationفلسفهرادروازطریق
بهدنبالیکفازاولیهکه 
نگردید.بهواقع ،

نظریهپردازی

جنبهیفوق[ناگهانطشییشکفششازدوم
بیانشدهیاو]درخصوص 
دیدگاههایصریحا 

میکند،
پرولتاریاتصویرپردازی 
بهطورکامشلجشایگزین
میرسد]نزدمشارکس[علششمکمششابیش 
بهنظر 
پوزیتیویستیمتوقفمیگردد،دورهایکهدرآن 
میشود:
فلسفه 
بهعنششوانشششاخهایمستقل]تأکیششدازباسششکار[ازشششناخبت
میشششود،فلسششفه 
ششامیکهواقعیششتترسششیم 
»هنگ 
بهترینحالت،جایگاهیکهمیتواندبششداناختصششاصبیابششد

دلیل/میانجیوجودیخودراازدستمیدهد.در
مشاهدهیروندتحششولتششاریخیانسششان

صرفا جمعبندیوخلصهسازییعامتریننتایجوتجریدهایبرآمدهاز
است][۳۵]«.ایدئولوژیآلمانی[

مفهومپردازیازنقشتجریدگر-تلخیصگر189فلسفبهمجوزیبرایانتشارآثارانگلسمتششاخرفراهششمسششاختوبششه

این
اینباره[وجوددارد:
ارتدوکسیبینالمللدومبدلشد.بااینحال،تناقضیآشکارمیاننظریهوپراتیکانگلس]در 
متعهدانهیاوبرای]برساختننظریهی[ماتریالیسمتاریخیبودهاست؛یششککششارکردلکششی)

پراتیکانگلسهمکاری
براین،تصوراینمسالهدشواراستکه
.افزون 

(Lockean functionکه مارکس آشکارا آن راموردتأییدقراردادهاست
چشمپوشششیکنششد،
میتواندازمداخل تمعرفتشناسانه،ولذاازمواضششعمعرفتشششناختییخششویش 
مارکسیسمچگونه 
بهشششناختهمچششونیششک
نهفقط»مسالهی)فلسفی(شناخت«راپدیدمیآورنششد،بلکششه 
تازمانیکهشرایطاجتماعی 

بهطورتلویحیدرپراتیششکمششارکسنهفتششه
میشوند.بههرروی،اگرموضعسومی 
مساله)یسیاسیوتاریخی(منجر 
باشد،موضعیاستکهدرآنفلسفه)ومحققامعرفتشناسششی(همچششونامششریوابسششتهبهعلششموسششایرپراتیکهششای
میشود؛یعنیهمچوندانشینا-خودمختار)،(heteronomousبهساینمرحلهایازیککلیتپراتیکی-
اجتماعیدرک 
استادانهیآلمانییپیونششددهییمفششاهیم«191

وجهمشترکیبادرککهینهگلیی»روش
فینفسههیچ 
شناختی.190اینامبر 
187. judgemental relativism
188. historically specific epistemologies
189. abstract-summative conception
190. practical-cognitive ensemble
191. German professorial concept-linking method
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بهسششانیششکعلشیم
منشزلهییشکفلسششفه،نه 

بهمارکسیسم 
به
نخواهدداشت،همچنانکهبانگرشلوکاچی-گرامشیایی 
وجهمشترکینخواهدداشت.
)ناتورالیستی(کهبامنظریتمامیتبخشازآینخود192مشخصمیشود،هیچ 
سمتاخرعبارتنداز:
مشخصههایاصلیمداخل تفلسفیبسیارپرنفویذانگل ی

مفهومپردازیپوزیتیویستیازفلسفهویکمتافیزیکپیشا-انتقادیازعلوم؛

)(۱پیوندیمیان)وتلفیقیاز(یک
ششد تگرا)194و
ک  وح 
تنشآمیزازیککیهانشناسششی)برآینششدی(غیرتقلیلگششرا193ویششکدیالکتیشش ی
)(۲سنتزیآشفتهو 
فرآیندمدایر(درخصوصهستی؛
بازتششابگرا،195کششهدرآبن

هستیشناسیدیالکتیکیجهانروادرهمبندیبایکمعرفتشناسی

) (۳جانبداریازیک
میشود؛
دهندهیواقعیتیارونوشتیازآنتلقی 


بازتاب
بهسان
اندیشه 
بههمراهتاکیدیبرنفیوابطایلعملییشکگرایی.
)(۴نقدقاطعیبرذهنیتگراییوتأکیدیبرضرور تطبیعی ،
بینالملششلدومداشششت،ترکیششبیازدیالکتیششک
بیچونوچراییدرمارکسیسششم 
درحالیکهآنتیدورینگتأثیرونفوذ 

مشخصهیمارکسیسمفلسفیارتدوکسبششدلشششد؛ترکیششبیکششهازسششویپلخششانف

نظریهیبازتابببهوجه
طبیعتو 
)بهپیرویاز دیتسگن(»ماتریالیسم دیالکتیک«نامگرفت.متأسفانهنقدانگلسبرتصادفی/حادثبودین196پیوندعلیتبی

بانقدیبرفعلییتآن)درمعناییکههگلازهیوموامگرفت(تکمیلنشد،ویابششاتششوجهیهمپششایهبششهمیششانجیگری
بهرغششمبصششیر تشششگرف
ضرور تهایطبیعیدرحیا تاجتماعیازطریقپراتیکهایانسانیهمراهنشد.افزونبراین ،

پیشگفتارچشششمگییرو»پسششا-کششوهنیی«!«ویبششرانتشششار
انگلسنسبتبهرخدادهایخاصدرتاریخعلم)براینمونه ،
بهسشمتماتریالیسشمنظشرورزبشود.
مجلددومکاپیتال(،تأثیر]رویکرد[بازتابگراییاوحذیفببعشدگشذراوپسشرفتی 
شاخصترینمتونآندرآثارکائوتسکی،مهرینششگ،پلخششانف،ولبریششول

بینالمللدوم)که
بدینترتیب،جریاناصلی 
میشود(ازیکفرگشتگراییپوزیتویستیوبلکهجبرگرایانهاستقبالنمود)برایمثال،نزدکائوتسکیایننششوع
یافت 

بحثبرانگیزیبیشترداروینیاستتامارکسی(؛بششرهمینمنششوال،جریششاناصششلیبینالملششلدوم
بهطور 
فرگشتگرایبی 

نظریهیمارکسمشغولسششاخت،تششاپششروردنوبسشطوگسششترشآن.درایششنمیشان،
نظاممندسازی 
بیشترخودرابا 
برجستهسازیودفاعاز

سماتریالیسمبود،قصدصریحویازاینمداخلبه

اگرچهموضوعاصلی
مداخلهی]فلسفی[انگل ب

بهمنزلهییکعلمبود.اماپیامششد]نهششایی[ایششنمششداخله،ظهششوریششکجهانبینی)
ویژهیمارکسیسم 
خودمختاری 
بیشطششبیعتگر197نداشششت،وازایششنرو،
گراییهای 
(Weltanschauungبودکهازقضاتفاو تزیششادیهششمبششاوحششد ت 

ششدگاههایفلسششفیانگلششسدرحششالیازسششویاصششحاببینالملششلدومدرکنششار
متناقضنمششابششود؛چراکششهدی 

پیامششدی
میگرفت،کهانگلسازطریششق
ماتریالیسمهای»مکانیکی«و»تقلیلگرا«یگهکل)(Haeckelودورینگودیگرانقرار 

آنهاراداشت.
آثارمتاخرخودقصدمقابلهبا 
مشارکتهایشاخصلنیناصرارویبرخصلتپراتیکی/عملیوجانبدارانهیمداخل تفلسفیبود،ونیششز

وجهتمایز

192. a totalizing vantage point
193. non-reductionist (emergentist) cosmology
194. monistic (processual) dialectics of being
195. reflectionist epistemology
196. contingency
197. hypernaturalist monisms
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ششومپردازیروشششنترویازخودمختششارینسششبیچنیششنمششداخلتینسششبتبششهعلششمروزمششره.ایششندورویکششرد،
مفه 
قالبگیریهایعینیتگراوپوزیتیویستی]رایج[ازاندیشهیانگلسراتاحدیبهبودبخشیدند.اندیشهیفلسفیلنین

بهمنظششوررویششاروییبششا
ازدومرحلهیزیرگذرکرد»:ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم«یکجششدلبازتابگرایششانه 
حلقههایبلشویکیبود)برایمثال،ازطریقبوگششدانف(؛حششالآنکهدر»دستنوشتههای
ایدههایماخدر 
گسترش 
ششهورزی
بهتدریججایخودرابهتقابششلمیششاناندیش 
فلسفی«تقابلگذارییدوقطبیانگلسازماتریالیسموایدهآلیسم 
دههی۱۹۲۰بحششثجششدیوسششنگینی،
میایستد(.درشششورویی 
میدهد)ودرجایدوم 
دیالکتیکیوغیردیالکتیکی 
کوتاهمد ت،میاندوطیفزیردرگرفت:کسانیمثلدبورین)(Deborinششکهبرسششویهیدیششالکتیکیآمششوزهی
هرچند 
مینمودند.
مولفههایماتریالیستیآنرابرجسته 
میورزیدند،وکسانیچونبوخارینکه 
ماتریالیسمدیالکتیکتأکید 
معرفتشناختیانگلشس)یعنشی»دیالکتیشک«و»ماتریالیسشم«(،کشههشردوازسشوی

بدینترتیب،دواصطلحمیراث

ششفهی
آنهاتأکیدنهادهبود،درجریانبروزشکافیدرونششیدرفلس 
برنشتاینردشدهبودند،وباردیگرلنینبراهمیت 
مکانیستها(نسبتبهیکدیگربیرونی]قلمششداد[ششدند)(externalize؛ وایشن

اتحادجماهیرشوروبی)میاندبورینو
پیشازآنبودکهاینمفاهیمتحتنظاماستالیندرقالب»دیامات«بازتدوینوبکدگذاریشوند.ازایششنپششس،هششر
میشدند.
]بهطورجداگانه[ازسویجریانا تمخالیفدروینطیفمارکسیسمغربیبازنمایی 
یکازایندومفهوم 
بهطورخودآگاهششانهای
معرفتشناسیمارکسیستی 

مارکسیستهایاتریشی)،(Austro-Marxists

اندیشهیآدلرو

در
بهطورقابلقیاسیبششانیششوتن،تششدوینو
انتقادی198شد،کهدربیانکانتیدردومعنایزیربود:نخستاینکهمارکس ،
صور تبندیاینپرسشکانتیراامکانپذیرساختکه»اجتماعیسازی/جامعهپذیری)(socializationچگششونهممکششن

است؟«؛ومستقیمادرهمینرابطه،ایندرک]نزدمارکس[کهجامعهگرایی)(socialityشرطیبششرایامکششانتجربششه
میکننششد.آدلششر،نظششریهیمششارکسرا
میکندکهفضا،زمانومقولههانزدکانتایفا 
است،درستهماننقشیراایفا 
ششژهیآن)بشششریت
میکنششد؛نقششدیکششهاب 
میشششوددرک 
بهلحششاظتجربششیسششنجشومهششار 
بهمنششزلهینقششدیکششه 

آنهابهفعالیتانسانییارادی)int
عملکرد 
شبهطبیعی)(quasi-naturalقراردارد،که 
اجتماعیشده(199تحتقوانینی 


ارزش200وابستهاست.
(entionalومعطوفبه 
هیچیکازاندیشمندانیکهتاکنونموردملحظهقراردادیمتردیدیدراینبارهنداشتندکهمارکسیسششمعمششدتاودر

وهلهینخسبتیکعلماست)براینمونه،نگاهکنیدبهماتریالیسم تاریخیبوخارین(.درعیینحال،تأکیدنششاچیزی

میشد،یعنیهمانعناصری
هیچتاکیدی(برعناصراصالتادیالکتیکییاهگلیدراندیشهیمارکسانجام 
)اگرنگوییم 
نظریهیارزشدرکاپیتال،ونیزمتونتازه
عرضهداشتمارکساز 
بیگمانمسبببخشعمدهایازدشواریهای 
که 
ششت.بهواقششع،مارکسیسششمهگلششیی

انتشاریافتهازآثارکلیدیاولیهیویبودهانششد.ایششنوضششعیتاینششکتغییششریششافتهاس
برانگیزانندهیکارهایمکتبفرانکفششور توسششاختارگراییتکششوینیی201لوسششین

شرحوبسطیافتهتوسطلوکاچ]،[۳۶که

دامنهینفششوذمعیششارتفسششیری
بگلدمنبود،معیاریتفسیری202برایآثارمارکسعرضهکششردکششهکمششابیشازهمششان 
198. self-consciously critical
199. socialized humanity
200. value-oriented human activity
201. genetic structuralism
202. interpretative canon

41

]برساختهی[انگلسبرخوردارشد.بهموجباینمعیارتفسیربی،کهکاربستهایآنبهویژهدرآثاربکششرشوگرامشششی

نظریهیشششناخت
شوند.ویژگیهایعاماصلی 

بهطورچشمگیریوارونه 
می
مشهوداست،تأکیدا تاصلیسنتیانگلسی 
بکرش][۳۷وگرامشی][۳۸بدینقراراند:
)(۱تاریخگرایییاشناساییمارکسیسم-همچونبیان/تجلیینظرییطبقهیکارگر-وشناساییعلمطبیعیبهمنششزلهی
جنبهیدرونزادفرآینششدکششارشششناختی203اسششت،کششهبششاانکششار
یکایدئولوژیبورژوایی؛نگرشیکهمستلزمفروپاشی 
فلسفهیخود-بسندهیایششکنظششریهی

بهنفعدرکدیگریازآنهمچونیک
بهمثابهییکعلماجتماعبی 
مارکسیسم 

اجتماعیخودمختار)واجدمنظریجامیعوتمامیتبخشازآینخود(204همراهاست؛

ایدهیساختوتکوینپراتیکیجهان؛رویکردیکهبهفروپاشییا
)(۲ضدعینیتگراییوضدبازتابگرایی،برپایهی 
نسشبیگراییدر

خنثیسازیموثرببعدناگذاریعلممیانجامدومتناظربشاآن،بشایشکایدهآلیسشممعرفتششناختییو

ساحتداوری)(judgemental relativismهمراهاست؛
سویههایذهنیوانتقادیمارکسیسمکه]تاآنزمان[زیربارعلمباوریپوزیتیویستییحاکمبششر
)(۳بازیابیواحیای 
بتوارگششیهمچششونپششارهای
ششارهیآمششوزهی 
بینالمللدومدفنشدهبود)درموردلوکاچ،اینمسالهشاملکشششفدوب 

نظریهیمارکسبود(.
اساسیاز 
بهجششایآنکششهشششناختو
رویکردی[بهطوربنیادبیبیانوتجلییکسششوژهاسششت ،

مارکسیسماینک]برمبنایچنین
ش]مربوطبه[یکابژهباشد؛مارکسیسم]ازنظربکرش[»بیانوتجلینظریجنبشانقلبیپرولتاریا«][۳۹است.
دان ی

مهیعناصراساسیموردنیاز
میگوید(»ه 
خود-بسندهای)آنگونهکهگرامشی 

بهطور
نهفقط 
افزونبراین،مارکسیسم 
مفهومپردازیتامومنسجمازجهان«][۴۰راداراست،بلکهدقیقششاتنهششابهمششوجیبهمیششنخششود-

برایبرساختنیک
بسندگی205متمایزمیگردد.ازهمینروستکهازدیدلوکاچ:
درونمایههششاومحرکهششای
برمیسازدنششهتقششدم 
اندیشهیبورژواییرا 

»آنچهتفاو تقطعیمیانمارکسیسمو

اقتصادی،بلکهدیدگاهتمامیت)(totalityاست)موضعیکهلوکاچدراثرمتاخرش،هستیشناسی هسگگتای

شجوهرآن

سیطرهیفراگیرکل207بر

اجتماعی،206آنراموردبازتاکیدقرارداد/باسکار(….تسلطو
اجزایا ب
روشیاستکهمارکسازهگلبرگرفت][۴۱]«.تاریخوآگاهیطبقاتی[

بهواسطهیایجادجهانیازدادههایتجربیینابومجزاکهبهسپهرهایجزئیمختلف
ازاینمنظر،خودعلمطبیعی ،
شدهاندوفاقدهرپیوندیبایکتمامیتمعنادارهسششتند،ازهمگسششیختگیبششورژوازیو
وجداازهمتقسیم]پارهپاره[ 
میکند.بنابراین،لوکاچسنتیدرازآهنگدردرونمارکسیسمبنامینهدکهعلمرابا
شدهیآنرابیان 
بینششیواره 
اندیشهیدیششالکتیکیواندیشششهیتحلیلششیرا

میآمیزد]خلطمیکند[و
تفسیرهایناروایپوزیتیویستیازآندرهم 
میدهد.
بهطورزمختوبیپرواییدربرابرهمقرار 
203. cognitive labour process
204. comprehensive totalizing standpoint of its own
205. self-sufficiency
206. Ontology of Social Being
207. the all-pervasive supremacy of the whole
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(تحققیابیایناصل

اینهماین/تواماینتاریخ208است،وتاریخ)درچرخهیلوکاچی
ابژهی درنظرلوکاچپرولتاریاسوژه 
(جامعهیسرمایهداری ،یا

بهدست پرولتاریاست.ماتریالیسم تاریخی چیزی نیست جز خود-شناسی )self-knowledge

)دراینچرخه(آگاهیممکنومنتسببهپرولتاریاکهدرروندوقوفخودآگاهانهبهوضعیتخود)همچششونکششالیی
میکند.لوکاچبرآناست
دگرگونسازیاینوضعیت 

جامعهیسرمایهداریوابستهبهآناست(،همزمانشروعبه

که
بتوارگیکالییمیپردازد:
کهبخشچهارمفصلنخستجلداولکاپیتال،کهبه 
»دردلخودتمامیماتریالیسمتاریخیرادربرداردونیزتمامیخود-شناسیپرولتاریارا،کههماناشششناخت
سرمایهداریاست[۴۲]«.

جامعهی


است.بهطورمشخصتر،تمامیتلوکاچاز

ایدهآلیستی
معرفتشناسیلوکابچعقلگرا)،(rationalistوهستیشناسیوبی 

)همچنانکهآلتوسراشارهکردهاست(»تبیینی/بیانگر«)(expressiveاسششت،چراکششهدرآبنهششرگششام/مرحلششه)
یکسو 

غایتگرایانهاست،
(بهطورتلویحبیکل)(the wholeرادربردارد؛وازسویدیگر،تمامیتلوکاچهمچنین 
 moment
فهمپششذیر
چراکهدرآبنزمانحالفقطدرپیونششدبششاآینششدهای)ازاینهمششانییمحقششق(کششهآنراپیشنگششریمیکنششد 
میگردد.
برجستهسششازیفرآینششد(وهششم

آنچیزیکههستیشناسیمارکسواجدآناست،ولیهمهستیشناسییانگلسی)با
برجستهسازیتمامیت(فاقدآنهستند،ساختاراست.

هستیشناسیلوکاچی)با

ماندهیمذهبیاست،وعینیتچیزها/اشیاءبرحسب
پس 
نزدگرامشییصرفتصورعامیک»واقعییتدر-خود«209یک 
میشششود؛یعنششیهمچششونیششکاجمششاعشششناختی)cognitive
یکبینا-ذهنیتجهانروایمیایناشخاص210بششازتعریف 

مییابششد،
میشویم،امادرنهایتتنهادرکمونیسششمتحقششق 
مجانبواربداننزدیک 

بهطور
 ،(consensusکهطیتاریخ 
میسازدکه:
بهانجامرسیدهباشد.گرامشیخاطرنشان 
]یعنی[پسازآنکهیکاجماععملی/پراتیکی 
نمیشششود،
»براساسنظریهیپراکسیس،روشناستکهتاریخبشریتوسطنظریهایاتمیستیتوضششیحداده 
بینشهاوفرضیا تعلمی،بخشیاز
بلکهعکسآندرستاست؛یعنینظریهیاتمیستی،همانندتمامیدیگر 
روبنا)(superstructureاست[۴۳]«.

میدهد:تلشیابعادناگششذرایعلششمبششهابعششادگششذرایآن؛و
ایندیدگاهفروریزشوتلشییدوگانهایرادرخودجای 
چرخشهای

برونزادآن.درموردنخست،گفتهیگرامشییادآوریکیاز
جنبههای 
درونزادعلمبه 
جنبههای 
تلشی 
مارکسعلیهپرودوناست،چراکههمانندآن»ایدهآلیستحقیقی«درباوربهاینامرتردیدیروانمیداردکه:
میبایدپیامدیازنظریهیهاروی]کاشفآن[باشد][۴۴]«.فقرفلسفه[
»گردشخون 

ابژههایآن(،کهگرامشیکام ا
بهدرستیخواهانتأکیدبرآن
ل 
تاریخمندیمتمایز 
)همچنانکه 

تاریخمندییشناختیما

درواقششعوابسششتهو
(ابژههایشناخت)وتاریخمندیآنها(رانفششینمیکنششد،بلکششه 
است،ایدهیدگربودگی) otherness
208. identical subject-object of history
209. reality-in-itself
210. a universal intersubjectivity of persons
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متکیبهآناست.
بهنفششع
درحالیکهلوکششاچ 

میکنند،اما
لوکاچ،گرامشی،وبکرشهمگیهرگونهدیالکتیکطبیعتازنوعانگلسیرارد 
بهنفششعیششکوحششد تگراییانسششانوار-
میکنششد،گرامشششیوبکششرش 
دوگانهگراوبرمانتیکچنیششن 

ضدطبیعتگرایی

یک
میکنششدکشهدیالکتیششک،بهسشاینفرآینشدبشاز-
میکننششد.درحششالیکهلوکششاچاسشتدلل 
انگارانهیتاریخیشده211چنین 
مییابششد،گرامشششیو
خود-بیگانهشده،تنهابررویجهششاناجتمششاعیکاربسششت 

ابژهیاز
وحد تیابیی212سوژهیاصلیو 

میشناسیمپارهایازتاریخبشریاستوبنششابرایندیششالکتیکی
چنانکهماآنرا 
بکرشمدعیآنهستندکهطبیعت ،
است.
یافتهیگرامشی)213اینهمانیمیاندوپارهیترکییب»هستی-شناسی«(،نا-
درحالیکهدرنظریهیاینهمانیتحقق 

نظریهیلوکاچ،که]درآن[اینهمانبیبروندادیازتاریخاسششت
میرود،در 
گذرایی)(intransitivityدرمجموعازدست 

بهلحششاظ
بهسششانیششکطششبیعیت 
میشششود):الف( 
کششههنششوزبایششدتحقششقبیابششد،ناگششذراییدردوشششکلزیششرنمایششان 

کرهاییبشردیدهنمیشششود؛
رابطهایسازندهومکمل)(integralبادیالکتی ی
معرفتشناختبیگلختوبیبکنش،کهدر 


بهسانقلمروبیگانگیدرتاریخبشری،پیشازدستیابیبهخودآگاهیپرولتاریایی.
)ب( 

»نظریهیانتقادی«هورکهایمر،آدورنو،مارکوزهو)درنسلدوممکتششبفرانکفششور ت(

موضوعا تمعرفتشناختیاصلی
آنهابدینقرارنششد(۱):اصششلحوتعششدیلیدرتششاریخگراییمطلششقمارکسیسششیم
هابرماسوهمکارانووابستگانفکری 
لوکاچیوتاکیدیتازهبرخودمختارینسبینظریه؛)(۲نقدیبرمفهومکار)(labourنزدمارکسودرمارکسیسششم؛
میپردازیم[:
عینیتگراییوعلمباوری].اینکبهبررسیهریکازاینسهموضوع 

و)(۳برجستهسازیمؤکیدنقد
میشششودوسششرانجامبششه
موضوع ) :(۱پرداختنبهاینموضوبعازطریقمرکزیتبزداییتدریجیازنقشپرولتاریاانجام 
نیز[-بهشششیوهای

بهطوریکه]نزدمکتبفرانکفور ت
میگردد؛ 
فقدانهرگونهعاملیتتاریخبنیاید]فرآیند[رهاییمنجر 
نشانگریازیکطبقششه(دیششده
خصیصهیافراد)نههمچون 

بهسانخویو
نظریهیانقلبی 
هگلیهایجوان -
یادآور 
مییابششد.شششکاف
میشود،وهمانندیک»میبایاد«)(Sollenفیشتهایبهسطحهنجاری)(normative planeانتقال 

پیامیدآنمیاننظریهوپراتی ب
کنوعیبدبینیونقادیمشربی214رابرجستهساختهودامنمیزنششد،همششانگونهکششهدر
برانگیزانندهیعیانمیشود:

بهطورصریحو
گفتهیزیر]ازمارکوزه[ 
»نظریهیانتقادییجامعهفاقدمفاهیمیاستکهبتوانندشکافمیاناکنونوآیندهراپلبزننششد؛ایششننظریششه

ششی/نفیآمیششزبششاقی

نمیدهد؛بلکهمنف
نمیشودوهیچکامیابیوتوفیقیرانشان 
هیچوعدهونویدیرامتعهد 
میماند[۴۵]«.


پردازیهاییتماما منفی)رمانتیششکونادیششالکتیکیی(»نظششریهیانتقششادی«نسششبتبششه


مفهوم
چنینپیامدهایی،درکنار
نظریهیاجتمششاعییبرآمششدهازآنرا)نظششریهایکششه-هماننششدرویکششرد
سرمایهداری،علم،فناوریواندیشهیتحلیلی ،

211. historicized anthropomorphic monism
212. reunification
213. Gramsci’s achieved (being-knowing) identity theory
قضاو تگرایی( 214. judgementalism

)
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نظشریهیاجتمشاعی

ششلهایدورتشراز
میشششود(درفاص 
معرفتشناسیتلقی 

مارکسیسمتاریخگرا-همچونمنبعحقیقی
ویژگیهششانظششریهیانتقششادیمکتششبفرانکفششور تراقششادرسششاختتششا

مینشششانند.درعیششنحششال،همیششن
مششارکس 
آنهاراپوشششیدهو
خوشبینانهیخودمارکس 

پرومتهگرایی

مسایل/مشکلتیراترسیموتشریحکندکهعقلگراییو
مبهمنگاهداشتهبود.
تقابلگذارییاساسیینظریهیانتقادیمیانیکیخردرهاییبخشویکخردتماماتکنیکییاابششزاری،از

موضوع ):(۲
مقالهی»دانشوعلیششقبشششری«216
نظریهیانتقادی«215هورکهایمر][۴۶تا 
»نظریهیسنتیو 

]زمانانتشار[مقالهی
بهطورفزآیندهایعلیهخودمارکسچرخشیافتهاست؛دلیلاینامر]ازمنظرآنان[تأکیدمارکسبششر
هابرماس] [۴۷
ابژهایتامبرایاستثمارازسویبشر،بود.ازاینرو،درنظرمارکوزه][۴۸
کارومفهومپردازیویازطبیعت،همچون 
رهایییافته)217رهششا(،نششهکششارخلقششهاسششتونششهتنظیششمعقلنششیکششایرضششروری؛بلکششه

جامعهی

وجهمشخصهییک

جامعهایتصعیدخویدکاردربازیلیبیششدوییحسششانی218اسششت.ازنظششرهابرمششاسمششارکسدر

وجهمشخصهیچنین

میکنششد،امششا
تمایزگذاریاشمیاننیروهاومناسبا تتولیدی،تمایزیرامیانکاروتعامششل)(interactionبازشناسششی 

میدهششد،ودراثششرآبنخششود-
بهدسششت 
بهروشیپوزیتیویستیتفسیرینادرستازاینپراتیک]نظششری[خششود 
مارکس 
میتوان چنین استدلل کرد
فرومیکاهد .با اینحال ،

تکوینی )(self-formationنوع بشر )(human speciesرا به کار
میفهمششدکششههمششوارهدردرونو
بهسانچیزی 
نمیکند،بلکهکاررا 
کهمارکسکارراهمچونکنشیتکنیکیتلقی 
بهطششور
بهخطاو 
میدهد.بنابراین،نهمارکس،بلکهخودهابرماساستکه 
جامعهیتاریخامشخصرخ 

بهمیانجیییک
بهسششانکنشششی
میدهششد؛چششراکششهویکششاررا 
غیرانتقادیهمازکاروهمازعلمطبیعیروایتیپوزیتیویسششتیارائششه 
میکندودرموردعلمطبیعینیزآنچهراکهتوسششطالگششویقیاسششی-قششانونمحور219ازآنبازنمششایی
تکنیکیتعریف 
میانگارد.
میشود،بسنده 

نشتیجهایازیشکفرآینشدتمامششاطشبیعی،بشا

بهسشان
موضوع ) :(۳کوششهابرماسبرایتلفیقبرداشتیازنوعبشر 
نشاندهندهیتناقضهرگششونه
منزلهیبرساختهایدروتوسطفعالیتبشری ،
برداشتیازواقعیت)ازجملهطبیعت(به 
میانجامدکهاگرطبیعتازجایگششاه
بیحاصل 
پراگماتیسماستعلییاست.چراکهاینرهیافتبهاینتنگناودوراهی 
برساختهشدینسششوژهباشششد؛و

زمینهیتاریخی
]خود[نمیتواندبنیادو 

استعلییییکعینییتبرساختهبرخورداراست،
بهسششادگییششکعینیششیت
برعکس،اگرطبیعتشالودهیتاریخیذهنیت/سوژهگی)(subjectivityاست،پسنمیتوانششد 
بهطششورتصششادفی/حششدوثی،
میبایددر-خود)و 
برساخته)(constituted objectivityباشد][۴۹؛دراینحالتطبیعت 
کاهشناپذیریعینیششت

میرسدآدورنونیزدرپافشاریاشبر
بهنظر 
نکتهایاستکه 
ابژهایممکنبرایما(باشد.این 

فلسشفهیاولش)ی)First

ذهنیت)سوژهگی(آنراموردتصدیققراردادهاست.درواقشع،آدورنشو][۵۰خطشایفراگیشر

به

قطبهششایمتقششابل
 ،(Philosophyشاملمعرفتشناسیمارکسی،راهمچونگرایشیپایششداربششهفروکاسششتنیکششیاز 
215. Max Horkheimer, Traditional and Critical Theory.
216. Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests.
217. emancipated society
218. sensuous libidinous play
219. deductive-nomological model
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میسازد)اینگرایش،نزدمارکسیسمیانگلسیدرفروکاسششتن
کاهشناپذیر220بهقطبدیگرتمیزدادهوآنرابرجسته 

مییابد؛ونزدمارکسیسملوکاچی،درقالبفروکاستنهسششتیبششهآگششاهی(.درهمیششنراسششتا،
آگاهیبههستینمود 
پیشانگششارهگریزی،221وبششهنفششعدرونمانششاییی
بهدوراز 
آدورنوعلیههرگونهتلشیبرایبناکردناندیشهبرشالودهای 
میورزد.
تمامیینقداستدلل 
]بهسببیکرویکردمشترکمهمآنها[
نحلههایزیررا 
درامتدادآنچهگفتهشد،دراینجامناسبخواهدبودکهآرای 
مورداشارهایاجمالیقراردهیم:
الف(مارکسیستهایانسانگرا،نظیراریشفروم،هانریلوفور،روژهگارودی،اگنسهلر،ویا.پ.تامپسون222؛

ب(مارکسیستهایاگزیستانسیالیست،نظیرسارترومرلوپونتی؛

پ(تجدیدنظرطلباناروپایشرقی،شاملکولکوفسکی،آدامشاف،وکارلکوسیک223؛و
 ت(گروهیوگوسلویاییپراکسیس،شاملگ.پتبرویچ،م.ماربکویچ،س.استویابنویچ،224وهمکارانآنها.
بهطورمشترکتأکیددگرباره
شکلگیریواشتغال تمتنوع]فکری[،همگی 
نحلههایفوق،باوجودروندهایمختلف 

مینهند؛تاکیششدی
بهسان»کانوناندیشهیاصیلمارکسیستی [۵۱]«225
ونوینیبرانسانوپراتیک/پراکسیسانسانی ،
کهدردورهیچیرگیمشیاستالینیستیناپدیدشدهبود،واحیششایآنآشششکارامششدیون]انتشششار[دستنوشتههای
خوانشهششاییانسششانگرایانهازپدیدارشناسی روحهگششل

بهدرجهایکمتر،مدیون
اقتصادی و فلسفیمارکس)و 
توسطکسانیچونالکساندرکوژووژانهیپولیت(226بود.
میشودکهسرشتبشرونیازهایبشری،اگرچششه
آنکه،چنینفرض 
نکتهیمهمقابلذکراست:نخست 
دراینجادو 
سازشپذیروانعطافپششذیرنیسششتند؛دوماینکششه،دراینجششا

بهطورنامحدودی
میشوند ،
میانجیگری 

گونهایتاریخی
به 

بهسششانیششکایششدهآل
بهلحاظتجرببیمعین]ومعلوم[کششانونتششوجهنیسششتند،بلکششهانسششان 
بهسانموجوداتی 
انسانها 


بهطورآزادانهخلق،وبهنحویهماهنششگدر
کلیتبخش،خودپو/خودپرور ،
هنجاری)نظیرموجودیبیگانه-بزداییشده ،
تکاپووفعالیت(227محلتوجهاست.ایننکا تبیانگریکبازگشیتموردییآشکارازمارکسبهفویرباخاست.ازمیششان
فهمپششذیریتاریششخبشرپششایهی
نویسندگانفوق،کلیا تآثارسارترژرفترینوپیگیرترینتلشدرجهشتبنشاکشردن 
نقطهیعزیمتسارترمنطقاهششدفاورا
پیشتراشارهشد ،
همانگونهکه 
پراتیکهایبشریبودهاست.اما 

فهمپذیری

زمینهیخششاصیششا
پس 
امکانپذیرباشد،پسبایدازهمانآغششازیششک 
میکند:اگربناستکهدگرگونسازیواقعبی 
سد 
کلیششتمشخصششیازمناسششبا تاجتمششاعبیدرسششاختاروضششعیتفششردلحششاظگششردد؛درغیششراینصششور تبششایکتششایی

220. mutually irreducible opposites
221. a non-presuppositionless foundation
222. E. Fromm, H. Lefebvre, R. Garaudy, A. Heller and E. P. Thompson
223. E. Kolakowski, A. Schaff and K. Kosik
224. G. Petrovic, M . M arkovic and S. Stojanovic
225. the centre of authentic Marxist thought
226. A. Kojeve and J. Hyppolite
227. harmoniously engaged
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چرخهای229وهمهشمولییانتزاعیوغیرتاریخیشششرایط

توضیحناپذیری228مواجهخواهیمبود،کهبایکدیالکتیک


230

)از»کمبودونایابی«به»لختیوسکونعملی(«231همارزاست.
نسبتبه

نسبتبهساختارهستیشناختیوهم

همرفته،مارکسیسمغربییضدطبیعتگرا،232ازلوکاچتاسارتر،هم
روی 

233

عقلگراییعلمیآلتوسر
بهطورجداگانهتوسط 
دغدغهیاندکینشاندادهاست.اینانحرافا ت 

تاییدتجرببیتوجهو

نوکانتیگرییدلبولپششهوکولششتی

مارکسیستهایساختارگرا)نظیرگودلیه(،ونیزتوسطتجربهگراییعلمی234و

ودیگر

موردبازبینیوتصحیحقرارگفتهاست.
بهویژهدرکتابهای»بششرایمششارکس«)بههمششراهاتیششنبالیبششار(و»خششوانشکاپیتششال«کششهصششریحترین
نزدآلتوسر،و 
مفهومپردازیبدیع)بارویکششردی

میشویم (۱):یک
بندیهایاندیشههایویرادربردارند،بامواردزیرروبرو 
صور ت 

اولیهی نقدی بر معرفتشناسی
ضدتجربهگرایی و ضدتاریخگرایی(از تمامیت اجتماعی )(social totality؛ )(۲مبادی 

عقلگراییعلمیمتششأثراز
برونزاد)»تئوریزدگی«(theoreticismپیونددارد؛و)(۳شکلیاز 
جنبهی 
کهبافروپاشی 
بهطورچشمگیریخنثیشده،ودرنتیجه
فسلفهیباشلر)(G. Bachelardومتا-روانکاویلکانکهدرآنببعدناگذرا 

میپردازیم[:
میبرد].اینکبهبررسیفشردهیهریکازاینموارد 
ایدهآلیسمپوشیدهوپنهانراه 
بهیک 
ایدههایساختاروپیچیدگی،وازسششوی
یکسو 
واسطهینحوهینگرشخودبه»تمامیتاجتماعی«از 

)(۱آلتوسر 
به
میکنششد.آلتوسششرتمششامیت
آنهششادفشاع 
تقلیلناپذیرراموردتصریحمجددقشراردادهواز 
ایدههایجامعهگرایی 
دیگر ،
میکند،کهدر
اجتماعیراهمچونکلیتیچند-تعینی)،(overdeterminedپیچیده،مرکز-زدودهوپیشا-موجودتلقی 
تجربهگرایی،کلیششتیاسششتکششه
روندسلطه)(dominanceساختاریافتهاست.235تمامیتاجتماعییآلتوسردرتقابلبا 
کلگرایششی)
علیتآبننیوتنی)مکانیستی(نیسششت؛تمششامیتیکششهدرتقابششلبششاتششاریخگراییو 
مییابدوشکل ی
ساختار 
 ،(holismپیچیدهوچند-تعینیاست،نه»تمامیتیگویا/بیانگر«) ،(expressive totalityکهمسششتعدپششذیرشیششک
زمانمندیهمگن236همسرشتاست؛ونیزشکلعلیتدرایششنتمششامیبت]درتمششایزبششا
»بخشذاتی«است،یابایک 
ایدهآلیسششم،پیشششا-
تاریخگرایبی[لیبنیتسی)گویا/بیانگر(نیست.بههمینترتیب،تمامیتاجتماعیآلتوسردرتقابلبا 
داده)پیشا-موجود(است؛ودرتقابلباانسانگرایی،عناصراینتمامیبتساختارهاومناسبا تهستند،نهافرادیکششه
التقششاطگراییی

مناسششبا تاند.بششااینحششال،اگرچششهآلتوسششردرمقابششل

صششرفاحششاملنوسششاکنانایششنسششاختارهاو
مییابششد،مفهششومایجششابیی
جامعهشناختی237خواهانپافشاریبراینمسالهاستکهتمامیتدر]روند[سلطهسششاختار 

بهروشنیبیانوتشریحنمیگردد.
خودویازعلیتساختاری238هرگز 
228. inexplicable uniqueness
229. circular dialectic
230. abstract a-historical generality of conditions
231. practico-inert
232. anti-naturalist Western Marxism
233. scientific rationalism
234. scientific empiricism
235. structured in dominance
236. homogeneous temporality
237. sociological eclecticism
238. structural causality
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) (۲آلتوسراگرچهمخالفهرگونهفروکاستنفلسفهبهعلمیابرعکسآناست،اماباطرحایششنداعیهکششهمعیارهششای
ششفهیخششودش(بششاقی
علممداریتمامادرونزایدعلمموردنظرهستند،هیچنقشروشنیبششرایفلسششفه)ازجملششهفلس 
بهطورمشخص،امکانا ت]خلششق[هرگششونهمعیششارتمششایزبخش239میششانعلششموایششدئولوژی،یششا
گذارد.بدینترتیب ،


نمی
معرفتشناختی240برایعلومبششا

]امکانا ت[نقدپراتیکیکعلمموردادعارامسدودمیسازد.نزدآلتوسرخودمختاری
خودمختاریتاریخیآنهاهمراهمیشودوپایههششایآنرامسششتحکممیسششازد؛وبرکندهشششدین)(dislocationعلششماز
پیشانگاشتخوددارد
رازآمیزسازییاآگاهیغلط(دردرونآنرا 

مثابهی
فرایندتاریخی،گریزناپذیریایدئولوژی)به 
ومتضمنآناست؛درکیکهمغایر تآشکاریبابینشمارکسدارد.
میورزد]،اما[امششرواقعششیدرنظششامفکششریوی
) (۳اگرچهآلتوسربریکتمایزگذاریمیانامرواقعیواندیشهتأکید 
بیرونگذاریکاملبعششدناگششذرا]،ایششن
بهطوریکهبا 
میکند ،
شبهکانتیعمل 
کنندهی 


محدود
بهسانیکمفهوم
صرفا 
مییابد).(degenerateایننکته
»نظریهیگفتمان«-بهدرونیکایدهآلیسبمتنزلوتباهی 

نظام[بهسادگی-همانند

گفکششریمششارکس
پیشآهنشش ی
همانگونهکهآلتوسبراسپینوزا-ونههگل-رابهچشششم 
نیزدرخورتوجهاستکهدرست 
رشتهایآشکاراپیشینیکهدرآنتمایزبینمعنا)(senseوارجششایع)
میبیند،پارادایماوازعلم]نیز[ریاضیا تاست ،
میتوانششدمبهششمو
دادههششابششهنظریششه 242
تعینبخشی 
دادههابهنظریه241و 
(referenceمفاهیم،و]تمایزبین[وابستگی 
]چشمپوشششیاز[تجربششهبششرنشششاند،

بهبهششای
گردد.بهبیانکوتششاه،آلتوسششرگرایشششبششدانداردکششهتئششوریرا 

ناروشن
میسازد.
]چشمپوشیاز[پراکسیسوامکانرهاییبشربرجسته 

بهبهای
همچنانکهساختاررا 

دقیقتریشنوجهشی
میکنشد،دلبولپشهبه 
اگرلوکاچجریشانهگلشییدرونمارکسیسشمرادرنشابترینششکلآنبیشان 
بهسششانعلششم
میسششازد.هششدفدلولپششهدراثششرمهششموی»،منطششق 
درونمایههایپوزیتیویستیمارکسیسمرانمایششان 

تجربهمحوروباز-توجیهمارکسیسم
پژوهشهایانضمامیی 

ایجابی،«243بازیابیماتریالیسمتاریخیهمچونابزاریبرای
بهسانیششک»گششالیلهگراییاخلقششی«244اسششت.
جامعهشناسییماتریالیستییادفاعوحمایتازمارکسیسم 

بهسانیک

نقطهیعطفتاریخیرشششتهایازنقششدهایماتریالیسششتیبششریخششردپیشششینی)a
بهسان 
دلبولپهنقدمارکسبرهگلرا 

میشودوتانقدکانتبششرلیبنیتششس]و
رشتهایکهازنقدافلطونبرپارمنیدسآغاز 
میکند ،
(priori reasonتلقی 
مییابد.ازدیدوی،مارکسدرنقدخودبرهگل،چرخهی»مجرد-انضمامی-مجششرد(A-C-A)«245
پسازآن[امتداد 
چرخهی»انضمامی-مجششرد-انضششمامی«)C-A-Cویششا

»تجریدهاینامتعیین«246آنرابا

بههمراه
دردیالکتیکهگلبی 
میسششازد؛مششارکس
معرفتشناسیماتریالیستیو»تجریششدهایعقلنششیمتعیششین«آنجششایگزین 

دقیقتر(C-A-C٬:در

آزمونپذیر«رابرمیانگیششزد

پیشبینیهای
داعیههایپیشینیبه 
بدینترتیبگذاریاز»ذا تفرضیبهفرضیه،247واز 

239. demarcation criterion
240. Epistemological autonomy
241. theory-dependence of data
242. theory-determination of data
243. Logic as a Positive Science
244. moral Galileanism
245. Abstract-Concrete-Abstract (A-C-A) Circle
246. indeterminate abstractions
247. from hypostasis to hypothesis
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میشودکهعلمهمششواره
وموجبمیشود].[۵۲هردانشیکهدرخورچنیننامیباشد،علماست]،[۵۳وچنینگفته 
بهدقتشرحدادهاسششت،مطششابقتدارد؛طرحششیکششهدر
باآنطرحیکهمارکسدرمقدمهی گروندریسهپروراندهو 
تفسیردلبولپه،درروشآشنای»فرضیهای–قیاسیی«248جاناستوار تمیل،ویلیامیجبونز249وکارلپوپرخلصهسازی
میگردد.
میپردازیم:
دلولپهاییروشمارکسحاملآنهاست ،

دراینجاتنهابهچهارنوعازمشکلتیکهبازسازی
حوزهیعلماجتماعیوفلسفه،وهمدرحوزهیعلششمطششبیعی
)(۱اینبازسازیبناستکهبدونتفاو تگذاری،همدر 
»پوزیتیویستی-پیشنمایانه«250از

طبیعتگرایانهازعلماجتماعیوبرداشتی
کاربستبیابد.حاصلکار،خوانشی 
بیش
پیوستهگراییدردرونودرمیان

ویژهایبهعلمهمبستهاست؛نگرشیکهبهوحد تگراییو
فلسفهاستکهبانگرش 
ششتهبودنایششن
رشتههایعلمیقایلاستودرموردپیشروینظریخودمارکسنیزازدرکمبنشیبششرخطششیوپیوس 

میکند؛
پیشرویپشتیبانی 
)(۲چرخهی»انضمامی-مجرد-انضمامی«یکفرآیندتماماصوریاسششتکششهدرمششوردبسششیاریازایششدئولوژیهای
میکند؛
همانسانعمل 
نظری]دیگر[نیزبه 
علتهایتاریخیمتمایزنمیسازد:یک
بهروشنیمقدما تنظری)(theoretical precedentsرااز 
هیچگاه 
)(۳دلبولپه 
میکند؛و
تاریخگراییپوشیدهوپنهان،پوزیتیویسیمآشکارآثارشراپشتیبانیوتقویت 

آنکهابهاماتیاساسیدرالگوی»انضمامی-مجرد-انضمامی«)(C-A-C٬دلولپهوجوددارد.آیاC
مهمترازهمه 
) (۴

بهبیشاندیگشر،آیشاایشن
ابشژهیانضشمامی؟ 
پردازیشدهاست،یایک 


مفهوم
مسالهی
]امرانضمامییآغازین[ناظربریک 
میکند،یاازهستیبهشناخت؟اگراینچرخششههششر
جهل/نادانی)(ignoranceبهشناختراتوصیف 
چرخبهگذاریاز 
اینصور ترئالیسمتجربییپیامدآن،درپیونددادینابعادگذراوناگذرا،ازواقعیششبت
دوگذایرفوقراپوششمیدهد،در 
میکند.آیا]Aامرمجرد[ناظربرچیزیواقعیاست،آنگونهکه
لیهبزداییمیکند،همچنانکهازشناخبتتاریخبزدایی 

آنچنشانکهدرایدهآلیسشم
دررئالیسماستعلییونزدمارکسچنیناست،یشاص رفانشاظربشرامشریای دهآلاسشت ،
استعلییودرپراگماتیسم؟وسرانجاماینکه] C٬امرانضششمامییپسششین[نششاظربششرکششدامیششکازاینهاسششت):الف(
عرضهداشت)(presentation؛ )ب(آزمون؛ویا)پ(کاربست؟تمایزمیانعرضهداشتوآزمششون)الفوب(،همششان

تمایزیاستکهمیاننظمعرضهداشتوپژوهش)(inquiryنزدمارکسوجوددارد؛تمششایزمیششانآزمششونوکاربسششت
عرضهداششتو
منطقهاینظریوفعالیتکاربردیوجوددارد؛وتمایزمیشان 

)بوپ(،همانتمایزیاستکهمیان
سرمایهداری)کهشرحدقیششق

انگاشتهایتولید

سلسلهمراتب 
پیش

کاربست)الفوپ(،همانتمایزیاستکهمیان
ششدمهی
تعینهششایبسششیار«درمق 
تقارنهششایتششاریخیمتعیششن»)251سششنتز 
آندرکاپیتالآمششده(ونششوعیازتحلیششل 
248. hypothetico-deductive

میشود که اثر وی با نام
.249ویلیام استنلی یجبونز )(۱۸۸۲-۱۸۳۵) (William Stanley Jevonsاقتصاددان و منطقدان انگلیسی.گفته 

»نظریهیعامریاضیاتیاقتصادسیاسی«)(۱۸۶۲سرآغازکاربردروشریاضیاتیدرعلماقتصادبودهاست.اوبراینبششاوربششودکششهاقتصششاد

مدخلویکیپدیا/م[.
بهعنوانعلمیکهباکمیتهاسروکاردارد،ضرورتاعلمیریاضیاتیاست].برگرداناز 

250. positivist-proleptic
251. determinate historical conjunctures
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بهنگششارش
گروندریسه(وجوددارد،ومارکسدر هجدهم برومر لوئی بناپارتیششادر جنگ داخلی در فرانسگگه 
درآوردهاست.
معرفتشناسششانهیدلبولپششهرارد

معروفترینعضومکتبدلبولپه،لوچیوکولتی]،نیز[دیالکتیکمحدودوتماما

حتی
بیش-طبیعتگرایانهی

میکند.کولتیبازسازی
میکندکههردیالکتیکیماتریالیسمراطرد 
کردهواینداعیهراطرح 
میدهد.
شیوارگیوبیگانگیموردانتقادقرار 
درونمایههایانتقادیمهم 
بهدلیلحذف 
نظریهیمارکسرا 
دلولپهاز 
نا-لیهمندخششودو

هستیشناسیرئالیستیتجربیی

مایههابا
آشتیدادنایندرون 
اما،کولتی]خود[دشواریبزرگیدر 
میرسدکهکولتیسششرانجامبششهشششکاف
مفهومپردازینوکانتیاشازاندیشههمچوندیگرییهستیدارد.بهنظر 

نیزبا
بهشششیوهایآتشششینو
آنکششهسششرانجام 
میانابعادایجابیوانتقادیمارکسیسبمپناهبردهباشد،جاییکهدرآنپیشاز 
پرهیاهوخیویدمارکسیسمراکناربگذارد،ازمفهومنقدعلمیدستکشید.
معرفتشناسششی

درکارکولتی،وهمچنیننزدهابرماسوآلتوسر)کهشایدبششانفوذتریننویسششندگانمتششاخردربششارهی
بهسششان
دوگانهگرایینافذوفراگیر)(pervasive dualismوجوددارد:دوگانگیمیاناندیشه 

مارکسیستیباشند(یک
بهسششان
بهسانچیششزیدرخششودشوعینیششت 
]امری[موقعیتمند)(situated؛ میانعینیت 

بهسان
حقیقتواندیشه 
گشونهیتمششامیگونههششا)252همچششون
بهسشان 
بهسانیکهستیطشبیعیوانسشان 
عینیتیابییکسوژه؛میانانسان 

سشویههای

بهدلیشلغفلشتآناز
مییابد(.جداازاثشرکولشتی،کشه 
نقطهایکهدرآنجهانبهآگاهیازخویشدست 

هستیشناسانهیماتریالیسم،درایتالیاموردنقدواقششعشششدهاسششت)بشرایمثششال،توسششطتیمپانششارو(،هشردوگرایشش

بهطورکلینسبتبهبازسازیهایرئالیستیعلمیازشناختومارکسیسبمسستوآسششیبپذیر
دلولپهای 

آلتوسریو
میماند.زیرا،از
میرسند.بااینهمه،هموارهتنشوکشاکشمعینیمیاننظریهیشناختومارکسیسمبرجا 
بهنظر 

ششدودههای

معرفتشناسششیبسششندهابیدرمرزهششاومح

علمهاییبهجزمارکسیسموجوددارند،بهنحویکههششر
یکسو 

درونزایدخوبدبسیفراسویمارکسیسمگذرهکردهوبسطخواهدیافت.

بههیچرویگانهنویعپراتیکاجتماعینیست،طوریکهمارکسیسمدارایمیششدانعمششیلفراگیششر
اماازسویدیگر،علم 
آنیکوجودخواهدداشتتا
اینیکیا 
فراختری)(greater extensive scopeاست.بنابراین،همواره گرایشیازسوی 
کهدرمعرفتشناسیمارکسیستی،معرفتشناسییحاملنگرشیانتقششادیسششهیم

دیگریرادرخودبگنجاند.همچنان
خردیکهازآن]معرفتشناسیانتقادی[برمیآیدتنمیسپارد.

میشود،ومارکسیسمبه ی

***

252. the genus of all genera
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