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ترجمه :مانیا بهروزی

یادداشت مترجم :روی باسکار و رهیافت او به فلسفهی علم که با نام رئالیسم انتقادی شناخته میشود،
برای عالقمندان به مباحث فلسفی در ایران چندان ناآشنا نیستند .2اگر تحسسوالت فلسسسفه را صسسرفا در بسسستر
سیر تاریخی فلسفه دنبال کنیم ،میتوان گفت پیدایش رئالیسم انتقادی نیز پیش از هر چیز پاسخی بود بسسه
تاریخی فلسفه در در نیمهی دوم قرن بیستم :رهیافتهسسای متعسسارف فلسسسفی در این دوره عمسسدتا
مختصات
ِ
حامل پیشفرضهای تجربهگرایانه و (نو)پوزیتیویستی بودند؛ و آنهایی هم که علیه پوزیتیویسسسم شسسوریدند،
بهرغم توسل به بسسرخی پیشانگاشسستهای ایدهآلیسسستی ،همچنسسان قسسادر بسسه گسسسست کامسسل از انگارههسسای
فقدان هستیشناسی بود .از این منظسسر ،رئالیسسسم
ِ
تجربهگرایانه نبودند ،ضمن اینکه وجهمشترک همهی آنها
انتقادی در سادهترین بیان تالشی نظری برای احیای رئالیسم و بهروزرسانی آن (با تاکید بر جایگسساه ویسسژهی
هستیشناسی) بود .اما مساله صرفا به اینجا ختم نمیشود .چون نحوهای که باسکار پسسروژهی عظیم فکسسری-
فلسفی خویش را پی گرفت ،همزمان تالشی بود برای پیوندزدن فلسفه با رهایی بشر و دانش رهسسساییبخش.
ِ
تاریخی
در این مسیر باسکار و همراهان بعدیاش کوشیدند دامنهی تفکر فلسفی را به فراسوی بنبستهای
ِ
ساریخی بشسسر) گسسسترش دهنسسد .این
فلسفه و کلیشههای بازدارندهی آن (برای پیوندیابی فلسفه با نیازهای تس
ِ
فلسفی باسکار قسسابلیت ویسسژهای بسسرای بازاندیشی و
جهتگیری یکی از خصلتهای مهمیست که به دستگاه
ِ
تقویت بنیانهای اندیشهی مارکسی اعطا میکند؛ افزون بر این ،با نظر به اینکه در سسسیر تسساریخی اندیشهی
سادی
مارکسیستی ،رویکرد پوزیتیویسسستی عمسسدتا بسسر رویکسسرد دیسسالکتیکی غسسالب شسسده اسسست ،رئالیسسسم انتقس ِ
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این گفتوگو در اواخر دههی  ۱۹۹۰انجام گرفته است.
 .2فروغ اسدپور در کتابچهی اینترنتی «رئالیسم انتقادی» (نشر آلترناتیو ،تیر  )۱۳۹۰معرفی فشردهای از مضمون فاز نخست پیدایش
رئالیسم انتقادی عرضه کرد و سپس در کتابچهی «رئالیسم انتقادی و تصریح شالودههای فلسسسفی مارکسیسم» (کنسسدوکاو  -بهمن )۱۳۹۳
نظری چپ مارکسیستی را برجسته ساخت {نسخهی بازبینیشدهای از این دو دفتر (بازنشسسر توسسسط
ِ
اهمیت فلسفی باسکار برای اندیشهی
سایت فضا و دیالکتیک) در اینجا و اینجا قابل دسترسی است} .با این حال ،رئالیسم انتقادی از مسیرهای دیگسسری هم بسسه فضسسای فکسسری
سکاری دانش رهسساییبخش قسسرار دارد .در بخشسسی از مقسسدمهی
ایران راه یافت ،که نوع خوانش و اهداف آنها اغلب در تنسساقض بسسا آرمسسان باسس ِ
ترجمهی زیر به سابقهی ورود رئالیسم انتقادی به فضای فکری ایران پرداختهام:
روی باسکار« :دیالکتیک ،ماتریالیسم و نظریه شناخت»؛ برگردان :مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک ،دی .۱۳۹۷
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دیالکتیکی باسکار سازوبرگی فلسفی برای بازگشت به شسسالودههای دیسسالکتیکی دسسستگاه نظسسری مسسارکس و
ِ
گسترش آن فراهم میآورد.3
جهان واقعیت و حضور درهمتنیده -ولی غیر
ِ
فلسفهی باسکار به ما امکان میدهد با درنظرگرفتن الیهمندی
همارزِ -سازوکارهای علیتی ،دربارهی پیچیدگی واقعیت بهشیوهای پیچیده بیاندیشیم ،بهجای آنکسسسه در دام
تقلیلگرایی ،جبرگرایی ،غایتگرایی ،نسبیگرایی و یا بازیهای فریبندهی زبانی فروبغلتیم .و بههمین خاطر
است که رئالیسم انتقادی چشماندازهای پویا و نویدبخشی برای پژوهشهای میانرشتهای گشوده است.
باسکار در متن دیگری 4روایت بسیار فشردهای از مولفههای اصلی رئالیسم انتقادی عرضسسه میکنسسد .در این
گفتگو اما پرسشهای دقیق کریستوفر نوریس و پاسخهای نسبتا مبسوط باسکار ،به ما امکان میدهد تصویر
کانونی آن بهدست بیاوریم.5
دقیقتری از روند پیدایش و پویش رئالیسم انتقادی و مضامین
ِ
م .ب / .خرداد ۱۳۹۹

* * *

سوال :شما از حدود  ۲۵سال پیش مشغول اندیشیدن و نوشتن در باب موضوعات فلسسسفهی علم بودهایسسد.
میتوانید بگویید چه عاملی شما را به این حوزه سوق داد و چرا همچنان برای شما یک دغسسدغهی محسسوری
باقی مانده است؟
ترکیبی «فلسفه ،سیاست و اقتصاد» ( )PPEدر آکسفورد یک بسسورس
باسکار :من برای تحصیل در رشتهی
ِ
تحصیلی گرفتم و به هر سه حوزه به یک اندازه عالقهمند شدم .اما از اواسط دههی  ۱۹۶۰چنین بسسه نظسسرم
سوری
میرسید که مهمترین مسالهی پیش روی بشر ،معضل فقسسر جهسسانی اسسست .همچسسنین در نظسسر من ،تئس ِ
موضوعیت ( )relevanceچندانی برای پاسخ به این مساله نداشت .بنابراین ،برای نوشتن پایاننامهی
ِ
اقتصادی
دکترا پرسش از موضوعیت نظریهی اقتصادی برای کشورهای توسسسعهنیافته را محسسور پسسژوهشام قسسرار دادم؛
پاسخ این پرسش ،اگر آن پایاننامه نوشته میشد ،قاعدتا چنین بود که موضوعیت نظریهی اقتصسسادی بسسرای
این جوامع چیزی بسیار اندک یا احتما ًال صفر است .اما برای تشریح این شهود الزم بود که به موضوعاتی در
فلسفهی علوم اجتماعی و  -فراتر از آن -به فلسفهی علم بازگردم .من دریافتم که فلسفهی علسسوم اجتمسساعی
اختالف سخیف بین پوزیتیویسم و هرمنوتیک قرار دارد و چنین بهنظرم میرسید کسسه همهی
ِ
تحت سلطهی
 .3برای مثال ،متن زیر برخی از قابلیتهای رئالیسم انتقادی برای مفصلبندی سازنده با نظریهی مارکسی را تشریح میکند:
جاناتان جوزف« :در دفاع از رئالیسم انتقادی»؛ برگردان :آیدین ترکمه ،فضا و دیالکتیک ،تابستان .۱۳۹۷
 .4روی باسکار« :رئالیسم انتقادی چیست؟»؛ برگردان :مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک ،شهریور .۱۳۹۷
 .5شرح مختصری دربارهی زندگی باسکار در مقدمهی مطلب زیر آمده است:
روی باسکار« :دیالکتیک ،ماتریالیسم و نظریه شناخت»؛ برگردان :مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک ،دی .۱۳۹۶
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سری بسسسیار
علم تجربهگرا قرار گرفتهاند .کمابیش در همین زمان ،یسسک بحث نظس ِ
آنها تحت سلطهی فلسفهی ِ
جدی و موشکافانه وجود داشت که توسط کون ،فایرآبند ،الکاتوش و غیره برپا شده بود .این بحث را بسسسیار
متعارف تجربهگرایانسسه را درخصسسوص آنچسسه من بعسسد
ِ
برانگیزاننده یافتم .این نظریهپردازان ،راستکیشیهای
شناختی علم 6مینامم ،زیر سوال میبردند .ولی آنها دربارهی هستیشناسی ،یعسسنی نظسسریهی
گذرا یا معرفت
ِ
هستی ،جز اشاراتی تلویحی ،چیزی بسسرای گفتن نداشسستند .یعسسنی آنهسسا اساسسًا هستیشناسسسی تجربهگسسرا را
دستنخورده باقی گذاشتند؛ و بنابراین ،قادر نبودند شهود عقالنی یا بینشهای منطقی خود را حفظ کننسسد.
بدیل ممکن را در آثار
شناسی ِ
من برخی سرنخها دربارهی یک هستی
ِ

افرادی چون رام هسسره (Harré

،)Rom

که در مسیری رئالیستی حرکت میکردند ،یافتم .آنها با اینکه در مورد بُعسسد گسسذرا فینفسسسه چسسیز زیسسادی
نمیگفتند ،ولی نسبت به مدل قیاسی و نامگرایانهی توضیح ،7انتقادات زیادی داشتند .آنهسسا بهطسسور ضسسمنی
کیشی هیومی ،هِمپلی ( 8)Hempelianو پوپری را زیر سسسوال میبردنسسد .آنچسسه من در کتسساب
بسندگی راست ِ
ِ
رئالیستی علم» و دیگر آثار مرتبط انجسسام دادم این بسسود کسسه ضسسرورت نظریههسسایی را کسسه بسسر
«یک نظریهی
ِ
تجربهگرایی و ضد تجربهگرایی حاکم بودند را بسسه چسسالش بکشسسم .این کسسار را مشخصسسا بسسا برجستهسسسازی و
جدید معینی به آن انجسسام دادم .بهواقسسع ،کسسل کارهسسای
ِ
دادن محتوا و شکل
پردازش مجد ِد هستیشناسی و ِ
بعدی من ،از رسالهی یادشده دربارهی هستیشناسی نشات گرفته است .باید اضافه کنم که طی حدود یسسک
سال ،من مشغول تدریس اقتصاد بودم ،ولی موضوع پژوهش خود را بسسه فلسسسفه تغیسسیر داده بسسودم .دو سسسال
بعدی ،حامل چرخشی بهسمت بدلشدنم به یک فیلسوف تماموقت بود؛ حوزهای که بهزودی دریافتم عشق
زندگی من است.
راستین
ِ

سوال :ممکن است بگویید چه چیزی وجهتمای ِز رئالیسم انتقادی از سسسایر معرفتشناسسسیهای رئالیسسستی و
علم رئالیستی است؟
دیگر فلسفههای ِ
مفصل مجزایی را میطلبد .اما میکوشم حرفم را خالصه
ِ
باسکار :پاسخدادن به این پرسش خود مصاحبهی
استداللی استعالیی 9استفاده کرده اسسست کسسه بیشسستر
کنم :نخست آنکه ،رئالیسم انتقادی از یک روش
ِ
6

transitive or epistemological dimension of science
deductive, nomological model of explanation
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 .8کارل گوستاو همپل(  ) Carl Gustav Hempe lاز چهرههاى شاخص پوزیتیویسم منطقی که درعین حال بعدها منتقد این گرایشس نیز
بوده است.س وى در آلمان زاده شد و در رشته هاى ریاضیات ،فیزیک و فلسفه تحصسسیل نمسسود .در جسسوانی مسسدتی در برنسسامهی هیلسسبرت بسسراى
اصلموضوعیکردن ریاضیات فعالیت کرد .در سال  ۱۹۲۹به حلقهی برلین پیوست،س کسسه عمسسدتًا در زمینسسه فلسسسفهی علم فعسسالیت میکسسرد و
اعضای آن انگیزهها و برنامههایی مشابه حلقهی وین داشتند .همپل در سال  ۱۹۳۷به آمریکا مهاجرت کرد و همراه با کارنپ در شسسکلگیرىس
شاخهی آمریکایی فلسفهی تحلیلیس مؤثر بود .همپل در میان آن دسته از فیلسوفان علم جای دارد که بیشترینس بحثها را پسسیرامون «تبسسیین
علمی» انجام دادهاند .از نظر اکثر فیلسوفان علم ،تبیین یا توضیح علمی یکی از مهمترین هدفهای فعالیت دانشمندان است ،چراس که علم به
توصیف امور بسنده نکرده ،بلکه به تبیین آنها میپردازد .هدف فالسسسفه ،ارائهی مسسدلی بسسرای تبسسیین اسسست کسسه بسسا تبیینهسسای رایج در علم
همخوانی داشته باشد و احیانًا بتواند تبیینهای مناسب را از نامناسبها جدا کند .دو مدلی که همپل برای تبیین علمی عرضسسه کسسرد ،محسسل
بحثهای فراوانی بوده است .صورتبندی کالسیک وی از تبیین علمی مبتنی بر فرم و ارائهی شماهای مختلف است که اساسسسیترین آنهسسا،
شمای «قیاسی -قانونی» و «استقرایی» است (برگرفته از ویکیپدیا /م).
9

transcendental method of argument

4

فلسفههای علم از آن استفاده نکردهاند؛ در ادامه ،استدالل استعالیی به یک استدالل دیالکتیکی تبدیل شسسد
پیشران آن نقد درونماند 10بود .دوم آنکه ،رئالیسم انتقادی حاوی گزارههسسای مختلفی دربسسارهی
ِ
که نیروی
شکل خاص هستیشناسی ار ناهج تشرس ،ملع هکنیا – اینکه علم ،سرشت جهان را
هستیشناسی ،ضرورت هستیشناسی ،و مکان یا ِ
علم
ِ
پیش
انگاشت خود دارد ار ناهج تشرس ،ملع هکنیا – بود ،که بهطور تصریحی به آنها میپرداخت .معلوم شده بود کسسه فلسسسفههای ِ
شناسی متمسسایز (عمومسسا
رقیب ،بهطور ضمنی حامل نوعی هستیشناسی پنهان بودند یا تلویحا نوعی هستی
ِ
حقیقی علم تمامسسا نابسسسنده
واقعی هستی و خصلت
ِ
هیومی) را پیشانگاشت خود داشتند ،که برای سرشت ِ
سای آن،
نفع آن استدالل میآوردم ،نوعی از هستیشناسیست کسسه بسسر مبنس ِ
بود .آن هستیشناسی که من به ِ
حال تغییر اسسست .و بسسر این مبنسسا ،علم بهسسسان
جهان [کلیتی] ساختارمند ،تمایزیافته ( )differentiatedو در ِ
فرآیندی در حرکت دیده میشود که در هر لحظه از زمان میکوشد الیههای هرچه ژرفتر و بنیسسادیتری از
واقعیت را فراچنگ آورد؛ الیههایی که برای ما ناشناختهاند و شاید حتی بهطسسور تجسسربی بسسازنمودی نداشسسته
باشند.
بدینترتیب ،این تالش منجر به ایجاد جهانبینی تماما جدیدی گردید و سپس این جهانبینی به حوزههای
متنوعی انتقال یافت :به فلسفهی علوم اجتماعی ،به اخالق ،تا حد اندکی به سیاسسست ،بسسه دیگسسر شسساخههای
فلسفه ،به تاریخ فلسفه ،و باالتر از همه به حوزهی دیالکتیک.
در کنار محتوای تز خاص مورد بحث در هر مرحلهی مشخص از توسعه رئالیسم انتقادی ،نکتهی سومی هم
وجود دارد :رئالیسم انتقادی ،بهتمامی نسبت به آنچه که میتوانیم آن را سرشسست واقعیت بنسسامیم ،انتقسسادی
واقعیت مطلق ،یسسا سسساختار مطلسسق هسسستی (انتقسسادیبودن
ِ
بوده است؛ این دید انتقادی نه نسبت به ماهیت
معنای آن میبود که خود را در جایگاه خدا یا خسسالق جهسسان قسسرار دهیم) ،بلکسسه نسسسبت بسسه
نسبت به آن به ِ
اجتماعی بالفعل و اینک موجود بوده است .بهبیان دیگر ،رئالیسم انتقادی نسبت به فهمهای
واقعیت
ِ
سرشت
ِ
واقعیت اجتماعی و طبیعی انتقادی بوده اسسست .رئالیسسسم انتقسسادی همسسواره معرفتشناسسسیها ،تزهسسای
ِ
ما از
سان بازتابهایی از جامعهای که در آن تولید شده و دوام یافتهاند ،درنظر گرفته اسسست .و
فلسفی و غیره را به ِ
سی درونزا ِد سسساختار
ِ
این تزها تا جاییکه گمراهکننده باشند ،به
اغتشاشات ژرف مقسسولهای و خطاهسسای اساسس ِ
خود واقعیت اجتماعی اشاره میکنند .پس ،طبیعی بود که بین کسانی که تحتتأثیر رئالیسم انتقادی قسسسرار
گرفتهاند و سوسیالیستهای چپ ،جریانات مارکسیستی و سایر جریانهسسای مهم انتقسسادی ،از دههی ۱۹۷۰
تا دههی  ،۱۹۹۰نوعی همهویتی و همسویی پدید بیاید.
بنابراین ،میتوانم بگویم سه خصسسلت عمسسده در مسسورد رئالیسسسم انتقسسادی عبارتنسسد از :خصسسلت اسسستعالیی و
ست خسسود واقعیت ،و در وهلهی
دیالکتیکی آن؛ محتوای تزهای خاص آن؛ و سرانجام اینکه نسسسبت بسسه سرشس ِ
واقعیت اجتماعی همچنین شسسامل تسسأثیر
ِ
واقعیت اجتماعی ،رویکردی انتقادی دارد؛ با این تبصره که
ِ
نخست
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انسانها بر دنیای طبیعیست؛ دنیایی که انسانها در آن جای گرفتهاند و درحال حاضر ویسسرانی بسسسیاری در
آن ایجاد میکنند.

سوال :شما تغییرات [مشهود در] روند کار پژوهشیتان ،از زمان انتشار نخستین کتابتسسان (یسسک نظسسریهی
رئالیستی علم  )۱۹۷۵ -تا امروز ،را چگونه ارزیابی میکنید؟
ِ
عطف عمده در کارم وجود داشته
باسکار :فکر میکنم با نگریستن به مسیر  25سال گذشته ،چهار نقطهی ِ
است و اینک در تالش برای شروع پنجمین مورد هستم .این نقاط عطسسف را میتسسوان بسسا کتابهسسایی معین
پیوند داد« :رئالیسم استعالیی» که با کتاب «یک نظسسریهی رئالیسسستی علم» معسسرفی شسسد؛ «طسسبیعتگرایی
انتقسسادی» ،11کسسه اولینبسسار در کتسساب «امکسسان طسسبیعتگرایی» معسسرفی گردیسسد .ارائهی مفهسسوم «انتقسسادات
تبیینگر» 12و نیز رد «قانون هیوم» ،که با انتشار کتاب «رئالیسم علمی و رهسسایی بشسسر» 13انجسسام گسسرفت؛ و
سرانجام «چرخش دیالکتیکی» که با کتاب «دیالکتیک :نبض آزادی» 14آغاز گردید و در کتاب «افالطسسون و
غیره» 15بازیابی و بازگویی شد .اکنون اجازه بدهید تا ویژگیهای بارز این تحول را بهطور فشرده بیان کنم:
رئالیستی علم» ،هستیشناسی را بار دیگر برجسته میسازد؛ بهنفع ضسسرورت و تقلیلناپسسذیری
«یک نظریهی
ِ
آن در هر برداشت و روایتی از علم استدالل میکند؛ و شکل یا بافتاری کام ً
ال متفاوت بسسه آن میبخشسسد .این
اثر ،مشخصا علیه مغالطهی معرفتی (fallacy

 )epistemicاستدالل میآورد؛ علیه این اندیشسسه کسسه میتسسوان

هستی را به دانش [دربارهی هستی] فروکاست .در مقابل ،رئالیسم انتقادی استدالل میکند که هستی یسسک
مقولهی کام ً
ال تقلیلناپذیر و ضروری است.
سانی معاص س ِر آن دوره حسساکم بسسود،
«امکان طبیعتگرایی» علیه دوگانهگراییها و انشعاباتی که بسسر علسسوم انسس ِ
استدالل میکند ار ناهج تشرس ،ملع هکنیا – البته رویکرد دوگانهگرایی تا امروز هم ،بهجز نسسزد رئالیسسسم انتقسسادی و جریانسسات فکسسری
مرتبط با آن ،تداوم داشته است .اما این دوگانهگراییها چه بودند؟ آنها عبارت بودند از دوگانهگراییها میسسان
پوزیتیویسم و هرمنوتیک؛ بین جمعگرایی و فردگرایی؛ بین ساختار و عاملیت ()agency؛ بین عقسسل و علت
()cause؛ بین ذهن و بدن؛ بین فاکت (تجربی) و ارزش .در هر حالت ،طبیعتگرایی انتقسسادی بهنفسسع موضسسع
فراروندهی ( )sublatingسومی استدالل میآورد که میتواند این قطبها و تقابلهای آشکار را آشسستی دهسسد؛
سان حالتهای خاص در بطن دیسسدگاه فرارونسسدهی عسسامتری
موضعی که میتواند این دو سرحد افراطی را به ِ
گرایی
جای دهد .بر همین اساس ،رئالیسم انتقادی در مقابل پوزیتیویسم و هرمنوتیک ،بهنفع یسسک طسسبیعت ِ
رئالیستی علم استدالل میکند؛ در برابر جمعگسسرایی و فردگسسرایی  -بهطسسور
انتقادی مبتنی بر یک فلسفهی
ِ
مشابه -بهنفع یک رابطهگرایی استدالل میکند  -یعسسنی مفهسسومپردازی و برداشسستی از جامعسسه کسسه اساسسسا از
خصلتی رابطهای برخوردار است ،برداشتی که جامعه را نه ظرفی حاوی مجموعههای افراد ،و نسسه بهمسسنزلهی
11
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مجموعهای از افرا ِد مجزا تلقی میکند ،بلکه روابط میان افراد را برجسته میسازد .در مخسسالفت بسسا دوگسسانگی
مربوط به ساختار و عاملیت ،رئالیسم انتقادی بهنفع چیزی موضع میگیرد که من آن را الگوی دگرگونسسساز
فعالیت اجتماعی 16نامیدهام ،که بهمعنای همسانگرفتن ساختار یا عاملیت نیست ،بلکه ویژگیهای متمایز و
وابستگی متقابل آنها را ردیابی میکند؛ این الگو ،همانگونه که مارگارت آرچر و همکارانش نشان دادهاند ،با
موضعی که آنتونی گیدنز در نظریهی ساختاربندی ( )structurationمطرح کرده تفسساوت دارد ،اگرچسسه بسسا آن
مرتبط است .در الگوی گیدنز ،ساختار اساسا همواره گرایش به فروپاشسسی در عسساملیت دارد؛ در حالیکسسه در
الگوی من ،عاملیتها خود حاوی مؤلفههای طبیعی و سایر مؤلفههسسای شسساید اسسستعالیی هسسستند کسسه قابسسل
سل آشسسکار
فروکاستن به ساختارهای اجتماعی نیستند .چهارمین دوگانگی که علیه آن استدالل کردهام ،تقابس ِ
علیت
بین عقسسل و علتهسسا ( )causesبسسود؛ در اینجسسا اسسستدالل من متکی بسسر برداشسست ویسسژهی من از ِ
تعمدی/آگاهانه (causality

موجب آن علتها درحقیقت بهطور علی قابلتوضسسیح و
 )intentionalاست ،که به ِ

اثرگذار ( )efficaciousهستند .در برابر ماتریالیسم خام و ایدهآلیسم خام ،کسسه انسسسانها را از پیکریسسافتگی در
سد
جهان مادی جدا میکنند ،من بهنفع چیزی استدالل میکنم کسه آن را یسک ماتریالیسسسم نیروهسسای نوپدیس ِ
[برآیندی] همزمان 17توصیف و سرشتنمایی کردهام که در آن ذهن همچون نیرویی نوپدیسسد [از دل] مسساده
ِ
تلقی میشود .و سرانجام ،من علیه قطبیت و تضاد شدید بین فاکتها و ارزشها ( )valuesاستدالل کسسردهام.
موجب آن مسسا هرگسسز در یسسک بافتسسا ِر
بین فاکتها و ارزشها یک ارتباط متقابل دیالکتیکی وجود دارد ،که به ِ
گفتمان فسساکتمحو ِر ()factual
ِ
بخش پراتیک اجتماعی و
عاری از ارزش قرار نمیگیریم .ارزشها همواره الهام ِ
مولد نتیجهگیریهسسای سسسنجشگرانه
ما و برانگیزانندهی آنها هستند؛ اما درعین حال ،خو ِد فاکتها همانسسا ِ
ردکردن اعتبسسار قسسانون هیسسوم همسسوار کسسرد .حقیقت و واقعیت (،)factuality
ِ
هستند .این رویکرد ،راه را برای
[مشترک] همهی گفتمانهای فاکتمحور اسسست
ِ
فرض
خودشان هنجار ( )normهستند؛ اما این هنجار ،پیش ِ
و براساس آن میتوانیم به نتیجهگیریهای سنجشگرانهی دیگری برسیم.
پیشرفت فکری عمده در رئالیسم انتقادی ،چرخش دیالکتیکی است که تصور میکنم بعد از گسسسام
ِ
چهارمین
پویش آن بوده است .این گام ،مشخصا بسسا انتشسسار کتسساب
بنای این نظریه ،رادیکالترین و مهیجترین ِ
نخست ِ
«دیالکتیک :نبض آزادی» برداشته شد .این رویکرد به دیالکتیک ،دو مفهوم زیر را مطرح میسازد کسسه فکسسر
میکنم بسیار حیاتیانسسد :یکی مفهسسوم غیسساب ( ،)absenceکسسه بنسسا بسسر آن دیالکتیسسک بهصسسورت بازگشسستی
سازی قیسسدهای [حسساکم] بسسر
( )recursivelyتعریسسف میشسسود .بسسدینترتیب کسسه دیالکتیسسک برحسسسب غایبسس ِ
نارساییهای غایبساز 18تعریف میشود؛ و اگر بهطور مشابه قیدها و نارساییها نیز از منظر [مفهسسوم] غیسساب
سازی غیاب در غیاب غایبساز 19تعریف کرد .20من مفهوم
درک شوند ،دیالکتیک را میتوان بهمنزلهی غایب ِ
غیساب را بهلحساظ هستیشسناختی ،منطقی و معرفتشسناختی ،مقسدم بسر مفهسوم حضسور (  )presenceتلقی
هستی ایجابی ( )positive beingنمیتواند بدون هستی سلبی/منفی ( )negative beingوجود داشته
میکنم.
ِ
16
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سازی هستیشناسی حاصل میشود واقعًا بسیار بنیادیانسسد و
باشد .و داللتهای کاملی که از این دیالکتیکی ِ
چشماندازی از یک «جامعهی خوب» را پیشانگاشت خود دارند؛ [چشماندازی] کسسه بهطسسور ضسسمنی در هسسر
تک انسانها حضور دارد .دومین نوآوری اساسی در این کتاب ،ارائهی مفهسسوم حقیقت
کنش یا اظهارنظر تک ِ
تلقی حقیقت بهمسسنزلهی یسسک دوگسسانگی گویسسا/بیسسانگر
به ِ
سان امری هستیشناختی و نیز مطلق بود .یعنیِ ،
( )expressiveو وجودی ( ،)onticو همچنین بهمنزلهی امری توامان معرفتشناختی و اجتماعی.
پنجمین چرخش یا نقطهی عطف در روند توسعهی رئالیسم انتقادی کسسه اکنسسون در حسسال کسسار بسسر روی آن
میانجی آن
هستم ،معناییست که به
ِ

بسساالترین مسسرتبهی سسساختار مقسسولهای ( structure

 )categorialدر هسسر

نفس هستی ،میتواند داللتهایی برای پراتیک روزانهی ما داشته باشد.
حوزهای از واقعیت یا ِ

سی نیرومنسسد بسسوده؛ خصوص سًا در کتسسابی ماننسسد
سوال :کار شما همیشه واجد یک مضسسمون اخالقی و سیاسس ِ
«رئالیسم علمی و رهایی بشر» .میتوانید در همین رابطه توضیح دهید که چرا فکر میکنیسسد دفسساع از یسسک
درک رئالیستی از علم در برابر گرایش ضد رئالیستی شاخصی که بسیاری از جریانات فکری معاصر را متاثر
ساخته ،اهمیت زیادی دارد؟
باسکار :فکر میکنم سه دلیل عمده برای این امر وجود دارد .اول از همه ،این استدالل است که فاکتها را
میتوان از ارزشها استخراج کرد .این مساله امکان میدهد که اخالق و سیاست اصو ًال به رشسستههایی قابسسل
اطمینان (disciplines

 )decidableتبدیل شسسوند .در ادامهی این نگسسرش ،اسسستدالل دوم من آن اسسست کسسه

اخالقیات ( )moralityو علوم اخالقی ،از جمله علوم سیاسی ،واجد یک بُعد ناگذرا ( )intransitive dimension
دانشمندان اخالق تحقیق دربارهی
ِ
هستند؛ یعنی ،این علوم به باور من از ابژههایی واقعی برخوردارند که کار

 . 20ترجمهی این فراز به فارسی کار دشواریست و بعید میدانم حق مطلب ادا شده باشد .اما با نظسسر بسسه نقش تعیینکننسسدهی مفهسسوم
غیاب در دیالکتیک باسکاری ،شاید ترجمهی فراز مرتبطی از کتاب «دیالکتیک :نبض آزادی» (  )p. 164 ,1993بتواند این نارسایی را
تاحدی جبران کند:
سان نیروی پیشران تغییر در سپهرهای مفهومی و اجتمسساعی
«دیالکتیک بهمنزلهی رهیافتی اساسا حاوی تضاد (  )contradictionو به ِ
مشخصا توسط هگل و مارکس (و سنت مارکسیستی) برجسته گردید و طی بیش از یک قرن پیکار طبقاتی ،جنگ ،وابستگیهای
نسبی زنان و مباحث مربوط بسسه حقسسوق بشسسر
درونی جهانی (  ،)global intra-dependenciesرهایی نسبی ملل استعمارزده ،رهایی
ِ
ِ
سبات
دادن همهی این روندها را میتوان در درون بافتاری تلقی کسسرد کسه من آن را بسسه عنسسوان مناسس ِ
حضور چشمگیری داشته است .رخ ِ
ارباب-بندگی ) استثمار ،سلطه ،ستم ،سرکوب و کنترل خصلتبندی کردهام؛س فارغ از آنکه مستقیم یسسا غیرمسسستقیم
قدرت (یا مناسبات
ِ
ِ
توسط قوهی قهر ،توجیه ایدئولوژیک ،و/یا سازوکارهای مراقبتی-کنترلی (  )surveillanceتسسداوم یافتسسه باشسسند .بنسسابراین ،در اینجسسا از
سد هگلی کسسه وابسسسته بسسه
یکسو با دیالکتیک ،بهمنزلهی منطق تغییر مواجهیم ،و از سوی دیگر ،با دیالکتیک بهمثسسابهی نقسسد درونمانس ِ
بعدی قابلیت کلیسسسازی  universalizabilityاسسست).
آشکارسازی ناسازگاریهای نظریه-کردار (  )practiceاست (و حاکی از فقدان ِ
ِ
پس ،همچنین با موضوعس (درونمایهی) وحدت نظریه و کردار در خرد مطلق (  )absolute reasonسروکار داریم .اما تغیسسیر مسسستلزم
نفی دگرگونساز (  )transformative negationو لذا مسسستلزم غایبسسسازی ( )absentingسسست ،کسسه عمسسدتا معطسسوف بسسه قیسسدهای
ِ
ترین این قیدها آنهایی هستند که ازطریسسق (ازخالل) مناسسسبات
تحمیلشده بر آرزوها ،خواستهها ،نیازها ،و عالیق/منافع است .شاخص ِ
قدرت جریان مییابند .پس به تعریف دیالکتیک به منزلهی غایبسازی میرسیم .و چون همهی نارساییها را میتوان همچون غیابها
سازی قیدها تعریف کرد».
و همهی غیابها را نیز همچون قیدها تلقی کرد ،پس دیالکتیک را میتوان همچنین به سان غایب ِ
8

بالفعل موجود 21مینسسامم را فسسراهم میآورد.
ِ
اخالقیات
ِ
امکان نقد عقالنی آن چیزی که من
ِ
آنهاست .این امر
سومین استدالل من در ضرورت دفاع از درک رئالیستی از علم آن است که به باور من حقیقت عبارتسسست
از باالترین حقیقت و اینکه از این اندیشه میتوان داللتهایی بسیار بنیادی استخراج کرد.

سوال :رئالیسم انتقادی اکنون یک جنبش فکسسری کسسامال وسسسیع و میانرشتهایسسست کسسه نماینسسدگانی در
شاخههای مختلف علوم فیزیکی ،اجتماعی و انسانی دارد .آیا میتوانید قسسدری دربسسارهی تسساریخ این جنبش
روزافزون شاخههای تخصصی و تخصسسصگرایی در سسسپهر
ِ
فکری برای ما بگویید؟ و اینکه چرا با وجود رشد
آکادمیک ،رئالیسم انتقادی به چنین توفیقی دست یافته است؟
باسکار :وقتی من کارم را شروع کردم ،افرادی که تحت تأثیر دیسسدگاه من قسسرار گرفتسسه بودنسسد ،در زنسسدگی
دانشگاهیشان غالبًا به حاشیه رانده میشدند .آنها برای انتشسسار مقسساالت مبتسسنی بسسر [آموزههسسای] رئالیسسسم
پشتیبانی
انتقادی با مشکالت جدی مواجه میشدند و من بهزودی دریافتم که در حال انجام نوعی مکانیسم
ِ
تکنفره از کسانی هستم که تحت تأثیر آرای من قرار گرفتسسه بودنسسد .بسسا انتشسسار آثسساری از
 ،)Bentonراسل کیت ( ،)Russell Keatجان آری (Urry

تسسد بنتسسون ( Ted

 )Johnو دیگران این وضعیت اندکی تعدیل شسسد و

رئالیسم انتقادی در مسیر آن قرار گرفت که بهتدریج شهرتی علمی کسسسب کنسسد .بسسا این وجسسود ،هنسسوز هم
احساس انزوا و جداافتادگی وجود داشت .سپس ،در اوایل دههی  ۱۹۸۰چهار نفر از ما (تسسد بنتسسون  ،انسسدرو
کُلییر ،ویلیام اوثوِیت 22و من) گردهم آمدیم و شروع کردیم به بحث دربارهی موضوعات مهم فلسسسفه ،کسسه
بررسی مشکالت و نارساییهایی رسسسید کسسه  -از دیسسد مسسا  -وضسسعیت
امتداد این بحثها سرانجام به بحث و
ِ
سیاست دچار آن بود .از دل این جلسات ،جنبش «کنفرانسهای رئالیسم و علوم انسانی» 23زاده شد :از سال
سیزش فکسسری،
 1983ما کنفرانسهای ساالنهای برگزار کردیم کسسه خصسسلت مشخصسسهی آنهسسا دوسسستی و انگس ِ
ست ارتقسسای شسسغلی،
همبستگی و لذت وافر بود .فضای حسساکم بسسر این کنفرانسهسسا واقع سًا بهدور از چشمداشس ِ
جاهطلبی و منفعتجویی ،مجادالت پرتنش ،و نظایر آن بود؛ بلکه در عوض ،یک حس واقعی رفاقت و میسسسل
به کاوش در حقیقت بر آنها غالب بود.
میانجی آنهسسا رئالیسسسم انتقسسادی در رشسستههای مختلفی -
این کنفرانسها بهتدریج هرچه بزرگتر شدند و به
ِ
نظیر جامعهشناسی ،اقتصاد ،زیستشناسی ،و حتی در فیزیک  -شروع به رشسسد کسسرد و بسسه ایسساالت متحسسده،
اروپای قارهای و دیگر کشورهای جهان راه یافت .برخی ژورنالهای علمی ،ماننسسد «فلسسسفهی رادیکسسال» ،بسسا
گران این نحلهی نوپا با سهولت بیشتری میتوانستند
رئالیسم انتقادی همدلی داشتند و ازطریق آنها پژوهش ِ
مقاالتشان را به چاپ برسانند .سپس ،در حدود سسسال  ۱۹۹۵تصسسمیم گرفسستیم مرکسسزی را بسسرای رئالیسسسم
انتقادی تاسیس کنیم که سرانجام در سال  ۱۹۹۷در قالب یک موسسهی خیریه ( )charityبسسه ثبت رسسسید.
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ما وبسایت خودمان را راهاندازی کردیم و حدود سیهزار نفسسر از سراسسسر جهسسان در نشسریهی اینترنسستی مسسا
(فهرست باسکار) را مشترک شدهاند.
ستگی متقابسسل را
فکر میکنم پژوهش ِ
گران رئالیسم انتقادی بهطور فزآینسسدهای اهمیت شبکهسسسازی و همبسس ِ
درک میکنند .این جنبش ،بسیار رادیکال و هنوز تا حدودی پراکنده است؛ و از دید من دالیل عمیقی برای
سبات
این امر وجود دارد ،زیرا وقتی جامعهای تحت سلطهی عقل ابسسزاری (و شئیشسسدگی ،بیگسسانگی ،و مناسس ِ
ای چنین جسسامعهای خصسسلتی غیررئالیسسستی خواهسسد داشسست .و
ارباب-بندگی) باشد ،ماهیت و ساختار مقوله ِ
خصلت غیررئالیستی بودن ،از هر نوعی که باشد ،همیشه با جریانی سطحی از واقعیت اجتمسساعی پشسستیبانی
خواهد شد .پس[ ،مواضع] رئالیستهای انتقادی همیشه با آنچه در جامعه پدیدار میشود مغایرت خواهنسسسد
شدن ما به حاشیه ،پیش از هرچیز پیامدیست از سرشت خود این
ماندن ما یا رانده ِ
ِ
داشت .بنابراین ،در انزوا
واقعیت اجتماعی .با این همه ،ما در حال شکلدادن به یک جنبش مقاومت در برابسسر این سسساختار مقسسولهای
ای بسسدیلی
ای ژرفتر قرار دارد؛ ساختارهای مقسسوله ِ
هستیم ،که در هماهنگی و همگامی با ساختارهای مقوله ِ
غیررئالیستی موجود آنها را مبهم ،تیرهوتار و مسدود میسازند.
که ساختارهای مقولهای
ِ

سوال :مفهوم الیهمندی (  )stratificationدر اندیشهی خود شما و بیشتر کارهایی که توسط همکارانتان در
جنبش رئالیسم انتقادی (  )CRانجام میشود اهمیت ویژهای دارد .این مفهوم ناظر است بسسر نیسساز بسسه فهم و
مختلف واقعیت؛ الیههایی که بسسرخی از آنهسسا قسسدرت
ِ
درکی پیچیده و تمایزیافته از الیهها (  )strataیا سطوح
علیتی خود را کام ًال مستقل از مداخالت انسانی اِعمال میکنند ،حالآنکه برخی دیگسسر از آنهسسا تحتتسسأثیر
نوع مشاهده یا آزمایشی که ما انجام میدهیم قرار میگیرند .ممکن است کمی بیشتر دربارهی این جنبه از
اندیشسهتان توضسیح بدهیسد و اینکسه چگونسه بسا مبساحث اخالقی پیونسد مییابسد؟ مث ًال بسا دامنهی انتخساب مسسئوالنه
در موضوعات تحقیقات علمی-کاربردی.
باسکار :فکر میکنم مارکس در جایی خاطرنشان کرد که کل علم بیمعنی خواهد بود ،اگسسر امکسسان تمسسایز
معناداربودن علم وابسته به وجود این احتمال است که آنچسسه
ِ
بین ذات و پدیدار وجود نداشته باشد؛ [یعنی]
واقعیت طبیعی یا هر شکل دیگری از واقعیت میاندیشیم ممکن است اشتباه باشد.
ِ
ما دربارهی
سد
بنابراین ،مفهوم الیهبندی از پیش برای تحقق ایدهی نقد ،ضروری است .منظورم از نقسسد عبارتسسست از نقس ِ
نقد سرشت سطحی از واقعیت ،از جمله واقعیت اجتماعی  -بهلحاظ توصسسیف
برخی از انواع فهم یا تأمل  -یا ِ
نادرست آنها از سطح بنیادیتر ،ژرفتر یا خودمختارتری از واقعیت .این خصلت برای مفهوم نقد یسسا بهطسسور
کلی استداللورزی ،ضروری است.
سوازات تالش مسسا
مندی مداو ِم دانش را آشکار ساخته اسسست ،بهمس ِ
عالوه بر این ،پیشرفت علم ،فرآیندی از الیه ِ
آوردن الیههای ژرفتر و گستردهتری از واقعیت .این ویژگی ،فاکتی بدیهی درخصوص ماهیت
برای فراچنگ ِ
فرآیند علمیست ،که حفظ و تصدیق آن تنها بهواسطهی نوع معین از هستیشناسی رئالیستی امکان پسسذیر
سان جهانی الیهمند تلقی شود.
است؛ هستیشناسیای که در آن خو ِد جهان به ِ
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با کنار هم گذاشسستن این دو نکتسسه ،درمییسسابیم کسسه تکسسانهی انتقسسادی در علم عبارتسسست از افسسسون ُزدایی
( .)demystificationاز طرفی ،هنجار اصلی مورد توجه من در دورهی اخیر عبارتست از آزادی انسان .آزادی
پیرامون خویش را درک کننسسد و در جهت این حقیقت
ِ
حقیقت واقعیت
ِ
بشر وابسته به آن است که انسانها
عمل کنند؛ بنابراین ،ضروریست که علم و فلسفه بسسه رهسسایی بشسسر معطسسوف گردنسسد .این امسسر بسسه حسسوزهی
موضوعات اخالقی در قلمرو تحقیقات علمی راه میبرد .زیرا ما تسسا آن مرحلسسه کسسه موجسسوداتی کامسسل و آزاد
باشیم ،فاصلهی بسیار زیادی داریم ،یعنی از تحقق کامل پتانسیلهای خود بسیار دوریم .و از آنجا کسسه تحت
سلطهی یک جامعهی سرمایهداری قرار داریم که شئیوارگی ،خودبیگانگی ،دوگانهبسساوری ،تسسوهم ،و خطسسای
کاربست عقل ابزاری و مجموعهی پیچیدهای از
ِ
مختلف
ِ
مقوالتی بر آن غالباند ،و همهی اینها در شیوههای
مناسبات ارباب-بندگی تجلی مییابند ،هر آنچه که تحت نام علم تجربی تولید میشود میباید بسسا قیسسدها و
علمی
محدودیتهایی ضروری همراه گردد .برای مثال ،امروزه مسسردم بهحسسق نگسسران آن هسسستند کسسه دانش ِ
مهندسی ژنتیک مورد سوءاستفاده قرار بگیرد .دالیل بسیار خسسوبی در دسسست داریم کسسه
دخیل در تحقیقات
ِ
باور داشته باشیم بسیاری از یافتههای دانش علمی در واقع معطوف بسسه کاربسسستهایی فجیسسع و نفرتانگسسیز
خواهند بود.
وضعیت یادشده ،این پرسش مهم را ایجاد میکند که ما نمیتوانیم علم را در یسسک خالء فکسسری یسسا اخالقی
تحت پیگرد و بازخواهی قرار دهیم .برای اصالح «علم بسسد» ،ممکن اسسست نیازمنسسد نسسوعی از نظسسام اخالقی (
 )moralityباشیم؛ اما چنین اخالقی ،تنها بهنام یک هنجار باالتر ،یعنی آزادی حقیقی ،قادر اسسست [انحسسراف]
علم را اصالح کند .و خود این هنجار توسط باالترین هنجار ،یعنی «حقیقت بنیادی» ،24هدایت میشود.

پردازان فسسرهنگی امسسروزی  -نظسسیر فرانسسسوا لیوتسسار ار ناهج تشرس ،ملع هکنیا – چسسنین
ِ
مقابل دیدگاه شما ،برخی از نظریه
سوال :در ِ
خواهند گفت که ما وارد عصری شدهایم که ایدهی دانش علمی نوعی جهش دراماتیک را پشت سر گذاشته
است؛ یا همانا یک تغییر پارادایم بزرگ (بهتعبیر توماس کون) .بر این اساس ،لیوتار اسسستدالل میکنسسد کسسه
توضسسیحی علی
علم پسامدرن دیگر معطوف به ارزشهای قدیمی مانند حقیقت ،صحت ،دقت نظری ،قدرت
ِ
و غیره نیست .در عوض ،علم پسامدرن نگران اطمینانناپذیری (  ،)undecidabilityعسسدم قطعیت ،کرانههسسای
باب روز است ،که اغلب از بافتار مکانیسسک کوانتسسومی و
اندازهگیری دقیق ،و طیف وسیعی از دیگر موضوعات ِ
نظریهی میدان اقتباس میشوند .نظر شما دربارهی این استدالل چیست؟
باسکار :فکر میکنم این تصور آشنا که اندیشهی پستمدرن ذاتًا خود-ویرانگسسر ( )auto-destructiveاسسست،
اساسًا صحیح باشد .چرا که اگر دقیقتر نگاه کنیم ،مگسسر طیسسف متفکسسران پسامدرنیسسسم چسسه کسساری انجسسام
میدهند ،بهغیر از طرح برخی داعیههای حقیقت دربارهی عدم قطعیت؟ وانگهی ،بهنظر میرسد که آنهسسا در
حقیقت ادعاهای خود بسیار مطمئن هستند .بنابراین ،گفتمان خود آنها در عمل بههیچوجه حاوی این
ِ
مورد
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پیشفرض نیست [و از این نظر ،در تضاد با داعیهی آنهاست] که حقیقت دیگر یک ارزش بنیسسادی نیسسست و
یا ارزشی سپریشده است.
اما از دید من آنچه آنها بهواقع انجام میدهنسسد این اسسست کسسه تسسأثیر واقعی فیزیسسک معاصسسر را بسسر بنیسسادی
سوژهمحور ( )subjectiviseقرار میدهند [سوژهمند میکنند] .فیزیسسک معاصسسر درواقسسع حسساوی داللتهسسایی
اساسی برای نحوهی درک ما از مفاهیم رویدادها ،چیزها و غسسیره اسسست .بسسرای مثسسال ،مسسا بایسسد بین مفهسسوم
کالسیکی یک «رویداد جمعی» ( ،)mass eventدرمعنای توده یا مجموعهای از رویدادها ،و مفهوم کوانتوم-
سان یک توده یا یک مجموعه ،همچون توزیسسع و گسسسترهای در فضسسا ،یسسا تسسوالی و
مکانیکی یک «رویداد» به ِ
ِ
مکانیک کالسیک نیوتسسنی از یسسک رویسسداد
ِ
جریانی در زمان تمایز قایل شویم .این امر ،در مقایسه با انگارهی
سلیمی) ما
بهمنزلهی امری نقطهای ،اتمیستی و غیره ،سازگاری بهمراتب بیشتری با انگارهی متعارف (و عقل
ِ
از یک رویداد دارد.
و همچنین میباید برداشت خود را در مورد یک چیز (  )thingمورد بازبینی قرار دهیم .چرا یک «چیز» را در
قالب یک توپ بیلیارد یا یک مادهی فشردهی جامد مدلسازی میکنیم؟ حال آنکسسه ،چسسنین چیزهسسایی در
واقع وجود ندارند؛ ما میدانیم که یک توپ بیلیارد سرشار از فضاهای خالیست و درغیر اینصورت نمیتواند
وضعیت خود را حفظ کنند.
با حرکت بهسمت قلمرو زیستسناسی درمییابیم که زیستشناسسسان از ایسسدهی یسسک ارگانیسسسم بهمسسنزلهی
موجودی منفرد (اگر مایلید ،مانند یک توپ بیلیارد بزرگ) هرچه دورتر میشوند و در حال نزدیکشدن بسسه
این نقطه هستند کسسه مفهسسوم ارگانیسسسم را بهمسسنزلهی موجسسودی بسسا جایگسساه خسساص خسسویش در دل بافتسسار
اکولوژیکیاش 25درک نمایند.
علمی
اصو ًال خطای ایندست استداللهای تفکر پسامدرنیسسستی در آن اسسست کسسه تسسأثیر
حقیقی اندیشسسهی ِ
ِ
معاصر را در قالبی سوژهمحور قرار میدهند (سوژهمند میکنند).

سوال :آیا شما فکر میکنید که نظریهی کوانتوم مشکالتی را برای یک رویکرد رئالیستی بسسه فلسسسفهی علم
ایجاد میکند؟
باسکار :همانطور که گمان میکنم قب ً
ال نشان دادهام ،فقط رئالیسم انتقادی میتواند تأثیر واقعی مکانیسسک
سازی مفاهیمی چون غیسساب و غسسیره ،و نسسیز بسسا گسسسست از
کوانتومی را  -ازطریق مضمونپردازی و برجسته ِ
تصورات اتمیستی دربارهی هستی  -بازشناسی کند .فقط کسانی نگران یافتههای نظریهی کوانتوم خواهنسسسد
اتمیستی برآمسسده از هستیشناسسسی تجربهگسسرا وابسسستگی
تلویحی
بود که به برخی از پیشفرضهای معموال
ِ
ِ
داشته باشند.
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شناسی شناخت» 26بدانم؛ چسسون این رویکسسرد
سوال :مایلم دیدگاه شما را در مورد «برنامهی قوی در جامعه
ِ
در موضوعات مهم متعددی با رئالیسم انتقادی دچار اختالف و تنش شده است.
باسکار :آنچه رئالیسم انتقادی انجام میدهد آن است که این امکان را برای ما ایجاد میکند تا داللتهسسسای
ساعی
گرایی معرفتشناختی در بُعد گذرا یسسا بُعسسد اجتمس ِ
متقابل رئالیسم هستیشناختی در بُعد ناگذرا ،نسبیت ِ
ذاتی ( )intrinsic aspectعلم را حفظ کرده و دربارهی آنها استدالل
علم ،و عقلگرایی قضاوتی 27در جنبهی ِ

واقعی بهطسسور عیسسنی
علمی ما ناظر به دنیاهای ِ
بیاوریم .این بدان معناست که بین این تلقی که دیدگاههای ِ
موجود هستند ،و این درک که باورهای ما دربارهی آنها تابع همهی انواع تعینهای تاریخی و غیره هسسستند،
تضاد و تناقضی وجود ندارد .درعین حال ،در هر یک از حوزههای گفتمانی یک [امکان] درست یسسا نادرسسست
هنجاری علم
ِ
گرایی قضاوتی را در جنبهی
درخصوص
ِ
موضوع مورد بحث وجود خواهد داشت ،که امکان عقل ِ
ِ
تعریف میکند.
قسسسوی جامعهشناسسسسی دانش» ،قضسسساوتگرایی
ِ
من فکسسسر میکنم بسسسسیاری از اعتراضسسسات در «برنسسسامهی
( )judgmentalismو رئالیسم را اشتباه میگیرند .رئالیسم ،قضاوتگرا نیست و درواقع رئالیسم شسسرط امکسسان
برای یک برنامهی قوی در فلسفهی علم است .این برنامهی قوی میخواهد توضیح بدهد که همهی باورها و
اعتقادات بهطور علیتی تولید میشوند .من با این مسئله مشکلی ندارم؛ اما بحث من آن است کسسه بسسرخی از
حقیقت موضوع تولید میشوند؛ حال آنکه سایر باورها در اثر توهم ،پیشداوری ،تعصب
ِ
باورها بهطور علی از
حامی این باورها پنهسسان میدارنسسد .و از این
ِ
و خرافات ایجاد میشوند که ساختارهای عمیقتر را از
هواداران ِ
رو ،نمیتوان یک همارزی و مقارنهی هنجاری 28بین باورهای درست و باطسسل برقسسرار کسسرد .فکسسر میکنم بسسا
گرایی معرفتشسسناختی و عقلگسسرایی
بندی ( )articulatingتمایز بین
مفصل ِ
رئالیسم هستیشناختی ،نسبیت ِ
ِ
قضاوتی و با فهم تفاوت بین رئالیسسسم هستیشسسناختی و [رئالیسسسم] معرفتشسسناختی (مضسسحک اسسست کسسه
نسبیتگرایی هستیشناختی و معرفتشسسناختی در بهسسترین حسسالت داعیهای دربسسارهی تاریخمنسسدی جهسسان
ساهم بین بهسسترین
هستند) ،و با فهم تفاوت بین عقلگرایی قضسساوتی و قضسساوتگرایی ،امکسسان نسسزدیکی و تفس ِ
جامعهشناسان دانش و رئالیسم فراهم میگردد.

قوی رام هره (  )Rom Harréو حتی نقش سازندهی او در شکلگیری اندیشهتان را
سوال :شما اغلب تأثیر ِ
بازشناسی و تصدیق کردهاید .ولی همین اواخر شما دو نفر یک مباحثهی عمومی نسبتا شدید داشتهاید که
حاکی از آن است که خود شما اینک سازگاری چندانی با مباحث موجود در فلسفهی علم نداریسسد .آیسسا این
برداشت را تایید میکنید؟
موضع هره جایی
باسکار :فکر میکنم همیشه بین هره و من تفاوت اندکی وجود داشته است؛ بدینمعنا که
ِ
در نیمهی را ِه بین ایدهآلیسم استعالیی و رئالیسم استعالیی واقع اسسست .او در آثسساری ماننسسد «اصسسول تفکسسر
26

the strong programme in the sociology of knowledge
judgmental rationalism
28
normative parity
27
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علمی» 29از نقش اساسیای که مدلها ایفا میکنند صحبت کرده است[ .در نظر او] مسسدلها نهتنهسسا نقشسسی
واقعیت ناشناخته برای
ِ
کاوشگرانه ( )heuristicبه تخیل در علم بخشیدهاند ،بلکه بهنوعی سطح عمیقتری از
شناسی هیومی و همپلی را زیر سؤال بسسرد و نسسه
علم را بازتاب دادهاند .اما از آنجا که او فقط بسندگی هستی
ِ
ضرورت آن را ،و نیز به ایندلیل که او -همانند رئالیسم استعالیی -صریحًا موضوع هستیشناسی را برجسته
نساخت (حال آنکه رئالیسم استعالیی با تکیهی رادیکال بر استدالل طرحشسسده در کتسساب «یسسک نظسسریهی
رئالیستی از علم» ،در دفاع از هستیشناسی و علیه مغالطهی معرفتی موضع گرفت) ،کسسار او همیشسسه دچسسار
تنشها و نارساییهای خاصی بوده است.
از آنجا که هره بهنفع رئالیسم استعالیی ،بهقدر کافی از ایدئالیسم استعالیی فاصله نگرفت ،طبعا قابل انتظسسار
علم اجتمسساعی شسسروع بسسه نوشسستن کنسسد ،بهناچسسار بسسرخی از
بود که وقتی دربارهی موضوعاتی در فلسسسفهی ِ
دوگانهباوریهای کانتی را تکرار نماید .بنابراین ،ما اکنون در فلسفهی رام هره شاهد یسسک دوگانهسسسازی بین
دو نوع از موجودات هستیم :بین ابژههای مادی یا مولکولها (آنگونه که خود او گسساهی آنهسسا را مینامسسد) از
پیشین
ِ
ناکامی
یکسو؛ و مردم و گفتمانهای آنها ،از سوی دیگر .من فکر میکنم این دوگانهگرایی اساسًا به
ِ
وی در تمایزگذاری بین رئالیسم استعالیی و ایدئالیسم استعالیی برمیگردد .باید اضافه کنم کسسه رام هسسره و
من دوستان خیلی خوبی هستیم  -و از حسسدود  ۳۰سسسال پیش تسساکنون درگسسیر مباحثسسه بسسودهایم ،بیآنکسسه
هیچگونه لطمهای به دوستی ما وارد شود .ما هر دو از استداللهای خوب لذت میبریم [استقبال میکنیم].

سوال :غالبًا باعث تعجب من میشود که بیشتر مباحثسسات اصسسلی در فلسسسفهی علم را میتسسوان بسسه مسسسیر
واقعبینانهتری کشاند ،اگر تحوالت تاریخ و فلسفهی فناوری مورد توجه قرار گیرند .آیا فکر میکنید رئالیسم
انتقادی در چنین جهتی در حال حرکت است؟
باسکار :استداللهای اولیه بهنفع و دربارهی هستیشناسسسی ،ازطریسسق مفهسسوم نقسسد درونمانسسد

( immanent

سان
 )critiqueحفظ شدهاند .بنابراین ،من به آن دسته از فعالیتهسسای انسسسانی توجسسه کسسردم کسسه نسسزد گفتمس ِ
شناختی فلسفه از بیشترین اعتبار برخوردار بودند .و اینها نوعسسا عبسسارت بودنسسد از چیزهسسایی کسسه تجربسسه و
ِ
فعالیت تجربی نامیده میشوند .اما بههمان سان ،من میتوانستم بسسه فعالیتهسسای عسسادی و معمسسولی ماننسسد
ِ
ستی اسستعالیی ،انتقسادی و دیسالکتیکی
تعمسیر دوچرخسه بهعنوان امسوری کسه تسداوم ِ
بخش این هستیشناسسی رئالیس ِ
هستند ،توجه نشان دهم.
برای مثال ،چگونه میتوانیم یک فنجان قهوه با شکر درست کنیم ،مگر با این تصور که شکر در مقایسسسه بسسا
مستقل ناگذرا برخوردار است؟ چطور میتوانستم گفتوگوی خودم با
ِ
هستی
یافتن آن ،از یک
عمل ما برای ِ
ِ
شما را بهطور معناداری درک نمایم ،مگر آنکه فرض کرده باشم آنچه شما میگویید ،مسسستقل از فهم من از
آن ،دارای معنا و [قابلیت] فهمپذیری ( )intelligibilityاست؟ بنابراین ،من با تمام این چسسرخش [موضسسوعی]
بسیار همدلی دارم .فکر میکنم هرچه ما بهطور ژرفتری به درون همهی اشسسکال تجسسربهی بشسسری بسسرویم،
Rom Harré: Principles of Scientific Thinking
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شناسی ما و درک ما از انسانها در دنیسسایی کسسه در آن زنسسدگی میکننسسد ،عمسسق و وسسسعت بیشسستری
هستی
ِ
خواهند یافت.

سوال :آیا ممکن است سه یا چهار کتابی را نام ببرید که بیشترین تأثیر را در فلسفهی شما داشتهاند؟
باسکار :میترسم که جواب من احتما ًال کمی پیش پا افتاده بهنظر برسد .بسیار خوب ،کتابهایی کسسه بیش
از همه بر کار من تاثیر گذاشتهاند عبارتند از« :نقسسد خسسرد نسساب» (کسسانت)؛ «پدیدارشناسسسی ذهن» (هگسسل)؛
نوشتههای اولیه ،میانی و برخی از آثار متاخر مارکس .قب ً
ال هم به اهمیت کار نویسندگانی چسسون الکسساتوش،
کون و فایرآبند اشاره کردم .باید خاطرنشان کنم که فیلسوفانی کسسه بیش از همسسه آنهسسا را سسستایش کسسردهام
عبارتند از :افالطون ،ارسطو ،کانت و هگل .اینها از قضا همان نویسندگانی هستند که من با آنهسسا بیشسستر از
همه وارد جدل نظری و فلسفی شدم .بنابراین ،جدالهای فلسفی من با آنان غالب سًا شسسکل غیرمسسستقیمی از
ستایش و تمجید هستند.

سروزی فلسسسفیدن
سوال :آیا میخواهید از متفکرانی نام ببرید که از نظر شما تسسأثیر مضسسری بسسر شسسیوهی امس ِ
بهجای گذاشتهاند؟ اگر نقشهای ما برعکس میشد و شما از من این سؤال میپرسسسیدید ،من ویتگنشسستاین
چسب ویتگنشتاینی داد سخن میدادم کسسه وقسستی
را نامزد میکردم و در ادامه ،دربارهی انواع آموزههای دل ِ
کسی به آنها برمیخورد ،اثر رخوتآمیزی بر ذهن (  )mind-numbing effectبهجای میگذارند.
باسکارُ :خب ،فکر میکنم [من هم] از ویتگنشتاین صحبت خواهم کرد! او یکی از مهمترین فیلسوفان قرن
بیستم است ،اما از دید من وی تأثیر مصیبتباری 30هم داشته است .همانطور که مشهور است ،او [در روند
فکریاش] دو مرحله را سپری کرد :مرحلهی اول شکلی بسیار جدی ( )vigorousو زیبا از عقسسل عملی بسسود؛
ولی مرحلهی دوم ،شکل یک ایدهآلیسم استعالیی بود .تصسسور میکنم مصسسیبتبارترین تسسأثیر ویتگنشسستاین،
مندکردن ( )linguistifyمعیار مهمی از فلسفه است که من آن را بازاندیشی ( )reflexivityمینسسامم .این
ِ
زبان
امر بهقدری مهم بود که باعث شد فالسفه از زبان بهعنوان وسیلهی شسساید اجتنابناپسسذی ِر بیسسان و فهم مسسا از
جهان آگاه شوند  -و در همین راستا زبان را در جایگاه موضوع تحقیق قرار دهند.
اما اکنون مغالطهی زبانی (fallacy

 )linguisticتقریبًا به یک راستکیشی (ارتدوکسی) تبدیل شسسده اسسست.

سان مسسا دربسسارهی هسسستی تحلیسسل یسسا
مغالطهی زبانی ناظر بر این ایده است که میتوان هستی را برحسب زبس ِ
مختصات ماتریسی قابل فهم است کسسه در آن سرشسست انسسسانی
ِ
تعریف کرد[ .حال آنکه] زبان تنها بر اساس
فاعالن انسانی ،32ساختار اجتمسساعی و تعسسامالت مسسادی مسسا بسسا
ِ
برحسب الیهمندی شخصیت ،31تعامالت بین
طبیعت تعریف میشود .زبان

بهواقع فقط یک پارادایم مناسسسب (paradigm

 )fittingبسسرای تعسسامالت مسسا بسسا

طبیعت است .ولی الگوی خوبی برای ساختار اجتماعی نیست .و حتی بسیاری از ابعاد تعامالت ما با یکدیگر،
غیرزبانی ( )non-linguistiهستند .فکر میکنم تنها با قراردادن زبان در بافتار یک کلیت انسانی و اجتمسساعی،
30
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که دنیای طبیعی و ابعادی از هستی که شاید فقط بهطور جزئی یسسا کمفسسروغ از آنهسسا آگسساه باشسسیم را در بسسر
بگیرد ،میتوان برخورد منصفانه و درخوری ( )justiceنسبت به زبان داشته باشیم .برای مواجههای شایسسسته
واقعی
و منصسسفانه بسسا زبسسان ،بایسسد از مغسسالطهی زبسسانی گسسسست کسسرد .و بنسسابراین ،شسساید بسسرای فهم عظمت ِ
ویتگنشتاین ،باید غیر ویتگنشتاینی بود.

سل ضدرئالیسسستها مسالهایسسست کسسه
سوال :برخی از فیلسوفان معتقدند که مجادلهی رئالیسسستها در مقابس ِ
هرگز حلوفصل نمیشود یا به سرانجام مناسبی نمیرسد ،زیرا این مجادلهایست شامل دو دیسسدگاه کسسام ًال
فلسفی عجینشسسده 33در
نوع کام ًال متفاوت از خلقوخوی
متفاوت نسبت به جهان و شاید مجادلهای ِ
ِ
بین دو ِ
هر یک از آنها؛ بهگونهای که طرفین همیشه از اهداف متنافری صحبت خواهند کرد ،بیآنکه دریابند طسسرف
مقابل چگونه ممکن است بتواند به چنین موضعگیری گزافی (  )extravagantباور پیدا کند .در همین رابطه،
مورد کسی مثل هیالری پوتنام 34وجود دارد که بهنظر میرسد یکراست از یک اردوگاه به دیگری جهیسسده
بود و اخیراً دوباره در نیمهرا ِه بازگشت است و تمامی راهکارهای استداللی حامی هسسر دو طسسرف را بازتولیسسد
کرده است .بنابراین ،برای شکاکی مانند ریچارد رورتی آسان است که این دستاویز را همچون شاهدی برای
اثبات این ایده که کل این مباحثه همانند بسیاری از مباحثات کالسسسیک فلسسسفی بیفرجسسام ( )non-starter
است ،بهکار گرفته و چنین نتیجه بگیرد که ما باید از این مباحثه دست بکشیم و درعوض چیز بهتری برای
اشتغال ذهنیمان بیابیم .واقفم که کتاب خود شما در مورد رورتی سرنخهای زیادی راجع به پاسخ شما بسسه
سفی
ِ
آسیبشناسی و تشخیص او ارائه میدهد .ولی مایلم واکنش شما را
درخصوص این خط فکری پسا-فلسس ِ
در حال گسترش ،بشنوم.
باسکار :یکی از مسسواردی کسسه اغلب سسسعی کسسردم نشسسان بسسدهم این اسسست کسسه اسسستداللهایی کسسه علیسسه
هستیشناسی طرح میشوند ،در واقع هستیشناسی را پیشانگاشت خود دارنسسد .شسسما میتوانیسسد این را در
مورد هابرماس که ضدیت آشکاری بسسا هستیشناسسسی دارد مشسساهده کنیسسد؛ کسسسی کسسه در خلسسق [مفهسسوم]
«عالقهی دانشبنیاد» 35به پیشبینی و کنترل ،قطعًا یک نظریهی هیومی از علیت ،همچون پیونسسدی ثسسابت
( )constant conjunctionیا نظموترتیب تجربی (  )empirical regularityرا پیشانگاشت خود دارد؛ همانطور
که اندیشهی همپلی -پوپری دربارهی توضیح/تبیین ( )explanationبهمنزلهی امسسری قیاسسسی و نامگرایانسسه را
نیز پیشفرض میگیرد .پس ،مساله بر سر رئالیستبودن یا غیر رئالیستبودن نیست؛ بلکه مسسساله آن اسسست
که شما میخواهید به کدام نوع از رئالیسم پایبند باشید :صریح یا ضمنی (  .)tacitکسی که رئالیست نباشد،
خواهناخواه یک هستیشناسی و یک رئالیسم را پنهان میکند .... .نمیتوانید امور دنیایی را پیش ببرید ،مگر
ای عقسل
اینکسه در عمسل بهطسور ضسمنی رئالیسست باشسید .و من خاطرنشسان میکنم کسه کسل سساختار مقسوله ِ
سیزان
استعالیی ،دیالکتیکی و انتقادی را میتوان از دل هرگونه اظهارنظر و یا کنشسسی در جهسسان (فسسارغ از مس ِ
اهمیت آنها) آشکار ساخت .این مسلما ادعای بسیار بزرگیست :استدالل من آن است که رئالیسم انتقسسادی،
33

ingrained philosophical temperament
Hilary Putnam
35
knowledge constitutive interest
34
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در شکلهای استعالیی و دیالکتیکیاش ،تنها شکلی از فلسفه است که میتواند رویکردی درخور و منصفانه
شناختی
ضرورت ارزش
ِ
( )justiceنسبت به ساختار مقوالتی جهان اتخاذ کند و بههمین ترتیب ،قادر است
ِ

36

مواضع معین ،استداللها ،کنشها و پاسخهایی را که در زندگی روزمره بهکسسار میبنسسدیم ،بهطسسور درخسسور و
منصفانهای بازشناسی کند .از این منظر ،پویش و تحول فلسسسفه را میتسسوان پیشسسرفتی در خودآگسساهی تلقی
کرد؛ یعنی همچون پیشرفتی در فهم ما از آنچه که انجام میدهیم ،وقسستی کارهسسایی را انجسسام میدهیم کسسه
نسبت به آنها معمو ًال ناآگاه/ناهوشیار ( )unconsciousهستیم.

سی «کسسار
سوال :نظر شما در مسسورد جریسسان سیاسس ِ

نسسوین» ( Labour

سای
 )Newو چشسسمانداز هرگونسسه احیس ِ

سوسیالیسستی واقعی چیسست؟ نسسبت رئالیسسم انتقسادی بسا چسنین تحسوالت وسسیعت ِر سیاسسی و اجتمساعی-
ِ
فرهنگی را چگونه باید ارزیابی کرد؟
باسکار :فکر میکنم این موضوع را باید در این بافتار [تاریخی] درک کرد کسسه سسسرمایهداری در مبسسارزه بسسا
سوسیالیسم واقعا موجود (آنگونه که نامیده میشد) اساسًا پیروز شسسده اسسست؛ سسسال  ۱۹۸۹در واقسسع سسسال
ِ
مهمی بود که در آن پیروزی قاطع در برابر سوسیالیسم بهسبک شوروی آشکار گردید .حسسزب «کسسار نسسوین»
(Labor

سودی خسسود ویرانگسسر
 )Newفقط بخشی از سازش جهانی بسسا این واقعیت اسسست .سسسرمایهداری بهخس ِ

زیست ماست؛ و صادقانه بگویم ،اگر سرمایهداری با یک انقالب سرنگون نشود ،من چشسسمانداز بسسسیار
محیط ِ
ناچیزی میبینم که بشریت طی قرن بیستویکم بتواند بقای خود بر این سیاره را حفظ کند .انقالبی کسسه از
سرنگونی سوسیالیسسسم
آن یاد کردم ،درعین حال بسیار صلحآمیزتر و عمیقتر از تحولی خواهد بود که بسسه سس
ِ
شوروی انجامید؛ انقالبیست که منابع و جنبههای دیگری از هستی ما  -ازجمله هستی معنسسوی و فسسرهنگی
ما -را بازیابی کرده و آنها را در چهارچوب یک برنامهی گذا ِر امکانپذیر 37جای خواهد داد و اینها را به روشی
غیرخشونتآمیز انجام میدهد .بدون سرنگونی سرمایهداری از اینطریق ،همانطور کسسه گفتم ،من بههیچرو
چشمانداز روشنی برای آیندهی بشر نمیبینم.
سع فعلی
فکر میکنم ما نیازمند آنیم که دریابیم چه چیزی در ساختارهای
سطحی نسساظر بسسر جوامس ِ
مقوالتی سس ِ
ِ
نادرستاند؛ و این ساختارهای مقوالتی همانهایی هستند که در آنهسسا سسسرمایهداری ،سوسیالیسسسم ،جریسسان
انقالبی بسسسیار
«کار نوین» و غسسیره همگی بسسا وزنهسسای برابسسر همزیسسستی دارنسسد .آنچسسه الزم اسسست ،تحسسول
ِ
کنونی هیچ یک از ما نگنجد.
ژرفتریست که شاید در تصو ِر
ِ

کنونی فلسفهی ضد رئالیسم بر آن است که ما هیچگاه نمیتوانیم دلیل و برهسسان کسسافی
سوال :یک روایت
ِ
استعالیی عینی 38بهدست بیاوریم .نزد رئالیستها ،چنین درکی ،برای مثسسال بسسا
برای داعیهی وجود حقایق
ِ
نظر به ریاضیات ،آشکارا نادرست است؛ زیرا حقیقت در چنین موضوعاتی هیچ ربطی به دانش فعلی مسسا یسسا

36

axiological necessity
a programme of feasible transition
38
objective transcendental truths
37
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نهایی دانش بشری ندارد .مایلم موضع شما را در اینباره بدانم؛ و اینکه اصوال رئالیسم انتقادی
حتی دامنهی ِ
در برابر اینگونه دیدگاههای تخصصیت ِر ضد رئالیستی چه حرفی برای گفتن دارد.
باسکار :بنا بر استدالل من ،حقیقت چهار جنبه/وجه دارد :اول ،اعتماد (  ،)fiduciaryکه جنبهی ذاتی علم یا
دانش است  -گفتن اینکه چیزی حقیقی/درست ( )trueاست ،بهمعنای آن است که بگوییم« :به من اعتماد
کن؛ و بر مبنای این حرف ،عمل کن» .کام ً
ال بدیهی است که ما باید یک مفهوم عملی/شدنی (  )workableاز
حقیقت داشته باشیم تا بتوانیم در دنیایی کسسه تنهسسا درک محسسدودی از آن داریم ،زنسسدگی کسسنیم .این یسسک
ضرورت عملگرایانه 39است .هرقدر این جنبه از حقیقت با قوت بیشسستری توسسسط سسسایر جنبههسسای حقیقت
پشتیبانی گردد ،قوت و استحکا ِم بیشتری خواهد داشت.
وجه دو ِم حقیقت ناظر بر آن است که حقیقت همانا بهطور ایجابی قابل اثبات 40اسسست؛ یعسسنی دومین جنبهی
شناختی آن است .در دنیایی که در آن برای رویارویی با هر مسالهی مشخص میبایسسد به
حقیقت ،وجه معرفت
ِ
سل ممکن بسسرای
شیوهای معین ،و نه هر شیوهی دلخواهی ،عمل کنیم ،هیچ گریزی از انگارهی بهسسترین دالیس ِ
عملکردن بهشیوهای معین (بهجای شیوههای دیگر) وجود ندارد.
حال به مفهومی میرسیم که در پس دو مفهوم نخست نهفته است ،یعنی این اندیشسسه کسسه حقیقت مطلسسق
است .گفتن اینکه چیزی حقیقی/درست است ،همانند آن اسسست کسسه بگسسوییم این همسسان روشیسسست کسسه
کنش آگاهانسسه/عامدانسسه ( )intentionalو لسسذا
واقعیت برقرار است [عمل میکند] .این امر برای هر تصوری از ِ
برای هسسر تصسسوری کسسه مسسا بهمسسنزلهی انسسسان میتسسوانیم داشسسته باشسسد مطلقسسا ضسسروری 41اسسست .چسسرا کسسه
ست خسسود دارد :یکی ،بسساور ( )belief؛ و دیگسسری،
نیتمندی/قصسسدیت ( )intentionalityدو چسسیز را پیشانگاشس ِ
جهتگیری ( )orientationبرای عمل به آن باور بهشیوهای معین .بهبیان سادهتر ،انسانها بدون باورهاشان،
انسان نیستند .بنابراین ،تعهد به باورها بهسسسان اندیشسسههایی کسسه تبسسیینگ ِر ( )expressiveواقعیت هسسستند،
زندگی اجتماعی است.
خصلت استعالیی هر نوع
ِ
اکنون باید پرسید :در پشت

اخالقی اثباتشسسده (attested
حقیقت یک گزارهی علمی یا
ِ
ِ

 )wellچسسه چسسیزی

نهفته است  -مث ً
ال در پس این گزارهی تجربی که زمردها طول موج معیسسنی از نسسور را منعکس میکننسسد .در
حقیقت آن حقیقت؛ یسسا واقعیسستی کسسه آن حقیقت را خلسسق
ِ
اینجا گزارهای از مرتبهی باالتر جای دارد؛ یعنی
میکند .درخصوص گزارهی مربوط به زمرد این واقعیت عبارتست از ساختار اتمی بلور و ماهیت طولمسسوج
نوری که به شکلی مشخص منعکس میگردد .برای مثال ،آنچه گزارهی «اگر سقراط یک انسان است ،بایسسسد
بمیرد» را حقیقی/درست میسازد آن است که سرشت انسانها فانی و میراست .این گزارهی اخیر در سسسطح
حقیقت سسسطح
ِ
باالتری قسسرار دارد .و همین

بسساالتر (level truth

سی
ِ
 )higherاسسست کسسه
حقیقت تعمیمبخشس ِ

39

pragmatic necessity
warrantedly assertable
41
absolutely indispensable
40
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پردازی
ِ
کلی/جهانشمول 42را پایهگذاری میکند [بنا مینهد]؛ و این همان نوع گزارهایسسست کسسه در مفهسسوم
مطلق حقیقت 43بیان میگردد.
ِ
سطح باالتر ،همان واقعیت است ،و این همانا واقعیت است که واقعیتهای دنیسسسوی
بنابراین ،حقیقت در این ِ
(realities

سق حقیقت بسسدانها اسسستناد میکسسنیم [متوسسسل
پردازی مطلس ِ
ِ
 )mundaneرا که در برداشت/مفهوم

میشویم] ،پایهگذاری میکند یا آنهسسا را تشسسکیل میدهسسد .و همانسسا برداشسست مطلسسق از حقیقت اسسست کسسه
اجتمسساعی مسسا از حقیقت را پشسستیبانی میکنسسد .پس ،راه گریسسزی از
برداشسستهای معرفتشسسناختی یسسا
ِ
سی
هستیشناسی وجود ندارد .و تنها راهحل بسسرای همهی اشسسکال شسسکاکیتی کسسه کسسل سسسنت معرفتشناسس ِ
رئالیسم مورد اشارهی شما را هم شامل میشود) ،دیدن این مساله اسسست کسسه
تجربهگرا ایجاد کرده (که ضد
ِ
تمام آنچه ما در علم یا اخالقیات یا هر شکل دیگری از حیسسات میکوشسسیم انجسسام دهیم ،طسسرح داعیههسسای
ستی آنهسسا بهدلیسسل سرشسست
خطاپذیر 44دربارهی جهان است؛ داعیههایی که اگر درست/حقیقی باشسسند ،درسس ِ
واقعی هستیها ،موجودات و چیزهاست ،یعنی بهدلیل سرشت واقعی جهان ،کام ً
ال مستقل از داعیههسسای مسسا
ِ
کلی اثباتشسسده یسسا دیگسسر داعیههسسای
واقعی هستیست که تعمیمهای
تجربی ِ
ِ
[دربارهی آن] .و این سرشت ِ
مند 45اثباتشده دربارهی جهان را شالودهگذاری میکند؛ تعمیمها و داعیههایی که بدون آنها هرگونسسسه
گزاره ِ
علم ،گفتمان ،کنش و قصدیتی امکانناپذیر میبود .از حقیقت هیچ گریزی نیست.

سوال :در پایان ،میتوانید بگویید که اکنون بر روی چه موضوعی کار/فکر میکنید و موضوع کتسساب بعسسدی
شما چیست؟
باسکار :درحال حاضر مشغول تحقیق برای شناسایی راهی هستم که بتسسوانیم منسسابع نهفتسسه در سسسنتها و
جهانبینیهای غیرغربی را بازیابی کنیم .بر روی کتابی بهنام «شرق و غرب» کار میکنم ،46که در کنار یک
مؤلفهی نظری ،حاوی مؤلفهایست که بهلحاظ فرم همهپسندتر ( )popularاست و درواقع شکل یک ُرمان را

میگیرد .این موضوع ارتباط نزدیکی دارد با یکی از پاسخهای قبلیام؛ چون بهباور من اگر بخواهیم از منسسابع
سدیل حقیقی در برابسسر سسسنتهای برآمسسده از
فرهنگی و معنویای برخوردار شسسویم کسسه بسسرای ایجسساد یسسک بس ِ

سرمایهداری و فراروی از این سنتها و غیره بدانها نیاز داریم ،میباید عالوه بر سنتهای غربی ،سسسنتهای
سک معاصسسر ،برآمسسده از منسسابع یونسسانی و
برآمده از شرق را نیز مورد استفاده قرار دهیم .سنت فلسفی آکادمیس ِ
سنتهای مسیحیست؛ اما با نگاهی به فلسفهی باستانی هندو ،بودیسم ،مکتب کنفوسیوس ،اسالم و غسسیره،
که همزمان بازگشتیست برای واکاوی در خاستگاهها و ریشههای مسیحیت ،محتمال به منابعی برای تحقق
پتانسیل حقیقی بشر و نجات سیارهی زمین دست خواهیم یافت.
ِ
42

truth of the universal generalisation
the absolute conception of truth
44
fallible claims
45
propositionalised claims
43

 46این کتاب سرانجام با عنوان زیر منتشر گردید:
Roy Bhaskar (2000): From East To West: Odyssey of a Soul; Routledge, 2000.
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این تحقیق ،همچنین با احساس دیگری در من پیوند دارد :اینکه حس میکنم فلسفهی غربی نهتنها به
سنتهای بسیار محدودی تکیه زده است ،بلکه در حالتی تقریب سًا دسسسترسناپذیر[ 47بسسرای عمسسوم] هم قسسرار
گرفته است .من از این تناقض آگاهم که [در آثارم] به شکلی نسبتًا دسترسناپذیر دربسسارهی رهسسایی انسسسان
سخن گفتهام .بنابراین ،در حال نوشتن داستانی هسسستم کسسه امیسسدوارم بهطسسور عسسام [بسسرای همگسسان] قابسسل
دسترسی باشد؛ گو اینکه این کتاب توسط آثار نظریام پشتیبانی میشود.

* * *
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