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به مناسبت درگذشت روی باسکار
یکیس ازس تاثیرگذارترینس صداهاس درس فلسفهس یس علمس وس یکس انقلبییس سیاسی

نویسنده :دیوید گِبرِببر
برگرفته از گاردین ۲۴ ،دسامبر ۲۰۱۴
ترجمه :امین حصوری

روی باسکار ) ،(Roy Bhaskarکه به تازگی در سن هفتاد سالگی در اثر نارسایی قلبی درگذشته است ،پیش
از آنکه به پژوهش فلسفی روی بیاورد ،در اواخر دههی  ۱۹۶۰به تدریس اقتصصصاد در آکسصصفورد مشصصغول
بود .۱او با این دریافت که علم اقتصاد ]متعارف[ دربارهی مهمترین موضوعات دنیای واقعی یعنی ثروت و
فقر جهانی واقعاا چیز مفیدی برای گفتن ندارد ،پژوهشهایی را آغاز کرد که به پایهگذاری مکتصصب فلسصصفی
رئالیسم انتقادی ) (critical realismمنجر شد.
دورهی درسِبی ترکیبی موسوم به  PPEدر آکسفورد – که شامل فلسفه ،سیاست و اقتصاد بصصود] -بصصه طصصور
معمول[ فرصتی برای آموزش و تربیت سیاستمداران محتمل آتی و مدیران جصصامعه کارکنصصان دولصصتی )
 (civil servantsفراهم میکرد؛ کسانی که بیشتر محتمل بود که مشکلت جامعه را حفصصظ کننصصد و حصصتی
آنها را تشدید کنند ،تا اینکه آنها را حل کنند .اما باسکار بر آن بود که ابزارهصصایی بصصرای فهصصم مسصصایل
جامعه به روشی عمیقتر و ساختاریتر فراهم کند؛ ابزارهایی که بصصه کمصصک آن بتصصوان ایصصن مسصصایل را در
جایگاه درستشان قرار داد.
باسکار از مدتها پیش دریافته بود که مساله ابعاد ژرفتری دارد :علم غربی و خود نظریهی اجتماعی بر
سلسلهای از اشتباهات فکری/عقلنی ) (intellectualمتکی بودند که متأثر از آنها دوگانههای غلطی نظیصصر
فردگرایی در برابر جمعگرایی یا تحلیل علمی در برابر نقد اخلقی خلق شده بود .از دید باسکار مهمتریصصن
این اشتباهات چیزی است که وی آن را »لغزش/مغلطهی معرفصصتی« ) (epistemic fallacyمینامصصد و در
 .۱اشارهی مولف نیازمند توضیحی تکمیلی است :مرحلهی نخست تحصیلت دانشگاهی باسکار ،دورهای سهساله در رشصصتهی
ترکیبی »فلسفه ،سیاست ،و اقتصاد« در کالج بالیول ) (Balliolآکسفورد بود که وی آن را در سال  ۱۹۶۶با درجهی ممتاز بصصه
پایان رسانید .پس از آن ،باسکار بین سالهای  ۱۹۶۷تا  ۱۹۷۳به پژوهش و تدریس اقتصاد در کالج پمبروک )(Pembroke
آکسفورد اشتغال داشت .او از سال  ۱۹۷۱پژوهش فلسفی خود را به عنوان دانشجوی دکترا در کالج لینصصاکر ) (Linacreآغصصاز
کرد] .رجوع کنید به اینجا / .م[.
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]حوزهی[ مطالعات متعارف دربارهی چگونگی کسب شناخت ،یا معرفتشناسی ،رخ میدهد .فلسفه تقریباا
به طور ثابت و پایداری این پرسش را که »آیا جهان وجود دارد؟« با این پرسش که »آیا میتوانیم ثصصابت
کنیم که جهان وجود دارد؟« یکسان گرفتهاند .در حالیکه کام ا
ل محتمل است که جهان وجود داشته باشد
بیآنکه ما قادر به اثبات آن باشیم ،چه رسد به آنکه بتوانیم دانش مطلقی از هر آنچه در آن است کسب
کنیم.
به این طریق ،روی باسکار از دو اردوگاه پوزیتیویسم و پستمدرنیسم سخن میگوید کصصه اندیشصصهی چصصپ
بدانها تقسیم شده است و هر یک نسخههایی از خطای بنیادی یکسانی را تکرار میکنند :پوزیتیویسصصصتها
بر این پایه که جهان وجود دارد چنین فرض میکنند که ما سرانجام باید بتوانیم شناخت کاملی از جهصصان
به دست آوریم که توان پیشبینی دقیقی به ما بدهد؛ در مقابل ،پستمدرنیستها کصصه بصصه امکصصان چنیصصن
شناختی باور ندارند ،چنین نتیجه میگیرند که ما هرگز نمیتوانیم از »واقعیت« سخن بگصصوییم .درحصصالیکه
چیزهای واقعی -در حقیقت -دقیقاا آنهایی هستند که ویژگیهای آنها هرگصصز در اثصصر ]نصصوع شصصناخت و[
نحوهی توصیفاتی که ما میتوانیم از آنها به دست بدهیم زایل نمیشصصود .مصصا تنهصصا نسصصبت بصصه چیزهصصایی
میتوانیم شناخت جامعی داشته باشیم که خودمان آنها را ساختهایم.
باسکار در رهیافت خود برداشتی از روش استدلل استعلیی )ترافرازندهی( امانوئل کانت را اقتبصاس کصصرد
که متکی بر این پرسش است» :چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا آنچه ]به نحو معینصصی[ میشناسصصیم،
]شناختی[ حقیقی/درست باشد؟« .بر همین مبنا باسکار چنین اسصصتدلل میکنصصد کصصه در حصصوزهی علصصم ،دو
پرسش باید به طور همزمان مطرح گردد :نخست آنکه» :چرا آزمایشهای علمی امکانپپپذیر اسصصت؟«؛ و
دیگر آنکه» :چرا -برای دستیابی به شناختی تحقیقپذیر ) (verifiableاز آنچه دانشصصمندانن قصصوانین طصصبیعی
مینامند -آزمایشهای علمی ضروریهستند؟« .چرا تصصدارک وضصصعیتی کصصه تحصصت آن بتصصوان آنچصصه رخ

میدهد را به دقت پیشبینی کرد امکانپذیر است؟ نظیر حرارت دادن به آب در یک محیط کنترل شده
تا یک دمای معین؛ اما ،چرا نمیتوان پیشبینیهای مشابهی را ،فارغ از میزان دانش علمِبی در دسترس ،در
مورد وضعیتها و چینشهای طبیعی انجام داد؟ از جمله اینکه هنوز نمیتوانیم بصصه طصصور اطمینانبخشصصی
وضعیت آبوهوا را پیشبینی کنیم .به بیان دیگر ،چرا کار بسیار عظیمی میطلبد تا بتوان وضصصعیتی خلصصق
کرد که در آن آنچه رخ خواهد داد ]به طور پیشینی[ قابل شناخت باشد؟
نتیجهگیری باسکار آن بود که جهان باید دربردارندهی ساختارها و سصصازوکارها ]مکانیسصصمها[ی موجصصود و
مستقلی باشد که کام ا
ل واقعی هستند ،امصصا ایصصن سصصاختارها و سصصازوکارها همچنیصصن بایصصد -بصصه تعصصبیر وی-
»لیهمند« ) (stratifiedباشند .واقعیت شامل »سطوح برآمصد/برآینصصد« ) (emergent levelsاسصت؛ بصرای
مثال ،شیمی از ]دل[ فیزیک برمیآید ،به طوری که قوانین علم شیمی دربردارندهی قوانین فیزیکی هستند،
اما قابل تقلیل )فروکاستن( بدانها نیستند؛ زیستشناسی از ]دل[ شیمی برمیآیصصد ،و نظصصایر ایصصن .در هصصر
سطح ،چیز بیشتری وجود دارد ،چیزی از نوع جهش به سطح جدیدی از پیچیدگی ،یا حتی جهش به سطح
ت آزادتر از
جدیدی از »آزادی« )آنچنانکه باسکار آن را مینامد( .باسکار بر این باور است که یک درخ ن
یک صخره است ،همچنانکه یک انسان آزادتر از یک درخت است .بنابراین کاری که یک آزمایش علمی
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]در بررسی یک پدیدهی معین[ انجام میدهد آن اسصصت کصصه همه چیصصز ]مربصصوط بصصه آن پدیصصده[ را دور
میریزد ،به جز سازوکاری معین در یک سطح برآمد از واقعیت .انجام چنین عملی کار عظیمصصی میطلبصصد.
اما در وضعیتهای ]مربوط به[ دنیای واقعی ،نظیر آبوهوا ،همواره انصصواع مختلصصف سصصازوکارها از سصصطوح
برآیند مختلف به طور همزمان عمل میکنند ،و نحوهای که آنها با یکدیگر تعامل میکننصصد ،همصصواره بصصه
طور ذاتی/اساسی )  (inherentlyپیشبینیناپذیر است.
کتابهای دربردارندهی این ]مرحله از[ پژوهشهای فلسفی باسکار ،یعنی» :یک نظریهی رئالیستی علم۱) «۲
 (۹۷۵و »فلسفهی ناتورالیسم ،(۱۹۷۹) «۳روی باسکار را به یکی از نافذترین صداهای ساحت فلسفهی علم
بدل ساختند.
او بعدها رهیافت رئالیسم انتقادی را -همچنین -در نقد مکتب »رئالیسم جدیِبد« )  (new realismتونی بلر )
 (Tony Blairبه کار گرفت .بنا به نظر باسکار ،این نگرش پرمدعا کصه تنظیصم و تعصدیلی دیرهنگصام بصرای
واقعیتهای حیات سیاسی بود ،قادر به شناسایی سصصاختارهای زیریصصن و مکانیسصصمهای برسصصازندهای ماننصصد
مالکیت خصوصی و استثمار نیروی کار نبود؛ درحالیکه همین ساختارها و مکانیسمها تولیدکنندهی پدیدهها
و رویدادهای مشاهدهپذیری نظیر دستمزد پایین و شرایط کاری طاقتفرسا و تحملناپذیر هستند .به بیان
دیگر» ،حزب کار جدید« ) (New Labourبر مبنای سطحیترین نوع رئالیسم پایهریزی شده بود .باسصصکار
ایصصن نقصصد و سصصایر دللتهصصای سیاسصصی رهیصصافت فلسصصفی خصصود را در اواخصصر دههی هشصصتاد در سلسصصله
»کنفرانسهای سوسیالیستی چسترفیلد «۴در »گروه کاری فلسفه« )با همراهی تونی بن ۵و رالف میلیبانصصد(۶
ارائه کرد .این اثر سرانجام در سال  ۲۰۱۱تحت عنوان »بازیابی واقعیت «۷منتشر گردید.8

2. Roy Bhaskar (1975): A Realist Theory of Science
3. Roy Bhaskar (1979): The Possibility of Naturalism
4. Chesterfield Socialist Conferences
5. Tony Benn
6. Ralph Miliband
7. Roy Bhaskar (1989): Reclaiming Reality: A Critical Introduction to Contemporary Philosophy

 .8در واقع ،کتاب »بازیابی واقعیت« نخستین بار در سال  ۱۹8۹منتشر شد ،و باسصصکار در مقصصدمهی آن یصصادآور میشصصود کصصه
مقالهی اول این کتاب ،پیشتر در یکی از نشستهای »کنفرانسهای سوسیالیستی« ارائه شده است .اگر چصصه باسصصکار در ایصصن
مقدمه اذعان میکند که بخشی از اندیشههای طرح شده در این اثصر ملهصم از مشصارکت فعصال وی در مباحثصات مربصوط ب ه

»کنفرانسهای سوسیالیستی« بوده است ،اما -بر خلف ارجاع دیوید گربر-به نظر میرسد مشارکت باسصصکار در ایصصن فعصصالیت

سیاسی-فلسفی )در نیمهی دوم دههی هشتاد( ،عمدتا در کتاب دیگری -با ویراستاری و مقالت متعددی از باسکار -به طصصور
مکتوب بازتاب یافته بود ]م:[.
Bhaskar, R., & Edgley, R. (Eds.). (1991): A meeting of minds: Socialists discuss philosophy.
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روی باسکار یک انقلبی سیاسی بود .هدف وحدتبخش آثار او پایهگذاری مسیری بود که به میصصانجی آن
پیگیری دانش فلسفی ضرورتاا متضمن دگرگونی اجتماعی باشد؛ ]چرا کصصه[ مبصصارزه بصصرای آزادی و طلصصب
دانش در نهایت یکی ]از یک جنس[ هستند.
شیوهی رویارویی باسکار با جهان ،مواجههای با چشمان باز ،سرخوش و رها از قیدهای عملی ) (impractical
بود که با تکامل و یادگیری مدوام همراه بود .او در مسیر پژوهشهایش به طور پیوسته بصصه پیشصصرفتهای
تازهای دست یافت .در دههی  ۱۹۹۰باسکار اعلم کرد که دیالکتیک هگلی )شامل یصصک گصصزاره ،سصصویهی
متضاد آن ،و فراروی از آن دو( نسخهای غریصصب و نامتعصصارف ) ،(oddامصصا بصصدیع ) (idiosyncraticاز یصصک
قاعدهی جهانی است که پایهی اندیشه و یادگیری انسصصان را شصصکل میدهصصد .ایصصن سصصرآغازی بصصود بصصرای
مرحلهی دوم پژوهشهای فلسفی باسکار ]کصصه پیرامصصون روش دیالکتیصصک و دیصصالکتیکی کصصردن فلسصصفهی
رئالیستی ۹خود او انجام شد/م .[.بخشی از این پژوهشها در کتابی بصصا عنصصوان »افلطصصون و غیصصره :مسصصایل
فلسفه و راهحل آنها « ۱۰گردآوری و منتشر شده است؛ نامگصصذاری بلنصصدپروازانهی ایصصن اثصصر ملهصصم از ایصصن
جملهی مشهور نورث وایتهد است» :تمامی فلسفه حاشیهنگاری ]یا پانوشتی[ بر آرای افلطون است«.
در همین خصوص ،باسکار به این دریافت رسید که سخن وایتهصد تنهصصا نصاظر بصر فلسصصفهی غربصصی اسصت؛
درحالیکه ارج نهادن به گسترهی کامل اندیشهی انسانی همچنین نیازمند گشودگی نسصصبت بصصه فلسصصفهی
شرقی ]و به شمار آوردن آن[ است .این به معنای آن است که باورهای معنصصویتگرا بایصصد جصصدی گرفتصصه
شوند و این همان حوزهای از تجارب انسانیست که سنت نظری چپ آن را بصصه راسصصت بنیصصادگرا وانهصصاده
است .باسکار در شماری از آثارش ،به ویژه در کتاب »فلسفهی فرا-واقعیت :خلقیصصت ،عشصصق و آزادی«۱۱
استدلل میکند که تجارب معنوی باید به عنوان ویژگی ثابتی از حیات روزانه در نظر گرفته شوند؛ اینکصصه
هر کنش ارتباطی موفقیتآمیز ،در عمل نمونهایست از اصل معنوی وحدت )نفی دوگانگی ،(nonduality
جایی که هر دو طرف ]ارتباط[ به طور موقتی شخص واحدی میشوند.
این گسترشیابی نظری موجب ایجاد چالشها و ستیزهای داغی میان پیروان نظصصریهی رئالیسصصم انتقصصادی
گردید؛ اما باسکار با سخاوت طبع و سرزندهگی بلندنظرانهاش همصصواره نقصصش فعصصالی در »مرکصصز رئالیسصصم
انتقادی« )  (Centre for Critical Realismو »مرکز جهانی رئالیسم انتقادی« ) International Centre for

 (Critical Realismایفا کرد و همیشه سرشار از ایدهها و بصیرتهای نو و نیز محرک پروژههای پژوهشی
تازه بود.

 .۹از کتاب زیر به عنوان مهمترین اثر باسکار در زمینهی دیالکتیک یاد میشود ]م:[.
Roy Bhaskar (1993), Dialectic: The Pulse of Freedom
10. Roy Bhaskar (1994): Plato Etc: The Problems of Philosophy and Their Resolution
11. Roy Bhaskar (2002): The Philosophy of MetaReality: Creativity, Love and Freedom
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فشردهیباسکار

زندگینامهی

روی باسکار به سال  ۱۹۴۴در منطقهی تدینگتون ) (Teddingtonدر حومهی جنوب غربی لندن بصصه دنیصصا
آمد .پدرش یک پزشک عمومی هندیتبار بود و مادرش زنی انگلیسصصی بصصود کصصه بصصه حصصرفهی مصصدیریت
صنعتی اشتغال داشت .۱۲پس از پایان تحصیلت مقدماتیاش در مدرسهی سنت پاول )،(St Paul’s school
باسکار جوان دورهی ترکیبی »فلسفه ،سیاست و اقتصصصاد« ) (PPEرا در کالصصج بصصالیول دانشصصگاه آکسصصفورد )
 (Balliol College, Oxfordآغاز کرد و در سال  ۱۹۶۶با درجهی عالی آن را به پایان رساند .باسصصکار در
سال  ۱۹۷۱با هیلری وینرایت )  ،(Hilary Wainwrightیکی دیگر از دانشآموختگان برجستهی این دوره
ازدواج کرد و این دو تا پایان زندگی باسکار همکاری فکری و سیاسی نزدیک خود را حفظ کردند.۱۳
]باسکار تحقیق رسالهی دکترای خود را با موضوع »همخوانی نظریهی اقتصادی با کشورهای توسعهنیافته«
آغاز کرد ،اما مدتی بعد با عزیمت به کالج نوفیل ) (Nuffield Collegeتحقیصصق در بصصاب »فلسصصفهی علصصوم
اجتماعی« را زیر نظر رام هری ) ،(Rom Harréاز چهرههای فلسفی برجستهی آن زمان انگلستان ،آغصصاز
کرد که این یک نیز کمی بعد به موضوع »فلسفهی علوم طبیعی« تغییر یافت .حاصل پژوهشهای باسصصکار
در این زمینه به سال  ۱۹۷۵در قالب کتاب »نظریهی رئالیستی علم« انتشار یافت که به اثری شصصاخص و
کلسیک در این حوزه بدل شد ،که درواقع مانیفسصصت مکتصصب »رئالیسصصم انتقصصادی« محسصصوب میشصصود/ .
افزودهی م) .ترجمه از مدخل ویکیپدیا([
روی باسکار در سراسر دورهی فعالیت حرفهایاش علیه خصلتهای حاکم بر فلسفهی آکادمیک متعصصارف
مبارزه کرد .باسکار در ادامهی فعالیت آکادمیک خود در دو کالج وابسته به دانشصصگاه آکسصصفورد ،از سصصال
 ۱۹۷۵به تدریس فلسفه در دانشگاه ادینبورگ )اسصصکاتلند( پرداخصصت ،و سصصپس بصصه دانشصصگاه ساسصصکس )
 (University of Sussexنقل مکان کرد .او همچنان به عنوان استاد مهمان در برخی مراکز دانشگاهی در
سوئد ) (Uppsalaو نروژ ) (Tromsøبه تدریس فلسفه پرداخت .باسکار در سال  ۲۰۰8به دلیل پیشصصرفت
بیماری شارکو ) ،(Charcot diseaseیکی از پاهای خود را از دست داد و از آن پصصس بصصه کمصصک ویلچصصر
حرکت میکرد .تکیهگاه مالی باسکار در سالهای پایانی حیاتاش ]از سال  ،[۲۰۰۷حقوق ماهانهی انصصدکی
 .۱۲پدر و مادر باسکار هر دو به یک گرایش معروف معنویتگرایی غربی ،موسوم به تئو-صوفیسم ) (Theosophismتعلق
خاطر داشتند] .م[.
 .۱۳هیلری وینرایت ) (Hilary Wainwrightمحقق جامعهشناس ،فمینیست و فعال سیاسی سوسیالیست و منتقد اجتماعی

بود .او در کنار فعالیتهای آکادمیک ،از اعضای تحریریهی نشریات معتبری نظیر  Red Pepperو New Left Review

بود .از میان آثار پژوهشی او میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد:

Wainwright H. [co-author] (1980) Beyond the Fragments: Feminism and the Making of Socialism
Wainwright H. (1994) Arguments for a New Left: Answering the Free-market Right
Wainwright H. (2003) Reclaim the State: Experiments in Popular Democracy
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بود که به عنوان پژوهشگر نیمهوقت از دپارتمان آموزش ) ،(Institute of Education: IoEوابسته به
دانشگاه یو.سی.ال .لندن ،دریافت میکرد .۱۴اما بهرغم این تنگنا ،باسکار تا واپسصصین دم حیصصاتش ،همچنصصان
شور و خلقیت بیهمتا و نیز مهربانی و شوخطبعی استثناییاش را حفظ کرد.
روی باسکار در  ۱۹نوامبر  ۲۰۱۴دیده از جهان فرو بست.
* * *
منبع :متن فوق ترجمهایست از:
Roy Bhaskar obituary

) (One of the most influential voices in the philosophy of science and a political revolutionary
By David Graeber, Dec. 24, 2014

* * *
یادداشتمترجم:
اگر بنا باشد بررسی تاریخ اندیشهها به جایی فراتر از تفرجگاههای رایج فلسفی راه برود ،بصصرای رجصصوع بصصه
آرای اندیشمندان جریانساز باید به خطوط کلی نیاز امروزیمان بصه آرای آنهصا واقصصف باشصصیم .بصر ایصصن
اساس ،ترجمهی حاضر در معرفی )و بزرگداشت( روی باسکار هم به طور ضمنی حامل این پرسش اسصصت
که »فلسفهی روی باسکار به چه کار ما و جنبش کمونیستی میآید؟« .آنچه در پی میآید پاسخ فشرده و
اشارهوار مترجم به همین پرسش است:
فلسفه -به تعبیری که باسکار از آن ارائه میدهد -به طور کلصصی میکوشصصد بصصر ابزارهصصا و پیشفرضهصصای
شناخت ما روشنی بیافکند و با نگصصاه نقصصادانه بصصه ایصصن ابزارهصصا و پیشفرضهصصا ،امکصصان شصصناخت ژرفتصصر،
نظاممندتر و خودآگاهتر را فراهم میسازد .دامنهی این شناخت بسیار گسترده اسصصت و از شصصناخت علمصصی
متعارف و دانش اجتماعی تا حوزههای دیگر شناخت ،و حتی منابع آگاهی روزمرهی ما را در بصصر میگیصصرد.
فلسفهی باسکار -و به ویژه فلسفهی علم او -حوزهی معرفتشناسی را در پیوند با حصصوزهی هستیشناسصصی
واکاوی میکند و معرفتشناسی بدیلی ارائه میکند که در آن از یکسو فرآینصصد شصصناخت دارای مصصاهیتی
اجتماعی و تاریخی است و در نتیجه خصلتی جمعی و پویا دارد؛ و از دیگصصر سصصو ،هستیشناسصصنی مسصصتقل از
معرفتشناسی است و هستی متعین ابژه ،مسیر شناخت را -در تعامل با ذهنیصت سصصوژه -تعییصصن میکنصصد.
انگیزهی اصلی باسکار در کارهای نظری اولیهاش رویارویی با سصیطرهی انسصانمحوری فلسصفی )محصوریت
سوبژکتیویته( بر نحلههای رایج فسلفهی غربی است که به نفصصی هستیشناسصصی و خلصصق انصصواع جدیصصدی از
 .۱۴باسکار از سال  ۱۹8۲فعالیت آکادمیک تماموقت خود در سمت پروفسور را رها کرد تا مجال بیشتری برای نوشتن آثارش و

بسط فلسفهی رئالیسم انتقادی بیابد؛ گرچه او همچنان تا مدتها به ت دریس پ ارهوقت در برخ ی مراک ز دانش گاهی -از جمل ه در
اسکاندیناوی -ادامه داد] .رجوع کنید به اینجا / .م[.
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ایدهآلیسم راه میبرد .در مقابل ،باسکار بار دیگر در آثار خود بصصه اهمیصصت سصصاحت هستیشناسصصی ارجصصاع
میدهد و در این راستا نوعی نظریهی ماتریالیسم رئالیستی را پرورش میدهد ،که »رئالیسم انتقادی« نصصام
گرفته است .رئالیسم انتقادی و امتداد آن در سصصاحت نظصصریهی اجتمصصاعی )چنصصانکه بصصرای مثصصال در اثصصر
»ناتورالیسم انتقادی ۱۹۷۹-آمده است( به طور مشخص دو بنیان مسلط در نحلههای فلسفی معاصر را به
چالش میکشد :یکصصی پوزیتیویسصصم و دگمهصصای تجربهگرایصصانهی آن؛ و دیگصصری نوکصصانتیگرایی و آمصصوزهی
محوری آن؛ یعنی مقدمانگاری معرفتشناسی بر هستیشناسصصی ،کصصه اشصصکال تصصازهای از آن در اندیشصصهی
پستمدرنیسم احیاء شده است.
پیشزمینهی تاریخی تلش نظری باسکار به دورانی بازمیگردد که متأثر از بحصران مارکسیسصم رسصمی و
اردوگاهی و التهابات سیاسی و فرهنگی علیه آن ،جایگاه نظریات مارکس در فضای روشنفکری و آکادمیک
اروپصصای غربصصی نیصصز رو بصصه افصصول میرفصصت؛ رونصصدی کصصه از میصصانهی دههی شصصصت میلدی و بصصا رواج
نظریهپردازیهای اجتماعی و فلسفی در واکنش به دستگاه مارکسی ،یا با نفی و نادیصصدهانگاری آن متصصداول
میشد .باسکار که به عنوان یک آکادمیسین جوان سوسیالیست در چنین فضایی پرورش یافته بود بصصر آن
بود تا شالودههای فلسفی محکم اندیشهی مارکس را نشان دهد و با تصریح و بسط آنهصصا ،بصصه سصصهم خصصود
نظریهی مارکسی را در برابر دستگاههای فلسفی رقیب و نسخههای متاخر فلسفهی بورژوایی تقویت کنصصد؛
انگیزهای که پیش از او اندیشمندانی مثل لوییآلتوسر را درگیر پژوهشهای وسیع کرده بصصود و از انتهصصای
قرن بیستم تا کنون نیز نحلههای بسیاری از پژوهشگران مارکسی را به خود مشغول داشته است .بررسی
روند عینی این تلشها و از جمله دستاوردهای روی باسصصکار در ایصصن مسصصیر نیازمنصصد مطالعصصاتی جصصدی و
گسترده است که بیگمان غنای دانش مارکسیسصصتی در گصصرو جصصدیت در آنهاسصصت] .فصصروغ اسصصدپور -در
ادامهی تلش ارزشمندش برای معرفی آرای روی باسکار به مخاطبصصان فارسصصیزبان -در مجمصصوعهی دوم
شرح آرای باسکار ۱۵کوشیده است اهمیت آرای باسکار را در پیوند با اندیشهی مارکسیستی روشن سازد[.
طی حدود چهار دههی اخیر با افول جهانی اندیشهی مارکسیستی ،نحلههایی در ساحت اندیشصصهی فلسصصفی
چپ نفصوذ یافتهانصد )نظیصر صصورتبندیهای مختلصف پساسصاختارگرایی و پستمدرنیس م( کصه بهرغصم
دغدغههای ضدسرمایهداری ،به لحاظ بیتصصوجهی بصصه سصصاحت هستیشناسصصی و بهتعلیصصق درآوردن امکصصان
شناخت نظاممند ،شانهبهشانهی اندیشههای فلسفی بورژوازی )و شاخصهای پوزیتویویستی و نوکصصانتی آن(
حرکت کردهاند .تأثیرات واقعی این روند ذهنی بلندمدت بر رونصصد پیکارهصصای گفتمصصانی و ایصصدئولوژیک و
تبعات سیاسی آنها ،در کنار ضرورت امروزی بازسازی اندیشهی مارکسیستی شصصاید دلیلصصی کصصافی بصصرای
مطالعهی آرای روی باسکار باشد.
 .۱۵فروغ اسدپور» :رئالیسم انتقادی؛ در معرفی و نقد آرای روی باسکار« ،نشریهی آلترناتیو ،تیرماه ) .۱۳۹۰دریافت نسخهی
پی.دی.اف(.
فروغ اسدپور» :رئالیسم انتقادی و تصریح شالوده های فلسفی مارکسیسم« ،نشریهی کنصصد و کصصاو ،بهمنمصصاه ) ۱۳۹۴دریصصافت

نسخهی پی.دی.اف(.
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فلسفهی باسکار بیتردید به ما کمک میکند که بار دیگر و با توشهای غنیتر به پرسش مهم ی بصازگردیم
که کارل ککرش )به سال  (۱۹۲۳برجسته سصصاخته بصصود و همچنصصان نیصصز موضصصوعیت دارد» :نسصصبت میصصان
مارکسیسم و فلسفه چیست؟«

