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باسکار روی درگذشت مناسبت به

ییس سیاسی یکیس ازس تاثیرگذارترینس صداهاس درس فلسفهس یس علمس وس یکس انقلب

ِبب�ر دیویدنویسنده:  ِب�ر گ
۲۰۱۴ دسامب�ر ۲۴ ،گاردین از ب�رگ�رفته

ت�رجمه: امین حصوری

 پیشاست، درگذشته قلبی نارسایی اث�ر در سالگی هفتاد سن در تازگی به که ،)Roy Bhaskar( باسکار روی
مشصصغول آکسصصفورد در اقتصصصاد تدریس به ۱۹۶۰ ی دهه اواخ�ر در ورد، بیاروی فلسفی  پژوهش بهاز آنکه 

و ث�روت یعنی واقعی دنیای موضوعات ت�رین مهم ی درباره [متعارف] اقتصاد علم که دریافت این با او. ۱بود
اا جهانی فق�ر فلسصصفی مکتصصب گذاری پایه به هک را آغاز ک�رد هایی پژوهش ندارد، گفتن ب�رای مفیدی چیز واقع

شد.  ) منج�رcritical realism( انتقادی     رئالیسم

ِبی ی دوره طصصور بصصود- [بصصه اقتصاد و سیاست فلسفه، شامل که–  آکسفورد  درPPE به موسوم ت�رکیبی درس
( دولصصتی کارکنصصان جصصامعه مدی�ران و آتی محتمل مداران سیاست و ت�ربیت آموزش ب�رای  معمول] ف�رصتی
civil  servantsحصصتی و کننصصد حفصصظ را جامعه مشکلت که بود  محتمل بیشت�ر که کسانی ک�رد؛ می ) ف�راهم

مسصصایل فهصصم بصص�رای ابزارهصصایی که بود آن ب�ر باسکار . اماکنند حل را ها آن اینکه تا کنند، تشدید را ها آن
در را مسصصایل ایصصن بتصصوان آن کمصصک بصصه که ابزارهایی کند؛ ف�راهم ت�ر ساختاری و ت�ر عمیق روشی به جامعه
داد.  ق�رار شان درست جایگاه

ب�ر اجتماعی ی نظ�ریه خود و غ�ربی دارد: علم ت�ری ژرف ابعاد مساله که بود دریافته پیش ها مدت از باسکار
نظیصص�ر غلطی های دوگانه آنها از متأث�ر که بودند ) متکیintellectual( فک�ری/عقلنی اشتباهات از ای سلسله

ت�ریصصن مهم باسکار دید بود. از شده خلق اخلقی نقد ب�راب�ر در علمی تحلیل یا گ�رایی جمع ب�راب�ر در ف�ردگ�رایی
epistemicمع�رفصصتی» ( ی «لغزش/مغلطه را آن وی که است چیزی اشتباهات این  fallacyدر و نامصصد ) می

ی رشصصته در ساله سه ای دوره باسکار، دانشگاهی تحصیلت نخست ی است: م�رحله تکمیلی توضیحی نیازمند مولف ی اشاره. ۱
بصصه ممتاز ی درجه با ۱۹۶۶ سال در را آن وی که بود ) آکسفوردBalliol( بالیول کالج اقتصاد» در و  سیاست، «فلسفه، ت�رکیبی

)Pembroke( پمب�روک کالج در اقتصاد تدریس و پژوهش به ۱۹۷۳  تا ۱۹۶۷ های سال بین باسکار آن، از رسانید. پس پایان
) آغصصازLinacre( لینصصاک�ر کالج در دکت�را دانشجوی عنوان به را خود فلسفی پژوهش ۱۹۷۱ سال از داشت. او اشتغال آکسفورد

. / م.]اینجا به کنید ک�رد. [رجوع

http://www.theguardian.com/world/2014/dec/04/roy-bhaskar
https://www.youtube.com/watch?v=TO4FaaVy0Is
https://www.youtube.com/watch?v=TO4FaaVy0Is
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/people/obituaries/roy-bhaskar-1944-2014/2017419.article
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اا دهد. فلسفه می رخ شناسی، مع�رفت یا شناخت، کسب چگونگی ی درباره متعارف ی] مطالعات [حوزه تق�ریب
ثصصابت توانیم می «آیا که پ�رسش این دارد؟» با وجود جهان «آیا که را پ�رسش این پایداری و ثابت طور به

ال که حالی اند. در گ�رفته دارد؟» یکسان وجود جهان که کنیم باشد داشته وجود جهان که است محتمل کام
کسب است آن در آنچه ه�ر از مطلقی دانش بتوانیم آنکه به رسد چه باشیم، آن اثبات به قادر ما آنکه بی

کنیم.   

چصصپ ی اندیشصصه کصصه گوید می سخن مدرنیسم پست و پوزیتیویسم اردوگاه دو از باسکار روی ط�ریق، این به
ها کنند: پوزیتیویسصصصت می تک�رار را یکسانی بنیادی خطای از هایی  نسخه یک ه�ر و است شده تقسیم ها بدان

جهصصان از کاملی شناخت بتوانیم باید س�رانجام ما که کنند می ف�رض چنین دارد وجود جهان که  پایه این ب�ر
چنیصصن امکصصان بصصه کصصه ها مدرنیست پست مقابل، در بدهد؛ ما به دقیقی بینی پیش توان که آوریم دست به

که بگصصوییم. درحصصالی «واقعیت» سخن از توانیم نمی ه�رگز ما که گی�رند می نتیجه چنین ندارند، باور شناختی
اا- در حقیقت- واقعی چیزهای  [نصصوع شصصناخت و]اثصص�ر در ه�رگصصز ها آن های ویژگی که هستند هایی آن دقیق
چیزهصصایی بصصه تنسصصب تنهصصا شصصود. مصصا نمی زایل بدهیم ستد به ها آن از توانیم می ما که توصیفاتینحوه ی 

ایم.   ساخته را ها آن خودمان که باشیم داشته جامعی شناخت توانیم می

کصص�رد اقتبصاس را کانت امانوئلی)  (ت�راف�رازنده استعلیی استدلل روش از ب�رداشتی در رهیافت خود باسکار
شناسصصیم، معینصصی] می نحو [به آنچه تا باشد داشته وجود باید ش�رایطی  «چهاست: پ�رسش این ب�ر متکی که

دو علصصم، ی حصصوزه در کصصه کنصصد می اسصصتدلل چنین باسکار مبنا همین باشد؟». ب�ر [شناختی] حقیقی/درست
و اسصصت؟»؛ امکانپپپذیر علمی های آزمایش آنکه: «چ�را گ�ردد: نخست مط�رح همزمان طور به باید پ�رسش

نن آنچه ) ازverifiable( پذی�ر تحقیق شناختی به دستیابی -ب�رای آنکه: «چ�را دیگ�ر طصصبیعی قصصوانین دانشصصمندا
رخ آنچصصه بتصصوان آن تحصصت کصصه وضصصعیتی تصصدارک ؟». چ�راهستندضروری علمی های نامند- آزمایش می
شده کنت�رل محیط یک در آب به دادن ح�رارت نظی�ر است؟ پذی�ر امکان ک�رد بینی پیش دقت به را دهد می
ِبی دانش میزان از فارغ را، مشابهی های بینی پیش توان نمی چ�را اما، معین؛ دمای یک تا در دست�رس، در علم

بخشصصی اطمینان طصصور بصصه توانیم نمی هنوز اینکه جمله از  داد؟ انجام طبیعی های چینش و ها وضعیت مورد
خلصصق وضصصعیتی بتوان تا طلبد می عظیمی بسیار کار چ�را  دیگ�ر، بیان کنیم. به بینی پیش را هوا و آب وضعیت

باشد؟ شناخت پیشینی] قابل طور [به داد خواهد رخ آنچه آن در که ک�رد

و موجصصود ها]ی [مکانیسصصم سصصازوکارها و ساختارها ی درب�ردارنده باید جهان که بود آن باسکار گی�ری نتیجه
ال که باشد مستقلی وی- تعصصبی�ر -بصصه بایصصد همچنیصصن سصصازوکارها و سصصاختارها ایصصن امصصا هستند، واقعی کام

emergentب�رآمصد/ب�رآینصصد» ( «سطوح شامل ) باشند. واقعیتstratifiedمند» ( «لیه  levelsبص�رای ) اسصت؛
هستند، فیزیکی قوانین ی درب�ردارنده شیمی علم قوانین که طوری به آید، ب�رمی [دل] فیزیک از شیمی  مثال،

هصص�ر ایصصن. در نظصصای�ر و آیصصد، ب�رمی [دل] شیمی از شناسی زیست نیستند؛ ها (ف�روکاستن) بدان تقلیل قابل اما
سطح به جهش حتی یا پیچیدگی، از جدیدی سطح به جهش نوع از چیزی دارد، وجود بیشت�ری چیز سطح،

نت یک که است باور این ب�ر نامد). باسکار می را آن باسکار که چنان «آزادی» (آن از جدیدی از ت�ر آزاد درخ
علمی آزمایش یک که کاری است. بناب�راین درخت یک از آزادت�ر انسان یک که چنان هم است، صخ�ره یک
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دور پدیصصده] را آن بصصه [م�ربصصوط چیصصز  همه کصصه اسصصت آن دهد می معین]  انجام ی پدیده یک ب�ررسی [در
طلبصصد. می عظیمصصی کار عملی چنین واقعیت. انجام از ب�رآمد سطح یک در معین سازوکاری جز به ریزد، می
سصصطوح از سصصازوکارها مختلصصف انصصواع همواره هوا، و آب نظی�ر واقعی، به] دنیای [م�ربوط های وضعیت در اما

بصصه همصصواره کننصصد، می تعامل یکدیگ�ر با ها آن که ای نحوه و کنند، می عمل همزمان طور به مختلف ب�رآیند
است.    ناپذی�ر بینی ) پیشinherently( ذاتی/اساسی طور

۱» (۲کتاب های درب�ردارنده  ی این [م�رحله از] پژوهش های فلسفی باسکار، یعنی:  «یک نظ�ریه ی رئالیستی علم
)، روی باسکار را به یکی از نافذت�رین صداهای ساحت فلسفه ی علم۱۹۷۹» (۳) و «فلسفه ی ناتورالیسم۹۷۵

بدل ساختند.     

ِبد» ( ) تونی بل�ر (new realismاو بعدها رهیافت رئالیسم انتقادی را -همچنین- در نقد مکتب «رئالیسم جدی
Tony  Blairبه کار گ�رفت. بنا به نظ�ر باسکار، این نگ�رش پ�رمدعا کصه تنظیصم و تعصدیلی دی�رهنگصام بص�رای (

واقعیت های حیات سیاسی بود، قادر به شناسایی سصصاختارهای زی�ریصصن و مکانیسصصم های ب�رسصصازنده  ای ماننصصد
مالکیت خصوصی و استثمار نی�روی کار نبود؛ درحالی که همین ساختارها و مکانیسم ها تولید کننده ی پدیده ها
و رویدادهای مشاهده پذی�ری نظی�ر دستمزد پایین و ش�رایط کاری طاقت ف�رسا و تحمل ناپذی�ر هستند. به بیان

Newدیگ�ر، «حزب کار جدید» (  Labourب�ر مبنای سطحی ت�رین نوع رئالیسم پایه ریزی شده بود. باسصصکار (
ایصصن نقصصد و سصصای�ر دللت هصصای سیاسصصی رهیصصافت فلسصصفی خصصود را در اواخصص�ر دهه ی هشصصتاد در سلسصصله

)۶ و رالف میلی بانصصد۵» در «گ�روه  کاری فلسفه» (با هم�راهی تونی بن۴«کنف�رانس های سوسیالیستی چست�رفیلد
. 8» منتش�ر گ�ردید۷ تحت عنوان «بازیابی واقعیت۲۰۱۱ارائه ک�رد. این اث�ر س�رانجام در سال 

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

کصصه شصصود می یصصادآور آن ی مقصصدمه در باسصصکار و شد، منتش�ر ۱۹8۹ سال در بار واقعیت» نخستین «بازیابی کتاب واقع، . در8
ایصصن در باسصصکار چصصه است. اگ�ر شده سوسیالیستی» ارائه های «کنف�رانس های نشست از یکی در ت�ر پیش کتاب، این اول ی مقاله

ه م�ربصوط مباحثصات در وی فعصال مشصارکت از ملهصم اثص�ر این در شده ط�رح های  اندیشه از بخشی که کند می اذعان مقدمه ب
فعصصالیت ایصصن در باسصصکار مشارکت رسد می نظ�ر هبگ�رب�ر- دیوید ارجاع خلف ب�ر- اما است، سوسیالیستی» بوده های «کنف�رانس

طصصور - بهباسکار از متعددی مقالت و وی�راستاری -با دیگ�ری کتاب در عمدتا هشتاد)، ی دهه دوم ی نیمه در( سیاسی-فلسفی
[م.]: بود یافته بازتاب مکتوب

Bhaskar, R., & Edgley, R. (Eds.). (1991): A meeting of minds: Socialists discuss philosophy.

http://www.theguardian.com/theguardian/from-the-archive-blog/2013/oct/03/ralph-miliband-obituary-1994
http://www.theguardian.com/politics/2014/mar/14/tony-benn-obituary
http://lc.zju.edu.cn/sts/TuShu/upfiles/4e28481f-46a7-420c-a6d2-c5bcd96eb33d.pdf
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آن میصصانجی به که بود مسی�ری گذاری پایه او آثار بخش وحدت بود. هدف سیاسی انقلبی یک باسکار روی
اا فلسفی دانش گی�ری پی طلصصب و آزادی بصص�رای  کصصه] مبصصارزه [چ�را باشد؛ اجتماعی دگ�رگونی متضمن ض�رورت

جنس] هستند.   یک [از یکی نهایت در دانش

)impracticalشیوه ی رویارویی باسکار با جهان، مواجهه ای با چشمان باز، س�رخوش و رها از قیدهای عملی (
بود که با تکامل و یادگی�ری مدوام هم�راه بود. او در مسی�ر پژوهش هایش به طور پیوسته بصصه پیشصص�رفت های

 باسکار اعلم ک�رد که دیالکتیک هگلی (شامل یصصک گصصزاره، سصصویه ی۱۹۹۰تازه ای دست یافت. در دهه ی 
) از یصصکidiosyncratic) ، امصصا بصصدیع (oddمتضاد آن، و ف�راروی از آن دو) نسخه ای غ�ریصصب و نامتعصصارف (

قاعده ی جهانی است که پایه ی اندیشه و یادگی�ری انسصصان را شصصکل می دهصصد. ایصصن سصص�رآغازی بصصود بصص�رای
م�رحله ی دوم پژوهش های فلسفی باسکار [کصصه پی�رامصصون روش دیالکتیصصک و دیصصالکتیکی کصص�ردن فلسصصفه ی

 خود او انجام شد/م.]. بخشی از این پژوهش ها در کتابی بصصا عنصصوان «افلطصصون و غیصص�ره: مسصصایل۹رئالیستی
»  گ�ردآوری و منتش�ر شده است؛ نام گصصذاری بلنصصدپ�روازانه ی ایصصن اثصص�ر ملهصصم از ایصصن۱۰فلسفه و راه حل آنها

جمله ی مشهور نورث وایتهد است: «تمامی فلسفه حاشیه نگاری [یا پانوشتی] ب�ر آرای افلطون است». 
در همین خصوص، باسکار به این دریافت رسید که سخن وایتهصد تنهصصا نصاظ�ر بص�ر فلسصصفه ی غ�ربصصی اسصت؛
درحالی که ارج نهادن به گست�ره ی کامل اندیشه ی انسانی همچنین نیازمند گشودگی نسصصبت بصصه فلسصصفه ی
ش�رقی [و به شمار آوردن آن] است. این به معنای آن است که باورهای معنصصویت گ�را بایصصد جصصدی گ�رفتصصه
شوند و این همان حوزه ای  از تجارب انسانی ست که سنت نظ�ری چپ آن را بصصه راسصصت بنیصصادگ�را وانهصصاده

»۱۱است. باسکار در شماری از آثارش، به ویژه در کتاب «فلسفه ی ف�را-واقعیت: خلقیصصت، عشصصق و آزادی
استدلل می کند که تجارب معنوی باید به عنوان ویژگی ثابتی از حیات روزانه در نظ�ر گ�رفته شوند؛ اینکصصه

)،nondualityه�ر کنش ارتباطی موفقیت آمیز، در عمل نمونه ای ست از اصل معنوی وحدت (نفی دوگانگی 
جایی که ه�ر دو ط�رف [ارتباط] به طور موقتی شخص واحدی می شوند.   

انتقصصادی رئالیسصصم ی نظصص�ریه پی�روان میان داغی ستیزهای و ها چالش ایجاد موجب نظ�ری یابی گست�رش این
رئالیسصصم «م�رکصصز در فعصصالی نقصصش همصصواره اش بلندنظ�رانه گی  س�رزنده و طبع سخاوت با باسکار اما گ�ردید؛

ادی» ( رئالیسم جهانی «م�رکز ) وCentre for Critical Realismانتقادی» ( International Centre forانتق

Critical Realismپژوهشی های پ�روژه مح�رک نیز و نو های بصی�رت و ها ایده از س�رشار همیشه و ک�رد )  ایفا
بود. تازه

: [م.] شود می یاد دیالکتیک ی زمینه در باسکار اث�ر ت�رین مهم عنوان به زی�ر کتاب از. ۹

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

http://international-criticalrealism.com/
http://international-criticalrealism.com/
http://www.criticalrealism.demon.co.uk/index.html
http://www.amazon.com/Plato-Etc-Philosophy-Resolution-Classical/dp/0415454921
http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/dpf.htm
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باسکاریفشردهینامهزندگی

دنیصصا بصصه لندن غ�ربی جنوب ی حومه ) درTeddington( تدینگتون ی منطقه در ۱۹۴۴ سال به باسکار روی
مصصدی�ریت ی حصص�رفه بصصه کصصه بصصود انگلیسصصی زنی مادرش و بود تبار هندی عمومی پزشک  یک آمد. پدرش

)،St Paul’s school( پاول سنت ی مدرسه در اش مقدماتی تحصیلت پایان از . پس۱۲داشت اشتغال صنعتی
( آکسصصفورد دانشصصگاه بصصالیول الصصجک در ) راPPEاقتصصصاد» ( و سیاست «فلسفه، ت�رکیبی ی دوره جوان باسکار

Balliol  College,  Oxfordدر باسصصکاررساند.  پایان به را آن عالی ی درجه با ۱۹۶۶ سال در و ک�رد ) آغاز
دوره این ی ب�رجسته آموختگان دانش از دیگ�ر یکی  )،Hilary Wainwright( رایت وین هیلری با ۱۹۷۱سال

.   ۱۳ک�ردند حفظ را خود نزدیک سیاسی و فک�ری همکاری باسکار زندگی پایان تا دو این و ک�رد ازدواج

نیافته» توسعه کشورهای با اقتصادی ی نظ�ریه «همخوانی موضوع با را خود دکت�رای ی رساله تحقیق [باسکار
Nuffield( نوفیل کالج به عزیمت با بعد مدتی اما  ک�رد، آغاز  Collegeعلصصوم ی «فلسصصفه بصصاب در ) تحقیصصق

Rom( ه�ری رام نظ�ر زی�ر اجتماعی» را  Harré،(  آغصصاز انگلستان، زمان آن ی ب�رجسته فلسفی های چه�ره از
باسصصکار های پژوهش یافت. حاصل طبیعی» تغیی�ر علوم ی «فلسفه موضوع به بعد کمی نیز یک این که ک�رد
و شصصاخص اث�ری به که یافت علم» انتشار رئالیستی ی «نظ�ریه کتاب قالب در ۱۹۷۵ سال به زمینه این در

شصصود. / می انتقصصادی» محسصصوب «رئالیسصصم مکتصصب مانیفسصصت واقع در که شد، بدل حوزه این در کلسیک
)]پدیا     ویکی     مدخل از م. (ت�رجمه ی افزوده

متعصصارف آکادمیک ی فلسفه ب�ر حاکم های خصلت علیه اش ای ح�رفه فعالیت ی دوره س�راس�ر در باسکار روی
سصصال از آکسصصفورد، دانشصصگاه به وابسته کالج دو در خود  آکادمیک فعالیت ی ادامه در باسکارک�رد.  مبارزه
( ساسصصکس دانشصصگاه بصصه سصصپس و (اسصصکاتلند)  پ�رداخصصت، ادینبورگ دانشگاه در فلسفه تدریس به ۱۹۷۵

University of Sussexدر دانشگاهی م�راکز ب�رخی در مهمان استاد عنوان به همچنان ک�رد. او مکان ) نقل
پیشصص�رفت دلیل به  ۲۰۰8 سال در باسکارپ�رداخت.  فلسفه تدریس ) بهTromsø( ن�روژ ) وUppsala( سوئد

Charcot( شارکو بیماری  disease،( ویلچصص�ر کمصصک بصصه پصصس آن از و داد دست از را خود پاهای از یکی
انصصدکی ی ماهانه حقوق ]،۲۰۰۷ سال [از اش حیات پایانی های سال در باسکار مالی گاه ک�رد. تکیه می ح�رکت

تعلق) Theosophism( تئو-صوفیسم به موسوم غ�ربی، گ�رایی معنویت مع�روف گ�رایش یک به دو ه�ر باسکار مادر و پدر. ۱۲
داشتند. [م.] خاط�ر

اجتماعی منتقد و سوسیالیست سیاسی فعال و فمینیست شناس، جامعه  محقق)Hilary Wainwright( رایت وین هیلری. ۱۳
New Left Review و  Red Pepper نظی�ر معتب�ری نش�ریات ی تح�ری�ریه اعضای از  آکادمیک، های فعالیت کنار در بود. او

ک�رد:  اشاره زی�ر های کتاب به توان می او پژوهشی آثار میان ازبود. 

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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charcot_disease
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Sussex
http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Bhaskar
http://en.wikipedia.org/wiki/Rom_Harr%C3%A9
http://www.tni.org/tnibook/reclaim-state
http://www.tni.org/tnibook/arguments-new-left
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Left_Review
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Pepper_(magazine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_Wainwright
http://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy
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به وابسته )،Institute of Education: IoE( آموزش دپارتمان از وقت نیمه گ�ر پژوهش  عنوان به که بود
همچنصصان حیصصاتش، دم واپسصصین تا باسکار تنگنا، این رغم به . اما۱۴ک�رد می دریافت ،لندنیو.سی.ال.  دانشگاه

ک�رد.  حفظ را اش استثنایی طبعی شوخ و مه�ربانی نیز و همتا  بی خلقیت و شور

بست. ف�رو جهان از دیده ۲۰۱۴ نوامب�ر ۱۹ در باسکار روی

*  *  *

:از ست ای ت�رجمه فوق متن :منبع

 Roy Bhaskar obituary

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

*  *  *

مترجم:یادداشت
 رجصصوع بصصهبصص�رای ب�رود، راه فلسفی رایج های گاه  تف�رج از ف�رات�ر جایی به ها اندیشه تاریخ ب�ررسی باشد بنا اگ�ر

ایصصن باشصصیم. بص�ر واقصصف هصا آن آرای بصه مان ام�روزی نیاز کلی خطوط به باید ساز ج�ریان اندیشمندان آرای
 به طور ضمنی حامل این پ�رسش اسصصتهم باسکار رویبزرگداشت)  (و مع�رفی در حاض�ر ی ت�رجمه اساس،

و فش�رده پاسخ آنچه در پی می آید آید؟». می کمونیستی جنبش و ما کار چه به باسکار روی ی «فلسفهکه 
است:  پ�رسش همین به مت�رجم وار اشاره

هصصای ف�رض پیش و ابزارهصصا بصص�ر کوشصصد می کلصصی طور دهد- به می ارائه آن از باسکار که تعبی�ری -به فلسفه
تصص�ر، ژرف شصصناخت امکصصان هصصا، ف�رض پیش و ابزارهصصا ایصصن بصصه نقصصادانه نگصصاه با و بیافکند روشنی ما شناخت

علمصصی شصصناخت از و اسصصت گست�رده بسیار شناخت این ی سازد. دامنه می ف�راهم را ت�ر خودآگاه و مندت�ر نظام
گیصص�رد. می بصص�ر در را ما ی روزم�ره آگاهی منابع حتی و شناخت، دیگ�ر های حوزه تا اجتماعی دانش و متعارف

شناسصصی هستی ی حصصوزه با پیوند در را شناسی مع�رفت ی - حوزه اوعلم ی فلسفه ویژه به -و باسکار ی فلسفه
مصصاهیتی دارای شصصناخت ف�رآینصصد سو یک از آن در که کند می ارائه بدیلی شناسی مع�رفت و کند می واکاوی

نی هستی سصصو، دیگصص�ر از و دارد؛ پویا و جمعی خصلتی نتیجه در و است تاریخی و اجتماعی از مسصصتقل شناسصص
کنصصد. می سصصوژه- تعییصصن ذهنیصت با تعامل -در را شناخت مسی�ر ابژه، متعین هستی و است شناسی مع�رفت
(محصوریت فلسصفی محوری انسصان ی سصیط�ره با رویارویی اش اولیه  نظ�ری کارهای در باسکار اصلی ی انگیزه

از جدیصصدی انصصواع نفصصی هستی شناسصصی و خلصصق به که است غ�ربی ی فسلفه رایج های نحله سوبژکتیویته) ب�ر

و آثارش نوشتن ب�رای بیشت�ری مجال تا ک�رد رها را پ�روفسور سمت در خود وقت تمام آکادمیک فعالیت ۱۹8۲ سال از باسکار. ۱۴
دریس به ها مدت تا همچنان او گ�رچه بیابد؛ انتقادی رئالیسم ی فلسفه بسط اره ت ی در وقت پ ز ب�رخ گاهی م�راک ه -از دانش در جمل

. / م.]  اینجا به کنید داد. [رجوع اسکاندیناوی- ادامه

http://www.theguardian.com/world/2014/dec/04/roy-bhaskar
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/people/obituaries/roy-bhaskar-1944-2014/2017419.article
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ارجصصاع شناسصصی هستی سصصاحت اهمیصصت بصصه خود آثار در دیگ�ر بار باسکار مقابل، ب�رد. در می راه آلیسم ایده
انتقادی» نصصام «رئالیسم که دهد، می پ�رورش را رئالیستی مات�ریالیسم ی نظ�ریه نوعی راستا این در و دهد می

 و امتداد آن در سصصاحت نظصص�ریه ی اجتمصصاعی (چنصصان که بصص�رای مثصصال در اثصص�رانتقادی است. رئالیسم گ�رفته
به را معاص�ر فلسفی های نحله در مسلط بنیان دو مشخص طور به آمده است) ۱۹۷۹«ناتورالیسم انتقادی-

ی آمصصوزه و گ�رایی نوکصصانتی دیگصص�ری و آن؛ ی گ�رایصصانه تج�ربه دگم هصصای و پوزیتیویسصصم کشد: یکصصی می چالش
ی اندیشصصه در آن از ای تصصازه اشصصکال کصصه ،شناسصصی هستی ب�ر شناسی مع�رفت انگاری مقدم یعنی؛ آن محوری

است.  شده احیاء مدرنیسم پست

و رسصمی مارکسیسصم بحص�ران از متأث�ر که گ�ردد بازمی دورانی به باسکار نظ�ری تلش تاریخی ی زمینه پیش
آکادمیک و روشنفک�ری فضای در مارکس نظ�ریات جایگاه آن، علیه و ف�رهنگی سیاسی التهابات و اردوگاهی
بصصا رواج و میلدی شصصصت ی دهه ی میصصانه از کصصه رونصصدی رفصصت؛ می افصصول بصصه رو نیصصز غ�ربصصی اروپصصای

متصصداول آن انگاری نادیصصده نفی و با یا مارکسی، دستگاه به واکنش در فلسفی و اجتماعی های پ�ردازی نظ�ریه
آن بصص�ر بود یافته پ�رورش فضایی چنین در سوسیالیست جوان آکادمیسین یک عنوان به که باسکارشد.  می
خصصود سصصهم بصصه آنهصصا، بسط و تص�ریح با و دهد نشان را مارکس ی اندیشه محکم فلسفی های شالوده تا بود

کنصصد؛ تقویت و نسخه های متاخ�ر فلسفه ی بورژوایی رقیب فلسفی های دستگاه ب�راب�ر در را مارکسی ی نظ�ریه
انتهصصای از و بصصود ک�رده وسیع های پژوهش درگی�ر را آلتوس�ر لویی ثل اندیشمندانی ماو از پیش که ای انگیزه
است. ب�ررسی داشته مشغول به خود را مارکسی گ�ران پژوهش از بسیاری های نحله نیز کنون تا بیستم ق�رن
و جصصدی مطالعصصاتی نیازمنصصد مسصصی�ر ایصصن در باسصصکارروی  دستاوردهای جمله از و ها  تلش این عینی روند

-در اسصصدپور آنهاسصصت. [فصص�روغ در جصصدیت گصص�رو در مارکسیسصصتی دانش غنای نگما بی که است گست�رده
دوم ی مجمصصوعه زبان- در فارسصصی مخاطبصصان به باسکار روی آرای مع�رفی ب�رای ارزشمندش تلش ی ادامه
]سازد. روشن مارکسیستی ی اندیشه با پیوند در را باسکار آرای اهمیت است کوشیده ۱۵باسکار آرای ش�رح

فلسصصفی ی اندیشصصه ساحت در هایی نحله مارکسیستی، ی اندیشه جهانی افول با اخی�ر ی دهه چهار حدود طی
م) کصه پست و پساسصاختارگ�رایی مختلصف های بندی صصورت (نظیص�ر  انصد یافته نفصوذ چپ رغصم به مدرنیس

امکصصان درآوردن تعلیصصق به و شناسصصی هستی سصصاحت بصصه تصصوجهی بی لحاظ به ، داری ضدس�رمایه های دغدغه
آن) نوکصصانتی و پوزیتویویستی های شاخص (و بورژوازی فلسفی های اندیشه ی شانه به شانه مند، نظام شناخت
و ایصصدئولوژیک و گفتمصصانی پیکارهصصای رونصصد ب�ر ذهنی بلندمدت  روند این یواقع اند. تأثی�رات ک�رده ح�رکت
بصص�رای کصصافی دلیلصصی شصصاید مارکسیستی ی اندیشه بازسازی ام�روزی ض�رورت کنار در آنها، سیاسی تبعات
باشد.  باسکار روی آرای ی مطالعه

ی     نسخه     دریافت. (۱۳۹۰ تی�رماه آلت�رناتیو، ی نش�ریه باسکار»، روی آرای نقد و مع�رفی در انتقادی؛ اسدپور: «رئالیسم . ف�روغ۱۵
.)پی. دی. اف

دریصصافت(  ۱۳۹۴ مصصاه بهمن کصصاو، و کنصصد ی نش�ریه مارکسیسم»، فلسفی های شالوده تص�ریح و انتقادی رئالیسماسدپور: « ف�روغ
.)پی. دی. اف     ی     نسخه

http://kandokav.com/wp-content/uploads/2015/01/kk_301_special_roy-bhaskar_V021.pdf
http://kandokav.com/wp-content/uploads/2015/01/kk_301_special_roy-bhaskar_V021.pdf
https://altmag2011.files.wordpress.com/2011/10/critical-realism3.pdf
https://altmag2011.files.wordpress.com/2011/10/critical-realism3.pdf
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ی پ�رسش به ت�ر غنی ای توشه با و دیگ�ر بار که کند می کمک ما به ت�ردید بی باسکار ی فلسفه بصازگ�ردیم مهم
میصصان دارد: «نسصصبت موضصصوعیت نیصصز همچنصصان و بصصود سصصاخته ب�رجسته) ۱۹۲۳ سال به (کک�رش کارل که

چیست؟»  فلسفه و مارکسیسم


