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 اول دفرتــ  رئالیسم انتقادی

 1فروغ اسدپور

 

 درآمد
و در گفتگو با آن  یانتقاد سمیرئال یدر معرف شیها پکه سال یبابت بازنرش دو مطلب کنمیم یگزار سپاس کیالکتیفضا و د از

و  یکوشندگان جد یواسطه خود را به گذردیکه از عمرش م یمدت اندک نیدر هم کیالکتیدفضا و به نگارش درآوردم. 
 یتهیدر مدرن /اوربانیتهتیو مفهوم شهر یمندزمانـیمربوط به فضامند یهادر بحث ینوآور  یبرا یپرکارش، همچون منبع

در  یو انتقاد یعلم یهابحث یبابت به غنا نیا ( شناسانده است. ازرانیآن در ا یآشفتهنوع بس یحد )و تا دارانههیرسما
خاطر محبت گذرد، بهها میمان سالو رفاقت صمیامنه از آیدین ترکمه که از دوستی .دامن زده است رانیا زبانیفارس یجامعه

امیدوارم با همین کنم. گزاری مییابش و همچنین ابتکاری که برای بازنرش این دفرتها به کار زد، سپاسو صمیمت و جدیت کم
 جدیت و گشودگی ذهن به پژوهش و مطالعه ادامه بدهد.

 :ی پیکارهایی که کار را به وادی نظریه کشانیدبارهخنی چند در س

باسکار  یبا رو  امییآشنا یام، از چگونگنوشته یانتقاد سمیرئال رامونیکه پ یبه عنوان مقدمه بر بازنرش دو مطلب خواهمیم
و متاسفانه  کنمیم ینیاست که با باسکار همنش یدراز  . روزگار نسبتا  میچند با خواننده بگو یفلسفه سخن نیا یاصل گذارانیبن

در اطراف  ،یرا به متام یو  یشهیعطر باغ اند ایکنم و  شیامیرا پ انوسیاق نیا یبدهد ژرفا جازهفرصت و زمان ا کنمیگامن من
من  ی. مارکس بدون باسکار و باسکار بدون مارکس برادارمیم زیاندازه عز کیبه  با  یبپراکنم. من مارکس و باسکار را تقر

در  یدراز  یهامدت یهستند که وجود مرا برا یامندهمتعهد و رز  شمند،یاند یگورهایها فآن یاست. هر دو  ریتصورناپذ
جهان بود که  یسو  نیبود. ابتدا در ا «سمینیلنـسمیمارکس» یدئولوژ یبا مارکس از خالل ا نمیآغاز ییاند. آشناخود داشته ریتسخ

 یهاپرسش ریتاث ریز گذشت، یمدت یبا و  نمینخست ییکه از آشنا نیهم رساندم. همبه ییبا خود او آشنا اطیو با احت جیتدر به
 یکسان یبود؛ همه رونینسل قبل از خودم ب زبانیفارس یهاستیاز توان من و مارکســ  متاسفانهــ  هاکه پاسخ به آن یدشوار 

 شیگرا یگر ید یسو و به ناچار به سمت خواندم؛یرا با ولع م شانرس دهیشور اتیو ادب کیتئور نیوز اتیکه انواع مجالت و نرش
های عمل پیش رای اندیشه و هدفهای نیرومندی بآورد و بنیانسویی که ذهن و جان مرا به انضباط درمیو سمت. افتمی

تر آن را بشناسند: مهم یهاچهره نیتراز شاخص یبرخ دیشا زین کیالکتیفضا و داز خوانندگان  یکه شامر  ییسوو سمتد. نهمی
مارکس )از جمله کوزو اونو، تام  تالیکاپ یو بازساز  ریتفس ی  : مکتب ژاپنبرمینامشان را م ریهستند که در ز نانیا ،از همه

و  ،یدار هیرسما یخیتار یهایبندصورت ه،یآسا مفهوم رسما( که غولگرانیجان بل و د ا،وسرت  چاردیر تون،یرابرت آلرب ن،یسک
نظام یرشد و منو و اضمحاللش، در سطح یخیآن را در مراحل مختلف تار یهایدئولوژ یدولت و ا تیشکل و ماه نیهمچن

بحث  یکتای یآرتور چهره سیکر ؛یساز یدر جهان شیجامع و پرغنا یهاو بحث تیاسم یاند؛ تونو بحث کرده لیمند، تحل
از باسکار.  یها رو و به همراه آن دش؛یجد میبار مفاهو کوله یسنت سمیمارکس یمنتقد جد نیموشه پوستون ا د؛یجد کیالکتید

                                                           
 های ایرانی؛ با نگاهی به آرای هایک و نولیربالهژمونیکهای ضدفکران و پروژهروشنپرداز مارکسی، که کتاب ــ نویسنده و نظریهفروغ اسدپور . 1

دی تا امروز در دو دفرت مجزا به معرفی رئالیسم انتقای خود دارد ـــ ( را در کارنامه۱۳۹۳، و نیز سایت پراکسیس، ۱۳۸۷ی اینرتنتی سامان نو، )نرشیه
مند و مکتب مارکسیسم ژاپنی های نظامزبان با روی باسکار و بعدتر، دیالکتیسینی فارسیو در واقع شناخت جامعه روی باسکار پرداخته است

ی های گذشته چندین ترجمه را روانهها در سالزبان با این حوزهی فارسیاو برای آشناکردن جامعه .برانگیز او بوده استهای تحسینناشی از تالش
ی رابرت آلربیتون، ، نوشتهدیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسیی کریستوفر جی. آرتور، نوشته ی مارکسدیالکتیک جدید و رسمایهبازار کرده است: 

شود. ی تونی اسمیت را به فارسی برگردانده است که به زودی منترش مینوشته منطق رسمایهاو همچنین کتاب  ی تونی اسمیت.نوشته سازیجهانی
تصمیم به بازنرش  فضا و دیالکتیک شناسی علم اجتامعی،شناسی و روششناسی، شناختهای هستیدر بحث رئالیسم انتقادی وافر به دلیل اهمیت

رئالیسم انتقادی از سوی نرش آلرتناتیو به صورت با عنوان  ۱۳۹۰در سال  ترپیش شود در واقعدر این زمان ارائه میدفرت اول که  دو دفرت گرفته است.
ای برای روی باسکار نامهدر قالب ویژه ۱۳۹۳شود، در سال بارگذاری می فضا و دیالکتیکدفرت دوم نیز که کمی دیرتر در منترش شده است.  اینرتنتی

شود ای نوشته است بر بازنرش این دو دفرت. به خوانندگان پیشنهاد میاو به صورت اینرتنتی منترش شده است. فروغ اسدپور مقدمهاز سوی نرش کندوک
اف آن قابل دیی دفرت اول رئالیسم انتقادی بپردازند که فایل پیی روشنگر و بسیار آموزنده را مطالعه کنند و سپس به مطالعهابتدا این مقدمه

 است. دانلود
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 لیروشن و مشخص، و در ضمن به دل اریبس ییهاپروژه گذاردنشیپ لیبه دل یانتقاد سمیو مکتب رئال یمکتب ژاپن انیم نیا
اندازه  نیتا ا شانیهاپژوهش یکه گسرته افتندی یگرانینسبت به د یتر ژهیو گاهیمن جا یشان، باز براشناسانهروش یهابحث

روش کردیدو رو نیبدون اهای نیرومندی برای بازاندیشی گذشته، و یافنت بنیان سمیمارکس یبازساز  یبلندپروازانه نبود. پروژه
 .است امدهین انیکه هنوز به پا یاپروژه بود،یدشوارتر م یکم بسشناسانه اگر نه ناممکن، دست

خود  سهمهم به  یآن که مکتب ژاپن بی. عجمیگویخاور و باخرت م لسوفیف نیا ،ییایتانیبرـیهند لسوفیف نیبا ا امییاز آشنا
شنا شدم. از آ با باسکار  یمن جذاب است. در روزگار سخت یدو برا نیا وندیاست و پ پیوند زدهخاور و باخرت را به هم 

 یرسوکار داشته باشم جز آناتوم ییایشهر رفته بودم تا با دن یشناسجامعه یو به دانشکده ختهیگر گکپنها یپزشک یدانشکده
بود.  یروزگار »هم آسوده نبودم.  جانیبودند. اما ا یاسیرسیغ تیغاکه از نگاه من به یپزشک انیدانشجو یهاانسان و بحث

داشت، بر  انیهذ خوردهیلیشهر س ره،یبر جان ما چ اندشمن ره،یبدخواهان ما ت یبود، بخت ما چون رو  یروزگار تلخ و تار 
قال و لیبه دور از ق خواندمشیگفنت از مارکس )که در خفا مبود که سخن یروزگار «. داشت شانیپر یهازبان بس داستان

 یجهان دیجد تیو ناسخ هم وضع دانستندیمنسوخ م یادیرا تا حد ز شیهاکه او و نوشته یو استادان یشناسجامعه یهاکالس
رفنت از نردبان بال  یامکان برا افنتیدادن منره و نازدست سکیهمراه بود. ر سکی( با ریکارگر صنعت یطبقه یجیبود و زوال تدر

 هزده بود. بهنوز وحشت نیشیپ ینسل کم یهاستیمارکس یهاییگرااز جزم هم یشناسجامعه ی. دانشکدهیدانشگاه یترق
در دفاع از  یدیحرف جد د،یجد تیممکن نبود. در مواجهه با وضع یمیگفنت از مارکس به شکل قدسخن اصول  ن،یجز ا

از هامن  یستیالیبلوک به اصطالح سوس یکه با فروپاش نیشیپ کیدئولوژیا یهاو آموزه هاشهی. کلشدیگفته م دیمارکس با
. فراموش نشود قتیچه رسد به جستجوگران حق کردندیمن یرا راض یمیعقل سل چیهم ساقط شده بودند، ه یاندک اعتبار قبل

داشته بود در  یثابت گاهیمدتها جا یبرا میدورکه لیالبته. در کنار ماکس وبر و ام شدیم سیکه مارکس هم در دانشکده تدر
 ییهابرگ ،یستیکمون فستیاز مان ییهاتکه ،یآملان یدئولوژ یاز ا ییهافراز تال،یاندک از کاپ ی. قطعاتکیکالس یاجتامع یتئور 
وبر،  یهانوشته گریاز د یانبوه یعالوه وبر، به یدار هیکتاب اخالق پروتستان و روح رسما یبرومر، در کنار همه جدهمیاز ه

اگنوسیو د میاز دورکه کیارگان یو همبستگ یکیمکان یهمراه با همبستگ د؛یروش و تجر یمفصلش درباره یهااز جمله بحث
 یشناس. روششدندیخوانده م یضیتبع چیه یهمه در سال اول و دوم کنار هم ب گران،یو د سیو تون ملیاز ز تهیمدرن یها

 یادیز زیشده بود. علت هم روشن بود: مارکس چ اریمارکس سکوت اخت یشناسروش یکه درباره شدیم سیتدر یوبر در حال
کرده  ییفرساباره مفصل قلم نی( در ایاول ژهیو )به میرکهوبر و دو  که مثال  یروش خود نگفته و ننوشته بود. در حال یدرباره

انگشت اتهام به  شدیم توانستند بدهند. امایچه داشتند، مناز آن شیمتهم کرد. ب ضیاستادان را به تبع شدیمن نیبودند. بنابرا
 یبازساز  دیجد یایکه با دن نیکه من هم یو روش مارکس دانست، کار  تالیکاپ یاز بازساز  خربیها را ببرداشت و آن شانیسو
یمرا برم یعالقه ،یمندروشمربوط به  یهاراه ندادم. بحث دیمارکس و باسکار آشنا شدم، در انجامش به خود ترد یهاشهیاند
 یجذاب. استاد وبر  اریزمان بسو البته هم منودینظرم سخت مشکوک م. روش وبر بهکردیام محال رسخورده نیو در ع ختیانگ

 هایشاگرداستادان و هم یجاگزنده و البته درست و به یها. پرسششناختیمن یخستگ یروس سمیهم از انتقاد به مارکس
دولت رفاه در  یستیآن، چ یخیعمل تار یو محدوده هیرسما یستیکارگر، چ یطبقه فیتعر سم،یالیرسنوشت سوس رامونیپ

بود.  زیانگهمه مناقشه یجامعه و کنش انسان تیماه ه،یدولت و ارتباط آن با رسما ،یساز یشامل و غرب اروپا، جهان یکشورها
 یسو  نیپشت رس، به ا یکرده بودم و بعد هم فضا یرا سپر  یشامر یب یخاکسرت  یروزها ول،یجسنت از دهان هرونیپس از ب

یرقم م یخاکسرت بر  یخاکسرت  بیترت نیمواجه شوم، به ا یو جمع یشخص یهااز پرسش یجهان پرتابم کرده بود تا با انبوه
بود در  یجنگ یکیکارم را ساخته بودند.  رحمیساز بافرسده یدو جنگ مغلوبه آمدم،یخود برمن ی. اگر در مقام بازساز خورد

اما  یظاهر  یبود که در آرامش و خونرسد یجنگ یگر یجهان پرتاب شده بودم و د یسو  نیبه ا ختهیحصار، که از چنگش گر
گزاف و یا ولفبود. از همه جهت در تنگنا بودم.  انیدرس دانشکده در جر یهادر کالس درونی تیو عصب جانیهمراه با ه

یسو ناتوان و ب نیا کیتئور یخود را در مقابل برج و بارو فایده بود. گذشت، بیوجودم میاعتنایی به بحرانی که در بطن بی
باسکار را  یو رو  تونیبود که موشه پوستون، رابرت آلرب کیتئور ی  بضاعتیو ب یروزگار تنگدست نی. در چندمیدمی دفاع

با  که چگونه ورمآ یمن ادیب دانم،یمن چی راهم سبز شد  ه. اما باسکار از کجا رسگرید یقتو  یمبانند برا گرید یشناختم. آن دو تا
 یبه غول برخوردم. غول دستم را گرفت و من تلوتلوخوران در حال میهادادندستازنیقیدر  میهارفنتاو آشنا شدم. در کورمال

بردن  دیشا ایبوده باشد و  امیفرد دیشد یحاصل کنجکاو  ییشناآ  نیا دیبال رفتم. با هیبا او از کوهپا آوردمیکم م ژنیکه اکس
خود شادمانه بانگ برآوردم  شیمبارک بود. با خواندن کتاب نخست او پ جهیساز هر چه، نت. سببتونیآلرب یش از سو متربک نام

و  کندیپا ممارکس به رامونیپ یمحکم یجا که مطمنئ بودم داربست فلسفآمده است. از آن ایمارکس به دن لیتکم یبرا یکه و 
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 تهیکردن آغاز کنم. مارگاربحث امیشناسبر آن شدم که با استاد کالس روش رساندی( پشت وبر را به خاک متونی)با کمک آلرب
زنان  یکه جهان مردانه در هر دو قدم یدیسد یشکسنت سدها یبود که برا یمیموقر و بانشاط و فه یزن سوئد لسونیبرت
 یکیچشم بپوشد تا بالتر از مردان آکادم دنییزااده برکنار باشد و از زحمت فرزندخانو  دیگرفته بود از ق میتصم رده،ک هیتعب

 دنی. زن خردمند با شندندیکشیبه دوش م یرونیدرخشش ب چیهیخاموش و زحمتکش ب یرا زنان شانیکه بار زندگ ردیقرار بگ
لب نشاند و با هامن  یگوشه یز یلبخند ارسارآم شد،یباسکار انجام م یانجیم بهاو، که  یشناسوبر و روش رامونیبحث من پ

باور به علم و  نکه اساس یاست و در روزگار  یبزرگ لسوفیکنان بر لب آورد که: بله باسکار فزمزمه یشگیهم رکینگاه ز
ندارد، باسکار  یفیهم تعر هاستیمارکسندارد و اوضاع شام  یها حال خوشمدرنپسا یانهیتاز ریز یاز ذهن آدم رونیب یجهان

 .دیآیبه شامر م یخوب اریتازه کمک بس ریو ساخنت مس یدر راه بازساز 

به من اگر خوب بخوانیدش دست خالی برنخواهید گشت. . هاستیمارکس یبرا خوبی استاست که باسکار کمک  نیا تیواقع 
 به یدیمد یهامدت یپوش، که برابشاش و خوش شهیهم یمرد انسالیکرد. م یکمک بزرگ ام،یگرفنت با استاد وبر یدر کشت
وبر کرده  یشناسرا وقف روش شیدکرتا یکار کرده و درجه زین هیدولت دامنارک در ترک یهیکارکشته و بلندپا پلامتیعنوان د

با خود از استانبول به سوغات آورده بود به همه  را که یترک ینیریش ،یمعارفه در کالس وبرخوان یجلسه نیبود. در نخست
پاسخ مثبت دادم و   یترک هست دیبا من سخن گفت، پرس یاشکستهوپادست یاستانبول یبه ترک دیتعارف کرد. به من که رس

رس  اصال  نرایو ا هیدر ترک تهیمدرن ریمان به سمشرتک یو عالقمند یمان حول زبان ترکالبته. رفاقت رانمیترک ا هافزودم ک
که  تونیملهم از باسکار و آلرب یشناختروش یهاضدحمله و اصول  اشیستیضدکمون یهافهیمن به لط یهانگرفت، از واکنش

را  یخود او به کار گرفتم، نقض اصول استاد و شاگرد یهانوشته هیرا عل دیمنابع جد یداشتم، آزرده خاطر شد و وقت نیدر آست
کهنه و مطبوع،  یدانشکده یپلکان دراز و فرسوده یهاچیاز پ یکیکه به تصادف رس  یبعد هنگام ی. چنددیبر من نبخش

در  یکیزد و عل دنیاما او خود را به نشن ممن از رس احرتام سالمش داد م،یخوردبه هم بر  کردند،یقژ مپا قژ  ریکه ز یپلکان
در  یعلم یدهایتجر یاو درباره یهاو به جز آن، بحث یشناختروش ییفردگرا رامونیباسکار پ یها. بحثامدیپاسخ ن

یهست نیب شودیکه قائل م یکیام(، تفکمقالتم  بهره برده یروش مارکس هم در برخ فیتوص ی)که من از آن برا شگاهیآزما
و بحث  ،علم یناگذرا و گذرا در فلسفه ابعاد نیب کیتفک جادیا یتواند شد برا یتلق یگر یکه نام د یشناسو شناخت یشناس

شناخت هم؛  بهبود   ای رییباشد تا شناخت از آن ممکن باشد و تغ ریو نامتغ داریپا دیبا یشناخت که تا حدود یمربوط به ابژه
 یباسکار به کار همه. دیآیمن هایواقع شدند. اما باسکار فقط به کار مارکس دیمف روب یستیویتیانتقاد از روش پوز یهمه برا

مسطح و تک یشناسیو آنچه که خود او هست یستیویتیپوز یهایشناسروش یدارند نسبت به کارآمد دیکه ترد دیآیم یکسان
. شودیکه نزد وبر هم مشاهده م یز یچ نامد،یم نشامالزم یشناسانهمعرفت یها و مغالطه)مونووالنس( متداول در آن یبعد
جغرافیای انسانی و  امللل،نیروابط ب ،یشناسجامعه ،یاسیفلسفه، علوم س انیدانشجو یص کالم: خواندن باسکار را به همهمخل

شان نسبت به که حس کنمیم هیتوص یکسان یبه همه ها،نیو به جز ا ن،یا ریو نظا تیریمدریزی شهری، سیاسی، برنامه
 «. تینهایراه ب نیو ابانیب نیزنهار از ا فزودیکه رفتم جز وحشتم ن طرفاز هر »است:  نیجهان ا یاحوال کنون

ام که وعده کرده ینانیبا چه اطم که نیام خجل شدم از اوشتهباسکار ن یبر منت معرف شیها پکه سال یاخواندن مقدمه با
متاسفانه اوضاع و احوال به  خواهم کرد. یعالقمند معرف یاو را هم به خواننده کیالکتیباسکار و از جمله د یاصل یهاکتاب
جا ماندم. اما  یکیالکتید یانتقاد سمیرئال یشدم و از معرف یمارکس یاسیاقتصاد س ریاز باسکار درگ شیرفت که ب شیپ یاگونه

ه باک، اگر من هم نتوانم به عمل بپوشم و چ یوعده جامه نیبتوانم به ا یبه زود دوارمیام .امرا از دست نداده دمیهنوز ام
گذاردم  نیرا که من بر زم یافهیوظ ند،یآیکه از پس پشت م یشمندیمتعهد و اند یهادارم جان نیقیام عمل کنم، وعده

 یاشاره انیام با باسکار، در پاییآشنا تیروا دنیکشاز به درازا زیپره یبرا دی. بگذاررسانندیم انیرا به پا تیبرداشته و مامو
هر پروژه یجد یهیپا کیمن  دگاهیاز د یانتقاد سمیمهم است. رئال اصول  یانتقاد سمیکه چرا رئال نیداشته باشم به ا یکوتاه

علم و  ی، کارآمد«پسا» شوندیپ دنیکشدکیکه با  ییهایدئولوژ یبا نقد متام ا یانتقاد سمیاست. رئال بخشییو رها یانتقاد ی
قرن  یستیالیسوسـگراجامعه دیجد یروشنگر  یبه جبهه دهند،یقرار م دیبرش را مورد ترد ییبزرگ معطوف به رها یهاتیروا
 .رساندیم یو معنو  کیتئور خوراک کمیو  ستیب

، و آن یمارکس است و بازساز  یاسیاقتصاد س هیپا کیدارد،  هیدو پا امروز یایدر دن بخشییرهاـیانتقاد یشهینظر من، اند به
روش نیآن و همچن یو نظام مقولت هیمفهوم رسما دهدیم حینخست توض یدر وهله اولی دیگری رئالیسم انتقادی دیالکتیکی.

 ه،یرسما یناتوان ایرا و به ما از چند و چون عملکرد  یدار هیرسما عوض کندیم زهیاگنوستیدوم د یمارکس را؛ و در وهله یشناس
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مداوم باسکار با هگل  ی)و گفتگو  یکیالکتید یانتقاد سمی. رئالدیگویآن از عمل م یسازوکارها ستادنیبازا ایو  تیفعال ینحوه
و  یستیچ فیو تعر کیالکتیعلم، د یفلسفه یدر قلمرو  یساز رسنوشت ینربدها ریکه درگ هم( یفلسف یهاو متام سنت

انبار مهامت  کردی. هر دو رومیرو دار شیکه پ دیگویم یساز رسنوشت یاز نربدها زمانبرش بوده و هم ییرها یچگونگ
 یرا به نوع یبخشییرها یشهی. ناگفته مناند که من هر اندگرید یساخنت جهان یبرا کنندیما باز م یفرد خود را به رو منحرصبه

 دگاهیباسکار از د تیرا. جذاب یو فضامند ، جغرافیااز جمله مطالعات مربوط به شهر دانمیم کردیدو رو نیمرتبط با ا
خود از باسکار به  یهاپنهان منانده است. آنان در نوشته گرانیوسرتا و آرتور و د تون،یهمچون آلرب یابرجسته یهاستیمارکس

 یمارکس یاسیخود از اقتصاد س یگرانهیدرک بازساز  یگذار شالوده یبرا او یو مفهوم یکرده و از دستگاه فلسف ادیرصاحت 
دو نحله نیا نیب یدیدهش و ستان مف نیبوده است. بنابرا هایبا مارکس و مارکس یدامئ ی. باسکار هم در گفتگو برندیبهره م

و  ک،یالکتید است،یکه به علم، س کارمند باسنظام یو فلسفه کسویاز  یفلسف یاسیمعارص؛ اقتصاد س یو پرغنا رومندین ی
 شنت  گذاانیو بن شهیاند یدو قاره نیا وسنتیپهمبوده و هست. به انیدر جر گر؛ید یاز سو  پردازد،یم بخشییرها یسبک زندگ

نسل سکه در دسرت  آوردیفراهم م یکمیوستیانسان قرن ب یرا برا یانداز پهناور دو باشد، چشم نیاز ا یسوم که سنتز  یاقاره
و در  میاست مواجه شو خنتیچشم ما در حال فرور شیکه پ یآن که با جهان ی. برایهامهنگ نیباترینبوده است: ز نیشیپ یها
ای که به گامن من . ستارهمیدار ازیشوند، ن هیتعب کرهیپ کیدو بال که در  ایدو پا  نیبه ا مییبرهوت راه نجات بجو ابانیب نیا

 بنویسم.  کردن باید. وقتی دیگر باید در این باره بیشرتباید بپیامییم. روشنایی را ترصف اندازد بر راهی کهروشنایی می

 ی)نوشته سمیآن با مارکس یو گفتگو  یانتقاد سمیرئال یشده در معرفهر دو منت نگاشته ینیفرصت داشتم، حتام به بازب اگر
 نیها. اگرچه در ابر انبوه حرست یهم حرست نی. اساختمیم تریغن یاضاف یحاتیاز فرازها را با توض یار یو بس نشستمیدوم( م

 نیتریدینکته که کل نیاشاره کنم به ا خواهمیم انیانجام بدهم. در پا یدر منت قبل ییجز حاتیتصح یکه برخ دمیفاصله رس
عبارتند از:  اندافتهیسازمان  یمفهوم اصل نیحول ا یکه همگ یگر یمهم د میاست. مفاه یشناسیهست ،یانتقاد سمیمفهوم رئال

بعد گذرا و بعد ناگذرا  نیکه ب یاشناسانهیهست زیدر متا مثال  ) یدگربودگ ،یسطوح ساختار  یمندهیو ل کیساختار، تفک
و  یتیعل یسازوکارها یفراتجرب یکارآمد (،ontic یو وجه وجود epistemic یوجه شناخت نیب ینهامنیو ناا شودیمشاهده م

آن.  ریو نظا تیعامل ایساز دگرگون سیپراکس ابد،ییکه هرگز به بستار دست من یتیو امرجنس، متام یکننده، گشودگهست
 یهادهیو با ا شوندیبحث م یکیالکتید یابه گونه ،یگر یبه شکل د کیالکتیمقولت در بحث باسکار حول چند و چون د نیهم
و  ابندییتر پرورش مدهیچیپ میمفاه گریو د ،یگر یانجیم ،یمندزمان ،فضامندیتضاد،  ،یکرامنند ند،یفرا ند،یشدا ت،یمنف ،ینف

 . کشمیخود نوشته شود. من آن روز را انتظار م یبه جا دیکه با دهندیدست م هاز علم ب یابسنده یبررس
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  مقدمه
که او خود در آغاز کار  یز یچاند، باسکار  داده یعلم رو  یاست که به فلسفه ینام( critical realism) یانتقاد سمیرئال
. پس از چاپ کتاب رفتیرا پذ یگذار نام نیا یانتقاد سمینام رئال افنتیرواج لیبه دل رتریاما د ،دینامیم ییاستعال سمیرئال
 ستمیس یشدهو شناخته یاما نام عموم د،ینام توانیم زین یکیالکتیدـیانتقاد سمیاو را رئال یفلسفه  «ی: نبض آزادکیالکتید»

 یتیو متارئال یکیالکتیدـانتقاد سمیشامل رئال ه،یپا یانتقاد سمیبه جز رئال نکیاست که ا یانتقاد سمیباسکار هامن رئال یفلسف
 یفلسفه یجد بیغرب رق یهااز دو دهه است که در دانشگاه شیعلم ب یفلسفهبه عنوان  یانتقاد  سمی.  رئالشودیهم م

 ،یدانشگاه یهااز پژوهشگران رشته یار ی. بسشودیو متداول محسوب م یتجرب یهاسیشناعلم و روش یستیویتیپوز
و  یشناختیقلمرو هست نیشده توسط او بانجام زاتیعلم باسکار و متا یفلسفه یخود را بر مبنا یهایپرداز هیو نظر قاتیتحق

او بر آن  ینوشته است و سع یستیویتیعلم پوز یفلسفه هیعل ش،یکار خو یباسکار از هامن ابتدا اند.بنا کرده یشناختمعرفت
قدرت  یکهیبوده است از ار جیغرب را یسال در فلسفه صدیرا که به مدت س یستیویسنت سوبژکت یطور کل بوده است که به

که  یستیویجنون سوبژکت نیبرتراند راسل ا انیبگذارد. به ب انیبن یشناسیبر هست یمبتن یاآن فلسفه یبکشد و به جا ریبه ز
 یاست، هامن که باسکار نام مغالطه شده یار یخود دارد باعث مشکالت بس یرگیچ ریغرب را ز یسال است فلسفه صدیس

 ییهابه گزاره یشناختیهست یهافروکاسنت گزاره یمعرفت ید از مغالطهرا بدان داده است. مرا( epistemic fallacy) یمعرفت
 نیباسکار است. ا یعلم و دستگاه فلسف یستیرئال یاز فلسفه یمخترص  یرو معرف شیاست. هدف از نوشتار پ یشناختمعرفت

رشد  هانهیزم یدر همه ریاخ یهادر دهه یستیالیرماتری/غیستیررئالیغ یکردهایدارد که رو تیاز آن رو اهم ژهیبه و یمعرف
است که تنها در ارتباط با  یجا که زبان متشکل از کلامتاز آن ندیگویرا که م یافراد دیاند. مثال تصور کنداشته یر یچشمگ

یکه زبان م میدانیما م یمهکه ه یدر حال. دهدیمن یرونیب یایبه دن یارجاع چیپس زبان در واقع ه ابندییمعنا م گریکدی
سلسله  کیما از  ویمگر درک سوبژکت ستین یز یچ یدار هیرسما دیگویکه م یکس ایارجاع بدهد.  یرونیب یایبه دن تواند

که همواره در  رایوجود داشته است، ز خیطول تار یدر همه هیرسما ای یدار هیرسما ندیگویکه م یکسان ایو نهادها،  دادهایرو
 یز یپول چ ندیگویکه م یکسان ایبوده باشند،   ’M-M یکه خواهان کسب پول اضاف اندشدهیم افتی یکسان خیطول تار

حول آن به توافق  «هاما انسان»چون پرچم که هم «میاافتهیتوافق دست »حول آن به  «هاما انسان»که  یمگر مناد ستین
بحث یخال یها در واقع جادر دانشگاه یکیهرمنوت یهاو نحله یجربت یکردهایرو یرگی. با چمیاافتهیدست  یو مل یهمگان

بازگشت به  ینوع زیجهت ن نیبه هم شود،یحس م( objectivity) تینیبا ارجاع به ع بخشییرهاـیانتقادـیحیتوض یها
سلسله  کی ولاست که در ط نی. قصد من اگرددیم رسیعلم باسکار م یفلسفه یر یکارگاز راه به «ی/اجتامعیعیطب» یهست

کتاب مهم او به نام  نیاست که از نخست نیام اکنم. برنامه یزبان معرف یفارس یباسکار را به خواننده یفلسف ینوشتارها آرا
امکان »، «برش ییو رها یعلم سمیرئال: »ریاو نظ گریبه کتب د جیرشوع کرده و به تدر «علم یدرباره یستیرئال یاهینظر»

 یگراتیبه چرخش معنو یاشارات انیبرسم و در پا «ینبض آزاد ک،یالکتید»کتاب مهم باسکار به نام  تینها درو  «سمیناتورال
 ن،یجز ا . بهبخشدیهم م یخاص یها غنابلکه به آن کاهد،یاو من نینخست یباسکار داشته باشم که نه تنها از ارزش کارها

 دارندهمحفوظ ی)رفع(فرارو  یبتواند ما را به نوع دیشا چرخش نیبا باسکار و ا یانتقاد یگفتگو  کیشدن در ر یدرگ
(aufheben/aufhebung) میکن دنظریخود تجد «سمیالیماتر»جا سوق دهد که در هم ما را به آن دیاز او سوق دهد. شا. 

و  کنمیبسنده م« علم یدرباره یستیرئال یاهینظر»باسکار  تیکتاب پراهم نیاول یبه معرف نینخست نوشتار   نیمن در ا اما
در قسمت دوارمیدهم. ام حیتوض لیبه تفص یعلم را تا حد یدر فلسفه یانتقادـیستیرئال یشهیاند یهاانیبن کنمیتالش م

از دستگاه  یمفصل نسبتا   یرو معرف شیپ ینوشته بیترت نیبپردازم. بد زیاو ن یهاکتاب گریبحث بتوانم به د یبعد یها
شده در انجام یگسرتده اریبس یهابحث انیدر جر یتا حدود بیترت نیاست که خواننده بد نیباسکار است. قصد من ا یفلسف

از ما  شیکه پ یجهان ؛ینیجهان ع نیاست که ب یز یمتا کندیم تیاو را پراهم یچه که باسکار و کارها. آنردیقرار گ نهیزم نیا
 انی. به بشودیاز ذهن و زبان ما؛ و شناخت آن قائل م رونیب تیواقع ای م،یاموجود بوده است و ما به درون آن پرتاب شده

خود  نینشرا از شاه یسشنااو معرفت بیترت نی. بدیشناسو معرفت یشناسیهست نیقائل است ب نیادیبن یز یباسکار متا گرید
 تیسهم واقع یو ادا دهدیقرار م مندهیو ل قیعم یسشنایهست کیو آن را در رابطه با  دهیکش ریبه ز یدر مباحث فلسف

  ریکل واندر  انیاست. به ب تینیبر ع یدیدر واقع تاک یشناسیاو بر هست دی. تاکشودیم ادآوری یاز ما را به معرفت انسان رونیب
 یکه خصلت سطح یستیرئال یهافلسفه گریاست نسبت به د یتر یقو  یستیخصلت رئال یاو دارا یهیجهت نظر نیبه هم
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آن.  ریو نظا سمیآلدهیهمچون ا یستیررئالیغ یهانحلهو نیز  رئالیسم اسپکیولیتیوو  (empiricism) یتجرب سمیرئال مثال  دارند، 
 :رشح برشمرد نیبد ییهادر گزاره توان یرا م تینیع رامونیباسکار پ یقو  سمیرئال یمدعاها

 ظاهر شوند.  که اصول  نیا یهستند ب یواقع زهایچ یبرخ. ۱

در معرض انکار و در  شرت،یو دانش ب ییامکان کسب دانا لیدل به شهیهم ی/معرفتیشناخت یشناخت: مدعاها یر یخطاپذ. ۲
یم اعتباریپوپر را ب یر یپذلاابط یهینظر یشناساز معرفت یدرک نیکه چن دید میهستند. خواه رشفتیو رشد و پ رییتغ جهینت

 .کند

 دیمعنا دانش و شناخت نبا نیباشند. بد( transphenomenality) یدار یپدـخصلت فرا یدارا توانندیم یمعرفت یهاگزاره. ۳
ها را هستند و آن دارهایاز پد دارتریباشد که پا ینیریز یساختارها یدر باره دیو با تواندیباشد بلکه م دارهایپد یتنها درباره

 تواندیباشد که م یخیتار یدادهایو رو هاتیها، شخصنه تنها شامل شناخت کنش تواندیم ناخت. شسازندیممکن م ای جادیا
 . باشد DNA یمثال ساختار مولکول زیو ن یاجتامع یهاستمیشناخت از س

یم داریاست که پد نیباشند. منظور ا( counterphenomenality) یدار یپدـخصلت ضد یدارا توانندیشناخت م یمدعاها. ۴
 یفراسو  تواندینه تنها م قیعم یمعنا شناخت از ساختارها نیباشد. بد نیریز تیو واقع تینیگول بزند و در تقابل با ع تواند

 یبرا توانیباره م نیها باشد. در ادر تضاد با آن تواندیم نیچنبدهد، بلکه هم حیتوض راها آن تواندیبرود، نه تنها م دارهایپد
پس پشت مزد، گول یسازوکارها حیتا با توض کندیتالش م تالیع داد که مارکس در کاپمزد منصفانه ارجا  یدئولوژ یمنونه به ا

ها را در آدم یواسطهیب یتجربه هی. نظر۱. هست ازیبه سه مرحله از بحث و کنکاش نراستا ن درایبدهد.  حیآن را توض یزنندگ
ظاهر گول  نیبدهد که ا حیبه افراد توض کندیم یسع هیهر ساعت کارشان پرداخت شده است. نظر کنندینظر دارد که فکر م

را در  هتجرب یعنیبدهد  حیتجربه را توض نیا یبرسازنده یهاسمیبرود و مکان داریپد یفراسو  کندیم یسع هی. نظر۲ زندیم
 حیتوض دیبا ستیسبب نیکند. تجربه ب دایمعنا و مفهوم پ کیاستدلل و  کیآن  یتا برا کندیخود وارد م یحیدستگاه توض
 نیا تیواقع یعنیاست  تیکه تجربه در تضاد با واقع شودیمبرسازنده حال روشن یهاسمیمکان حی. پس از توض۳داده شود. 

کار  یو ساعات خوردیم بینکرده است بلکه دارد فر افتیهر ساعت کار خود در یبرا یاانهنه تنها مزد منصف ریاست که مزدبگ
 .نبود دایهو که در ظاهر اصال  دهدیانجام م زین یمجان

 .دهدیقرار م( actualismیافتگی )فعلیتو آن را در برابر  نامدیم یعمق سمیباسکار را رئال سمیرئال ریکل لیدل نیهم به
به  نندیرا نب یز یچ ی  رونیتا با چشم خود منود ب بیترت نیهستند، و به ا یتجرب ای کیدنبال مدارک و شواهد امپر انیگراتیفعل

 دهیپد کی تیماه نییو تب برسازنده یبه وجود سازوکارها جهیرا مشاهده کنند. در نت راتشیاگر تاث یوجود آن باور ندارند، حت
 یدار هیرسما یهااز اقتصاددان یار یداد که بس میسود تعم یبه موضوع نرخ نزول توانیم رابحث  نیندارند. هم یتوجه جد

 لینرخ سود به دل ینزول شیکه گرا یباره کرده است. در حال نیدر ا یرعلمیغ یادعا کیاند که کرده نیمارکس را متهم به ا
 .نشان بدهد یدار هیرسما یوستهیپ تیبه فعل یخود را در نابودکه  نیا یعمل کند ب تواندیم هیرسما کیارگان بیترک شیافزا

مند نرخ نزولی رسمایه با این که گرایش نیرومندی در بین سازوکارهای رسمایه است اما چون منظورم این است که گرایش قانون
باره  نیاستدلل در ا ها را.گرایشی عمل و تعامل آن با دیگر بینی کرد نحوهتوان پیشکند یقینا  منیدر یک محیط باز عمل می

که در جهت مخالف هم  ییروهایعنوان ن)به هاشیرا در مقابل گرا هاشیگراکه وجود ضد  یبا توجه به بحث باسکار، هنگام
یبه نظر م یمنطق کند،ی( بحث منجامندیب یاصل شیگرا دنکر یگوناگون از جمله خنث جینتا جادیبه ا توانندیعمل کرده و م

 .رسد

 ،یسشناو معرفت یسشنایهست نیب زیبر متا زیاز ذهن و زبان ما، و ن رونیب یجهان یفراوان بر وجود واقع دیتاک نیا لیدل
که  میدانیوجود دارد. م یغرب جیرا یهاسکولر است که در فلسفه( anthropocentricity) یمحور حضور آن نوع انسان

نقطه  یقرون وسط یفلسف یهادگاهید یهمه ینید یمحور چرخد بر انسانیمن نیکه جهان به گرد زم نیبا اعالم ا کیکوپرن
اند، خاطر او خلق شده یکائنات برا یارشف مخلوفات است و همه انسان ایمدعا را به چالش گرفت که گو نینهاد و ا یانیپا

 نیشدن او معلوم نی. با ورود داروچرخندیاو م یمحل زندگ یخاک یسبب بر گرد کره نیبه هم زیجهان ن یو همه دیخورش
موجودات  یاست که همه افتهی نیو تکو لیتشک یساخته نشده، بلکه از هامن عنارص  یگر ید «گوهر»از  موضوع که انسان

خود  یباز به نوبه زین نیشد. ا تیتقو کالیراد ینظر باز هم به نحو  نیا اند،افتهی اتیها حاز آن زین نیزم یکره یرو  گرید
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 نیکه بهرت تیحیاز مس یبا پردزش انواع ن،یکالو ژهیبود. پس از آن لوتر و بو ییتفکرات قرون وسطا یکرهیبر پ یاصل یابهرض
را  خدا انسان ست،ین یکار  اعالم کردند که خدا را با انسان نهادند،یدر حال ظهور م یبورژاز  اریممکن را در اخت یهایدئولوژ یا

رستگار کند و در  اشینیزم یهاو خود را از راه تالش دیبجو نیزم یاش را رو و سعادت یبه حال خود گذارده است تا خوشبخت
بورژوا  دینوپد یطبقه یبرا بخشییرها اریبس یاتیو اله یدئولوژ یا بیترت نی. بدافتیدست نخواهد  نیقیهرگز به  زیراه ن نیا

راستا  نیبپردازد. در هم نیزم یخود رو  یزندگ یبه سامانه شانیکش یهایو امر و نه یآسامن یادهایبوجود آمد تا رها از انق
که  دند،ینام «یدیلوح سپ»را  ذهن انسان ییاروپا انیگراتجربه ،یشداور یآغشته به سنت و پ یاگسست با گذشته جادیا یبرا
سوژه» ای انسان بیترت نی. بدکندیرا بر آن حک م شیخو یو اجتامع یکه هامنا تجارب شخص استآن خود شخص  یسندهینو
 یدر شکل آسامن نیو دارو کیکوپرن یچه که از سو گرا قرار گرفت. آنتجربه یدر مرکز فلسفه «زهیآزاد منفرد و مستقل امت ی

را دوباره به مرکز  انسان اد،یبنسوژه یگشت. فلسفهیبه قلمرو فلسفه و تفکر بازم «ینیزم» یحال به شکل شدیآن انکار م
 یبود. با هگل و مارکس شاهد نوع یشکل غالب تفکر فلسف اد،یبنسوژه یتا کانت، فلسفه ومیجهان بازگرداند. از دکارت و ه

 رییتغ یکیالکتید کیدو در پرات نیدر مارکس شاهد سنتز ا ژهیوو به میو ذهن هست نیع نیب کیالکتیو د تینیبازگشت به ع
که  یدار هیرسما یظاهر  یروز یموجود، پ واقعا   سمیالی. شکست سوسمیباشیم خیدر تار یجمع یهاسوژه یهااز راه تالش تینیع

و برنامه  یاز رس گرفته، فقدان انسجام نظر  یجوان گریبار د کیکرده و  ایاز نو خود را اح سمیربالیدر قالب نول رسدیبه نظر م
 اتیاز روشنفکران از نظر یر یکث یعده یگردانیوو ر  یمرتق یاجتامع یهاجنبش گریو د یستیالیسوسـیکارگر  یهادر جنبش

گشت که  یاجتامع یهینظر یها و عرصهگرا به دانشگاهو فرهنگ یستیآلدهیا یهاموجب بازگشت انواع و اقسام نحله ،یعلم
ـیعلم یهینظر دانیگسرتش م یاند. براافزوده یدار هیپسارسما یمرتق یندهیآ کی یبه سو  یرو شیبه سهم خود بر مشکالت پ

 یتواند کمکباسکار ب یهیکه  نظر رسدیبه نظر م یو عمل ینظر  یهاتیدر فعال دیجد یهاو گشودن افق بخشییرهاـیانتقاد
معنا  نیاو به ا یباسکار و آثار ارزنده ی. معرفیستیالیسوس نینو یجنبش روشنگر  کی یو نظر  یفلسف یبازساز  یباشد برا

است که به  نی. موضوع امیرا به دور انداخته باش یاجتامع یهیفلسفه و نظر ینهیدر زم یستیسنت مارکس ایکه مارکس  ستین
خود استفاده کرده  یو فلسف یبار نظر کردن کولهتریغن یباسکار برا ینظر  یبتوانند از دستاوردها هاستیمارکس رسدینظر م

خود به  یبا انتقادها زیرا ن هینظر نیطرفداران ا بیترت نیوارد شوند و بد یفکر  ینحله نیبا ا یانتقاد ییو در گفتگو
دارد تا  یکه سع رایدارد ز تیآشنا کنند. باسکار اهم سمیو مارکس هینظر نیا یباسکار و سنتزها یفلسف یهاهینظر یکمبودها

 تیاهم ردست بدهد. باسکا نو به یکرده و از آن سنتز  یو سپس بازساز  یعلم و فلسفه را نقد و بررس یسنت تاکنون یهمه
 .دیگشایخواننده م دگانیمقابل د یز یانگشگفت یدارد چون منظر انتقاد
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  باره سازمان منتدر 
قسمت  نی. در ادیآیباسکار به نگارش در م یآرا یمعرف رامونیاست که پ یچند قسمت یقسمت از مطلب نیرو نخست شیپ منت

 یفلسفه یمحور  میراستا تالش خواهم کرد تا مفاه نی. در همشودیدست داده م باسکار به یاصل میاز مفاه یبلند یمعرف
 ستیآشنا ن ستیالیبزرگ سوس لسوفیف نیکه با ا یرانیا یخواننده یبرا آنهادهم تا درک  حیتوض لیعلم را به تفص یستیرئال

 . تر گرددساده

 زیباسکار و ن یهاام تا بحثرم. من تالش کردهبگذا انیرا با خواننده در م یاز پرداخنت به مباحث باسکار لزم است نکات شیپ
خواننده رشح و  یبرا یسنتز  اینقد  شیشاپیپ یعلم قلم زده است بدون ارائه یستیرئال یفلسفه رامونیرا که او هم پ ریکل

نداخنت بر گسرتهایخاطر روشن یبرا زیخواننده روشن و شفاف گردد، اما گاه به گاه ن یبرا لسفهف نیا یهاانیدهم تا بن حیتوض
کردن با جدا امدهیکوش یرا طرح کنم. بطور کل یحیتوض ای یلیتکم یام نکاتآن مجبور بوده ینظر  یمفهوم و کاربردها ی

ذهن  یتا رس حد امکان مانع آشفتگ اد،یز یهیحاش نبدو  کیهر  حیو توض گریکدیاز  یانتقادـیبیو ترک یمفهوم یقلمروها
درک کند و  یگر ید یانجیم چیه یخواننده ابتدا نظرات باسکار را ب خواهمیاست که م نیا یاهیرو نیچن لیخواننده شوم. دل

 دانمیکه م استداشته  تیمن اهم یرو برا نیاز ا ژهیبه و هیرو نیو نقد مباحث بگذارد. ا بیترک یبه واد یپا جیسپس به تدر
که در سطح  ستین یدارد و موضوع یاو در کشور ما تازگ رامونیشده پعلم او و در ضمن مباحث انجام یباسکار و فلسفه

تالشم را به کار  یهمه نیجا افتاده باشد. به جز ا ایشده  رفتهیپذ یو فکر  یپژوهشگران مسائل اجتامع انیدر م ایها دانشگاه
حال در هر بخش  نیطرح کنم با ا گریکدیاز  ییرا در جدا یام تا در هر بخش از مطلب تا رس حد امکان موضوعات محدودزده

 یمقدماتوار و خالصه اریبس یو من به شکل شوندیطرح م یدیو موضوعات جد میبا وجود تالش نگارنده اصطالحات و مفاه
رشح  یشرت یب حیو توض لیها را با تفصنوشته آن یبعد یاهکه در قسمت نیا یتنها برا گذرمیکرده و درم یها اشاراتبه آن

مفهوم  حیبه توض است. در فصل اول عمدتا   یتر متعدد کوتاه یهارفصلیرو شامل دو فصل نسبتا بلند و ز شیپ یدهم. نوشته
تجربه یهابه نام یفلسف گرید یبا دو نحله یانتقاد سمیرئال یهاتفاوت زیو ن یعلم یهیآن با رو یو رابطه یشناسیهست
 تریلیتفص اریبس یشده در فصل نخست به نحو انیب میدر فصل دوم مفاه شود؛یپرداخته م سمیآلدهی( و اسمی)امپر ییگرا

 .کنندیراستا به بحث ورود م نیدر هم یشرت یب میو در ضمن مفاه شوندیداده م حیرشح و توض
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 و علم یشناسیهست :فصل اول
 

 . معنای رئالیسم استعالیی1.1
بردن انیپاو با به پردازمیکانت و باسکار م یابطهدر پرتو ر  ییاستعال یکلمه یخیتار یقسمت از بحث ابتدا به معنا نیدر ا 
که مباحث  یو بعدها هنگام خوانمیم یانتقاد سمیرئال یعلم باسکار را به هامن نام آشنا یمنت، فلسفه یهیبحث در بق نیا
شکل  نیا دوارمیام بیترت نیخواهم خواند. بد یکیالکتیدـیستیعلم او را رئال یگاه فلسفهآن مداد حیتوض زیاو را ن یکیالکتید

درک مراحل مختلف  یبتواند خواننده را برا رودیم شیکارها و نظرات باسکار پ یبحث که همراه با تکامل زمان یبنداز مرحله
اصول در عرص علوم و انقالبات  ایپرسش پرداخت که آ نیبه ا دیابتدا با ریباسکار کمک کند. اما در ز ینظر  یرشد و دگرگون

موضوع  نی. سپس به اافتی توانیم یآن را در چه استدلل هیبه فلسفه هست و اگر هست توج یاز یهنوز هم ن ،یعلم
نام به  نیکه ا جا. از آننامدیم ییخود را از نوع استعال علم یفلسفه اشهیاول یکه چرا باسکار در کارها شودیپرداخته م

دهیا یهامطلب به تشابهات و تفاوت یدر قسمت بعد زیجهت ن نیبه هم بردیکانت نسب م ییاستعال سمیآلدهیا یفلسفه
  .شودیباسکار پرداخته م ییاستعال سمیکانت و رئال ییاستعال سمیآل

 چرا فلسفه؟ . ۲.1
که به  دیافزایرابطه م نی. در همدهدیفلسفه لزم است  پاسخ مثبت م اصول  ایکه: آ نیبر ا یبه پرسش بال مبن ریکل ویاندر

و خاص بوده  یاز فلسفه و توسل به علوم جزئ یگردانیرو ینوع معمول  سمیبه رئال سمیآلدهیچرخش از سمت ا یخیلحاظ تار
 نیامکان کسب آن هست از راه هم ای میدار ازیکه ن یشناخت و دانش نظر  یهمه شودیراستا گفته م نیاست. در هم

 ستیفلسفه، فقدان فلسفه ن لیبد که اول  سدینویبال م به پرسشدر پاسخ  ری. کلشودیعلوم فراهم م یو دستاوردها اتیکشف
طور که ناخودآگاه است. هامن یافلسفه یدارا لکهب ستیدر واقع فاقد فلسفه ن ینافلسف بد است. انسان یبلکه فلسفه

 نیتردر ساده یکه حت رایو ناخودآگاه، ز ختهیخودانگ یاوهیاست، اگر چه به ش لسوفیف کی ی: هر فرددیگویم یگرامش
 نیا رشی. در صورت پذمیاز جهان هست یمفهوم خاص یر یکارگشاهد به «زبان» یدر عرصه نیچنو هم ،یذهن تیفعال اتیتجل

 انیبه ب م،ینامنسجم و پراکنده فکر کن یاو به گونه یانتقاد یار یاست بدون هوش نیبهرت ا ایکه آ دیپرس توانیگاه ممقدمه آن
 یدرک یکه بهرت است دارا نیا ای میو روزمره از جهان باش یکیمکان خته،یخودانگ یمفهوم ریاست که درگ نیبهرت ا ایآ گرید

و خود را  میفعال داشته باش یدخالت یجهان انسان خیتار نشیدر آفر بیترت نیو بد میجهان باش از یمنسجم، آگاهانه و انتقاد
  سازند یما م یما را بدون آگاه تیها که شخصنهام م،یقرار نده یرونیب یهامنفعالنه در معرض محرکه یبه نحو 

بخشد. را وضوح  یانسان یهاکیپرات یموجود در برخ یحیاست که قصد دارد دانش تلو یکیپرات ریکل انیبه ب اصول  فلسفه
آن دسته   لیکه کارکرد فلسفه در واقع تحل دیکانت را مورد نقد قرار داده و بگو تواندیاست که باسکار م بیترت نیبد

یهستند م یحیها تلوآن میکه مفاه ییهاکیاند. پراتو نامنظم، وجود داشته هآشفت یاما به صورت ش،یاست که از پ یمیمفاه
 یایدن ،یروابط شخص است،یچون سباشند هم یرمعرفتیغ یهاکیپرات ای ،یعلم کیچون پراتباشند هم یذهنـیمعرفت توانند

علم  یمعرفت جیبه نتا اشیمندعالقه تبه عل گرداندیبرم یعلم کیپرات یکه فلسفه نگاهش را به سو  یهنگام هرن. زیکار و ن
دانشمندان وضوح  یعلم که برا کیموجود در پرات حا  یتلو میاش در واقع معطوف است به مجموعه مفاهبلکه عالقه ستین

است. به  یفکر  یهاهیو رو میاستوار بر آن مفاه شانیعلم کیخود ندانند که پرات دیشا یندارد و حت یتیها اهمبه آن یبخش
تکامل  یهینظر ایکوانتوم  یهینظر ای تینسب یهیساختار جهان را از نظر یبارهخود در  یفلسف جیمنونه باسکار نتا نعنوا

. همچون خوردیبست برمبه بن زیاست و رسانجام ن زیآمفلسفه مخاطره یبرا یز یچ نیانجام چن ی. تالش براکندیاستنتاج من
 میدانیکه امروز م یخواند. در حال یو ازل یابد یرا اصول وتونیشده توسط نکشف یعیطب یهایمندکانت که قانون یمنونه
 نیو بهبود هستند. بد یبازنگر  ح،یو خود همواره در معرض تصح کنندیمن انیرا ب یو ابد یازل یقیحقا یعلم یهاافتهیکه 
شده  یاگسرتده یشناختیهست جیاخذ نتا هقادر ب یعلم شیآزما کیموجود در پرات یحیاصول تلو یمطالعه باسکار با بیترت

داشته  امنیهاکیموجود در پرات حا  یتلو ییهااست که فلسفه نیمستلزم ا ،یعقالنـیانتقاد یتیمانند فعالاست. پس فلسفه به
انداخنت محض بر یروشن یخودآگاه و انتقاد یفلسف تیفعال نیداشته باشند. اما مقصود از ا یبخشوضوح تیکه قابل میباش

 یکارکردها یدارا تواندی. فلسفه مستین یما به خودآگاه ازیبرآوردن ن ایما  یکنجکاو  یارضا ایما  یحیشناخت و دانش تلو
 یدر باورها یدرون یکردن تضادها: فلسفه با روشناندازدیم یروشن شانمیباشد که بر مفاه ییهاکیدر رابطه با پرات کیپلم
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 کی یاهیپا میکردن مفاهاست و در ضمن با روشن یخصلت انتقاد یکه دارا دهدینشان م اقعو به کیموجود در پرات حایتلو
در عمل  بیرق یهاهینظر یمورد نظر بر خالف ادعاها کیپرات دهدیکه نشان م رایدارد ز زین یدفاع یکارکرد ن،یمع کیپرات
دهیا ای ییگرابر تجربه یمبتن یستیرئال یهافلسفه معنا که مثال  نیبودنش را داشتند. بدناممکن یها ادعاکه آن کندیم یکار 
انداخنت بر یبا روشن یانتقاد یهاست. اما فلسفهکشف آن یعلم در پ کیهستند که پرات ینیریز یمنکر وجود ساختارها سمیآل

 تیبه رشح حکا ید. در قسمت بعکندیرا آشکار م بیرق یهافلسفهف بطالن نظرات علوم مختل کیپرات یهاهیو رو میمفاه
 .میپردازیباسکار م یفلسف سمیدر عبارت رئال ییپسوند استعال

  ییاستعال سمیچرا رئال. 3.1
 ینحله ادآوریپسوند  نی. انامدیم ییاستعال سمیخود را رئال یفلسفه« علم یدر باره یستیرئال یاهینظر»باسکار در کتاب خود 

علم مورد  یفلسفه یپسوند برا نیا دنی. باسکار با برگزشودیشناخته م ییاستعال سمیآلدهیاست که به نام ا یکانت یفلسف
 یشباهت یپرتنش است که حاو  یارابطه یبر نسب نی. اما اکندیدر فلسفه منسوب م ییاستعال نتنظرش در واقع خود را به س

وجود داشته باشد  دیبا یز یچه چ میپرسیکه م ی. هنگامپردازمیاست که در ادامه بدان م نیادیو بن قیعم ییهااندک و تفاوت
انداخنت فلسفه یروشن یهاوهیاز ش یکی ری. به نظر کلمیمواجه هست ییاستعال یحالت با پرسش نیالف ممکن گردد، در ا تا مثال 
استدلل رو به  ینوع ییبوده است. استدلل استعال ییاستعال یهاکنون طرح استدللاز زمان کانت تا نیمع کیپرات کی یبر رو 

که  روندیم یز یچآن  فیبه سمت توص هادهیپد یبرخ فیکه از سمت توص ییهااستدلل یعنینگر است فراپشت ایعقب 
باشد تا  دیجهان چگونه با پرسدیباسکار م هاست.آن شیدایو پ جادیا رشطشیکه پ نیا ای آوردیها را فراهم مآن جادیامکان ا

 یز یچ یبه سو  ــ یعلم تیفعال ــ دارد تیکه فعل یز یچ یپرسش از سو  نیبا طرح ا بیترت نیممکن شود  بد یعلم تیفعال
از سمت  معمول  ییهااستدلل نی. چننهدیرا شالوده م یامکان نیو چن تیفعال نیکه هامنا چن میرویم ترییبنار یو ز تریاصل
 گاهیجا ری. به نظر کلدهیآن پد جادیظهور و ا یکه بادوام است و مبنا روندیم یبه سمت ساختار  افتدیکه اتفاق م یادهیپد

کانت بحث  ییاستعال یهاآن با استدلل یهاو تفاوتها دادن شباهتبا نشان توانیدر آثار باسکار را م ییاستعال یهااستدلل
 . کرد

جهان  یدرباره یز یکه به ما چ یداده ممکن است  شناختشیپ یبیاست: چگونه شناخت و دانش ترک نیکانت ا یهیاول پرسش
است. کانت  یبودن دانش تجربچگونه ممکن یما است. جوهر کار کانت مترکز رو  یحال مستقل از تجربه نیاما در ع دیگویم

را  یرتجربیو خلق مقولت و شناخت غ جادیا یباشد که به ما اجازه یاتیصوصخ یخود دارا یکه جهان به خود کردیفکر من
. به نظر کندیم لیرا بر آن تحم یو ناتجرب یو مقولت یشکل مفهوم نیباور بود که ذهن ما ا نیجهت بر ا نیبدهد به هم
ما  یکه امکان شناخت را برا یگر ید یهاکیهمچون پرات زیها نکه آن دهدینشان م هاشیموجود در آزما یعلم تیباسکار فعال

که فقط  یتعامل ــما با جهان هستند  مندتین ینیتعامل ع یها حاو آن ستندیناب ن «یذهن» یهاتیفعال کنند،یممکن م
 یاتیخصوص یو دارا میکه ما دست و پا و چشم و گوش دار نیا م،یهست یجسامن یممکن است که ما موجودات نیبخاطر ا

خاطر که  نی. در ضمن بدیو هدفمند ،یابزارساز  ال،یخرد و خ یرو یشناخت رضورت دارند همچون ن سبک یکه برا میهست
و با طرح  میشویجهان م یموفق به کشف رازها میرویم نیریز یبه سطح ساختارها دارهایمرحله به مرحله از سطح پد

که استدلل یدر حال مینیبیم بیترت نیکند. بد ائهبه ما ار  ستهیدرخور و شا یتا پاسخ میداریمناسب جهان را وام یهاپرسش
 یهااستدلل شودیجهان م یرو  یکل نیساختار مع کی لیتحم یقدرت ذهن برا یبارهدر  یاهیکانت منجر به پردازش نظر یها

باشد.  دیهم است که جهان چگونه با نیا یذهن و خودمان بلکه درباره یهبار که نه تنها در  شود یم یجیباسکار منجر به نتا
یم بیکانت را تعق یفلسفه یشئ در خود برخورد کند که هامنا همچون شبح یبا مسئله تواندیباسکار م یفلسفه جهیدر نت
 نی. باسکار بر ادندیمستقل از ذهن شناسندگان رس یپس از کانت به انکار جهان یهاستیآلدهیاست که ا یدر حال نی. اکرد

را به ما نشان خواهد داد.  شیشدن است و در ضمن رازهاکشف ازمندیبلکه ن ستیو شفاف ن منافرا یز ینظر است که جهان چ
که  میمعنا ما هست نیما هستند بد یبه مقولت ذهن یمستقل از تجربه و متک یبیمقولت ترک م،یکانت اعالم کرد که مفاه

داده شیپ رضورتا   کنندیاز جهان که شناخت را ممکن م ییهانظر باسکار آن جنبه. اما از میکنیم لیها را بر جهان تحمآن
 یهیکه نظر نیممکن است. رسانجام ا زیشان نآن هستند و شناخت یاند؛ ساختارهااز جهان یواقع ییهابلکه جنبه ستندین

از  رغاست فا یبطور کل یشناخت انسان یکه قابل کاربرد رو  نیا یاست، هم در معنا زمانیو ب یخیشناخت کانت فراتار
 نیاست. اما باسکار چن افتهیرا  ینیمع یابد قیحقا دیکه او باور داشت که کل نیا یو هم در معنا اشیخیمشکالت تار

 قتیشده توسط علم حقکشف یهافاکت شرتیکه ب نیاست. با ا دیجد نسبتا   یادهیپد یعلم شیندارد. تجربه و آزما ییمدعاها
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را  یشیآزما علم   آن را کشف کند(، شکل   لهیکه گال نیقبل از ا دیچرخیم دیدور خورش نیماند )ز ناشناخته بوده اما قبال  دارند
شیرا پ ییزهایچ یعنیها استفاده منود از آن توانیمن زین «رو به جلو»شناخت بکار برد و  یشاعلمیپ یهاشکل یرو  توانیمن
در  شهیاست دانش ما از آن هم یجا که ساختار جهان نه شفاف و فرامنا بلکه رضور اند. از آنکه هنوز کشف نشده کرد ینیب

. به نظر ردیو بهبود قرار بگ ینیکه نتواند در معرض بازب ستین یاهینظر چیاست. در فلسفه و در علم ه یر یمعرض خطاپذ
 یستیآلدهیا یهاجنبه یعنیکانت بودند،  یفلسف یپروژه یرا رد و انکار کند که خصلت اصل یفرضشیدو پ دیباسکار فلسفه با

معناست  نیکانت بد یفلسفه یستیآلدهیرد خصلت ا یعنیاول  ی. نکتهکردیخود وارد م قاتیکه کانت در تحق یاانهیو فردگرا
اش شف ساختار جهان قرار دهد و مسئلهاز راه پرسش رو به عقب ما را در برابر رضورت ک تواندیم ییاستدلل استعال کیکه 

 یرد و انکار مترکز کانت رو  ییمربوط به فردگرا ی. نکتهستیآن ن یشادادهیو مقولت پ یسازمان جهانشمول ذهن آدم زین
 یاجتامع یهاکیپرات یجهیباسکار شناخت را نت بیترت نیآن. بد یخیشمول و فراتارجهان اتیاست و عمل یذهن فرد انسان

است که علوم در یفلسفه هامن جهان  یکه مشغله نیا باعلم است؛  هیخود شب یر ی. فلسفه در خطاپذداندیم نیمع خا  یتار
تیرشط احتامل فعال دیبه ما بگو تواندی. فلسفه مکندیکه فلسفه با علوم رقابت من نجاستیتفاوت ا کنندیم قیآن تحق یباره
چه  یحاو  جهانکه  دیبگو تواندیس و ش باشد اما من یهاهیل نیشده بکیاست که جهان تفک نیالف و ب ا یعلم یها

مقدمات جا دارد  نیا انی. پس از باندیعلم قیهمه موضوعات تحق هانیاند اها چگونه از هم متفاوتآن ایاست  ییساختارها
 .میعلم بپرداز یها¬فلسفه گریعلم او با د ی¬علم نزد باسکار و تقابل فلسفه فیکه به تعر

  علم کیالکتیعلم و د فیتعر .۴.1
و  کندیبه علم اعالم م یستیمند رئالنظام کردیرو کیهدف خود را رشد « علم یبارهدر یستیرئال یاهینظر»در کتاب  باسکار

از علم شکل داده را ما  ریتاکنون تصو ومیبنهد، هامن که از زمان ه سمیویتیدر برابر پوز یجد یلیاست که بتواند بد دواریام
و  ستادهیا نهیزم نیدر ا گریکدیمخالف  یبنا کند که در برابر دو نحله یعلم یفلسفه توانداست ب دواریاست. در ضمن او ام

علم هستند که  «یپردازش اجتامع» یکه معتقد به نوع ردیگیرا در بر م ینخست کسان یدست بدهد. نحلهاز آن دو به یسنتز 
را  Kuhn, Popper, Lakatos, Feyerabend, Toulmin, Polanyi, Ravetz همچون یسندگانینو توانیم یر یگآسان یبا قدر 
 یو تکامل علم رییتغ یدهیپد یدارند و بطور مشخص رو  دیعلم تاک یخصلت اجتامع یکه رو  ی. کساندیدسته گنجان نیدر ا

که توجه ما را به سمت  شودیم  Scriven, Hanson, Hesse and Harre همچون یدوم شامل افراد یمتمرکز هستند. نحله
 یعلم یشهیها در اندنقش مدل یکرده و رو  دیتاک ینیبشیو پ حیتوض نیتفاوت ب یدسته رو  نی. اکنندیعلم جلب م یمندهیل

 یفیراستا است که باسکار تعر نیدر ادست بدهد. به ستاریدو ا نیاز ا یاست که بتواند سنتز  دواری. باسکار امورزندیارصار م
شود و در علم روشن  یستیویتیپوز یهافلسفه یتا در پرتو آن وجوه مشخصه دهدیم بدستعلم  کیالکتید ندیاز علم و فرا

مشهور  یکه علم از نظر باسکار مصداق جملهگفت  توانیم زیاز هر چ شیضمن بتواند سنتز مورد نظر خود را ارائه کند. پ
. علم به نظر او بودیبه علم من یاز یصورت ن نیدر ا دادندیم لیرا تشک تیواقع یهمه جهان یدارهایمارکس است که اگر پد

 یدهیکه ا دهدیاست که به ما اجازه م یواقع یمندهیل کیجهان. تنها مفهوم  یمندهیدرک ل یاست برا یکیستامتیتالش س
 حیقابل تصح احتامل زین نیشیپ یهاهیاست که شناخت از ل نیا یبه معنا دیجد یهاهیشناخت ل. میرا باور کن یعلم رشفتیپ

 نی. بدشوندیکشف م تیاز واقع یدیو ابعاد جد دیجد یهاهیعلم ل یگذرا ندیدر فرا یعنی کندیو بهبود است. علم رشد م
در سطح دانش  یراتییو تغ یبازنگر  ح،یکه تصح نیا یعنی. کندیم زین رییتغ یابیرشد و عمق نیمعنا دانش و شناخت ما در ع

دست یهاسمیتا مکان وشدکیکرد. دانشمند م حیرا تصح لهیکپلر و گال نیقوان یوتونین کیزیکه ف طورهامن شودیانجام م یقبل
 یعلم و نه جهان ناگذرا یاو متعلق به جهان اجتامع تیفعال جیکند، اما نتا فیرا توص هادهیپد جادیکار خلق و ااندر 
 یکل یاست که خود از سه مرحله یکیالکتید یحاو  یلمنظر است که روش کار ع نیباسکار بر ا نی. اما به جز ازهاستیچ

 . شودیم لیتشک

آن  یبرا یاحتامل یحیتوض یبعد یسپس در مرحله شود،یم ییشناسا ینیو نظم مع یمندکه ابتدا قاعده بیترت نیبد
باسکار  دگاهی. بنا به دشودیمورد نظر به آزمون گذارده م حیتوض و صحت   تیپس از آن واقع گردد،یو ابداع م دهیشیاند

یه هم هستک یکیالکتید ست،ین یانیپا چیه یشده در بال داراذکر  کیالکتیهمواره در حرکت است و د یندیمفهوم علم فرا
بسنده، علم  یآن به نحو  فیو توص تیسطح نو از واقع ای هیل کیبا کشف  بیترت نی. بدیشناختاست و هم معرفت یشناخت

 یموضوع حاو  نی. اتسطح اتفاق افتاده اس نیکه در ا رودیم یز یو تست آن چ حیتوض ،پردازش ،یبه سمت برساز  واسطهیب
به منظور  ینیو ابداع ابزار نو یشیآزما دیجد یهاکیتکن یدر دسرتس و احتامل طراح یمعرفت لیابزار و وسا یاستفاده از همه
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. حال رودیآن م یبرا یاحتامل حاتیعلم به سمت تست توض ،کشف شد حیکه توض یگسرتش قدرت حواس ما است. هنگام
. ۲ یو منطق کیکالس یتجرب سمی. سنت رئال۱داد:  زیمت گریکدیاز  توانیعلم را م یسه سنت از فلسفه فیتعر نیمطابق ا

 یاشده را به گونهادی. سه سنت یانتقاد سمیرئال ای ییاستعال سمی. سنت رئال۳و  ییاستعال سمیآلدهیطرفداران ا ای یسنت نوکانت
 .دهمیم حیتوض ریمخترص در ز

  علم یسه سنت در فلسفه .۵.1
  

 یتجرب سمیف. رئاللا

ارتباط ی)ب یستیامت یدادهایشناخت را رو یهاابژه شودیم یاو معرف روانیو پ ومیکه توسط ه یو منطق کیکالس ییگراتجربه
  .دانندیگاه ب مها در شکل هر گاه الف آنآن یو جدا از هم( و توال

 یبه مشاهده یعنی. شودیعلم متوقف م کیالکتید اینخست شناخت  یدر هامن مرحله یسنت تجرب نی: ایتجرب سمیرئال
 از بستار یانیبه ب ای شگاهیشده در آزماجادیو نظم ا یمندمعنا از سطح قاعده نی. بدکندیاکتفا م نیمع یو نظم یمندقاعده

(closure )سمیکه باسکار به رئال ی. انتقادرودیآن شده، فراتر من جادیموفق به ا یشگاهیکه دانشمند آزما یاآمدهدستبه 
شده از طرح یهاکه پرسش ستیمتوجه ن یعنی ستین یشناخت علم یاست که متوجه خصلت اجتامع نیداند ایروا م یتجرب
 یدیتول لیوسا یهمگ روندیکار مبه یشگاهیآزما طیدر مح عتیگرفنت پاسخ از طب یکه برا یدانشمند)ان( و ابزار  یسو 

در  رند،یگیمورد استفاده قرار م دیجد یعلم جینتا دیتول یتر براخالق یهستند که حال به شکل نیشیپ یشدهدیتول اجتامعا  
معنا  نیبد کنند،یدست اندر کار آشفته م یواقع یهاتیبا عل زیرا ن یشگاهیآزما هامن دانشمند   ای یتیعل مامور   تیضمن خالق

در  را یتیعل نیتا قوان کندیم جادیا یابسته یخود فضا تیبا خالق یتیعل مامور   ای یشگاهیکه دانشمند آزما ستندین همتوج
جربهاز راه ت یفرد یکاهش شناخت به دستاورد یبگذارند. تالش برا شیمند و منظم خود به مناقاعده یدادهایخالل سلسله رو

و درک  یستیامت یشناسیهست جادیمنجر به ا ،جهان فیشناخت و تعر یخنثا ینهیمانند زمبه یآخر  نیو درک ا یحس ی
فرض  ریتنها در شکل اتصال ثابت و نامتغ اصول   گریکدیها با که ارتباط آن شودیجدا از هم م ییزهایهمچون چ دادهایرو

که از نظر  یدر حال ،یو تصادف افتهیتیباشد با خصلت فعل یز یچ دیبا دادهایرو نیب یتیاساس ارتباط عل نی. بر اشودیگرفته م
 . است یضدفاکتوئل( و رضور  ی)نافاکتوئل و حت یواقع یز یچ یتیارتباط عل نیباسکار ا

 ییاستعال سمیآلدهی. اب

که البته انواع و اقسام  افتی توانیرا نزد کانت م ــ شیستایهر چند نوع اــ  کیموضع در شکل کالس نیا یبندفرمول 
 .میو به روز آن را هم دار کینامید

آن  ریو نظا یعینظم طب یآرمان یهاها، سنخمدل یشناخت علم یهانظر است که ابژه نیاو بر ا ییاستعال سمیآلدهیو ا کانت
باشند اما مستقل از  ینیمع یهامستقل از انسان توانندیکه م نیهستند و با ا یذهن آدم یهاها پردازشابژه نیهستند. ا

 میکه بتوان نیا یاست برا یاما ناکاف یاگر چه رضور  دادهایاساس اتصال رو نی. بر استندین یبطور کل یانسان تیو فعال انسان
پردازی یا تجریدهای ذهن آدمی یا های شناخت را مدلدر چنین رویکردی؛ رویکردی که ابژه. سخن بگوییم یعیرضورت طباز 

در  ای شودیم یآدمذهن  یو سازه پردازش ی یا به عبارتی نظم آن،عیجهان طب داند؛ی علمی )انسانی( میتوافقات جامعه
به  ستها افاکت یتیویسنت، خواهان حفظ ابژکت نی. ارددگیمقلمداد  یعلم یمدرن آن ساخت و پرداخت جامعه ینسخه

 کیمعنا  نیو بد دهدیم زیآن را ن لیو تاو ریتفس یبه جز آن اجازه یول فشاردیم یعلم پا یبر خصلت اجتامع لیدل نیهم
حاصله در  راتییبه جز خود و تغ یز یچ که معتقد است نفس انسان یاهی)فرض solipsismاست که ییگرابهبود در سنت تجربه

 کردیرو نی( در بطن آن نهفته است. اما به هر حال مطابق اییگرادهی)پد phenomenalism ( وییگرانفس شناسد،یآن را من
. دیآیداده شده، بدست م شیثابت از پ نیسلسله قوان کیها و نه سلسله مدل کیاست که توسط  یدانش و شناخت ساختار 

 یکار  حاتیمتوجه است که پردازش توض ردیگیدانش و علم را در نظر م یاجتامع یاست که جنبه نیا کردیرو نینقطه قوت ا
( transitive aspect) یگذرا یکه باسکار آن را جنبه یز یهامن چ دهند،یانجام م یعلم یاست که دانشمندان و جامعه

و  یجدا از ذهن آدم یارا همچون عرصه یعیطب یهاورتو رض  نیقوان زین یفلسف ینحله نیاما ا نامد؛یم یشناخت علم
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 نی. بددهدیرا م یشناخت علم( intransitive aspect) یکه باسکار بدان نام بعد ناگذرا یز یهامن چ رد،یپذیمستقل از آن من
وجود  یانسان تیمستقل از فعال میکنیها شناخت کسب مکه ما از آن ییهاشده در بال ابژه ادی یدر هر دو نحله بیترت

صورت  نیدر خود( در ا یشئ ای زیکانت: چ انیوجود دارند )به ب یت آدمیهستند که مستقل از فعال ییزهایندارند. اگر چ
 سمیالدهیطرفداران ا ای هایروشن باشد که سنت نوکانت دیبا جانیها ممکن نخواهد بود. تا ااز آن یشناخت علم گونهچیه

 . دارندیبرم زیعلم را ن کیالکتیدر دشده ادیگام دوم  ییاستعال

 یانتقاد سمی. رئالس

و دانش و  داندیم هادهیپد( generative) یکننده/برسازندههست یهاسمیشناخت را ساختارها، و مکان یابژه کردیرو نیا
 ادشدهیدو سطح  کیالکتیبه د یانتقاد سمیگفت که رئال توانی. مداندیعلم م یاجتامع تیو محصول فعال جهیشناخت را نت
و شناخت  ندیهادهیپد یبرسازنده یهاسمیساختارها و مکان ،یشناخت علم یابژه: دهدیم یادیالعاده زفوق تیدر بال اهم

 .علم است یاجتامع تیمحصول فعال

(؛ سمیآلدهی)ا هادهیپدشده بر لیتحم یانسان یها( و نه پردازشییگراهستند )تجربه دهیشناخت[ نه پد یهاها ]ابژهابژه نیا
که  یطیما و رشا یو مستقل از تجربه کنندیعمل م آورند،یهستند که مستقل از شناخت ما دوام م یواقع ییبلکه ساختارها

گاه برداشته شود، آن زیگام سوم ن نیکه ا یباسکار هنگام دگاهیوجود دارند. از د آورند،یم راهمها را فبدان یدسرتس یاجازه
 چیکه ه ییداشت جا میباز خواه یهاستمیدر س هادهیپد حیتوض یدر راستا نیاستفاده از قوان یو مناسب برا یعقالن یهیتوج

 . وجود ندارد یر یاتصال ثابت و نامتغ

مشرتک هر  یژگیکه و کندیم فیتعر یتجرب سمیرئال کردیخود را در تقابل با رو یکه گفته شد، موضع فلسف طورباسکار هامن 
 یعنیسنت دوم  کند،یعلم بسنده م کیالکتیکه سنت اول تنها به گام نخست در د یشده در بال است. در حالادیدو سنت 

به جز دو  یانتقاد سمیکه رئال یدر حال کنندیتنها به گام اول و دوم بسنده م ییعالاست سمیآلدهیهامن سنت ا ای هاینوکانت
 ندیبیهم م یبه گام سوم ازیاست، ن یساز و حرکت خالق مدل یشگاهیآزما یهایمندقاعده یمشاهده یگام نخست که حاو 

. رندیگیقرار م یارانهیسختگ یبمورد ادعا در معرض آزمون تجر  یبرسازنده یهاسمیو صحت مکان تیآن واقع یکه ط
 یانیرا پا کیالکتید نیهمواره در حرکت دارد و ا یندیشد، مفهوم علم نزد باسکار اشاره به فرا انیب زیطور  که در بال نهامن

به سمت پردازش،  واسطهیبسنده، آنگاه علم ب یآن به نحو  فیو توص تینو از واقع یسطح ای هی. با کشف لستیمتصور ن
 لیابزار و وسا یاستفاده از همه یموضوع حاو  نیسطح اتفاق افتاده است. ا نیکه در ا رودیم یز یو تست آن چ حیتوض

. شودیم زیقدرت حواس ما ن یدهندهگسرتش یو ابداع ابزار نو  یشیآزما ینو  یهاکیتکن یطراح در دسرتس و احتامل  یمعرفت
 .رودیآن م یبرا یاحتامل حاتیسمت تست توض کشف شد علم به حیکه توض یهنگام

 یعیباز طب یهاستمیو س یشگاهیآزما یبسته یهاستمیس نیب یز یطور که در بال به اشاره شد، باسکار متاهامن ریمس نیدر ا 
 .دهدیانجام م

  باز ستمیبسته و س ستمیس. ۶.1
ام که در طول مطلب بدان اشاره کرده یحیتلو یبپردازم که تاکنون به نحو  یز یمتا حیو توض حیبه ترش خواهمیقسمت م نیا در

علم  یانتقاد یستیرئال یهیدر نظر زیمتا نیاست. ا یعلم کیپرات ندیباز در فرا یهاستمیبسته و س یهاستمیس نیب زیهامنا متا
 .است یار یبس تیاهم یدارا

آن است،  یبسته طیو مح شگاهیروشن شده باشد، ارجاع به آزما دیحال در خالل بحث باطور که تابهبسته هامن یهاستمیس
یم هادهیپد یبرسازنده یهاسمیکردن مکانزولهیو ا یتیعل نیقوان ییدر شناسا یسع یعلم یکه دانشمندان و کادرها ییجا

 یهاسمیو مکان دادهایرو یتیعل نیتا قوان کنندیشده استفاده م دیتول ترشیپ دیلتو  لیها از وساآن ندیفرا نی. در اکنند
 می. اما اگر بخواهندیمنا ییشناسا راتشانیها را از راه تاثکنند و آن زولهیا یرونیباز ب طیاز مح ییرا در جدا هادهیپد یبرسازنده

 انیبه ب شوند یچگونه ممکن م هاشیآزما : اصول میبپرس دیاب م،یباسکار طرح کن یوهیبه ش ییاستعال یپرسش نهیزم نیدر ا
پرسش  نیبه ا ریدارند  پاسخ کل یرضورت اصول  هاشیآزما ایطرح شود: آ یگر یپرسش، پرسش د نیاز ا شیبهرت باشد پ دیشا ریکل

 یروهاین تیفعال یوهیش یارهبدر یدیو مف دیبه ما اطالعات جد شیو انجام آزما شگاهیآزما یهیچه تعبچنان رایمثبت است. ز



 فضا و دیالکتیک

 15 www.dialecticalspace.com 

 یژگیرضورت دارند. اما و هاشیگرفت که انجام آزما جهینت نیچن دیبدهد لجرم با یعیطب یهاو شناخت رضورت یعیطب
محرک  کیها است که در چارچوب آن نیبسته ا یهاستمیس یژگیو افتد یها مدر آن یچه اتفاق ست یبسته چ یهاستمیس
 یبسته طیدر مح یعنی. رندیتکرارپذ هاشیمعنا آزما نی. بدکندیم دیرا تول جهیو هامن نت ریتاث نهام شهیهم نیمع یتیعل

گفت: هر گاه الف  یومیه یتیهمچون قانون عل توانیمعنا م نیشده است و بد زولهیا ،یعل یواقع سمیمکان کی یشگاهیآزما
الف و  یدادهایرو یتوال نیکه ا رایبسته لزمند ز یهاستمیجاد سیا بیترت نی. بددیآیگاه ب هم به دنبال آن مآن فتدیاتفاق ب

را  دادهایرو یعیرطبیغ یتوال میجهت ما مجبور نیمه و به افتندیاتفاق من شگاهیاز آزما رونیدر جهان ب یعیطب یب به شکل
 نیاز ا هاشیگفت که آزما توانیمعنا حال م نی. بدمیکن جادیا یعیطب یبرسازنده یهاسمیخاطر کشف مکان یبرا شگاهیدر آزما

و خود را در برابر  ستندین تیکه قابل رو کنندیباز عمل م ستمیدر س ،یرونیدر جهان ب ییهاسمیکه مکان شوندیرو ممکن م
ابزار مناسب و حضور افراد  یر یکارگمناسب. از راه به طیدر رشا یشدنزولهیو ا  اندیاما کشف شدن دهندیحواس ما بروز من

 .شودیممکن م یابسته ستمیس نیچن کی جادیداشته باشند ا اریدر اخت یو ابزار مناسب اتیکه نظر یمنددانش

را به  عتیطب نیبلکه همچن عتیطرح پرسش از طب ینه تنها به معنا نیگفته است که ا هاشیبا انجام آزما وندیدر پ کنیب
 عتیفعالنه در طب دیبا ستیرصف منفعالنه ممکن ن یبا مشاهده هاتیو عل نیکه کشف قوان یهنگامپرسش گرفنت است. 

 زین یگر یپرسش مهم د. اما شودیها منآن ریدرگ ختهیخودانگ یبه نحو  کهواداشت  ییهاتیرا به فعال عتیدخالت کرد و طب
ها خود که آن یدهند هنگام شیافزا عتیطب یدانش ما را در باره توانندیم هاشیمضمون: چگونه آزما نیطرح شده است بد

در  زهایکه چ ییندهایفرا شوندیم دیلتو  شگاهیدر آزما یتیعل یهاجنتیها و اهستند که توسط انسان یاژهیو اریبس یندهایفرا
یرا به ما من یز یآن چ هاشیآزما جینتا ایآ افتند یاتفاق م شگاهیاز آزما رونیباز جهان ب یهاستمیمتفاوت از س یآن به نحو 

 لعم یدرباره نحوه هاشیآزما نیکه اگر ا جاستنیپرسش در ا نیا تیاهم افتد یاتفاق م شیآزما طیکه تحت رشا ندیگو
 کیاز  شرتیها صفر است و بآن یصورت ارزش معرفت نیدر ا ندیبه ما نگو یز یباز چ یهاستمیدر س یرونیدر جهان ب زهایچ

 . ستندین یز یجالب چ یباز حقه

علم خود را در تقابل با  یکه باسکار چگونه فلسفه مینیبب دیبسته و باز با یهاستمیس یدرباره یمقدمات یحاتیپس از توض حال
  یتوال یمشاهده یبه مرحلهعلم را  میدیطور که دهامن یتجرب یهاستی. رئالدهدیبه علم قرار م یستیویتیپوز کردیرو
 ومیقرار دارد که از ه یستیویتیپوز یهینظر نیباسکار در تقابل با ا یانتقاد سمی. اما رئالکنندیثابت محدود م یدادهایرو

. باسکار قصد دارد داندی)هر گاه الف آنگاه ب( را رشط علم م دادهایرو ریثابت و نامتغ یهامن که توال رد،یگیرسچشمه م
 .ستین زیرشط لزم آن ن یکه حت ستین یو قانون علم لمع یبرا ینه تنها رشط کاف دادهایثابت رو یتوال نینشان بدهد که ا

 یبرا یتیعل یمامور  کننده،شیشخص آزما یعنی شیآزما ی«سوژه» ،یشگاهیآزما یبسته ستمینظر است که در س نیبر ا باسکار
سلسله از حوادث و  کی شیدایاست که مسبب و علت پ یکس یعنیاست ) دادهایسلسله از حوادث و رو کی شیدایپ

با  یعنی) کندیم اشییاو را قادر به شناسا دادهایرو یکه توال ستین یایتیهامن قانون عل یتیمامور عل نی( اما ادادهاستیرو
 یتوال یط یتیقانون عل کیبسته  ستمیکند و در آن س جادیا یابسته ستمیس تواندیها مدارد که توسط آن یکه او اسباب نیا

که در  ستین ینظر دانشمند مورد یتیکه مسبب قانون عل میمتوجه باش دیحال با نیبگذارد با ا شیخود را به منا دادهایرو
یهست یز یگرفت که متا جهینت توانیمعنا م نی(. پس بدکندیقانون مورد نظر را فراهم م ییشناسا لیاسباب و وسا شگاه،یآزما

 .هست گرید یاز سو  دادهایرو یو الگوها کسویاز  یعیو رضورت طب یتیعل نیقوان نیب یشناخت

 یشگاهیآزما طیبه مح دهدیارجاع م ی. اولشودیباز قائل م یهاستمیبسته و س یهاستمیس نیب یز یاساس متا نیبر هم باسکار
 یآن و نحوه ییموفق به شناسا هاسمیمکان گریاز د یعیمشخص طب سمیمکان کیکردن زولهیبا ا «یتیمامور عل» ایکه دانشمند 

 ب،یدر ترک یگوناگون یهاسمیکه مکان ییجا دهدیارجاع م شگاهیاز آزما رونیب طیمح هباز ب ستمیس ای ی. دومشودیعملش م
 .کنندیمختلف جهان را خلق م یدادهایو رو هادهیوجود داشته و پد  گریکدیتعامل، برخورد و در تقابل با 

که مستقل از  میمواجه هست یبادوام یهاسمیبا مکان شگاهیآزما طیگزاره قرار دارد که ما در مح نیباسکار ا یهیمرکز نظر در
 یشگاهیآزما یبسته طیاز رشا رونیب هاسمیمکان نیاست که ا نیحرف ا نیا یوجود دارند. معنا کنندیکه خلق م ییدادهایرو

 طیرشا زیجهت ن نیکرد و به هم ییها را شناساآن توانیم یبه سخت یرونیب طیدر رشا اام کنند،یهم وجود دارند و عمل م
 سمیمکان تیفعال رای. زمیها بشوعمل آن یقادر به شناخت نحوه میها لزم است تا بتوانآن ییشناسا یبرا یشگاهیآزما یبسته

کردن آن به زولهیاست و امکان ا گرید یهاسمیاز مکان یهانبو  تیبا فعال ختهیباز درآم ستمیدر س ای رونیب طیمورد نظر در مح
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 ست،ین حشیقادر به توض سمیویتیکه پوز یز یعلم، چ یبرا شیتجربه و آزما تیعلت اهم بیترت نی. بدستیممکن ن یراحت
ها عمل آن ادر تقابل ب یگاه یو حت دادهایرو یواقع یمستقل از الگو  شگاهیاز آزما رونیدر ب یواقع یاست که ساختارها نیا
بدانها ارجاع داده بود. تنها بخاطر  ریکه کل هاسمیو مکان نیو قوان تهایبودن علیدار یفراپد ایبودن یدار ی]هامن ضدپد کنندیم

توانند عام و یمن نیباز قوان یهاستمیدارد. در س تیرو اهم نیاز هم زیممکن است و انجام آن ن شیاست که انجام آزما نیهم
. کشدیم شیبسته را پ ستمیس جادیالزام ا زین نی. همندیدرآ تیبه فعل توانندیباشند لزوما من نیو اگر هم چن دشمول باشنهمه

 یشناختیهست گاهیجا یها رو دارند اما آن تیاهم گرانهشیآزما یاوهیکسب دانش و شناخت به ش یبسته برا یهاستمیس
به  تفاوتیو ب روندیراه خود را م نیقوان نیرو ممکن است که ا نیا از عتیطب یعلم قیتحق ندارند. اتفاقا   یر یتاث نیقوان
 .کنندیما عمل م یهاشیمستقل از ما و آزما یباز به شکل یهاستمیبسته، در س ستمیس

 .انجام دهد شیآزما نیو مهم را در ح یبتواند دو کار اصل دیاست با شیدار انجام آزماکه عهده یدانشمند

 .فعالنه عمل کند شیانجام آزما نیتحت مطالعه در ح سمیمراقب باشد که مکان دیبا. ۱

و دخالت  یرونیب یهامتحبدون مزا آلدهیا یطیکند تا بتواند در رشا زیپره سمیمکان اتیدر عمل یرونیب یهااز دخالت دیبا. ۲
 .دیمنا حیو ترش ییمورد نظر را شناسا سمیمکان گر،ید یهاسمیمکان

 دانیکه م نیاز ا نانیاز مقاومت و اطم یسطح مناسب جادیقانون اهم، ا شیمنا یبرا یکیالکرت یساده شیآزما کیدر  مثال 
انجام  یمورد نظر به درست شیدارد تا آزما تیاهم رد،ینگ یجا یگر یمدار د یکیدر نزد یناگهان یبه نحو  دیجد یسیمغناط

عمل کرده و  هاسمیمکان گریاز د ییتا در جدا ابدیاجازه  گانهیخاص و  سمینمکا کیاست که  نیا شیآزما نیشود. هدف از ا
و در  هاسمیمکان گرید اتیعمل رینرمال تحت تاث یمورد نظر در حالت سمیباز مکان ستمیس کیخود را آشکار سازد. در  راتیتاث

 کی یرندهیگربر و د شیآزما یمحصول طراح ودخ ش،یآزما یانعطاف و کنرتل در نحوه نی. اکندیها عمل متداخل و تقابل با آن
آن را  دیعرضه کند اما با عتیبه طب یپرسش مشخص دیاست که شخص با نیچن یشگاهیآزما تیاست. در وضع یجد یکار نظر 
 هیرداشنت نظ یعنیبدان ارائه کند.  زینامبهم ن یبتواند پاسخ بیترت نیقابل فهم باشد و بد عتیطب یطرح کند که برا یبا زبان
یدنبال چه م ،میرا دار لیکدام وسا میدانیاساس است که م نیتنها بر ا رایمهم است ز هیجا مهم است. داشنت نظر نیدر ا
 ،یانسان یهاو کنش دادهایمستقل از رو هاسمیمکان شیکه در طول عمل آزما میگفت. میرا دار یو امکان طرح چه پرسش میگرد

 ی: قلمرو امر واقعدهندیرا م تیسه سطح از واقع لیسه در واقع تشک نیدارند. ا جودو  شیمستقل از آزما زین دادهایو رو
(domain of real) درآمده تیقلمرو امر به فعل  (domain of actual ) یامر تجربو قلمرو (domain of empirical)  . 

درآمده هر دو حارضند اما در تیفعلو امور به هاسمیمکان ،تیحضور دارند. در قلمرو فعل هاسمیتنها مکان یقلمرو امر واقع در
سه  نیآن است که ا یبسته ستمیو س شگاهیحضور دارند. در آزما یامور بالفعل و تجارب همگ ها،سمیمکان یقلمرو تجرب

ما است که  یاجتامع تیفعال نیا ستندیاز هم جدا ن یعیطب یسه سطح به نحو  نی. ادهندیسطح در کنار هم خود را نشان م
 .کندیاز هم جدا م نیها را چنآن

و  کنندیها تجربه مکه انسان شودیفروکاسته م یز یمحور است. جهان به آن چگرا انسانتجربه یکه نحله مینیبیمعنا م نیبد
 یدارا تیوضع نیدر علم رضورت دارد. ا شیانجام آزما یکه برا یز یاست هامن چ بیاز آن غا یاجتامع نیشیپ تیمفهوم فعال

 میدانیکه م یمرتادف با خود جهان است. در حال دیتردیب کنندیها تجربه مآنچه انسان ایاست که گو کیدئولوژیا امدیپ کی
 تیاهم یبتواند در کار علم شیکه آزما نیا یاستفاده شوند. برا توانندیآن من فیتعر یاز جهان هستند و برا یبخش هاشیآزما

ستیسفر است و نه آغاز سفر. تنها رئال انیپا یمعنا نیبه ا وباشد  یاجتامع دیتول ندیفرا یجهینت یستیبا داشته باشد معمول 
آخر  یدر مرحله هیمانند تست نظربه شاتیآزما یابیدهند چرا دانشمندان در ارز حیتوض توانندیهستند که م یانتقاد یها

فعال و  یختارهابه سا یابیز و تحت کنرتل هستند قادر به دستساکه دست یطیافراد متخصص تحت رشا رایحق دارند. ز
 یافتهیتیفعل یهادهیحضور دارند و پد یل انحرافیدر شکل و شام ایاز نگاه ما پنهان هستند  ای که معمول  شوندیم یبادوام

است و به  یبه امر بالفعل و امر بالفعل به امر تجرب یبه دنبال کاهش امر واقع یتجرب سمی. رئالکنندیم دیجهان ما را تول
 شیآزما یبسته یایشکل دن نیبد جهیدر نت دهدیخود قرار م یها را فرض اصلو فاکت هایتوال ی  ختگیخودانگهم  لیدل نیهم

هستند  یواقع دادهایکه تجارب کمرت از رو ستیمعنا ن نیگفته بد نی. البته اکندیآن فرض م تیعلم در متام یرا همچون معنا
 .هستند یکمرت از ساختارها واقع دادهایرو ای
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 ایمعناست که گو نیاصطالح بد نی. انامدیم یمعرفت یکه او آن را مغالطه بردیرنج م یاز دگم یتجرب سمینظر باسکار رئال به
یفروکاسته شوند. باسکار در ادامه م یشناخت ما از هست یدرباره ییهابه گزاره توانندیم شهیهم یمربوط به هست یهاگزاره
یهست یمغالطه در واقع منجر به خلق نوع نیکاهش داد ا یشناسبه معرفت توانیرا من یشناسیجا که هستاز آن دیافزا

را به مانند مرکز ثقل  انسان یعنیمحور است، گرا که در واقع انسانتجربه یشناسیهست کییعنی  شود،یم یحیتلو یشناس
ها و روابط آن یستیامت یدادهایاست بر رو یمبتن هک انجامدیم یحیتلو سمیرئال یبه نوع زین نیآن قبول دارد. ا یجهان و معنا

 شودیم یشناسروش ینوع جادیخود منجر به ا یهم به نوبه کی نی. اریو  نامتغ ریثابت تکرارپذ یهااتصال یعنی گر،یکدیبا 
علم،  یواقع یهیبا رو زیآن ن یفلسفه بیترت نیناسازگار است و باز بد ،یعلم یبا معرفت شناس یجد یبه نحو  شیکه کامب
 .دهدینشان م یناسازگار 

که مفهوم جهان  سدینویرابطه م نیو در هم ردیگیرا به چالش م «میسیویسوبژکتجنون »گونه که گفته شد هامن باسکار
به غفلت از  شودیپنهان در فلسفه است که هامنا منجر م یمحور انسان یو منوط به نوع یمقولت ییبر خطا یمبتن یتجرب

 تیدرک از فعال نیا یطور کل . بهابندییم تیعلم اهم یبرا شیو آزما هها تجربکه تحت آن یطیپرسش مهم مربوط به رشا
ها همچون آن انسان یاست که ط یاانهیفردگرا یشناسبه علت معرفت تیفعال نیگرفنت ادهیغافل است. ناد یاجتامع نیشیپ

 .شوندیمعلوم درک م یهاها و اتصالمنفعل فاکت یهاکنندهافتیدر

 نیشیپ یاست که توسط محصولت اجتامع یاجتامع یکه شناخت، محصول کندیاستدلل م نینظر باسکار چن نیا برخالف
ها وجود کامال مستقل از انسان مییآیاز آن نائل م یعلم، به شناخت یاجتامع تیفعال یکه ط یی. در ضمن ابژهشودیم دیتول

که در بال  یز یچ شود،یتفاوت قائل م یعلم تیفعال یناگذرا یگذرا و جنبه ینبهج نیراستا او ب نی. در همکندیدارد و عمل م
 .دهمیم حیتوض یشرت یب لیآن را با تفص ریمخترص بدان اشاره کردم و در ز یابه گونه

 یعلم تیفعال یناگذرا یگذرا و جنبه یجنبه .7.1
شناخت را  «یابژه»دو نوع  زیدو جنبه از شناخت و ن یلم در بال، صحبت دربارهع یشده از فلسفهادی یدو جنبه یبرشامر 

به  نیاز ا شیکه پ یشناخت ای یماد تیعل کیشناخت عبارت است از  یآن ابژه یکه ط میگذرا دار یجنبه کی: دساز یموجه م
شناخت عبارت  یکه بنا به آن ابژه میدار زیناگذرا ن یجنبه کی شود،یم استفادهکسب شناخت نو  یدست آمده است و برا

یابژه را م نیبه ا یدسرتس یها اجازهکه به انسان یطیها و رشاکه مستقل از انسان ییهاسمیاست از هامن ساختارها و مکان
 .وجود دارند دهد،

و دو وجه از کار خود را  دیمنایتر مشنرو  ییاستعال سمیآلدهیو ا یتجرب سمیبا رئالرا خود  زاتیباسکار متا بیترت نیبد پس
هینظر»رابطه در کتاب  نی. در اکندیم یگذار شناخت نام  داریشناخت و قلمرو گذرا و ناپا داریتحت عنوان قلمرو ناگذرا و پا

 یکه محصول کنندیم دیتول یدانش و شناخت شیخو یاجتامع تیها در طول فعالانسان»: سدینویم« علم یدرباره یستیرئال یا
 ای چریآرم آلت،نیماش یمولد آن وجود ندارند مانند موتورها یهاآن و انسان دیتول ندیمستقل از فرا یعنیاست،  یاجتامع
ها خود در معرض ما انسان یو ذهن یدست یهافراورده نیا. یو دست یهرن  یکارها ای ندیآیکه به نگارش در م ییهاکتاب

دسته از  نی. باسکار ا«گردندیم یو دستخوش دگرگون کنندیم رییها و آثار به مرور زمان تغمهارت نیزمان قرار دارند، ا راتییتغ
دانش، کسب دانش و شناخت  وشناخت  گرید یجنبه». نامدیمواد خام علم م ایشناخت  یگذرا یهاشناخت را ابژه یهاابژه
 چینور. ه ریکار انتشار و تکثسازو  ن،یخاص عطارد و زم یجاذبه یرو یاند، ننشده دیتول توسط انسان است که ابدا   ییزهایاز چ

 یکارهاو سازو  هادهیپد نیمنقرض شود باز ا زین ی. اگر نژاد انسانستندین یانسان تیشناخت وابسته به فعال یهاابژه نیاز ا کی
دسته  نی)هامنجا(. او ا «کند ییها را شناسانخواهد بود تا آن یکس گریادامه خواهند داد، گرچه د شیخو اتیآنان به ح یدرون

ناگذرا بدون وجود  یهااز ابژه یجهان میتوانیبه نظر باسکار اگرچه ما م. نامدیشناخت م داریناگذرا و پا یهاها را ابژهاز ابژه
را تصور کرد که  یجهان توانیاست که م نیباسکار ا. منظور میگذرا تصور کن یهابدون ابژه یعلم میتوانیاما من میعلم تصور کن

 نیا یهاسمیو مکان نینباشد که قوان یبر روال سابق بگردد اما کس دیبه گرد خورش نیجاذبه در آن همچنان عمل کند زم یرو ین
خود  اتیها را کشف کرده به حکه علم اکنون آن یتیعل نی، آن قوانانسان جوداز و  یخال یکند. در جهان ییجهان را شناسا

 .کند ییها را شناساوجود آن یمختلف علم لیبا وسا ای هاشگاهیتا در آزما ستین یکس گریاما د دهندیادامه م
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شده درک شود و علم همچون دیتول ترشیپ یدیتول یلهیهمچون وس دیبا یاست که شناخت علم نیباسکار ا یاستدلل کل پس
است  عتیدر طب هادهیپد دیتول یهاسمیشناخت از مکان دیتحول. اما هدف علم تول یدامئ ندیدر فرا یاجتامع یدامئ تیفعال

 یناگذرا یهاکه ابژه هاسمیمکان نی. اکنندیم جادیدر جهان را ا هادهیپد یبالفعل و جار  انیشده و جر بیکه با هم ترک
 «یقانومنند»ها را به نام آن اتیکه عمل ییهاها هستند. گزارهمستقل از انسانو کامال  آورندیهستند دوام م یپژوهش علم

ها گزاره. به عکس، آنستندیهم ن دادهایرو یدرباره ییهاگزاره ستندین شیتجربه و آزما یدرباره ییهاگزاره کنند،یم فیتوص
 یشیآزما چیکه در آن ه یجهان کردند،یعمل م زین بدون انسان یاند که در جهاندر جهان زهایعمل چ یهاوهیش یدرباره ییها
 .داشتیوجود م دادهایرو ریاتصال نامتغ یتعداد کم دیو شا چیکه در آن ه یجهان بود،یمن

 یشناسیو هست یعلم یشناسیقائل شد: هست زینزد باسکار متا یشناسیدو نوع هست نیب توانیچه در بال گفته شد ماز آن اما
گرا و تجربه یسشنایهست رامونیبحث پ یراهگشا یو فلسف یعلم یشناسیدرک باسکار از هست رامونی. بحث پیفلسف
 .خواهد بود یستیویتیپوز

 یفلسف یشناسیو هست یعلم یشناسیهست. ۸.1
. پردازدیم ییاستعال ییهاچون کانت به طرح پرسشکه هم نامدیم ییخود را استعال یرو فلسفه نیشد که باسکار از ا گفته

باشد تا علم ممکن  دیقرار است: جهان چگونه با نیاز ا کشاندیم یکه او را به سمت مقولت فلسف باسکار ییپرسش استعال
یو هست یعلم یشناسیهست نیدر ضمن باسکار ب است. یشناسینام هست یستهیشا یپرسش نیکه چن دیافزایشود  و م

 یو دستاوردها هایمستقل از بررس توانندی( منیفلسف یشناسی)هست یدوم یها. گزارهشودیقائل م زیمتا زین یفلسف یشناس
 .آن باشند یشناسیعلم و هست

 شوند،یم لیتشک دادهایاز ساختارها و نه رو یعنیهستند،  یاژهیعلم، ناگذرا و از نوع و یهاکه ابژه نیدادن اباسکار با نشان 
 یعلم یست. به نظر او هر فلسفها یعلم یشناسیهست کی ایعلم  دیجد یفلسفه کیآوردن که قصد او فراهم کندیاعالم م

نشان دهد که علم  یعنیکند.  بیها را با هم ترکپاسخ داده و آن ــ که در بال طرح شدــ علم  یقادر باشد به هر دو جنبه دیبا
ابژه یمطالعه یها برات موثر انسانیفعال یاست که در ط نیشیو دانش پگذراست، وابسته به شناخت  یندیچگونه خود فرا

. کندیعلم اشاره م یفلسفه یمهم برا یبه چند نکته وراستا ا نیشده است. در ا دیتول ــ وجود دارند که مستقال ــ ناگذرا  یها
. ابژه۲ناگذرا است.  یهاشناخت ابژه یبرا یانسان یاپیپ یهاموثر نسل تیاست. حاصل فعال یخصلت اجتامع ی. علم دارا۱
 رایز خته،یخودانگر یاست غ یاتیشناخت عمل دیتول: »دیافزایراستا م نیمستقل از خود علم هستند. در هم یعلم یشهیاند یها
وجود  یگذاردن رو هم صحه نیکه در دسرتس قرار دارد )ا نیشیشناخت از دل شناخت پ دیشناخت منوط است به تول دیتول

ناگذرا و  یخصلت ساختارمند ابژه لیاست(. شناخت به دل ریرپذییتغ یرونیب تیکه شناخت واقع نیعلم است و ا یقلمرو گذرا
است که  شناسانهیوجود قلمرو ناگذرا و هست یگذاردن رو صحه یبه معنا نیممکن است )ا زهایچ ی  تیعل یساختارها تیفعال

  .آن مشغول است( یعلم به مطالعه

 تیفعال یمستقل از همه یعنیهستند  «ناگذرا» یعلم قاتیو تحق یعلم اتیکشف یهاابژه مییگویکه م یهنگام بیترت نیبد
 ندیآیکه به وجود م ییدادهایکه از انواع رو نیا یعنیساختارمند هستند  هانیا مییگویم یوجود دارند و وقت یانسان
 نیستند. زین دادهشیپ یذهن بیسنتز و ترک نطوریو هم ستندیهم ن دادهایرو یرهبادر  ییهاها گزارهدر ضمن آن زند؛یمتام

 نیناگذرا و ساختارمند هستند در ا ییهاابژه ،یدرک علم یهانکته باشد که ابژه نیا یحاو  یشیآزما تیبودن فعالپذیر فهم اگر
 :میرا فرموله کن ریز یهاگزاره میتوانیصورت م

 .ممکن است یفلسف یشناسی. هستالف

 .وجود دارند هاشیجدا از آزما دادهایوجود دارند و رو دادهایجدا از انواع رو یتیعل نی. قوانب

 .وجود دارد یعلم سمیرئال کیهمسو با پرات یا. احتامل فلسفهج

جهان  پرسدیم یفلسف یشناسی. هستپردازدیاست که علم بدان م یهامن جهان یمطالعه یفلسف یشناسیهست موضوع
 یهاتیتوسط فعال یهستند که به طور کل ییهاو مقدمات آن هامن هیاول یهاباشد تا علم ممکن گردد و فرض دیچگونه با
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 یکنون یآن ابژه یجهیاست و نت یعلم شیهاهیو مقدمات و پا تاس ییمعنا استعال نیاند. روش آن بدشناخته شده یعلم
کننده هست یهاسمیمکان یبه عبارت ایمولد  یهاسمیمکان یگفت که برخ توانیم یفلسف یعنوان استدلل ما است. به قیتحق

 یبا استدللت فلسف توانیمناما  کنندیعمل کنند که م یقادر باشند به شکل هادهیوجود داشته باشند و عمل کنند تا پد دیبا
 نیا افنتیرا از راه فلسفه شناخت. کار علم  یواقع یهاسمیمکان توانیمن یعنیدست اندر کارند  هاسمیگفت که کدام مکان

 یدرباره کندیم یاظهار نظر  ای دهدیساختار و قانون ارجاع م ای دادیرو ای زیچ کیبه  یکه دانشمند ی. هنگامهاستسمیمکان
و  هادهیانجام دهد و ا یفاتیو توص هاهیهمه را با رو نیا دیبا کند،یعمل م زیدر رابطه با آن چ ایکه وجود دارد و  یز یچ

 .است میمفاه نیا یمحتوا یبررس لسوفیف یفهیاما وظ ردیگیکار م راستا به نیدر ا یمیمفاه

علم به  ی. در فلسفهچرخدیمدار م نیچنان بر افلسفه هم یول ،چرخدیمن گفت که جهان گرد انسان شیسال پ 6۰۰ کیکوپرن
قرار دهد  دیجهان را مورد تاک یبعد گذرا دیعلم با یکه فلسفه نیانجام شود: اول، ا یکیدو انقالب کوپرن دیباسکار با انیب
ها ابداع ما انسان ایو  عتیاز طب یازائده ای هیست و حاشا یاجتامع دینوع تول کیما  یدرک برسد که دانش کنون نیبه ا یعنی
که  ردیفلسفه بپذ یعنی. ابدیتبلور  یفلسف یسشنایشناخته شود و در هست تیبه رسم دیکه بعد ناگذرا با نی. دوم، استین

 .مستقل از ما وجود دارد میهست ولو کسب دانش و شناخت مشغ یعلم یاجتامع تیکه ما در آن به فعال یجهان

پرداخته و در ضمن  سمیآلدهیگرا و اتجربه یعلم با دو نحله یستیرئال یفلسفه زاتیتر متامفصل حیدر فصل دوم به توض حال
  .برمیم شیعلم را پ یستیرئال یفلسفه یدیکل میو گسرتش مفاه قیتعم ح،یترش ح،یتوض
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 یانتقاد سمیرئال یدیکل میمفاه: دوم فصل
 

 فلسفه علم یهاسنت گریبا د یانتقاد سمیرئال زاتیمتا .1.۲
 یاست که حق مطلب را درباره ستهیشا میعلم بپرداز یفلسفه یهاسنت گریبا د یانتقاد سمیرئال زاتیکه به متا نیاز ا شیپ

از  یعلم را قدر  یها در فلسفهسنت نیا یخیتار نیتکو یو چگونگ میجا آور به ییاستعال سمیآلدهیو ا ییگراسنت تجربه
شده در  ادی زاتیمتا رامونیخود پ یها به بحث اصلسنت نیا یهایو دشوار  اوردهادست یو پس از بررس میکن یبررس کینزد

و  ییاستعال سمیآلدهیا راثیآن و سپس به م نیتکو یو چگونگ ییگراتجربه راثیخاطر ابتدا به م نی. به هممیبال بپرداز
 .میها برسآن با ی/انتقادییاستعال سمیرئال یهاتا سپس به تقابل میپردازیآن م نیتکو یچگونگ

 ییگراتجربه راثی. مالف

 یعلم یشهیبر رس راه اند یبوده است اما بعدها به مانع یفکر  بخشییجنبش رها کیاز  یبخش یزمان ییگراکه تجربه نیا با
انکار اقتدار  یهمچون نوع اشیخیتار یر یگبتوان در بسرت شکل دیرا شا ییگراتجربه یمعنا ریکل انیبرش بدل شد. به ب ییو رها

آن، شعار بازگشت  ریو مقدس و نظا یمیبر متون قد یمبتن یهاو آموزه شده تیو رسوم تثب نیکرد. انکار قوان فیسنت توص
شد  لیتبد یروشنگر  اتیاز خصوص یکیکه بعدها به  ستاریا نیآن است. ا یمشخصه یو قضاوت فرد «کتاب بزرگ جهان»به 
داشت.  تیجذاب هاکالیراد یبرا دیلوح سف یهیکه چرا نظر دید توانیانگلستان قابل مشاهده است. حال م ۱۷در قرن  ژهیبو

جارو شوند تا راه  ییبه سو دیها باآن یشده همهافتیدر یهاتهیاتور ینقد ذره ذره ینظر بودند که به جا نیبر ا انیگراتجربه
نه در  است،یس دراست که نه  نیا کردیرو نیا یباز شود. اما بغرنج ادیخرد خودبن ای «خود یمستقل و برا یورز شهیاند» یبرا

دوره کیکه  نیخالق و مولد فکر کرد مگر ا یبه نحو  توانیدر واقع من یگر ید زیچ چیو نه در ه ،یشناساخالق، نه در معرفت
ی. در ضمن برامیرا پشت رس گذارده باش گرانید یهاشهیرفنت با اندو کلنجار  دن،یشیاندکیدر پرات ینسبتا طولن یکارآموز  ی

 دنیشیباشد که اند نیشده است. اگر تصورمان اافتیشده توسط نظرات درجادیبه منظور حل مسائل ا قایدق دنیشیاندخود
و ناب، بدون  زهیپاک تیوضع کی بر فرض یتصور  نی. چنمیتر است، سخت در اشتباهکم راحتمستقل، اگر نه ناممکن، دست

 نیبنابرا کند،یکند چون مقاومت آب حرکت او را کند م تصور یکه شناگر  ماندیم نیاستوار است. مثل ا یرونیب یهامزاحمت
است که ما نحوه  تیواقع نیرسکوب ا کیستامتیس یروش به نحو  نیشنا کند. در ضمن ا تواندیتندتر م اریبدون وجود آب بس

ـپر کسویرا از  فرادا ییگراتجربه بیترت نی. به امیآموزیم گرانیو خوانش کتاب بزرگ جهان را از د عتیاز طب یر یادگی ی
محافظهـاقتدار اما پر یو سنت یمیقد یکردن مبناهاارزشیب لیبه دل کالیادر ـر. پکندیم کارمحافظهـپر گرید یو از سو  کالیراد

 دنیو قادر به د کندی( برخورد میطور کل خود )و درک تجربه به یبا تجربه یرانتقادیغ یشکل که شخص به نحو  نیکار به ا
 انیگراتجربه بیترت نیاند. بده و درک ما از تجربه را شکل دادهشده چگونه تجربافتیدر یکه اقتدارها ستین تیعواق نیا

یچه ما تجربه مها متوجه نبودند که آن. آندندیدیم گرحیو تجربه را خودتوض کردندیدرک م لیاص یز یتجربه را همچون چ
یم نییتع میاچه که تابحال فراگرفتهتوسط آن نیبلکه همچن میکردنش هستتجربهدر حال  جانیچه که انه تنها توسط آن میکن

ما  یعنیکند  قیما را تصد یهایداور شیپ تواندیکه تجربه م نیاز ا خربیب دندیدیاقتدار م یتجربه را نوع جهی. در نتشود
 .دید مینخواه م،ینیبب میاگرفتهن ادیچه را که آن جهیو در نت مینیبب میاگرفته ادیکه  مینیبیرا م یز یچ

 ومیدشوار است اما از نظر ه هادهیپس پشت پد ی. از نظر لک درک ساختارهانامندیم کالیراد یگرارا تجربه ومیه دیوید
 یکه تجربه یدر حال م،یساختارها را استنتاج کن نیا دیخود با یحس یهااممکن است. چون ما بر اساس تجربهن یز یچ نیچن

که چرا  میدانیکه ما نه تنها من دیگویم تی. او با شکاکستین نیریز یاآن ساختاره یر یگما قادر به فراچنگ یحس
نان که امروز ما را  نیهم ایکه آ میدانیگذشته من یبر اساس تجربه یبلکه حت کندیم رینان چنان است که ما را س کروساختاریم
 دیبا یز یچ نیدانسنت چن ی. براوبنشاندرا فر  یشکم ما شود و حس گرسنگ یر یموجب س گرید یروز  تواندیباز م کندیم ریس

که در  یز یآن چ میبدان دیبا میاوریبه عمل ب یاستنتاج نیکه چن نیا یاما برا شودیکه نان موجب سالمت بدن ما م میبدان
اند: منوال نیبد کندیکه او طرح م ییهاخواهد بود. پرسش یهم موجب سالمت ندهیبوده است در آ یگذشته علت سالمت
نوع ب  یدادهاینوع الف علت رو یدادهایکه رو مییگویم یوقت ستیمنظورمان چ ست یچ یتیعل یمنظور از قانومنند
که در  مییگویم یوقت ستیخاص است. اما منظور چ یتیعل یهانامنقطع فاکت یرابطه کی نیکه ا دیگویهستند  خود او م

و  دیآیبه دنبال الف م ریثابت و تکرارپذ یکه ب به نحو  نیا یعنی دیگویباز م ومیالف علت ب است  ه ینیمع یمنونه
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اما  ینامرئ دیکه شا یز یهاست چصحنه نیپشت ا ترقیعم یز یکه چ میما فکر کن دی. شاگرندیکدی یدر توال دادیرو دونیا
 یهاارتباط»که ما هرگز  کندیارصار م ومی. اما هونددیپیبه هم م یتیعل یرا به نحو  دادیرو دو نیکه ا یز یباشد، چ یواقع
 دیبتواند بگو دیاست با یومیه کالیراد ی. هر کس که مخالف گزارهمیها نداروجود آن یبرا یلیدل چیو ه مینیبیرا من «پنهان
 .در مقابل آن عرضه کند یلیدر آن غلط است و بد یز یچه چ

 :خالصه کرد نیچن توانیرا م یحس یمفهوم تجربه 

  شودیاست که از راه حواس درک م یز یچ. ۱

 گرددیبر ذهن ما حک م عتیطب یمنفعالنه از سو  یبه نحو . ۲

  است دیسف یو بدون آنها تنها لوح یتجارب حس نیاز ا شیذهن ما پ. ۳

 درک شود گریبدون ارجاع به تجارب مردمان د تواندیم یهر فرد یتجربه یعنیاست  یفرد یامر . ۴

شکل بدون ارجاع به  نیو به هم شودیها مربوط متجربه گرید هب یرونیتنها به شکل ب یاهر تجربه یعنیاست.  یتیسیامت. ۵
 .درک شود تواندیها مآن

 یدر زمان وجود دارند و دارا یتجارب ما در حالت متوال یعنیمونووالنس است  یبعدتک زیچ ، یکیحس ینا تجربهمع نیبد
خواهد یتجربه، اگر که م نیباشند(. بنابرا ییراستاتک یبه عبارت ای یخط یالگوها توانندی)اگر چه م ستندین یساختار  بیترک
 .کهنه نباشد یبدهکار اقتدارها یز یچ چیمعنا ه نیفوق را شامل شود، و بد یهاهجنب دیباشد، با ینیشناخت ع کی یمبنا

 اصول  ایآ پرسدیاست که م ومیبر هامن پرسش ه یمبتن رد،یگیو آن را به چالش م پردازدیکه باسکار بدان م یمعرفت یمغالطه
  م یشیندیها بو بدان میبدان عتیدر طب یرضور  یهارابطه یدرباره یز یچ میتوانیما م

 یهاستیآلدهیشامل حال کانت، ا نیبلکه همچن شودیرا شامل م کیکالس ییگرانه تنها تجربه یمعرفت یمغالطه نیواقع ا در
 یمتفاوت فنومنولوژ  یو به نوع ییگراپساساخت ،یزبان یفلسفه ،یمنطق سمیویتیپوز سم،یپراگامت چه،یمطلق، شوپنهاور، ن

را به  یشناختیمربوط به هست یهاگزاره یبه نوع هانیا یهمه یعنی. شودیم( هم دگری)امثال ها یستیالیستانسیاگز
 .کاهندیفرو م یشناختمعرفت یها¬گزاره

 :شودیم رینکات ز یهمه یحاو  ریبه نظر کل یمعرفت یمغالطه

 اصول   زیآن چ ایکه آ نیدانسنت ا یما برا ییتوانا یدرباره یبه پرسش شودیداده م لیتقل یز یچ یپرسش مربوط به هست .۱
 .وجود دارد

 .میداشته باش زیخود آن چ یدرباره یدانش میتوانیم ما اصول  ایکه آ نیبه ا ابدییم لیتقل زیچ کی تیپرسش مربوط به ماه. ۲

شناخت الف  ایپرسش که آ نیبه ا ابدییبر ب است، کاهش م یشناختی/هستیتیتقدم عل یالف دارا ایپرسش که آ نیا. ۳
 .ریخ ایمرشوط به شناخت ب است 

 یوهیبا ش هامننیدانسنت الف ا یوهیش ایپرسش که آ نیبه ا ابدییبا ب است کاهش م هامننیالف ا ایپرسش که آ نیا .۴
 .ریخ ایدانسنت ب است 

 .میو مدرن بپرداز ییاستعال سمیآلدهیا راثیو م نینوبت آن است که به تکو حال

  ییاستعال سمیآلدهیا راثی. مب

 شیدایپ یورز شهیاند نیا یجهی. نتشدیندیب یشناسو معرفت کیزیمتاف یهاکانت را واداشت تا به شالوده وم،یه یهانوشته
کتاب کانت  نیدشوار است. در ا یکار  زین لسوفانیف یبرا یکه خوانش آن حت« نقد خرد ناب»بزرگ و دشوار بود به نام  یاثر 

 رامونیپ قیعم یبازنگر  یراستا تالش کرد تا نوع نیآنها برود. او در ا یو فراسو  ادهپاسخ د ومیه یهاتالش کرد تا به چالش
در  یکیانقالب کوپرن»که او نامش را  یایو تجربه انجام بدهد. بازنگر  تیراجع به واقع یانسان یهادهیا نیتریاز اصل یبرخ
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را چطور درک  دیکه او علم جد میاست که بدان همم نیهم یو برا ستیکه معضل کانت چ دید دیگذارد. اما ابتدا با «فلسفه
 نی. اما چنافتیدست  نیقیبه  عتیطب نیرا کشف کرد بلکه در رابطه با قوان عتیطب نینه تنها قوان وتونی. از نظر او نکردیم
 ییگراافراد هستند. تجربه یفراتر از تجربه اریبس عتیطب نیقوان رایز ستیممکن ن ومیه ییگرابر اساس اصول تجربه یز یچ
کانت ادعا کرد  ،یداشتکم نیجربان چن یدست نداد. برا به عتیطب نیتجربه و قوان نیکردن شکاف بپر  یبرا یمنبع چیه ومیه

داده باشد. پس کانت استدلل شیپ ینحو به عتیطب یبارهدر  قیحقا یقادر به درک برخ دیخرد با ومیه یکه بر خالف گفته
. اما کانت بر میموضوع، مستقل از ذهن خود، داشته باش کیاز  ینیشیدانش پ کی میتوانیمن زکه ما هرگ رفتیرا پذ ومیه

 بلکه بخشا   ستیمستقل از ذهن ما ن کامال  عتی. او گفت طبافتی یعیطب نیدادن تجربه و قوانیآشت یبرا یراه ومیخالف ه
از نظر کانت  م،یریرا در نظر بگ یدسیاقل مطلق یفضا یوتونی. مثال مفهوم نشودیم لیما تشک یاستدراک یتوسط ساختارها

سبب  نیبد یز یچ نیکرده است اما چن حیترش یدسیاقل یهستند که هندسه یاتیهامن خصوص یخطوط و سطوح در فضا دارا
به  راها ن و ابژهجها میتوانیکانت ما من انی. به بمیکنیتجربه من یگر یکه فضا را به شکل د میچنان هست یاست که ما مخلوقات

و در واقع مخلوقات از هر  اندیشکل بازبنام نیجهان را به ا دیشده که با هیذهن ما چنان تعب رایز میدرک کن یگر ید یوهیش
به ساختار فضا  توانیم جهیهستند. در نت تیوضع نیگاه در معرض همباشند آن یحس یکه باشند اگر قادر به تجربه ینوع

 میتوانیهستند. ما من یمقولت متعلق به استدراک انسان زیهمچون علت و معلول ن یشکل مقولت نیداشت. به هم نیقی
در داخل ساختار  یمندتیعل یدهیکه ا رای. زمیمرتبط به هم تجربه کن یتیعل ستمیمگر در حالت س یگر ید یوهیجهان را به ش

است.  یتیرا عل یدادیداشت که هر رو نیقی توانیمرشوع م ینحو است که به لیدل نیگرفته است. به هم یاستدراک ما جا
یاست، م زتیبنیل یکه پژواک صدا ۱۷۸6به سال  «یعیعلم طب یکیزیمتاف یهاشالوده»نام  به یتر البته کانت در کتاب کوتاه

اصول؛ اما  یبلکه منوط است به وجود برخ ست،یهم ن یشده رو از دانش مرتاکم یانبوه یفقط توده یعیکه علم طب دیگو
یهستند که تجربه را ممکن م یطیاز رشا یها بخشند، چه آنادست آمده ه از راه استنتاج از دل تجربه بهک یکیزیمتاف یلاصو 
 وجود داشته باشد گاها   ،ینیشیپ ینحو  حتام به دیشکل از استدلل که چون الف رشط لزم امکان تجربه است، پس با نی. اکنند

راه از  نیمدرن در ا سمیآلدهی. اما ادیآیشامر مکانت به یدر آتشبار فلسف یمهم الحو س شودیم دهینام ییاستدلل استعال
 .میپردازیها مبدآن ریکه در ز یز یگرفت چ یشیکانت هم پ

 مدرن سمیآلدهی. اس

 یرو یکه به ن شوندیسبب غرق م نیها تنها به اانسان کردیبود که فکر م یکس یزمان»: سدینویم یآملان یدئولوژ یدر ا مارکس
توانند بر یگاه مخرافه است آن کیتنها  یز یچ نیرا کنار بگذارند و باور کنند که چن دهیا نیها اجاذبه باور دارند. اما اگر آن

 «.در آملان است یانقالب دیجد لسوفانیما از هامن نوع ف یمیصم قیرف نیا ... غلبه کنند آباز شنا در  یخطرات ناش

 یجهان بخاطر ما و ساختار ذهن اش،یشناسشناخت یهیموجود در نظر قیعم ییادگرایبنـه بنا به نظر کانت و انسانک میدید
 نیا ستمیاز قرن ب ی. در بخشدیمنایاست که خود را م نیو در واقع هم اندیمنایخود را م میکنیاش مما، چنان که ما تجربه

ما مد روز بود و البته هنوز هم رواج دارد.  یمعرفت یهاها و استدراکه برداشتب کندیکه جهان را منوط م سمیالدهینوع ا
 یجهان را به معنا ،یموضع فلسف نیهگل است. ا ایکانت  ،یاز زمان برکل ترستیآلدهیا اریمعنا بس نیمدرن به ا سمیآلدهیا

: دیسیبنو دیتوانیساده م یلیخ ریکل انی. به بنامدیم سمیآلدهیکه باسکار آن را سوپرا یز یهامن چ ند،یبیم ادیبنـذهن یتر یقو 
توسط آن و در خود آن  دهدیها ارجاع مبدان سکورسیکه د ییهاتیموجود ایها وجود ندارند، باشنده سکورسید یهاابژه»

 «.ابندییم نیتکو

اش مشغله یتنها زمان یبندآن طبقهشده باشد و  یبندطبقه گونهنیا یاست که به لحاظ اجتامع یماه یتنها زمان یماه»
که هامنا  میدانیخود کمک کنند. م فیتعر یکنند که بتوانند به جامعه برا یزندگ ایدر در یدار پولک یزهایاست که چ یماه

 «.است عتیشده بر طبدیتول تامعا  از عمل مقولت اج یمحصول «یماه» یکلمه

 کیحال هر دو در  نیمرهون کانت هستند و در ع یز یچ شانیهر دو سمیآلدهیاو سوپر یانتقاد سمیکه رئال جاستنیجالب ا 
 دیگویمضمون است: کانت درست م نیبد گرددیاز کانت که به هگل و مارکس برم جیاند. نقد رامخالف او حرکت کرده ریمس

اما اشتباه  دهدیم رییکه هامنا مواد خام خود را تغ ندیبیم شناسانهناختش تیکه شناخت را همچون محصول فعال یهنگام
 .دارد یکسانیشکل  زیافراد ن یدارد و در همه انیکار در ذهن فرد جر نیا دیگویکه م یکند هنگامیم
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درباره توانیکه من نندیبیم یز یآن را همچون چ هاستیآلدهی. سوپراکنندیرا متفاوت درک م «در خود یشئ» کردیدو رو نیا 
نظر است که  نی. اما باسکار بر انندیبیممکن شناخت م یگذرا( را تنها ابژه یشده توسط ما )ابژهدیاش حرف زد و شناخت تول

شناخت متفاوت  دیتول رایرا درک کرد. ز یدانش و شناخت انسان دیتول تیفعال یمعنا توانیمن اناگذر  یبدون ارجاع به ابژه
. رهیها و غمثل اشعار جوک کنندیم دیتول یمحصولت گفتامن زیها نکه آن یانسان گرید یهاتیفعال یار یو بس یاست از برخ

 نیهم قا  یکه منظور شناخت دق یدر حال افتد،یاتفاق م شانیکه در جهان مستقل از ا ستین یز یآن چ حیها قصدشان توضآن
شود. یم ترقیناگذرا است که سپس شناخت ما از آن عم یهامن ابژه شناخت اساسا   دیتول ندیفرا متیعز یاست. پس نقطه

دهند  یجا نشیو ب رمنظ رییرا در چارچوب تغ یانسان یدر باورها رییتغ یاند تا بررستالش کرده هاستیآلدهیمعنا سوپرا نیبد
. اما به نظر دهندیمن حیشناخت توض یناگذرا یرا با ارجاع به ابژه راتییتغ نیاست. چون ا یمعرفت یمغالطه یکه باز نوع
 نیخود را از ا بانیگر دیجهت هم با نیهم . بهافتدیناگذرا اتفاق م یشناخت ما از ابژه رییدر باورها به علت تغ رییباسکار تغ

 .یزبان فاتیذهن و توص اتیشناخت به عمل یکه عبارت است از فروکاسنت ابژه میبرهان یمعرفت یمغالطه

 .میبال بربشامر یهابا نحلهرا  یانتقاد سمیرئال نیب زاتیکه متا دهیوقت آن رس حال

  سمیآلدهیو ا یتجرب سمیبا رئال یانتقاد سمیرئال زاتی. متاد

 :علم برشمرد یفلسفه یهاسنت گریدر رابطه با د بیترت نیباسکار را بد یانتقاد سمیرئال زاتیمتا توانیم حال

استوار،  یها امور آن سمیآلدهیو بر خالف نظر ا دادها،یو نه حوادث و رو ندیشناخت ساختارها یهاابژه ،ییگراتجربه برخالف
است و  ییساختارها یحاو  تی. واقعستین یفرد ای یپردازش ذهن اجتامع تیاست که واقع نیثابت و ناگذرا هستند. منظور ا

 ف،یتعر نیهمچون خود جهان ساختارمند است. مطابق ا زیدارد. شناخت ن نیادیبن تیها در علم اهمکسب شناخت از آن
 انی. از مرندیرپذییتغ زیشده و هر دو ن کیتفک گریکدیهستند. هر دو از  افتهیساختار یشناخت و جهان، هر دو توامان امور 

مفهوم  نیرا قبول دارد و ا مستقل از انسان ومند جهان قانون یدهیاست که ا یانتقاد سمیشده در بال تنها رئالادی یهانحله
کشف  یمعنا که در پ نیهستند، بد ستیدر عمل رئال یحیتلو یادانشمندان به گونه رایدرک علم رضورت دارد. ز یبرا

ظاهر  نیمارکس چنانچه ب انی. به بکنندیعمل م دارهایهستند که پس پشت پد یابرسازنده یهاسمیو مکان نیریز یساختارها
 .داشتیمن ییمعنا زیصورت علم ن نیدر ا بودیمن یها تفاوتو باطن آن امور

 یهاعلم با فاکت یکه مطابق آن محتوا کنندیبا علم را رد م یهر دو برخورد تجرب یانتقاد سمیو رئال ییاستعال سمیآلدهیا 
توافق دارند که دانش و شناخت بدون  کردهایرو نیا ی. هر دو شودیم نییها تعآن یرونیب ی( و توالیستیافتاده از هم )امتجدا 
رو  نیعلم از ا یر یپذکه فهم ورزدیم دینکته تاک نیبر رضورت ا یانتقاد سمی. اما رئالستیممکن ن یعلم یاجتامع تیفعال

 سمیآلدهیها در کل وجود دارد. اانسان تیمستقل از فعال یانیبه ب ایها مستقل از انسان عتیشده در طباست که نظم کشف
ها بدست آمده است. آن یشناختمعرفت تیها و بخاطر فعالنظم در واقع توسط انسان نینظر است که ا نیبر ا ییاستعال

و حارض بود  داشتیوجود م عتیدر صورت فقدان علم، باز طب یانتقاد سمیروشن باشد. بنا به نظر رئال دیبا دونیا نیتفاوت ب
 دیبا شودیم کشف عتیچه که در طبحارض است. آن عتیطب نیا یدرباره قیکار علم تحق نی. بنابراستیاما عکس آن ممکن ن

رو  چیبه ه عتیشده در طبکشف یعلم نیگردد. اما ساختارها و قوان یما متجل یهاهیو نظر میشود در مفاه انیدر فکر ب
 . ستندین یوابسته به فکر آدم

قانون ،یتیعل یمربوط به وجود و عمل مستقل ساختارها یهینظر توانندیمن کی چیه ییاستعال سمیآلدهیو نه ا ییگراتجربه نه
ها شرتکشان است. از نظر آنم یشناسیهست زیشده توسط آن را قبول کنند و علت آن نعلم و کشف قیتحق یهاابژه یهایمند

که از نظر باسکار تجربه ی. در حالمیبده یشناختیبه آن کارکرد هست دیاست و نبا یشناختتمعرف یجهان امر  یر یپذتجربه
 .آن است یجهان خصلت ذات یر یپذ

 یشناسیهست یدر واقع نوع دادهایتجربه و رو یبا محدودکردن خود به عرصه یتجرب سمیکه سنت رئال میگفت ترشیاما پ 
 .کندیآن تالش م ینابسندگ یافشا یکه باسکار برا نهدیم انیرا بن یتجرب
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 یتجرب یشناسیانتقاد به هست .۲.۲
 یدادن نابسندگنشان یبرا دیکش انیبه م توانیم یتجربه شکل گرفته است. چه استدلل یتوسط مقوله یتجرب یشناسیهست

یبه نظر م  یشناخت علم یهاابژه یشدهدن خصلت ناگذرا و کاراکرت ساختاردادهدانشان گرید یآن در رابطه با علم، و از سو 
 یو ناگذرا افتهیخود مستلزم وجود کاراکرت ساختار شیآزما یر یپذتجربه و امکان یر یپذمباور باشد که فه نیباسکار بر ا رسد
 یشناسیهست کی ینابسندگ لیهم دل نیممکن شده است و هم یعلم شیها از راه آزمابه آن «یدسرتس»باشد که  ییهاابژه

و علم را روشن  شیآزما یواقع تیو اهم تیوضوعم توانندیمن کی چیه ییاستعال سمیآلدهیو ا یتجرب سمیگراست. رئالتجربه
ها انسان یادراک حس نیو همچن یشی/آزمایتجرب تیمنوط است به فعال یطور عاد به یعلم شیکنند. روشن است که آزما

  ست یچ یادراک حس نیا ی. اما معناکنندهافتیدر نیو همچن یتیعل نیمانند مامورها بهمنوط است به نقش انسان یعنی

 ادراک لی. تحلالف

شده است. چون در واقع به علت وجود مستقل ادراک یابژه یمستلزم فهم وجود ناگذرا ینظر باسکار، فهم ادراک حس به
 دادهایادراک فقط در چارچوب رو یها. ابژهابدییادراک معنا م یشناسانهشناخت تیو اهم «ادراک»است که  ییهاابژه نیچن

 تواندیم دادیرو ایدن کیباشند.  شاتیمستقل از آزما توانندیم یمنطق یبه نحو  دادهایاند. رومحصور نشده یالحظه طیو رشا
خواهند ماند.  یناشده باقها درکانسان ابیدر غ دادهایرو نیکه تجربه شود، وجود داشته باشد و البته روشن است که ا نیا یب

 زیدرک است، جاقابلر یمن غ یبرا اصول  ای کنمیمنباشم که درکش  یدادیشناخت موثر از رو کیفاقد  ینیچه در زمان معچنان
ناممکن است.  یدادیرو نیوقوع چن میبگو توانمیاست و در ضمن من وستهیبه وقوع نپ اصال  یدادیرو نیچن میکه بگو ستین

. سماز جهان بر  یمفهوم فلسف کیبه  شیشناخت و دانش خو یکنون تیاست که من از وضع نیا یبه معنا یز یچ نیاظهار چن
 د یگویچه م یتجرب تیفعال یاما باسکار درباره

     یشی/آزمایتجرب تیفعال لی. تحلب

مستلزم وجود  نیچنناگذرا است بلکه هم یهست کینه تنها مستلزم  یشیو آزما یتجرب تیفعال یر یپذنظر باسکار، فهم به
 یمنونه یرو  میمتمرکز شو گریبار د کی دیبگذار. است زین شگاهیآزما یتجرب طیدر رشا قیمورد تحق یهاساختارمند ابژه
درک  دادهایرو ریثابت و تکرارپذ یگرا همچون توالتجربه یشناسیدر هست یتیل. قانون عیتیعل نیگراها و قوانمحبوب تجربه

 ییدادهایروسلسله یتیمعنا او مامور عل نیبه ا ازد،ییم یعلم شیدانشمند است که دست به آزما که انسان میدانی. مشودیم
دارد سلسله اریکه در اخت ییاست که او با دانش و مهارت و ابزارها نیا یتی. منظور از مامور علوندندیپیاست که به وقوع م

از راه  شگاهیشده در آزماجادیا طیکه تحت رشا ستین یتیهامن قانون عل یتی. اما مامور علکندیم جادیرا ا دادهایاز رو یا
 :دیآیم یمهم در پ امدینکته دو پ نیا انی. با بمیاشدهقادر به شناخت آن  ییدادهایروسلسله

داده  یرو  یتیتحت نظر مامور عل شگاهیباشد که در آزما دادهایسلسله مراتب رو تواندیمن یتیعل نیقوان یاصل ی. مبناالف
 تیفعال یبرا بخشتیرضا هیتوج کی توانیم یتفاوت قائل شد. ب. تنها زمان یعلم ندیسطح از فرا دونیا نیب دیاست. با

 شگاهیاز آزما رونیبتواند ب شودیرهنمون م اشییما را به شناسا یشیآزما تیفعال نیکه ا یتیارائه کرد که آن قانون عل یشیآزما
امر به  نیاست. ا یتیوجود قانون عل یو نه رشط لزم برا یتکرار نه رشط کافو قابل یثابت دامئ یتول نیهم متحقق شود. پس ا

که  یی. جادینام «باز»ها را آن توانیکه م کنندیم ملع یطیتحت رشا یو حت ابندییتداوم م یتیعل نیآن است که قوان یمعنا
 دیانتظار داشت. با توانیرا م دادهایمنظم و متعارف رو یها هست و نه سلسلهو فاکت دادهایثابت رو یاز توال ینه خرب 

 .(یشناسم مختلف ممکن است )به جز ستارهعلو  یبرا هاشگاهیبسته در آزما یهاستمیتوجه داشت که پردازش س

 یرو  یز یاگر چ ،غلط بوده است وتونین یهاقانون دیبگو تواندیمن یما را نابود کند کس یارهیس یانفجار امت کیاگر مثال  
 یشگاهیغلط بوده است. دانشمند آزما نیانشت تیقانون نسب دیبگو تواندیمن یبگذارد کس ریتاث یاارهیو حرکت س یر یگسمت
 کیراه به وجود  نیو از ا ابدییدست م ییدادهایرو یبه توال یمشخص علم شیآزما کیبه علت انجام  شگاهیآزما طیدر مح

کشف  یتیگرفت که او قانون عل جهینت توانیمن جانی(، اما از اکندیرا ظاهر م نقانو  یامدهای)آثار و پ بردیم یپ یتیقانون عل
باز  یهاستمیها در سکه آن میدهیاجازه م ن،یخالق آن است. پس از کشف قوان یانیبه ب ایهم کرده است  «دیتول»شده را 

 نیچند شگاهیاز آزما رونیباز ب ستمیکه در س رایوجود ندارد، ز دادهایرو نیب یثابت و دامئ یتوال چیکه ه ییعمل کنند جا
 کی رو،ین کی ریشناخت تاث جهیمشغول هستند و در نت تیدر تنش با هم به فعال ایدر کنار هم  یتیعل سمیقانون و مکان
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 ی. براستیممکن ن یتیعل نیو قوان هاسمیمکان روها،ین گریتعامل آن با د نیدر ح یبه سادگ یتیقانون عل کی ای سم،یمکان
 طیرشا جادیحالت دانشمند و فرد متخصص از راه ا نیدر ا رایهست. ز ازین یعلم یهاشیو انجام آزما شگاهیبه آزما زین نیهم

کرده و  زولهیرا ا یخاص نیو قوان هاسمیمکان روها،یها نکه از خالل آن شودیم ینیشات معیشده موفق به انجام آزماکنرتل
  .کندیم یبررس یرونیب «باز» طیو قدرت آن را جدا از رشا راتیکارکرد و تاث یوهیش

 یعنی یمعرفت یمغالطه داند،یشده در بال مادیمختلف  یهاکردیرو یژگیرا و یمعرفت یکه باسکار مغالطه جاستنیاز هم 
را  یشناختیقلمرو هست ایشناخت فروکاسته شود و  یدرباره ییهاو گزاره اتیبه رشح یهست یدرباره حیکه رشح و توض نیا

یمربوط به هست یهاپرسش یمعرفت یاز منظر مغالطه یعنی. فهمیدن شناسانهاختدر قالب اصطالحات شن یلیچون تحلهم
خطا  نیرا طرح کرد مرتکب ا ریکه کانت استدلل ز یاست. هنگام یشناخت یهابل فروکاسنت به اصطالحات و گزارهقا یشناس
قابل کاربرد نباشند،  یجهان حس یعنی ربه،در دسرتس تج یهاهستند و اگر که بر ابژه یکاربرد تجرب یمقولت تنها دارا»شد: 
از  دیکه با تقل یاشتباه شدند هنگام نیهم مرتکب هم یمنطق یهاستیویتی(. پوز۱۹۷۵)باسکار  «نخواهند داشت ییمعنا

که  یدر حالخواهد بود.  معناینباشد ب ییبازگو ینوع اینشود  بیتکذ ای قیتصد یتجرب ینحو  به یاگفتند که اگر گزاره ومیه
است بدون  یکننده و قطعنییشناسانه تعشناخت یبه نحو  یینها یدر وهله شیگفت که آزما توانیم یانتقاد سمیاز نظر رئال

 یتیعل نیکه قوان نیا یمعنا .ستندین ی جز شناخت )ذهن و پراتیک انسانی(گر ید زیآن وابسته به چ یهاابژه مییکه بگو نیا
 ادیبنـانسان است که یشناسیهست کیپرسش رشد و پرورش  نیاپاسخ  ست یدارند چ دادهایمستقل از رو یواقع یهیپا کی

 .کننده باشدهست یهاسمینباشد بلکه متشکل از ساختارها و مکان

 یدادهایروسلسله نیب زیمتا یتیعل نیقوان یشناسیهست گاهیدر رابطه با جا ییاستعال سمیآلدهیو ا یانتقاد سمیرئال موضع
و  کندیم لیتحم دادهایبر رو ایکنندههست سمیمکان معتقد است که انسان سمیآلدهی. اکشدیم شیرا پ یو رضور  یاتفاق
مداوم  تیفعال یدر ط دیکننده باهست سمیمکان هاستیکه از نظر رئال یاست، در حال یابداع ذهن ینوع یتیعل نیقوان

 .شود جادیا یواقع یز یعلم همچون چ یمعرفت

 ن،یهمچون ذات، قوان یمیمفاه نیب زیمتا جادیباسکار بر ا دیمتوجه تاک توانیکه تا به حال انجام شد، م یتوجه به مباحث با
  .دهمیم حیباسکار توض دگاهیرا از د میمفاه نیا نییشد. در پا یتیعل یروهایو ن یتیعل یهاسمیساختارها، مکان

  یتیعل نیقوان. 3.۲
سگ و  یها بشود. عوعو خانه یشهیباعث شکسنت ش تواندیم یباز پرواز کنند توپ امهایعوعو کنند هواپ توانندیم هاسگ

به  زین یتیعل یروهایو ن نی. قوانستندین تیروهستند که در ظاهر قابل یتیعل نیقوان راتیآن همه تاث ریو نظا امیپرواز هواپ
رابطه  نیچهار مفهوم را در ا توانیم یانتقاد سمیرئال یهی. در نظرشوندینسبت داده م زیچ کی یخود به ساختار درون ینوبه

حال  میانگفته یز یچ هاشیگرا یحال درباره. تابههاشیکننده و گراهست یهاسمیمکان روها،یبرجسته ساخت: ساختارها، ن
 . میصحبت کن هاشینوبت آن است که از گرا

 روهاین نیهستند؛ اما ا ییروهاین یساختارها دارا یعنیهستند.  ییروهاین یدارا شانیساختارها یبه واسطه زهایکه چ میدید
 .نشوند ایاعامل بشوند  توانندیم

 هاسمیو مستقل از آن. مکان دادهایرو یبال و بر فراز الگو  یواقع یز یاست، اشاره دارد به چ یکیتکن یاصطالح سمیمکان
اتم  آن جنبه از ساختار مثال   سمیگفت که مکان توانی. مآورندیدوام م کنندیم جادیکه ا یدادیرو یاز هر الگو  شیب معمول 

 DNA .بدهد لیمولکول آب را تشک کیشود و  بیترک دروژنیبا دو اتم ه تواندیاش متم به واسطها نیاست که ا ژنیاکس
آن جنبه از اقتصاد کند،  یو کپ دیخود را بازتول تواندیآن مولکول م یمولکول زنده است که به واسطه کیاز  یاهامن جنبه

رسد که باسکار به ترکیب ارگانیک )به نظر می شود دیوارد بحران اضافه تول تواندیاقتصاد م نیآن ا یبازار است که به واسطه
ی متغیر آلت و وسایل تولید را، نسبت به سهم رسمایهی ثابت، مثال  ماشیندهد که سهم رسمایهرسمایه و عملکرد آن ارجاع می

. ردیزبان را فرا بگ تواندیآن شخص م یاست که به واسطه یآن جنبه از ساختار مغز انسان ،دهد(یا کارگر پیوسته افزایش می
 شیآزما میدیطور که دآن وجود داشته باشد. هامن تیفعال یبرا یمناسب طیکه رشا کندیعمل م یکننده هنگامهست سمیمکان

که  ستیکه بتواند بدون مانع عمل کند اما ممکن ن نیا یاکننده بر هست سمیمکان کیکردن کردن و فعالزولهیعبارت است از ا
 گریوجود داشته باشند. عمل آنها در اتصال با د هاسمیمکان گریاز د زولهیا یباز به شکل یهاستمیدر س هاسمیمکان نیا
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 یعیاز رضورت طب هجنب نیاست. ا دهیچیو پ ینیتعچند کنندیم دیکه تول یاجهیو نت ردیگیکننده صورت مهست یهاسمیمکان
 «روین» یدرک شوند. کلمه هاشیهمچون گرا دیباز با یهاستمیدر س یتیعل نیجمله فراچنگ گرفت: قوان نیدر ا توانیرا م

به وجود قدرت داردیتوجه ما را معطوف م «شیگرا» ینشده و کلمهاعامل یهابه وجود قدرت کندیتوجه ما را معطوف م
نظرم  به ست یچ شیو گرا رویکننده، نهست سمیساختار، مکان ،یتیعل نیقوان نیب ی. رابطهافتهیناشده اما تحققلاعام یها
سمیمکان یکه دارا یز یچ تیموجود یاصل یهسته یعنیدر دل ساختارها وجود دارند، ساختار  یتیعل نیکه قوان رسدیم نیچن
اعامل اما متحقق  یسمی. اگر مکانکنندیعمل م سبمنا طیکه در صورت وجود رشا ییهاسمیکننده است، مکانهست یها

 .شودیم دهینام رویاعامل نشود ن اگر اصول  یول شودیم دهینام شینشود گرا

به  شانیستیاما به خاطر همز شوندیکه اعامل م زهایچ یهاشیگرا نیب یحالت عبارت است از باز  نیشرتیدر ب عتیطب ریمس 
 .ابندییناکامل تحقق م ینحو 

باز،  یهاستمیدر س یتیعل نیکه قوان میبدان دیبا یشیآزما تیفعال کیبودن ر یپذفهم یگفته شد، برا شرتیچه که پآن مطابق
آن  یمسئله به معنا نیوجود داشته و کارآمد هستند. ا کنند،یها مآن یتجرب ییکه ما را قادر به شناسا یطیاز رشا رونیب یعنی

ها را آن دیکرد بلکه با یبررس رویسلسله ن کیچون هم رصفا   توانیرا من یعیمولد طب ای هکنندهست یهاسمیاست که مکان
عبارت  شاتینشوند، گرا ای بشونداعامل  توانندیهستند که م ییهاتقدر  روهایکه ن یدر حال رایدرک کرد. ز شاتیهمچون گرا

که  نیا یکه دست اندر کار باشند ب نیا ایکامل برسند  قکه به تحق نیا یاعامل شوند ب دیهستند که شا یابالقوه یهااز قدرت
جهان تنها با ارجاع به  یهادهیپد حی. توضمیها را درک کنکه ما آن نیا یب ابندیتحقق  ای ابندی یتجل یخاص یجهیدر نت

مطرح  انیم نیهم در ا زهایچ یافتهینایتجل ای افتهیناتحقق یهاتیارجاع به فعال نیبلکه همچن ستیبادوام ممکن ن یروهاین
در حال  افتهینایتجل یوهیبه ش احتامل  یز یچه چ ندیگویاتفاق خواهد افتاد بلکه م یز یکه چه چ ندیگویمن شاتیاست. گرا

که در آن  کشندیبرم تیاز واقع یها ما را به سطح. آنمینینب ای مینیبالفعل آن را بب راتیکه تاث نیافتادن است، فارغ از ااتفاق
 زهایگفت که جهان از چ دیمعنا با نیها. بدبالفعل آن یامدهایو پ جیافتادن هستند فارغ از نتادر حال اتفاق زها واقعا  یچ

ها قدرت شات،یاز گرا یامجموعه یخاطر هم دارا نیو به هم انددهیچیپ ییهاابژه زهایچ شرتی. بدادهایشده و نه از رو لیتشک
به  یمداوم تیفعال نیچن کی. شوندیداده م حیجهان توض یهادهیاست که پد زهایچ نیو استعدادها هستند. با ارجاع به ا

باز وجود دارند اما  ستمیس کیدر  یمختلف یروهایو ن شاتی. گرازهاستیچ عتیبه ذات و طب یحیارجاع توض کیخود  ینوبه
بسته ستمی. اگر سستین کسانی زیها نآن ریاثقدرت و ت زانیو درجه و م ابندییدست من تیبه تحقق و فعل ها لزوما  آن یهمه

 شیگرا نیما از نوع باز باشد، ا ستمیاست اما اگر س دهیصورت به تحقق رس نیدر آن فعال شود در ا یشیو گرا میداشته باش یا
 .ابدین تیو علل متقابل فعل شاتیگرا ای کنندهلیتعد یوجود فاکتورها لیبه دل تواندیم

ناکام از تحقق خود باز  یبه نحو  ای ابدیتحقق  تواندیکه م شوندیم یشیگرا جادیکننده موجب اهست یهاسمیمکان یعنی
 یخاص طیرشا ایو  یو روح یذهن یها هم صادق است. به نظر باسکار مثال ساختارهاانسان یدرباره شیمباند. موضوع گرا

که  میاگرفته ادیحال  نیما در ع یشود اما همه دیدر ما تشد یپرخاشگر  و یخشم، آزردگ یهیکه روح شوندیموجب آن م
منعکس  یخاص یجهیو در نت افتین یرونیب یتجل یشی. اگر گرامیپنهان کن ایرا بروز داده  یروح شیگرا نیا میتوان¬یچگونه م
بسته را  ستمی. باسکار سستیت آن نیرشط وجود و فعال ش،یوجود ندارد. رشط تحقق گرا که پس اصال   ستیمعنا ن نینشد به ا
 یالف به نحو  دادیرو یدر چارچوب آن نوع یعنیبرقرار است  دادهایثابت رو یکه در آن توال کندیم فیتعر یستمیمانند س

 نیکه چن میداشته باش یستمی. اما اگر سمیبسته مواجه ستمیحالت با س نیب، در ا دادیمند همراه است با روثابت و قاعده
 ستمی)س ی. در اولمیباز روبرو هست ستمیگفت که با س دیگاه باخاص در آن حادث نشود، آن یمندقاعده نیبا ا یتیعل یرابطه

علوم  ییاستعال ستی. رئالکنندیاشاره م یکسانیبه علت  کسانی راتیو تاث انجامدیم یکسانی راتیبه تاث کسان،یبسته( علت 
و ساختارها را در سطح  زهایچ نیعلوم ا یعنی ندیبیدر خود م یو ساختارها زهایدرک چ یبرا ییهامختلف را همچون تالش

 .کنندیها وجود داشته و عمل مساختارها تحت آن نیکه ا یمختلف طیبدون ارجاع به رشا کنندیم یبررس یشناختیهست

 نیقوان نیب کیبه  کیتناظر  کی توانیبسته است که م ستمیس کیدر  یعنی شگاهیدر آزما دیگویرابطه باسکار م نیهم در
باز  ستمیدر س شگاهیاز آزما رونیبود. اما در ب یعیبادوام طب یهاسمیکرد و شاهد ظهور مکان جادیا دادهایرو یو توال یتیعل
یم یکه از خود به جا یراتیتاث یجهیو تنها در نت کنندیعمل م گرید یتیعل نیاز قوان یامجموعه انیها در ماست که آن نیچن

 . برد یها پتوان به حضور آنیم گذارند
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اند و  در جهان زهایچ تیفعال یژهیخودو یهاشکل یدرباره ییهابلکه گزاره ستندین یتجرب یهاگزاره ن،یمعنا قوان نیا به
ساز انسان و دست یقواعد بیترت نیاست که مستقل از ما وجود دارد و به ا یعیطب یوندیها رابطه و پآن یرضورت وجود

جهان و انواع  یواقع یهاسمیساختارها و مکان نیب شودیقائل م یز یباسکار متا جانی. در استندین او یشده از سو لیتحم
 یامدهایعواقب و پ نیبرا مشابه  زیمتا کی جادیخود ا یبه نوبه زیمتا نی. اآورندیم دیها پدکه آن یاشدهمتحقق یدادهایرو

 .کندیموجه م زین یو اتفاق یرضور 

را خلق کنند  ییهادهیپد انیتا جر شوندیم بیبا هم ترک هاسمیمکان نیشده است ا لیتشک دادهایو نه رو هاسمیاز مکان جهان
و  شوندیم یهستند هر چند به ندرت به شکل بالفعل )اکتوئل( متجل یها واقع. آندهندیم لیجهان را تشک یجار  تیکه وضع

ها ها مستقل از انسان. آناندیعلم یهاهینظر یناگذرا یهاها ابژه. آناندییشناسا قابل توسط انسان یبه ندرت به شکل تجرب
گر  ستندیشناخت نقابلر یها غوجود دارند. آن دادهایرو یهاکنندهافتیو در یتیعل یهاجنتیا شنده،یاند یهمچون موجودات
. ستندیما ن یسازهاها و دستها پردازش. آنیکیتکن کیاتو پر  یذهن یهااز مهارت یازهیها منوط است به آمچه شناخت آن

 .هستند یها قابل تجلما انسان یبرا یکه در شکل تجرب رایز ستندین زین یافالطون یهااما صورت

نزد  جیکه از درک را یدارد درک یبه طور کل یتیعل نیو قوان یمنداز قانون یگر یکه باسکار درک د شودیروشن م جانیا در
 .متفاوت است ییگراجربهت

 کیها که در آن ییهاستمیس یعنی کندیبسته منوط م یهاستمیها را به ساست که قانون نیقانون ا یومیمفهوم ه ضعف
و )به فعل  یرتجربیغ یوهیباز تنها در ش یهاستمیدر س نیکه قوان یممکن است. در حال دادهایرو ریثابت و نامتغ یتوال
 یکننده و ساختارهاهست یهاسمیمکان تیکننده به فعالاشاره یز یچ مچونه یعنی رندینافاکتوئل( قابل تفس یامدهیدرن

 .شوندیدرک م دادهایرو یالگو  نیمع یو مستقل از هر گونه توال دادها،یرو یبرسازنده

ها به آن ریکه در ز دیگویم یمحسوس است باسکار مطالب جالب توجه ییگراتجربه کردیکه در رو سمیامت یدر انکار و نف اما
 .کنمیاشاره م

 سمیدر نقد امت. ۴.۲
 دیرا با هاستمیس جهی. در نتمیکن یتلق یرونیب یامور  دی( را بایحرکت یهاها )محرکهعلت یهمه سم،یصورت باور به امت در

 میخواه شانیعنارص و اعضا اتیاز خصوص افتهیلیتشک یهایز یها را فقط چآن و به این ترتیب م،یبدان یساختار درون کیفاقد 
 کیبه  رونیاز ب یارضبه یستیامت یوهیدانست که بنا به آن، به ش میاهخو  یرونیعامل ب کیو حرکت را  رییدانست. علت تغ

. ستندین یرونیها بعلت یکه همه ی. در حالرهیو غ دهدیخود در فضا انتقال م یرضبه را به اتم کنار  ز،یو آن ن خوردیاتم م
 یفاقد ساختار درون هاستمیچه سچنان ار. بنا به نظر باسکتیکل کی یفعل و انفعالت دروناند به مربوطها از علت یار یبس

وجود  تواندیاز راه دور من یکنش چیصورت ه نیخود باشند در ا یدهندهلیعنارص تشک اتیتنها متشکل از خصوص یعنیباشند 
 یرص اجزا و عنا یستیامت کردیاست که در رو نیگزاره ا نیدرک من از ا .عامل کنش باشد کی تواندیداشته باشد و فاصله هم من

 ینیمع یژگیخودو چیه یکه دارا یکل دهند،یم لیرا تشک یو کل رندیگیم یکنار هم جا یتصادف یو به شکل ندیآیگرد هم م
 نیاز آن خود ندارد که بتواند ا یکه ساختار  نیا یعنی کند،یعنارص را بر خود حمل م نیبلکه فقط و فقط اثر انگشت ا ست،ین

جا که عنارص انجام شوند. اما از آن میانجیمستقیم و بی با متاس دیها باکنش یهمه جهیتعنارص و اجزا را نظم بدهد. در ن
با  کسانی اتیخصوص یر یگعبارت باشد از ارتباط دیکنش با نیپس ا رندیگیمن ریتاث زیو از آن ن کنندیبه کنش من یکمک یستیامت
رضبه را به  زیو آن ن دیآیوارد م یارضبه یکیبه  یشده باشند، اتفاق دهیها کنار هم به موازات هم چاتم. انگار که گریکدی

جا که تنها از آن نیاست. بنابرا یکیشود. حرکت مکان جادیا یتا حرکت بیترت نیهم و به کندیخود منتقل م یکنار دست
ارتباط  گریکدیآن با  یبه واسطه توانندیکه م یتیها در فضا است پس تنها خصوصآن یالحظه گاهیعنارص جا نیا تیخصوص

. میروبرو هست یکیو حرکت مکان یستیامت تیوضع کیبا  جانیها در فضا. در اآن یحرکت زمان یعنیحرکت است؛  رندیبگ
 رییاست که دستخوش تغ یز ینسبت به چ یرونیب یعلت در حالت نیاست و در ضمن ا یعلت کاف کی یمعنا که هر علت نیبد
 .شودیم

 ییجوهرها و نه جابجا یدگرگون یعنیهستند  زهایدر چ رییتغ یمورد نظر به معنا یدادهایرو یانتقاد سمیدر رسمشق رئال اما
 یتاحد زیچ ایماده  نیکه دگرگون شده است از قبل وجود داشته است؛ اگر ا یز یچ ای . مادهفضادر زمان و  یکیزیاجسام ف
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 یدیصورت دنبال نوع جد نیدگرگون شود در ا را حفظ کرده است. اما اگر کامال  داومشهنوز ت زین رییتغ  نیدگرگون شود در ح
ها ژن ،کندیحفظ م ییایمیش یهاکنش و واکنش یاتم تداوم خود را در ط کی. میگردیم «زیچ»از  یدیسطح جد ایاز جوهر 

به  شیچه را که گرااند که آنداشته نیبه ا شیگرا هادانکیزیف خا  یو تار کنند؛یانواع حفظ م راتییتغ یتداوم خود را در ط
 .یدرک کنند مثال ماده و انرژ  «جوهر»شدن نشان داده است همچون حفظ

 نیدر ا لیدخ یروهایآن و ن ییایمیواکنش ش با ارجاع به آن است که قدرت رایآن است ز یهاساختار الکرتون دروژنیه ذات
 هایگر یو نه د یچون ارجاع به برخ ستندیمهم ن زانیم کیبه  زیچ کی اتیخصوص ی. همهشوندیداده م حیها توضواکنش

که  دهندیو به ما اجازه م دهندیم لیآن را تشک تیهستند که هو هانی. ادهندیم حیآن را توض یتیعل یروهایاست که ن
 . آوردیم زیحال دوام ن نیدر ع گذراندیکه از رس م یراتییکه هامنا به رغم تغ میحرف بزن یز یو هامن چ نیا یدرباره

 یدهیکه به ا یتیسیامت یدادهایرو یشناسیهست جادیبه ا شودیم یمنته رییتغ نیدر ح یتداوم ماد یدهیوجود ا فقدان
 یکه برا مینیبیم یرا همچون اتفاق دادهایرسمشق است که رو نیا ریتحت تاث دی. شاانجامدیم یتیبودن روابط علیتصادف

که مورد  نیمگر ا شودیخود خرد منخودبه شهیهستند. ش یگر کنش یجهیهم نت دادهای. اما روافتندیمنفعل اتفاق م یزهایچ
وجود  دیبا یجنتیا یعنیوجود داشته باشد  یسیکه مغناط نیمگر ا شودیخود جذب منسنجاق خودبه ردیقرار بگ یز یاصابت چ

حالت  شهیها همو علت ستندین یرونیب شهیها همحارض باشند. محرک دیبا یرونیو ب یدرون طیرشا یداشته باشد و برخ
جا در آن دادیرو شودیباشد که موجب م یز یآن چ ،طیمح کیسازمان  ای دانیم کیساختار  دیندارند. شا یکیو مکان یرونیب

هم وجود ندارد  یلیخود باشند و دل یدهنده لیتشک یاجزا یدهندهحیها نتوانند توضوجود ندارد که کل یلی. دلفتدیاتفاق ب
کلو  ها،یتیویکلکت ،هانیماش ایکه جوامع، مردم  گفته خواهد شدشود. بعدها  دهیجزء د ایمانند کل  ای دیبا زیچ مهکه چرا ه
کارکرد  ،( به جهانیوتونیملهم از علم ن ی)فلسف کیکالس. در نگرش ستندیتر خود نتر و سادهانواع کوچک یهادهندهلیها تشک
در تراکم ماده محسوب شوند  یکیتفک شیکامب «زهایچ» یتصور که همه نیبود ا یعیبود که فضا را اشغال کند و طب نیماده ا

شدن در دادهیقابل جا کردیجاذبه که از دور عمل م یرو یاما ن. های آنهر دو  ایاجزاء  ای دیده شوند همچون کل ای جهیو در نت
 حیبه بعد توض ومیچنان بود که از زمان ه یوتونین کیمکان رایبود ز وتونیموجب انتقاد از کار ن نیرسمشق نبود و هم نیا

 .یکیمکان حیتوض کیبرابر بود با  تیعل

 یساختار  یدارا زیچ نیاست که ا نیا گرید زیدادن چانجام یاست برا یو قدرت روین یدارا یز یکه چ نیما از گفنت ا منظور
دادن متفاوت است از نسبت زهایبه چ روهایدادن نظهور برسد. نسبت یبه منصه تواندیمناسب م طیاست که در صورت رشا

ها که و آن اندیو ذات یاصل شیکه برا زیاز چ یاتیآن خصوص نیب کندیمن جادیا یز یمتا یکه دوم چرا زهایبه چ یدگیچیپ
 نیا بیترت نی. بدمیدهیم حیرا توض زهایچ یتیعل یروهایاست که ن اتیخصوص یفقط با ارجاع به برخ رای. زستندین

که از رس  یراتییتغ یثابت ط زیهامن چ یرهباکه در  دهندیداده و به ما اجازه م لیآن را تشک تیکه هو اندیاصل اتیخصوص
   .میحرف بزن گذراندیم

  قانومنند ای کینرم یحو توض ریتفس .۵.۲
یباشند. به عکس م دادهایمربوط به رو ایباشند  یتجرب یحاتیو توض اتیرشح نیقبول ندارد که قوان یانتقادـیستیرئال موضع

 ستمیبودن سمعنا بسته نیو به ا کنندیباز و بسته عمل م یهاستمیاند که در ساکتوئلـفرا ای کینرم اتیرشح ن،یکه قوان دیگو
 یعلم قیتحق ندارند، اتفاقا   یر یتاث نیقوان یشناختیهست گاهیجا یها رو مهم است اما آن یشیو آزما یشناخت تجرب جادیا یبرا
و  روهایهامنطور که گفته شد ن شاتیبسته و باز. گرا ستمیفارغ از س روندیراه خود را م نیقوان نیممکن است چون ا عتیطب

و  کنندهلیتعد یفاکتورها رایز مانندیم افتهینا. تحققمبانند افتهیناناشده و تحققلیتکم توانندیهستند که م یخام یهاقدرت
. اما به هر ابندیتحقق  دیبا میکن جادشانیبسته چنانچه ا ستمیکه در س یدر حال کنند؛یدر برابر آنها عمل م یمتقابل یهاتیعل

 نیامر بد نی. اشودیمن حققبه حرکت درآورده شد مت یشیگرا یکه چرا وقت نیا یوجود داشته باشد برا یلیدل دیحال با
 .شد شیگرا کیمانع تحقق و بروز  توانیم یلیمعناست که پس به دل

 جهیبدون نت یرا کنش افتهیناتحقق شیکه اعامل گرا نیدو تله وجود دارد. الف. ا افتهیناتحقق شیگرا رامونیبحث پ ریمسدر  
یم افتهیناتحقق شیو گرا افتدیاتفاق م یز ی. چمینیبب افتهیلیتعدو جرح جیبا نتا یکه آن را همچون کنش نیا یبه جا مینیبب

 ایکه دو  ی. وقتمیبنگر افتهیتحقق یهمچون منونه افتهیناتحقق شیکه به اعامل گرا نیکند. ب. اآن کمک  حیتواند به توض
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 ستیمعنا ن نیبد دهندیم رییرا تغ گریکدی اتیآشکار عمل یو به نحو  شوندیم بیچند قانون با هم برخورد کرده و با  هم ترک
. اشتباه ستیکار ناندر دست یهاتیآمده مجموع کامل علستبد یجهینت یعنی اند؛افتهی ها تحققآن یهمه تیکه در واقع

که  یوقت ییظاهر شود تو گو ییدر جا یبه نوع دیبا رشیبکار افتاد تاث شیگرا کی یوقت کندیاست که گامن م نیا ینظر  نیچن
اشتباه را در جهت عکس بکار  کردیرو نیا یگر ی. اما کسان دشودیحاصل م یاجهیو نت میشویبرنده م لزوما   میدویما تند م

در  واقعا   یز یاست و چ امدهیهم به حرکت در ن یز یچ چیپس ه شودیمن داریپد یر یتاث چیکه ه یهنگام ندیگویو م رندیگیم
است که به هر  نیا تیواقع شودیم دهیکه شخص در دو جهت مخالف هم کش یتر است وقت. نظر اول درستستین انیجر

 رایز کندیو نظر دوم اشتباه م ندیبیتحقق کامل آن م یرا به معنا شیاست که اعامل گرا نیا ظرن نی. اشتباه ارودیدو جهت م
که دانشمند  ی. در حالنندیبیرا مرتادف با تحقق آن م شی. هر دو نظر اعامل گراداندیرا عدم وجود آن م شیعدم تحقق گرا

 .است زیآن چ یستیچ یاو درباره دیترد ست؛ید نیخاص است در ترد ریتاث کیکه مولد  یز یوجود چ یهرگز درباره

تر کامل رضورتا   یدیخورش ستمیس ایو  DNA مولکول کی ایاتم  کی یمدل ساختار درون میدانیاست که م نیا گرید موضوع
 نیبد یشود. اما اگر کس نییها تعکه توسط انسان ستین یز ی. موضوع کامل چستین یاتم واقع کی مثال   یاز ساختار درون

 یدرباره کینرم یهاصورت گزاره نیدرک کند در ا یکمرت واقع ای یرواقعیامر غ کیرا مرتادف با  «کیتئور»خاطر امر 
. شوندیظاهر م «محض دیتجر» ایو  «ایدهیا ای یآرمان» یز یچون چهم هانیبرآمده از دل ا شاتیو گرا هاسمیساختارها، مکان

لیتعدو جرح ایو  افتهینار ییبندرت در شکل تغ ندیمنایم فیها توصکه آن یسمیمکان ای کنندیم یها معرفکه آن یشیگرا رایز
دانشمند  ی( تئور کندیفرض م یرواقعیرا مرتادف با امر غ کیکه امر تئور یمنظر )منظر  نیاز ا یعنی. شودیم داریناشده پد

و  هاسمیاز مکان تریرا واقع دادهاینقطه نظر رو نیمعنا ا نیاست. بدای ایده یمند، امر ساختارمند و قانون شیگرا کی یدرباره
 ستندین «یواقع» کینرم ایمند قانون یهاگزاره نینظر است که ا نیاند و بر اها شدهآن جادیکه موجب ا داندیم ییساختارها

هستند که  ینیریو علل ز هاسمیاز مکان تریواقع دادهایکه رو دیگویم کردیرو نی. استندیمشاهده نقابل یدر جهان تجرب رایز
  .اندکرده جادیا اها ر آن

بودن اندرکار بلکه از دست آوردیمن انیبه م یآن حرف امدیاز پ کینرم یاو دانشمند در هنگام اعالم گزاره شخص محقق البته
 .زندیآن حرف م جیفارغ از نتا سمیمکان کی

ها چه که بر اثر آنو نه آن ندیگویها مکنندههست از مولدها و کنند،یرا بحث م دادهایساختارها و نه رو ،کینرم یهاگزاره
است که  یابلکه گزاره ستین یتجرب تیواقع یدرباره ایایده و یآرمان یاگزاره کینرم یو ساخته شده است. پس گزاره دیتول
راستا با  نی. در اکندیبحث م تیاز واقع یسطح متفاوت یاست که درباره نیباشد اما مسئله ا دهای شایده به سهم خود دیشا

 کیو در  شگاهیبحث کرد که در آزما یشمولو جهان یکل نیاز قوان توانیاست که م یهست یندمهیخصلت ل قیدرک و تصد
 قتیحق گرید یو از سو  ندیآیدرم تیبه فعل یتجرب تشود( در حال نیچن و به ندرت )اگر اصول  شوندیبسته کشف م ستمیس

 .هستند یکل میدارند و قابل تعم

 دیبا نیکه قوان رسدیبه نظر م .بخشندیمن تیها را هم مرشوعدرباره آن ییگوشیو پ کنندیمن فیانواع حوادث را توص نیقوان
کنش  یهاپیت یرو  ییهاتیمحدود لیو تحم یمانند مرزگذار  گرددیدر جهان بر م یمعمول یزهایجا که به چدست کم تا آن

 نیو بد ندازمیرا از کار ب نیماش کی سمیمکان ایرا قطع کنم  یاتیعمل توانمیم منشوند.  یبررس نیمع زیچ کی یممکن برا
که  ییزهایرا عوض کنم؛ هامن چ کیمکان یحاکم بر عرصه نیقوان توانمیرا غلط از آب در آورم اما من ینیبشیهر پ بیترت
 .دهم حیتوض دیعملشان را با وهیش

 یانواع و الگو  فیتوص میطور که گفتهامن نیمبانند. قوان افتهیناتحقق توانندیم جیو نتا امدهایباز پ یهاستمیکه در س میگفت
که  یجهان یرو  یا. لحظهمیکنیکه ما استدراک م ییزهایو چ ستیما چ یها با جهان روزمرهآن یاما رابطه ستندین دادهایرو
شود که یو انجام م افتدیاتفاق م ییزهایانواع چ یباشد که در آن همه یجهان ما جهان رسدیم ربه نظ میتامل کن میشناسیم

که  انجامندمی یاحتاملتبه  نیقوان. ستیممکن ن کردن ظاهرا  ینیبشیاما پ میها به اشکال مختلف هستآن حیما قادر به توض
 نی. استندین یقطع که لزوما   کنندیم لیبر روند حوادث تحم یادکنندهمحدو  یهامتحقق نشوند و رضورت توانندیم

 .جهان ما دارند عتیدر طب شهیکرد بلکه ر نهیکه شناخت ما ناقص است وصله و پ نیبا گفنت ا توانیموضوعات را من
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اند و و قدرت رویهستند که مراکز ن یذرات هاجنتیشده باشد. ا لیتشک هاجنتیجهان از ا دیکه علم ممکن باشد با نیا یبرا
جز  ستندین یز یهم چ نی. قوانستندیقدرت مطلق ن یدارا هاجنتیا نیا رایشوند ز لیتحم هاشیچون گراهم دیبا روهاین

بشود که البته  یز یدر چ یر ییتغ جادیاست که بتواند موجب ا یز یچ جنتیاز ا نظور. مزهایعمل انواع چ یهاوهیش ای شاتیگرا
با اتم  بیترک یرو ین یدارا رایاست ز جنتیا هایشالکرتون بخاطر ساختار دروژنی. اتم هشودیشامل خود آن هم م زیچ نیا

 است. مثال   یرتجربیجهانشمول و غ صلتخ یشود. علم دارا دیتول نیدورکلریه دیمناسب مولکول اس طیاست تا در رشا نیکلر
که  ی؛ در حال«قرمز هستند یافق یهاجعبه یهمه»همچون  یکیامپر یساده یبخشمیو تعم یبه قانون دوام انرژ  دیتوجه کن

 دیایغلط از آب در ب گرید یحالت یبا مشاهده یبه سادگ تواندیوصل نشود، م یتئور  کیکم به که دست یعبارت فوق تا زمان
ها گزاره نیکه ا رای. زافتدیاتفاق م یو انسان یماد یهاکه در جهان ابژه یز یهر چ با  یمورد اول اما سازگار است با تقر قتیحق
یهمچون اصول تئور  دیشوند. بلکه با ریتفس یتجرب یهایبخشمیهمچون تعم توانندیمن یعنیجهان را ندارند  فیتوص یادعا
و  شوندیبر ما ظاهر من یتجرب یها به طرز معنا آن نی. بدکنندیم انیما ب یرا برا یناشدننقض یطیرشا یعنیشوند.  ریتفس ها
ها آن شوندیانجام م ها واقعا  کدام نوع از آن دیگویاما من گذاردیم تیانواع کنش محدود ی. علم رو شوندیبالفعل متحقق من ای

 یهادهیعلم و پد نیقوان نیهست ب یافاصله یعنی افتدیم یمرزها چه اتفاق نیدر داخل ا ندیگویاما من گذارندیمرزها را م
 .فاصله است نیبا ا نجایرس و کار ما در ا .شودیما هم م یبالفعل و احتامل یجهان که شامل تجربه یمعمول

یمرزها اتفاق م نیدر داخل ا یز یکه چه چ کنندیمن کتهیاما در ضمن د کنندیم نییکنش را تع یمرزها نیکه قوان نیا گفنت
بارش باران است  . مثال افتدیها اتفاق مدر چارچوب آن یز یکه چه چ میده حیکامال توض میکه نتوان ستین نیا یافتد به معنا

در معرض  آلتنیهمچون ماش یز یچ . مثال میفکر کن آلتنیشود. به ماش یباز  یزمان چهفوتبال در کجا و  کندیم نییکه تع
هاست که و استفاده از آن آلتنیخود ماش ییو از سو کندیم نییرا تع آلتنیبازار قرار دارند که هامنا استفاده از ماش نیقوان
موضوع کنرتل  آلت،نی. پس استفاده از ماشابندییم بردکار  یکیزیف نیمع نیها قوانرا که تحت آن یطیرشا کندیم نییتع

 یهیکه ل یکیزیف نی. قوانمیروبرو هست تیاز واقع هیمعنا با دو ل نیاقتصاد. بد نیو قوان لتآ نیماش نیدوگانه است: قوان
 نیو حدود کاربرد قوان طیبالتر اقتصاد است که رشا یهیل نیا جانیبالتر است. در ا یهیکه ل یاقتصاد نیاست و قوان تریاصل
حاکم بر  نیسطح بالتر قابل فروکاسنت به قوان نیمعنا است که قوان نیبد نی. اکندیم نییرا تع کیزیف یعنی تریاصل یهیل

آن  دلداشته و از  تیواقع ترنییدر سطح پا «شهیر»سطح بالتر  نیقوان مییبگو دیمعنا با نی. به استندین تیواقع ترنییسطح پا
 .شودیبدان پرداخته م ریاست که در ز یموضوع نیاند. اکرده (emergence) ندیبرآ

 :ندیو برآ یندمهیال. ۶.۲
گشته است به علوم مجزا از  میتقس یعنیشده است  یندمهیل لیدل نیبه هم زیاست و علم ن یمختلف یهاهیل یدارا عتیطب

از  نیهستند اما به جز ا گریکدیفروکاسنت به قابلر یمتقابل غ یآن که به نحو  ریاقتصاد و نظا ،یولوژ یب ،یمیش ک،یزی: فگریهمد
از علوم  تریاست که خود اصل یولوژ یاز ب تریاصل زیاست که آن ن یمیاز ش تریاصل کیزیفمعنا  نیبرخوردارند. بد ینظم خاص

 ایشد  دایکه ابتدا کدام علم پ نیا مثال  ستین یخیتار یعلوم به علت تصادفها یندمهیو ل کیتفک نیاست. ا یانسان
 نیچن کیبر اساس  تواندیم یاجتامع یاند. اگر چه علم به مثابه نهادچطور سازمان داده شده یدانشگاه یهادپارمتان
 عت  یاز طب ییهاجنبه یواقع یندمهیاست بر ل یهم وجود دارد که مبتن یدرون امتیشده باشد اما تقس میهم تقس یتصادفات

مطالعه شود و هر  کیزیتوسط ف یبه نوع تواندیم زیچکه همه یدر حال یعنی. زنندیشان حرف مکه علوم درباره ییزهایآن چ
 شوندیمطالعه م یولوژ یهستند که توسط ب زهایچ یقابل مطالعه است، اما تنها برخ یمیتوسط ش یماد جوهرو  تیماه

و کمرت  تریاصل یقلمروها نیب یهستند. رابطه رهیو غ یسانشناموجودات موضوع رو  ی( و تنها برخیوانیو ح ی)قلمرو نبات
از  یبخش ییایمیمواد ش یاما همه شوندیم لیتشک ییایمیشاز مواد  هاوانیح یهستند: همه طرفهکیروابط شمول  یاصل
. ندیهاآن یدر زمره زین یکیولوژیب نیکه قوان شوندیم تیهدا یشامر یب نیقوان یاز سو  واناتیح یعنی. رهیو غ ستندین واناتیح

از  وانیح رایز ستند،ین آنقادر به  دهندهاشلیتشک ییایمیرا انجام بدهد که مواد ش یاعامل تواندیم وانیبه عنوان منونه ح
 ست،ین یکیزیو ف ییایمیش نیقادر به لغو و محو قوان وانی. البته حکندیاطاعت م سمیارگان یکنندهتیهدا یکیولوژیب نیقوان

قدرت  یتنها در شکل انفعال ییایمیمواد ش یچه که تودهدادن آنانجام یاست برا یفعال یروهاین یدارا وانیاما به مثابه ح
 یعنی شودیم تیقانون هدا کیاز  شیب یز یاست توسط چ عتیطب رتیعال یهیکه متعلق به ل یز یآن را دارند. هر چ مانجا
هم هستند و  یکیزیف یحال موجودات نیدر ع یکیولوژیموجودات ب رایکار آن است، زاندر دست سمیمکان کیاز  شیب یز یچ

 میندار اییکیولوژیب سمیمکان چیاست: ه هاسمیمکان یندمهیل عت،یطب یندمهیدرک ل یراه برا نیتررانهیگآن. سخت رینظا
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در  طرفهکیمراتب لهسلس ینوع یعنی ستیصادق ن هیقض نیآن وجود داشته باشند. اما عکس ا ییایمیکه انواع ش نیمگر ا
 کی. وجود زندیآمیمها همه با هم در آن رایز ستین طرفهکی هاهیل نیروابط ب ،اما در سطح بالفعل میدار سمهایسطح مکان

 واناتیکه ح نیبا ا باشد. مثال   ییبال یهاهیتر از لگسرتده دیآن با راتیو تاث جیکه نتا ستین نیا یبه معنا تریاصل یهیل
حال همه  نیبا ا کنند،یمن تیتبع نیقوان نیاز ا عتیدر طب جانیوحش هستند و موجودات بحیات  نیقوان ریسخت تحت تاث

 کیدر  یسمی. هر مکانگذارندیم ریتاث جانیجهان ب یرو  واناتیح رایوحش است زحیات  نیر قوانیو همه جا تحت تاث زیچ
کمرت  تیعل تر،یاصل تیعل یاست. در قرون وسط یگر ید یبرا یحیخود توض هیوجود دارد و هر ل عتیمتفاوت از طب یهیل

 ای دادیرو کی چیکه همزمان هستند، ه یمتوال هن سمی. دو مکانشودیفکر من طورنیاما در عرص مدرن ا کردیم جادیرا ا یاصل
 دهدیم حیرا توض یگر ید سمیمکان کیکه چطور  نیا صی. تشخستین یگر ید یبرا یکاف تیعل زین کی چیو ه ستندیکنش ن

که در  یوهایاز ش میکن زیآن را متام دیو در ضمن با دینام یعمود حیآن را توض توانیکه م یز یاست، چ یار یبس تیاهم یدارا
 ایکه گو میتصور کن دی. در ضمن نبادهندیم حیرا توض یدادیروهمبا (یافق حیعامل محرک )توض کیو  سمیمکان کیآن 
و  کندیبدر م دانیاز م یانیآن را به ب ای داردیمباز  ریرا از تاث یگر یاست، آن د گرید یسمیمکان یدهندهحیکه توض یسمیمکان
 .شودیکنار گذاشته م یعلم یبررس یطهیاز ح تریسطح عال سمیمکان بیترت نیبد

را  تریسطح عال سمیمکان م،یدار تریاصل سمیمکان کی یبارهکه در یاز دانش میتوانینظر است که ما هرگز من نیباسکار بر ا 
 دیکه با میابیدست ب یادهیبه پد بیترت نیتا بد میرا کشف کن تریسطح عال سمیمکان دی. ما همواره ابتدا بامیکن ینیبشیپ

 یبود. باسکار به رابطه میخواه یبه دانش و شناخت علم ندهیفزا یبخششاهد عمق یعدب یداده شود و در مرحله حیتوض
 ندیو برآ (rootedness) یمندشهیر یهابا اصطالح ترینوع اصل ایآن  نیریو نوع ز تریسطح عال سمیمکان کی نیب
(emergence) دیآیدارد و از دل آن برم تریدر نوع اصل شهیر تری. نوع عالدهدیارجاع م. 

ذهن(  ،ی)زندگ تیواقع تردهیچیپ یهاموضوع که جنبه نیا قیهستند که به رغم تصد ییهاهیآن دسته نظر ندیبرآ یهاهینظر
قابلر یهستند که غ ییهاو جنبه اتیخصوص یها دارا( هستند اما ارصار دارند که آنی)ماد دهیچیمستلزم وجود انواع کمرت پ

است  دهیچیسطوح کمرت پ یستهیفکر کرد که شا یمیها در قالب مفاهبه آن توانیمن یعنی اندیاصل ای ینییسطوح پاکاهش به 
 یهایتئور  یاست. حال برخ ندیبرآ یهاهیل یدرون تیبلکه به خاطر خصلت و ماه ستیما ن یذهن تیبه خاطر محدود نیو ا
است که  نیمعنا نظرشان ا نیرا دارند و بد ترنییپا یهاهیهدف نهفته در ل ای یمندجهت ای یمندتیغا ینوع یادعا ندیبرآ
 .ندارد ییادعا نیاما باسکار چن  anthropic بالتر دارند مثال اصل یهاهیل جادیبه ا شیگرا رتیاصل یهاهیل

داد، هامن که  حیتوض ییایمیو ش یکیزیرا در قالب عنارص ف کیارگان یکه بتوان ظهور زندگ میفرض کن سدینویم باسکار
 ایکرد. حال آ دیبازتول شگاهیرا در آزما ندیفرا نیبتوان ا یحت دیو شا ندیآیها شکل گرفته و برماز دل آن کیارگان یتهایموجود

درک ما از  اینخواهند بود  آ یواقع گریصورت د نیزنده در ا یزهایچ ایآ دهند یخود را از دست م قیتحق یابژه ستهایولوژیب
 یبر مواد توانندیزنده م یزهایکه چ رایاست، ز یها منفپرسش نیپاسخ او  بد شود یم انیتوهم منا کیچون ها حال همآن

 ییایمیو ش یکیزیف یدهند. در صورت شناخت مبناها امها کنش انجآن یبگذارند و رو  ریتاث اندها برآمدهکه خود از دل آن
 یهنوز هم شناخت ساختارها رایاست، ز دهیفایب گرید یولوژ یعلم ب ایگرفت که گو جهینت نیچن توانیمن یکیولوژیموجودات ب

 .رضورت خواهد داشت یکیزیاز جهان ف ینیمع تیهر وضع یبررس یبرا یکیولوژیو اصول ب یکیولوژیب

گرا چندگانه ای( یستیدوگانه )دوآل یهاهینظر هی: علجنگندیباسکار در دو جبهه م تئوری رینظ ندیمعطوف به برآ یهایتئور  
 ییبال یهاهیل یبودگکه به خنثا انیگرالیتقل هیرا دارند و عل ینییاز پا ییبال یهاهیاستقالل کامل ل ی( که ادعایستی)پلورال

معطوف به موضوع  یهایتئور  بیترت نیفروکاست و بد هاینییرا به پا ییبال یهاهیل توانیکه م کنندیاعتقاد دارند و فکر م
. دو دهدیم زیرابطه از هم مت نیرا در ا ییگرالی.  باسکار سه نوع تقلدهندیرا مورد توجه قرار م ییبال یهاهینقش ل ند،یبرآ

ها از نظر او از آن یکیو  ستیشده ن رفتهی( پذستیگرا )دوآلک دوگانهیاست اگر چه از نظر  رشیاو قابل پذ یها برانوع از آن
 یکه قلمروها دیگوینخست م یدهی. ا۱است.  رشی( قابل پذستی)اکتوئل گراتیفعل انیگرالیتقل یاما برا ستین رشیقابل پذ
. مثال سازمان کنندیم جادیا یسطح عال یروهاین ای یسطح عال اتیخصوص یوجود برخ یبرا ییمبنا یکروسکوپیم ای نییسطح پا

بتواند  دیاست که شخص با دهیا نی. دوم ا۲ها. قدرت تکلم انسان یاست برا ییمبنا ،یموجودات انسان یکیولوژیزیفـیعصب
است که دست کم  نیمنوط به ا زیامر ن نیباشد. ا ترنییعلوم سطح پا یهااصول علم سطح بالتر در قالب حیقادر به توض

ما بر  شودیهم هست که مطابق آن گفته م ی. نوع سوم۳کرد. ترجمه  گریکدیبه  یدو قلمرو را تا حدود تبتوان اصطالحا
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 نی. امینوع رفتار در قلمرو سطوح بالتر باش ینیشبیقادر به پ میتوانیم نییو اصول علوم سطح پا هاتیاساس شناخت وضع
 .شودیمنحل م یسطح اصلتر سطح بال به نفع روابط ساده یدهیچیمعنا رفتار پ نیاست. بد یقو  یهاستیاکتوئل ادعا از آن  

خود  دهندیرا م تریاصل یهاهیبه ل یکه امکان دسرتس یعلم یتهایفعال دیگویهم هست که م یگر یاستدلل د نیجز ا به
از  یقبل یمگر آن که دانش ستین نیکشف قوان یبرا یراه چیه ستیاکتوئل کیدر جهان  یعنی. ترندیعال یاههیمتعلق به ل

 (هاستیآلدهیاز نظر ا ذهن یدادهشیمقولت پ . )مثال میها داشته باشآن

 ای ینیبشیپ دهندیم لیآن را تشک یهاشهیکه ر ییهاهیبا توجه به ل تواندیمن ندیبرآ یهیاست که ل نیاستدلل باسکار ا یبار 
یشد م فیخوب توص ندیبرآ یهیکه خود ل ی(. به عکس تنها وقتکندیم یرا نف ییگراتیمعنا باسکار غا نیپردازش شود )بد

ما هرگز  ،یکیولوژیزیفـیساختامن عصب یگرشفتیداد. فارغ از پ حیتوض تریاصل یهیل کی اتها و اصطالحآن را در قالب توان
. پس میدرک کرده باش یو شعور را به خوب یآگاه تیکه خصلت و ماه یمگر هنگام میستین یشعور و آگاه ینیشبیقادر به پ

 .میده حشیها توضداده و در پرتو آن ربط یکیولوژیزیفـیعصب نیمع یهاآن را به نظام توانیگاه مشناخت آن نیاز ا

یاما پس از آن اعالم م ردیپذیرا م ندیبرآ یهیل فیتوص ندیفرا هست که بدوا   زین انهیگرالینظر تقل نیا هیضمن  باسکار عل در
جوک  ای فهیلط کیما به وقت خواندن  ریکل انی. به بگذاشت ندیبرآ یهیل یرا جا تریاصل یهیل فیتوص توانیکه حال م کند

 ریشده است، خ میخاص ترس ییهاها و جملهکاغذ به شکل واژه یکه رو  ستین یجوهر  لیخنده به دل نیاما ا م،یخندیم
 .ستیآن که قابل فروکاسنت به جوهر و کاغذ ن یژگیما بخاطر خود جوک است و و یخنده

 بیو ترک یندمهیال .7.۲
خود  شفرضیرا پ گرید یهیل تواندیم تیاز واقع هیل کیکه مطابق آن  وهیدو ش نیقائل شد ب یز یدر مورد جوک متا ریکل
در  دیآن را نبا یشهیکاغذ هست اما ر یعالئم جوهر و مرکب رو  ییایمیش تیشده مستلزم وجود واقع: البته جوک نوشتهردیبگ
 یحیتوض می. اگر بخواهدهندیم حیکه جوک را توض ستندیها نآن یعنیامده است، یبرن زیها نعالئم جست و از دل آن نیا

بطور . میمغز رجوع کن یندهایها و فراجوک یباره و رابطه نیدر ا دیفرو یهیبه نظر دیبا دیشا میجوک فراهم کن یبرا یعمود
آن  یکه مبنا یهمه سطوح دیخود دارد؛ شا شفرضیرا پ یار یسطح مشخص وجود دارد سطوح بس کیکه در  یسمیمکان یکل

 یولوژ یدر ب شهیدو سطح دارد،  مثال جامعه ر تا  ینها ای کیدر  شهیمورد نظر ر یهیل اند، اما معمول آن قرار گرفته ریز ایهستند 
. دهندیم حیآن را توض یمیو ش کیزیخود دارد که ف شفرضیرا پ یوجود جهان تیاگر چه واقع ،یمیو ش کیزیدارد و نه در ف

یکه ب شودیمتصل م یاهیگاه به دو لگه ایخود رابطه دارد  نیریز هیتنها با ل هیل کیدارد که  یااز رابطه تیحکا یمندشهیر
دارد. با توجه  شهیر یو اجتامع کیولوژیتوامان در سطوح ب یبه نحو  یگفت که روانشناس توانیآن هستند. مثال م ریز واسطه

روابط  زیو ن ندیبرآـیمندشهیاز روابط ر ییهامنونه ــ هاآن یهمه و نهــ  هاهیاز ل یار یبس هگفت ک توانیم زاتیمتا نیبه ا
در  شهیر شانبیو ترک لیتشک رایاند زشده لیتشک ییایمیاز مصالح ش مثال  یکیولوژیب یهاسمیهستند. ارگان یبرساز ـبیترک
 کنندیاطاعت م ییایمیش نیبه جز قوان ینیها از قوانآن یعنی: کنندیم ندیمصالح برآ نیاز دل ا نیچنها همدارد. اما آن یمیش

 یهاسمیارگان یعنیباشد.  تواندیمن ینیبشیقابل پ ییایمیش نیقوان یانجام بدهند که هرگز با مترکز رو  ییزهایچ توانندیو م
 یکیولوژی: بشوندیم تیخاص خود هدا نیتوسط مجموعه قوان کیهر  دهندیم لیها را تشککه آن ییهاو مولکول یکیولوژیب

ـیاز روابط جزئ یگر ید یهابه منونه ابدییم میموضوع تعم نی. همستندین گریکدیقابل فروکاسنت به  کی چیاما ه ،ییایمیو ش
کاهش  یگر یرا به د یکی ستیو ممکن ن زندیاز هم متام یاجتامع یندهایو فرا یرفتار انسان نیمثال مردم و جامعه. قوان یکل

رقابلیغ یهاسمیمجموعه مکان یهر سطح دارا یعنیاست  یگر یاستنتاج کرد. هر سطح مستقل از د یگر یرا از د یکی ایداد 
 یکه هامنا برا کنندیرا کشف م یمختلف نیو قوان کنندیاستفاده م یز یمتام میمفاه ز،یاست. علوم متام شیو خاص خو لیتقل

که به نظر تنها  شودیم یایسشناروششدن دو کنارگذارده موجب واسطهیب یامر به نحو  نیلزم است. ا شانیهاابژه یمطالعه
 اشدهندهلیعنارص و ذرات تشک نیزتریکه به ر شودیدرک م یتنها وقت تیواقع دیگویکه م سمی: امترسندیممکن م یهالیبد

 یروانشناخت یبه رفتارها جاعبا ار  رندیدر تنگنا قرار گ یرا وقت یاقتصاد نی)مثال اقتصاددانان بورژوا که قوان ابدیاستحاله 
 حیتوض یرفتار فرد یهازهیرا با انگ زیاست که همه چ ییبورژوا یروانشناس گرید یمنونه ای دهندیم حیمنفرد توض یهاانسان

 یبه نحو  تواندینظر است که جزء تنها در پرتو کل است که م نیرا دارد و بر ا یگر یمتقابل آن د یکه ادعا سمی( و هلدهدیم
و  کاهدیترش فرو مباز هم کوچک یرا به اجزا زیهمه چ یاول رای. زندیگرالیتقل کردهایرو نیا یدرک شود. هر دو  یدج
را همچون کل تیکه واقع دهدیباسکار به ما اجازه م ندیبرآ یهی. اما نظرکاهدیتر فرو مکل بزرگ کیرا به  یهر کل یگر ید
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 ییاجزا کیهستند و باز هر  لیتقلرقابلیغ ییهاکلخود که  ییاز اجزا شوندیم لیتشک کیکه هر  مینیبب یلیتقلقابلر یغ یها
خاص خود است در ضمن از  ندیبرآ یروهایو ن شیخو نیمع یهاسمیمکان یدارا یبیمراتب ترکسلسله نیترند. ابزرگ یهااز کل

 نیچن کی یدارند اصطالح مناسب برا زیخاص خود را ن ستیز یوهیش لکهب ستندیرصف کل ن یجا که اجزا فقط کارکردهاآن
 .است «کیالکتید»اصطالح  یاهینظر

وجود داشته و  کیارگان یاز زندگ شیپ یکه جهان ماد میگفت: اذعان دار توانیشده مبند مطالب گفتهعنوان جمع به
گفت ماده  توانیمعنا م نیآن وجود دارند. به ا یمتشکل از ماده و در محارصه ییزهایزنده تنها به مثابه چ یهاسمیارگان

که ما  نیا یعنیو خرد است  تیاز عقالن ترییربنایو ز تریاصل یکه زندگ تگف توانیم نطوریاست و هم یتر از زندگ«یاصل»
یم ترییربنایو ز تریاصل یهیل یدهندهحیکه علوم توض نیاست آن هم ا یامدیپ یوضع دارا نی. امیهست یعقالن واناتیح

تقدم  نیاما ا دهندیم حیرا توض ییربنایو ز یاصل رتکم یاهیباشند که ل یبر آن دسته علوم یحیتقدم توض ینوع یدارا توانند
 یهیرو حیتوض یهستند. برا تریاصل یهاهیل نیبالتر قابل فروکاسنت به ا ای تریعال یهاهیکه ل ستین نیا یبه معنا یحیتوض

باره از باسکار نقل  نیا رد یمطالب دانمیاست لزم م ازیمورد مطالعه مورد ن یابژه یندمهیبا ل وندیدر پ ژهیکه بو یکار علم
 .کنم

  یکار علم یهیرو .۸.۲
که  شودیو نشان داده م شودیم ییشناسا یسمیمکان ی. وقتستیمتصور ن یانیآن را پا ی  حیتوض است که تالش   نیعلم ا یژگیو
هیل حیموضوع را با توض نی. باسکار اشودیم حیتوض یبرا یاابژه سمیآنگاه خود مکان دهدیم حیرا توض یگوناگون یهادهیپد
 :دهدیم حیکه ساختار منک را توض ی. فرمولکندیم فیتوص ریگوناگون فرمول ز یها

2Na+2Hcl= 2Nacl + H2 

ها با ارجاع کنش و واکنش نیکار ااندر دست یهاسمیمکان شود،یمالحظه م شگاهیکه در آزما ییایمیش یهاواکنش یمشاهده با
حیکه توض یی. الگوهاشوندیداده م حیتوض ییایمیش یوندهایها و پاتم یبیترک تیظرف ،یامت بیترک یو تئور  کیامت یهیبه فرض
و هم  می. هم مفاهستندیو قابل مشاهده هم ن ستندیدر دسرتس ن یهستند به سادگ یامت بیو ترک تیظرف یتئور  یدهنده

دهد که  حیرا توض یتیعل یهاسمیاست که مکان نیا یخود برا ی. تئور شوندیم دیعلم تول یاجتامع تیفعال نیمحتوا در ح
 افتدیعنارص اتفاق م نیب ییایمیش یوندهایشد که پ قیکه تصد یمصالح هستند. هنگام یمشاهدهمسئول رفتار آشکار و قابل

مسئول  یهاسمیعلم عبارت است از کشف مکان یبعد یفهیهم وجود دارند، وظ شگاهیاز آزما رونیب ییایمیش نیو قوان
. شودیداده م حیها توضبا ساختار اتم وندیدر پ یالکرتون یموضوع توسط تئور  نیعنارص. ا یو والنس امت ییایمیش یوندهایپ

هستند که  یز یکه مسئول آن چ کندیحرکت م ییهاسمیشد علم به سمت کشف مکان تیتثب حیتوض نیا تیکه واقع یهنگام
 یرامتیز یاز ساختارها یمختلف یهاهیما حال نظر بیترت نیو بد کنندیوترونها عمل مها، و نها، پروتونالکرتون ستمیس ریدر ز
 :کرد یمعرف بیترت نیبد توانیم رابال  ییایمیش ندیفرا یخی. رشد و تکامل تارمیدار

 

   ۲Na + 2 Hcl= 2 Nacl + H2:   ۱ یهیل

 .شودیداده م حیتوض نیریز یاول توسط تئور  یهیل نیا سمیمکان

 

 ریز یسطح دوم است و خود توسط تئور  سمیاست که در واقع مکان یامت یوندهایپ تیها و ظرفتعداد اتم ی:  تئور ۲ یهیل
 :شودیداده م حیتوض

 

 .شودیداده م حیتوض ریز یو تئور  هیکه توسط ل یها و ساختار امتالکرتون یتئور  :۳ یهیل
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 یرامتیدرباره ساختار ز بیرق یهای: تئور ۴ یهیل

است. در  یها در هستآن یتیعل یمخالف نظم وابستگ هاهیرشد دانش و شناخت ما از ل یخیتوجه داشت که نظم تار دیبا
 توانیمن تریاصل یحیتوض یهاهیل یعنی ترقیموثر و عم یهاهیل حیکشف و توض یمتوال ندیفرا نیا یبرا یانیپا چیهضمن 

 .دمتصور ش

که  شودیم افتی یگر ید یهاسمیمکان ،یسمیهر مکان ریز .است عتیشدن شناخت ما از طبقیعم ندیعلم فرا رشفتیپ پس
. میابییدست م ییبال یهاهیمعنا است که ما ابتدا به ل نیبه ا «دنیکاوتر قیعم» یکشف شود. استعاره دیبا زیها نآن حیتوض

گشوده شود. ما  تریاصل یهاهیبه ل یابیاز دست شیعلم پ یاز سو  دیبا شهیهم ییلبا یهیکه ل ستین نیعلم چن خیاما در تار
بالتر  سمیمکان میتوانیداده شود. ما من حیتوض دیبا یز یچه چ میکه بدان نیاز ا شیپ میدر دست داشته باش یحیتوض میتوانیمن

 حیتوض دیچه که باآن: طلبندیدو موضوع م یحیهمچون هر توض یعمود حاتی. توضمیکن ینیشبیپ ترنییپا سمیرا از مکان
 ،ینییپا سمیتوسط مکان ییبال سمیمکان حیتوض(. explaner) دهدیم حیچه که آن را توضو آن( explanandum) داده شود

. ما میرصف بدان یدار یرا تنها پد ۱ سمیکه مکان شودیمن نیدر جدول بال موجب ا ۲ سمی. کشف مکانکندیمن اعتباریرا ب ییبال
 یهاسمیمکان یواقع یندمهیمجزا که بازتاب ل یهاو شاخه هاشهیبا ر ی. درختمیمنظم علوم هست یچندگانگ ریدرگ شهیهم
یندمهیل عتیشناخت از طب یابیبه مثابه عمق یعلم رشفتینظم و پ نیعلوم گوناگون هستند. ا یهاابژه نیدرون و ب ،یعیطب

علوم  یابژه یدرباره گراتینسب یهایسو و تئور  کیاز  میسیو امپر یانتقاد سمیرئال زیمتا رامونیاست پ یچون عالمتشده هم
 .گرید یاز سو 

 یآور علم قطعات جدا از هم شناخت و دانش را جمع سم،یدارند. از نظر امپر زیها استعاره خاص خود را ننحله نیاز ا کی هر
که جهان را  شوندیم نیموجب ا یعلم راتییتغ ،ییگراتینسب. از نظر کندیذهن خود انباشت م یها را در جعبهو آن کندیم

 .است ندیفرا رتیاصل یهاجنبه دنیو کشف و د ترقیکاوش عم ینتقادا سمیرئال یاما استعاره مینیمتفاوت بب

دهند البته حدود و جهات آن مورد اختالف  حیرا توض یولوژ یب نیقوان یو به جهات یبه نوع توانندیم یمیو ش کیزیف نیقوان
)و  یولوژ یب نیکه قوان یبدهد به نحو  حیرا توض زیهمه چ تواندیاز ماده م افتهیرشد  علم کامال  کیکه  ندیگویم یاست؛ برخ

آن را  توانینظر که م نیشوند مطابق ا موردی( بتوانند زائد و بیروانشناس ای اقتصادهمچون  «تریعال»علوم سطح  طورنیهم
 کیآن  الدهیوجود دارند و ا تریعلوم اصل یافتهیرشدنا تیتنها به خاطر وضع ییربنایعلوم کمرت ز ؛دینام گرالیتقل سمیالیماتر
 یدرباره یز یچ توانندیم ترییربنایو ز تریکه علوم اصل نیابه رغم  ندیگویم گرانینظر د نیاز ماده است. برخالف ا گانهیعلم 
 نیقوان .کنند هیبدهند و توج حیها را توضآن یهاجنبه یهمه توانندیها مندهند اما آن حیتوض یعلوم کمرت اصل یهاسمیمکان

 ایان  ید یهامولکول هبدهد ک حیتوض بتواند به ما مثال  یمیاگر که ش یهستند حت یمیش نیکاهش به قوانقابلر یغ یولوژ یب
 واناتینوع است. ح نیباسکار از ا یتئور  .دیامرجنس نام یهایتئور  توانینظر را م نی. اکنندیم دیو بازتول یچرا خود را کپ

یم تیتبع یمیو ش کیزیف نیتنها از قوان یمواد معدن و کنندیم تیتبع یکیولوژیو هم ب یمیو ش کیزیف نیهم از قوان مثال 
. در بحث میریرا هم در نظر بگ یاقتصاد نیقوان دیاوزون با یهیل رییتغ یدارند. برا ریتاث شانیرو یکیولوژین بیاما قوان کنند

که  نی. گفنت ادادهایو نه رو میرس و کار دار هاسمیما با مکانداشته باشد که  ادیب دیشخص با ،عتیطب یندمهیل رامونیپ
 یتیبه لحاظ عل یبه نوع یمیش یهاسمیکه مکان ستین نیا یبه معنا دهندیح میرا توض یولوژ یب نیقوان ،یمیش نیقوان

 یمتفاوت ادا یهاسمیکه مکان ی. نسبتکنندیبه در م دانیها را از مو آن دهیچرب یکیولوژیب نیها بر قوانکارآمدتر هستند و آن
اتصال مشخص در هر مورد  یبا مطالعه کیباز مورد به مورد تفاوت دارد تنها به شکل امپر دادهایرو ریدر مس کنندیسهم م

شود. پس ممکن  نییو نظم متعاقب علوم تع عتیطب یندهبیمربوط به ل یتئور  کیتوسط  تواندیبشود، و من کشف تواندیم
 سمیمکان کی حی)توض یعمود حاتی( و توضنیشیو علل پ هاسمیتوسط مکان دادهایرو حی)توض یافق حاتیاست که توض

و  یانتقاد سمیرئال»در کتاب  گرید ییدر جا ری. کلمیکن زیها را از هم متامو آن میاست( ارائه بده تریکه اصل یگر یتوسط د
اقتصاد  یحیتقدم توض یهیجامعه همراه با فرض یو روبنا ربنایز یاز الگو  ریتفس نیدتریگفته است که مف «یستیالیتفکر سوس

و  یاسیس یهاسمیمکان یاقتصاد یهاسمی. مکانیعمود حیتوض یارهباست در  یدر واقع تز  یدئولوژ یو ا استیبر س
یمن حیرا توض ی جغرافیاابعاد پیچیدهو  یخیتار یدادهایرو یهمه یاقتصاد یهاسمیاما مکان دهندیم حیرا توض کیدئولوژیا

 . دهند
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 تریمشکالت علم در سطوح عال .9.۲
بسته  یهاستمیس یخودو خود به  یعیطب یکه به نحو  یباز است، جهان یجهان میدیطور که دشده هامنیندمهیجهان ل کی
مورد  یهی. هر چه لدهدیسطوح اجازه م یبسته را در برخ یهاستمیس جادیاست که ا یحال جهان نی. اما در عکندیمن جادیا

 ستمیس کی جادیبه امکان ا شرتیب توانیم زیقدر نباشد، هامن «ترنییو پا تریاصل» ندیو  برآ یمندشهیمراتب رنظر در سلسله
 ستیاما ممکن ن میکن زولهیا کیارگان یندهایفرا راتیرا از تاث ییایمیش ندیفرا کیممکن است که مثال  رای. زافتیبسته دست 

دارند. به عنوان  ییایمیدر انواع ش شهیر کیارگان یندهایکه فرا رایز میبرکنار دار ییایمیانواع ش راتیرا از تاث کیارگان ندیفرا
 کسویاز  رایبنا به اصل خود باز هستند ز و ذاتا   رس و کار دارد که اساسا   ییهاستمیبا س یتکامل یولوژ یهمچون ب یمنونه علم

 یبرا یز یچه چ کندیم نییاست که تع طیمح گرید یو از سو  ردیصورت بگ «یتصادف»از نوع  ییهایسیو دگرد راتییتغ دیبا
و در ( meteorological + geologital) شناسانهنیو زم یمیاقل یهااست که هامنا توسط پروسه «مناسب»رشد و تکامل 

هیکه توسط ل ییندهایرا از فرا ستمیس کیممکن است که  . معمول شودیم نییتع یاجتامع یندهایتوسط فرا گریسطوح د
 .ستیکرد اما عکس آن ممکن ن زولهیا شوندیم جادیا «بالتر» یها

از  تواندیم نیچنبلکه هم رودیاز سمت جزء به سمت کل م شهیهم حیکه توض ستیمعنا ن نیبد رصفا   یعمود حاتیتوض
زبان بطور  حی. توضتینهایب راتییبا تغ هانیسمت کل به سمت جزء هم برود. مثال زبان عبارت است از آوا، حروف و همه ا

عنارص را  یبرخ یشناختیهست یاست البته زبان به نحو  رسیم عهو جام یولوژ ینه توسط عنارصش بلکه توسط ب یعمود
 نیندارد. ا شفرضیرا به طور خاص پ کدامچیخود دارد پس ه شفرضیها را پاز آن کیجا که هر خود دارد اما از آن فرضشیپ

. شودیم کینزد یستیهل ستمیس کیمعنا، زبان تا رسحد امکان به  نی. در ارندیگیاز ساختار زبان م رسکیعنارص ارزش خود را 
 انیساختارگرا یدرک شوند که خطا یاجتامع یدرک ساختارها یبرا ییچون الگوهم توانندیم یزبان یساختارها لیدل نی)به هم

 یبه نحو  دیشلوغ و درهم است و شا اریبس یو علوم درخت هادهیپد یستیرئال «درخت»است که هر نوع  نیا ریاست(. نظر کل
. ستیما ن حاتیتوض یمنطبق با نظم عمود یبیکه نظم ترک راید زدا شیها را نسبت به هم مناحالت آن توانهم ن یدوبعد

 اصال   یشناختیهست یفرضهاشیپ : و روابط  شوندیداده م حیتوض هیل کیاز  شیب یز یتوسط چ یعمود یبه نحو  هاهیل یبرخ
به  مینینوبت آن است که بب یو عمود یافق حاتیو توض عتیبودن طبمندهیموضوع ل انی. اما حال پس از بستندین طرفهکی

 .ارائه کرد یحاتیتوض یمندهیباز با توجه به موضوع ل ستمیدر س توانینظر باسکار چگونه م

 باز یهاستمیدر س حاتیتوض. 1۰.۲
در  یر یچه تاث یمندهیو موضوع ل دیگویچه م عتیطب یندمهیل یدهیباز در پرتو ا یهاستمیدر س حیتوض یدرباره باسکار

 :داد شیحروف منا نیبا ا توانیباز نزد باسکار را م ستمیدر س حیتوض یدارد. الگو  انیم نیا

 resolution+ redescription+ retrodiction+ elimination  

 .شودیم لیکه در آن وجود دارند، تحل یتیمورد نظر در پرتو عنارص مختلف عل ندی: فرایر یگمیتصم

 میتوانیباز مورد نظر م ستمیکار در ساندر مختلف دست یسمهایمکان یدرباره کیتئور ینهیزمشی: با فرض داشنت پفیبازتوص
 کیعنارص را در  نیتا ا میهست یتی. حال در موقعمیکن فیبازتوص م،یکه در دست دار یاهیرا در پرتو نظر یتیعنارص عل نیا

 یهاعلت یادیممکن است تعداد ز میباز هست ستمی. اما چون در چارچوب سمیریگبکار ب دادهایرو به عقب رو حیتوض
. مهارتمیدار هاتیاز عل یبه محو و حذف برخ ازیباشند. ما ن دادهایرو نیا یکنندهنییکه بتوانند تع میداشته باش یاجتامل

از  یمتفاوت یهامهارت یدارا یعیطب مدر علو  یکارآگاه هستند. دانشمند کاربرد کی یهامهارت ندیفرا نیموجود در ا یها
 ینهیدر زم دیبا یمهارت دانشمند کاربرد RRRE.  و نه در انددهید یکارآموز  شیو آزما یاست که در تئور  یدانشمند ناب نظر 

ردپاها و درک  ییشناسا باره،کیسطوح متعدد و متفاوت به  یفکرکردن درباره یعنیبه مثابه کل باشد  نیمع طیرشا لیتحل
مختلف کنش. تفاوت او با  یرهایمس مودنیاز پ یناش جینتا یابیمختلف اطالعات و ارز یهاتکه یآور آنها، جمع یمعنا

. در ستندیاو ن یکه مسئله پوشدیچشم م تیمراحل در سطوح واقع یاز برخ یدوم نیکه ا نجاستیا کیدانشمند ناب تئور
 نیاست. به هم تیاهمیچه که از نظر دانشمند ناب بآن یبه همه شدتوجه داشته با دیبا شهیهم یکه دانشمند کاربرد یحال
. کندیم جادیها مشکل اانسان یو سالمت عتیطب یها براناب در کارخانه یهانیسیتئور اتیکشف «یجانب راتیتاث»هم  لیدل

های شیمیایی اشاره کرد. این های جدید شیمیایی یا تولید آزمایشگاهی فراوردهها یا ترکیبتوان به کشف فرمولبرای منونه می
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ی خاص یا به در آن زمینه گذاریها که شاید برای یک کاربرد مشخص مفید واقع شوند به دلیل فقدان قانونکشفیات و ونوآوری
ارد واسطه به فرایند تولید انبوه یا غیرانبوه و گیرند و بیی تجاری قرار میدلیل فقدان نظارت دولتی و اجتامعی، مورد استفاده

ها هایی که در کارخانه با آنها برای زیست محیط یا کارگران و تکنسینی خطرات احتاملی آنشوند؛ بدون این که در بارهمی
ها ها بعد از بیامرشدن شامر زیادی از مردم و تحقیقات پردامنه دولترسوکار خواهند داشت، به قدر کافی پژوهش شود. سال

های سختگیرانه مانع استفاده از آن مواد بشوند. موردی که هم الن در یاد نین و اعامل نظارتشوند تا با وضع قوامجبور می
که کارگران ساختامنی بسیاری را به یک نوع رسطان   Asbestosای به نامی وسیع از مادهدارم مربوط است به رسوایی استفاده

ها کردن خانهها برای ایزولهل انجامید تا رسانجام استفاده از آنها به طو ساخت. پژوهش در این باره سالخطرناک ریه مبتال می
 در دامنارک ممنوع شد. 

 یهاسمیمکان یبارهدر میهست یناب علم یبررس ینوع ازمندیکه ن رسدیبه نظر م فیبازتوص یکه در مرحله نیرسانجام ا
ها که به جز آن ترنییدر سطوح پا لیدخ یهاسمیعمل کند و مکان یدر سطوح مختلف تواندیم نیکار. البته ااندر دست یتیعل
 کیدر  تیموجود یکفعال و در دسرتس  یهاقدرت رایداشته باشند ز تیموضوع توانندیم زیما هستند ن یمشغله واسطهیب

یمن وانیح کیها است )مثال آن یدارا ترنییسطح پا کیکه در  یانفعال یهاقدرت زانیتجاوز کند از م تواندیسطح مشخص من
 آن قدرت آن را ندارند.( ییایمیکند که عنارص ش یکار  تواند

 یلهیوس کیبسته به مثابه  یهاستمیآن س یکه به واسطه ،ی: فراز تئور میتفاوت قائل شو یعلم تیدو فراز از فعال نیب دیبا
همه در  نیو فراز استفاده از ا شوند،یم جادیساز ادست یفعال و متدوام جهان، به نحو  دامئا   یتیعل یبه ساختارها یدسرتس

داده شوند.  حیشده و توض ینیبشیجهان پ یهادهیتا پد رندیگیمورد استفاده قرار م یتئور  جیکه نتا ییباز، جا ستمیس کی
یکه خلق م یو حوادث عتیطب یهاسمیمکان ها،دهیو انواع پد یتیعل نیقوان نیب یشناختیهست زیاز درک متا هاستیاکتوئل
اگر چه ممکن است  ستین ریپذا بطالنیو  بیهرگز قابل تکذ یاست که تئور  یشناختیهست زیمتا نیعاجزند. به خاطر ا کنند،

. ندیایما غلط از آب در ب یهاینیبشیممکن است همه پ جهیاز خود نشان دهد و در نت یناشده رفتار معکوسجهان کنرتل
 .است یمورد نیمنونه خوب چن یهواشناس

یم جادیا یراتیو تاث شوندیم بیبا هم ترک به شدت متفاوت احتامل  سمیچند مکان ایاست که دو  نیباز ا یهاستمیس یژگیو
از قبل  یاستنتاج یبه نحو  میتوانیمن زیرا ن دادهایتر است پس روفعال سمیکه کدام مکان میدانیمن شیشاپیچون ما پ کنند،

طور که گفته شد تفاوت دارد. هامن یدانشمند کاربرد کی یهابا نوع مهارت زیدانشمند ناب ن کی یها. مهارتمیکن ینیبشیپ
کند؛ در سطوح مختلف و  شهیبه مثابه کل داشته باشد و در سطوح مختلف اند طیاز رشا یلیتحل دیبا یدانشمند کاربرد

 یاما دانشمند ناب به نحو  ند،یها را کنار هم بچکوچک اطالعات و داده یهاپارهو تکه شدیاندیچندگانه به طور همزمان ب
کار ابزارگرا و محافظه یکند. دانشمند عملیاش دارد، رد مو محاسبه یآور در جمع یسع یآگاهانه آن چه را که دانشمند کاربرد

رسد که . در این مورد به نظرم میاست یانقالب کیسطح خود  نیاست و در بالتر ستیرئال کیشمند ناب و خالص است دان
انداخنت روی موضوع بحث؛ تفاوت بین دانشمند ناب و دانشمند کاربردی یا آن چه در ادبیات اجتامعی شاید بتوان برای روشنی

ن نظریه؛ به تفاوت بین مثال  مارکس و لنین اشاره کرد. علت این کردبه پراتیسین معروف است یا انسان اهل پراتیک
شود این است که هم الن گیرانه به جهان علوم طبیعی مربوط منیهای تاریخی که به نحوی سختگشودن به سوی منونهدست
ای که بر کاپیتال جلد یکم ای حارض و آماده از این متایز در قلمرو علوم طبیعی در ذهن ندارم. مارکس خود در مقدمهمنونه

در آینده با آن  تواند دستور آشپزی بدهد برای طبخ غذای سوسیالیسم به مردمانی کهگوید که منینوشته است به وضوح می
ی یک پراتیسین باهوش است که به غلط یا به درست خود را با این معضل دست به گریبان مواجه خواهند بود. لنین منونه

های آن به ساخنت جهانی نو در کاپیتال نوشته است، اکتفا کند و با دستورعمل« دانشمند ناب»چه توانست به آندید. او منیمی
خواند تا کاپیتال را بهرت بفهمد )که معلوم نیست چقدر در این راه موفق شده باشد امروز خوشبختانه بپردازد. بنابراین هگل می

های کریس آرتور و ام به دیالکتیک رسمایه اثر تام سکین است و بحثهگل خواند اشارهتوان کاپیتال را برای فهم بهرت منطق می
ی وضعیت اقتصادی دهد، دربارهداری آن مقطع، یعنی امپریالیسم مطالعاتی انجام میی خاص رسمایهی مرحلهنظایر آن( درباره

بودن روسیه نظر دارانهدارانه یا غیررسمایهی رسمایهکند تا به کمک این مطالعات بتواند در مناقشهی وقت پژوهش میروسیه
کند و ابتکاراتی از این دست که در واقع ترکیبی است از چندین بدهد. به جز این شکل جدیدی از سازمان سیاسی ابداع می

ی به او و سنتز بندی تجارب تاریخی و ابداع شکل جدیدی از سازمان انقالبی و نظایر آن. این که چه انتقاداتنظریه و جمع
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انداخنت بر تفاوت بین دانشمند ناب و دانشمند پراتیک جا مورد بحث نیست. قصد روشنیاش داشته باشیم ایننظری عملی
 بود.    

 دادن به این دفرت چند جمله برای پایان
باسکار و  یو نظرات رو  هادهیخواننده توانسته باشد با مرور کوتاه من بر ا دوارمیکه ام میبگو توانمیدفرت تنها م نیا انیدر پا

علم را  یباسکار حول فلسفه یهابحث نیتریدیشده در منت، کلانیمطالب ب یهمراه شده و با توجه به فرشدگ ریکلاندرو 
 یدفرت آمد، در دفرت بعد نیکه در ا ییهااز بحث یاباشد. خالصه افتهی دیرا مف بمطل یهضم و جذب کرده و انسجام درون

 .یتامعجو علم ا یعیعلم طب یهاها و تفاوتشباهت یبررس یفراهم شود برا یتکرار خواهد شد تا امکان

 

 


