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	رویکردی یکپارچھ بھ

	شناخت و پراکسیس ،دیالکتیک	،روش شناسی
	))https://www.facebook.com/madjid.salehi.585	madjdsalehi@gmail.com((	صالحی.	م:	تدوینگردآوری و 

	١:	نسخھ		٢٠/١/٢٠١٨

	
	:این نوشتھاصلی گرایش ھدف و 

	روش دیالکتیکی و تجزیھ ،تجرید نفی، انواع تضاد،  ،از روش شناسی ،شناخت بھتر	-
	مربوطھکاربردی آن بھ حوزه ذاتی و وابستگی عام روش شناسی 	ازخاص تفکیک روش شناسی  -
	موجود یا ممکن یتقریب واقعت مثابھمدل بھ  یابیارز	-
	و روش دیالکتیکی	گذارمراحل 	،تجزیھکاربرد تکامل ھستی، با سیستماتیک طبقھ بندی 	-
	تکاملی بھ مراحل و زنجیره گذار آنھاھای تجزیھ چرخھ 	-
	ھای پنجگانھنظامبھ مارپیچ تکامل اجتماعی تجزیھ و  تاریخ	دردیالکتیک اوبژه و سوژه کاربرد 	-
	نوین	ھای اجتماعینظامدر ]پراکسیس عملی	پراکسیس نظری	شناخت[چرخھ کاربرد 	-
		و حل مسئلھ بازتاب نظری	از پراکسیس آن	تفکیکو کاربرد روش دیالکتیکی در شناخت 	-
	در کل چرخھ نظری نقش کلیدی پراکسیسو تفکیک پراکسیس نظری از عملی 	-
	از زاویھ روش شناسی	مرحلھ کنونی تاریخ جھان رتبط بامکاستی ھای  ازی یھاپرسش  و نقد	-
	
	

نفی-]الف[		 	

مجرد  ،نفی.	، فصل مشترکی یافت میشود کھ نفی نام داردآنانواع و دیالکتیک در پژوھش و تحلیل 
ھر تمایز، تفاوت، فاصلھ، جدائی، دوری،  ھتضاد، ب ونفی .	ترین یا عام ترین مفھوم دیالکتیکی است

متقابلی، اطالق می شود کھ  رابطھیا 	و ، تبدیل، انتقالدگرگونی	تقابل،ضدیت، 	،جاذبھ-بازتاب، دافعھ
مستقل از یکدیگرند و ھم  ھم.	دنا پذیرندو سوی آن، ضمن رابطھ با ھم، مجزا ھستند، جفتی، جدائی 

ھم دوتا ھستند 	،در ساده ترین شکل.	ھم یکدیگر را نفی میکنند و ھم حفظ میکنند	.وابستھ بھ ھمدیگرند
	.	ھستند ھم با ھم ھستند وھم بی ھم.	و ھم یکی ھستند

	]٢ضد	،١ضد[	دیالکتیکیدوگانھ  با، )جفت ھای متضاد(دو سوی نفی بھ منظور سادگی، این نوشتھ، 	در
}	، حل تضاد]٢، ضد١ضد{[سھ گانھ دیالکتیکی از 	آنھاحل  اد وضدابرای نمایش .	نشان داده میشود

اد ضداوحدت و یا  بر دارد	را در داضداحل تضاد یا کل مشخصی است کھ  فاده میشود کھ درآن،است
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	.	سھ گانھ ھا در انتھا آمده استدوگانھ ھا و فھرستی از .	است

]	مرحلھ آخر	=>...	...	...=>...=>٢مرحلھ=>١مرحلھ[	مدلاز 	،مرحلھ ای)	گذار(برای نفی ھمچنین 
یک شکل خاص از مراحل گذار، 	.استفاده خواھد شدکھ خاص لحظات یا مراحل پشت سرھم است، 

	:است دار دانھ	چرخھ تکاملی گیاھان	الی از اینمث.	کھ مارپیچی تکرار میشود چرخھ تکاملی است

	]میوه =>گل  =>غنچھ  =>شکوفھ  =>گیاه 	=>جوانھ =>		دانھ[

ولی ھر مرحلھ، کھ نفی مرحلھ پیشین است، شکل  گیاه حفظ میشود)	ذات(	ماھیت	چرخھ، نطی ایکھ 
ولی در  شده استدانھ شروع از این چرخھ، 	کھ ظاھراجالب است 	.پیدا میکند و متفاوتیپدیداری تازه 

 ی ازکھ مظھرگل .	محوری دارد و چرخھ بعدی در گل آغاز میشودکلیدی و است کھ نقش گل اصل 
با لطافت، رنگھای  کھگیاه است طبیعی اندام عشق ورزی آدمیان است، خود، و احساسات برای عشق 

 نوعش ،شگفت انگیزدر کلیتی ، در گرده افشانی پرندگانحشرات و 	جذببا 	و شمعطر	زیبا ودلپذیر، 
	.است و گسترش یافتھتداوم 

سرمایھ =>	سرمایھ بصورت کاال =>	سرمایھ ثابت و متغیر در تولید :	[دیگر حرکت سرمایھ استمثال 
 را	انباشتھ شدهالینھ و کار ارزش یعنی  ضمن اینکھ ماھیت خود ،سرمایھ، آنطی کھ ]بصورت پول

در 	.پدیدار میشود، کاال و سرمایھ، مزدی ی متفاوت مانند مواد، ماشین آالت، کارحفظ میکند در اشکال
	:از مدل ھای زیر نیز استفاده شده است	جھت تعریف ساده تر مطالب،	،این نوشتھ

	.}٢مرحلھ>	-	]فرآورده[	>	-١مرحلھ{و  }	فرآورده>	-]فرآیند>[-ھمواد اولی{

	

انواع اصلی 
:تضاد 	

در زیر،  .استمفھوم  ھستی، ذات و سھ مقولھ	بھعلم ن ای	تقسیمنگرش ھا، ، یکی از علم منطق در
مطرح میشود و از ھر دستھ یکی از تضادھا کھ اساس روش شناسی 	طبقھ بندی تضاد ھا براین اساس
	:برجستھ میشودمطرح و این نوشتھ بر آن استوار است، 

	:)متکی بھ مفھوم(	مفھومی	دوگانھ ھای متضاد	.١

و یکدیگر  یکدیگر در رابطھ اند	در این نوع تضاد کھ پیچیده ترین آنھاست، دو سو بصورت مفھومی با
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	.را نفی میکنند

نفی خاص و ھر  ،، عاممشخصنفی  ،مجردیعنی  ،]عام ،خاص[و  ]مجرد ،مشخص[از جملھ مفاھیم 
		.خاصی نفی خاص ھای دیگر است و بھ عکس

اساسی ترین مجموعھ تضادھای مفھومی است کھ روش 	مھمترین و}	، فرد]خاص عام،{[دیالکتیک 
ھر دو دربرگیرنده خاص در فرد حل میشود زیرا فرد، 	تضاد عام و.	برآن استوار است یدیالکتیک
بیشتر این دیالکتیک ھای تحلیلی، ترکیبی، دیالکتیکی و شناخت،  شو روتجرید  فصلھایدر .	است

	.میشودو شکافتھ مطرح 

	:)ماھیتمتکی بھ (	ھبی واسطدوگانھ ھای متضاد .	٢

تعریف یکی، تعریف دیگری را 	یعنی نتیجھ می دھند	یکدیگر رابی واسطھ این حالت، ضدین،  در	
	نتیجھ میدھد 		مانند. نمود، [، ]درون، بیرون[، ]مثبت، منفی[، ]ماھیتوجود، [، ]شکل، محتوی[	

	.کل با ھم، مانند تضاد طبقاتی ی یکو تضاد اجزا	]ءاجزاکل، [، ]ماھیت

 دارد)	اکسیژنیک ھیدروژن و دو ترکیبی از (	ماھیتی یکساناست کھ آب  ،]نمود، ماھیت[مثالی برای 
	.	خود را نشان میدھد ،بخار، آب و چون یخ یمتفاوتھای نمودھایی با کیفیت حالیکھ در 	در

	.					بیشتر شکافتھ خواھد شد پس از آن	در فصلھای تجزیھ و	،]ءکل، جز[تضاد 

	،)متکی بھ ھستی(	بی رابطھ بظاھردوگانھ ھای متضاد  .٣

	]کیفیت، کمیت[، ]ھستی، نیستی[تحلیل و استنتاج می توان بھ رابطھ آنان پی برد، مانند از طریق 	کھ	
در آگاھی حل میشود یعنی آزادی، درک  آزادیو  ضرورتکھ تضاد 	].ضرورت، آزادی[یا 	و

	}.، آگاھی]ضرورت، آزادی{[ضرورت است 

	.اشاره خواھد شد}	، اندازه]کیفیت، کمیت	{[و حل آن در اندازه 	]کیفیت، کمیت[بھ تضاد  ،از این نوع	

این 	.خود، تضاد دارد)	ذات(ماھیت ھستی در اشکال و نمود ھای متفاوتی خود را نشان میدھد کھ با 
}	، مفھوم]ماھیتھستی، {[سھ گانھ  درکل منطق را میتوان بھ این ترتیب، .	تضاد در مفھوم حل میشود

	.کرد طبقھ بندی
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تجرید -]ب[	 	
کنار گذاردن و یا تجرید یا انتزاع، یکی از اساسی ترین روش ھای ساده سازی است، کھ طی آن با 

 معینیویژگی ھای غیر مربوط، غیر مھم و یا غیر الزم و حفظ ویژگی یا ویژگی ھای  نادیده گرفتن
مفھوم .	کلیت مشخص، یک مفھوم مجازی طبقھ بندی شده مجرد، ساختھ می شودیا تعدادی 	از یک

	.برگیرد	و می تواند اعضای مشخص بیشماری را در	مجرد حاصلھ، محدودیتی ندارد

مثالً اگر شاھرخ و محمد، کارگران نقاش باشند، آنگاه، ھر یک از این دو، مفھومی مشخص و کارگر  
	نقاش، مفھومی مجرد است نادیده گرفتن 	حال اگر کارگر نقاش، مفھومی مشخص فرض شود، با.

	.مشخصھ نقاش، بھ کارگر کھ نسبت بھ آن مفھومی مجرد است می رسیم
	و کارگر، عام است ھستکارگر نقاش، خاص  ھستند،د در اینجا شاھرخ یا محمد، فر	 بھ عبارت .

کارگر :	(بھ لحظھ خصوصیت)	شاھرخ یا محمد:(مفھوم یا لحظھ فردیت	کانون توجھ ذھن از	دیگر،
حرکت )	بودن	کارگر:	(بھ لحظھ عمومیت)	کارگر نقاش بودن:	(و از لحظھ خصوصیت)	نقاش بودن
	.کرده است

	
	:مفھومی بر خورد کرد)	تضاد(، حرکت ذھن، با دو نفی در آنچھ کھ در باال دیدیم 
	.	تضاد بین مشخص و مجرد، یعنی از نفی مشخص بھ مجرد رسیدیم.	١

	.، نشان میدھیم]مجرد، مشخص[این تضاد را با دوگانھ 
	.	خاص بھ عام رسیدیم)	ویژگی معینی از	صرف نظر کردن از(تضاد بین خاص و عام کھ از نفی .	٢

	.، نشان میدھیم]عام، خاص[دوگانھ  را با	این تضاد
سھ گانھ 	، ]عام، خاص[و ]	مشخص، مجرد[	از آنجاکھ مشخص ھمان فرد ھست، از ادغام دوگانھ ھای

	.بدست می آید }فرد، ]عام، خاص{[	یدیالکتیک
			

بھ صورت پشت سر 	، مفھومی نسبی دارند و می توانند]عام، خاص[و ]	مجرد، مشخص[دوگانھ ھای 
ساختار درختی بھ این معنا بکار می رود کھ درخت یک تنھ دارد .	روند	تاری درختی بکارھم و با ساخ

این حرکت گام بھ 	ھر شاخھ، تا آنجا کھ الزم باشد، بھ چند شاخھ دیگر شکستھ شود و	و چند شاخھ و
	امگ سادگی بیشتر بھ این معنی، کھ در ھر.	یا الیھ بھ الیھ بھ سمت سادگی بیشتر پیش می رود	گام و

	.میشود کنار گذاشتھ، ویژگی ھای بیشتری )مرحلھ-لحظھ(
	

با چند فرد مشخص، )	کارگر نقاش(در باال مفھوم کّمی رابطھ یک بھ چند را در باره یک مجرد، 
	.	دیدیم)	شاھرخ یا محمد(

کھ دوزنده کفش،  رضا کھ راننده اتوبوس، جعفر کھ جوشکار  ناھیدحال اگر پروین کھ دوزنده پیراھن، 
ھای ]	خاص، عام[اسماعیل کھ معلم است را بھ بررسی اضافھ کنیم، میتوان بھ طبقھ بندی درختی 	و
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ریشھ یا تنھ  تجرید ھای پائین،در .	الیھ ای زیر رسید کھ در آن ھر عام، میتواند عام چند خاص باشد
ی تجرید برا >---ھمچنین از عالمت .	اصلی، کارگر است و در انتھای شاخھ ھا، افراد قرار دارند

	:استفاده شده است
	

	کارگر>	---دوزنده >	---دوزنده پیراھن >		---پروین 
	کارگر>	---دوزنده >	---دوزنده کفش >		---	ناھید

	کارگر>	---کارگر نقاش >	---شاھرخ 
	کارگر>	---کارگر نقاش >	---محمد  
	کارگر>	---راننده  >	---راننده اتوبوس >		---رضا 
	کارگر>	---	رجو شکا>	---جعفر 

	کارگر>	---معلم >	---اسماعیل 
	

ً بھ کارگر کارخانھ ای منحصر نمیباشد بلکھ بنا بھ  ،در اینجا، کارگر، مفھومی عام ھست کھ لزوما
طریق فروش نیروی کار خود بھ طبقھ سرمایھ دار، زندگی کند 	تعریف، کسی است کھ مجبور است از

دریافت 	)و غیرهیا ماھیانھ 	، ھفتگی، دو ھفتگی وساعتی، روزانھ(و دستمزد خود را ، بصورت زمانی 
	.	کند
	

اگر از ویژگی زن یا مرد بودن و ویژگی شغل خاص این افراد، صرف نظر شود کھ در بررسی مسائل 
عام طبقھ کارگر اثری ندارد، آنگاه کلیھ آنان، در یک طبقھ یعنی کارگر جای می گیرند ولی اگر 

بھ انسان می رسد کھ با توجھ بھ اینکھ انتزاع افراد طبقھ سرمایھ انتزاع، یک مرحلھ دیگر پیش رود، 
اگر ھدف بررسی مسائل خاص طبقھ کارگر باشد، آنگاه دیگر نمیتوان با .	دار نیز بھ انسان می رسد
انسان محسوب  نوعا، )سرمایھ دار	کارگر و(دو 	لحاظ زیستی ھرھ گرچھ ب	انسان، این کار را انجام داد

و بطور کلی، مطالبات اد طبقاتی، کیفیت زندگی آنان را کامالً از ھم متفاوت میکند ولی تض.	می شوند
	.قرار دارد طبقھ کارگر در تضاد با منافع طبقھ سرمایھ دار

پیش رود ولی این پیش روی تا بدین  ،تا ھستی کھ نھایت انتزاع ممکن است میتواند، انتزاع ،بھر حال
	.حد، ارزشی عملی ندارد

		
	ھستی>	---موجود زنده >	---انسان >	---کارگر 

	ھستی>	---موجود زنده >	---انسان >	---سرمایھ دار 
	سرمایھ دار>	---بازاری سرمایھ دار>	---حبیب هللا 
	سرمایھ دار   >	---سپاھی سرمایھ دار>	---حاج قاسم 

						
دوزنده پوشاک را 	الً نکتھ دیگری کھ بھ اشاره نیاز دارد مبنا و معیار تفکیک در طبقھ بندی است مث
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از چند مفھوم خاص بھ یک مفھوم عام رسید و آنرا در 	می توان برپایھ نوع پوشش طبقھ بندی کرد و
برد یعنی حرکت از خاص بھ عام، ذاتاً حرکتی، از چند بھ یک است و چندی 	طبقھ بندی درختی بکار

پیراھن، (مانند انواع پوشش آن را مجموعھ ای کامل از خاصھ ھای مبنا ی تفکیک، تعیین می کند، 
	.)شلوار، کفش و کاله و غیره

الزم بھ اشاره است کھ در ھر مرحلھ، خاص ھا یکدیگر را نفی می کنند و نباید فصل مشترکی با ھم 
داشتھ باشند، البتھ بستھ بھ موضوع مورد بررسی و اھداف، می توان از غیر مربوط ھا، غیر مھم ھا 

	.ائی را کھ در بررسی، ارزش دارند، نگھداشتویژگی ھرد و صرفاً و یا غیر الزم ھا صرف نظر ک
مانند جوشکاری، نقاشی، دوزندگی، 	کار ھا ی مشخص باالھریک از باالخره، اگر از مشخصھ 	و

مفھوم زمانی کار رابطھ و 	ارزش یا رانندگی، صرف نظر کنیم، بھ کار مجرد میرسیم کھ با	تدریس و
	.دارد

	
مفھومی در بین مشخص و مجرد ھای )	نفی(میتوان سھ نوع حرکت }	، فرد]خاصعام، {[در دیالکتیک 

	:مرتبط تشخیص داد

	درختی وارونھ یا سلسلھ مراتبی داریم کھ فرد در باالی آن قرار دارد:	فرض

این حرکت در روش 	.الیھ بھ الیھ)	خاص بھ عام(و )	مشخص بھ مجرد(انتزاع :	عمودی پائین رونده.	١
	ودتحلیلی بکار میر

مجرد بھ (و )	عام بھ خاص(با عام )	تعیین ھا(ترکیب یا ضمیمھ کردن ویژگیھا :	عمودی باال رونده.	٢
	.	این حرکت در روش ترکیبی بکار میرود .	الیھ بھ الیھ)	مشخص

	.ھر خاصی، نفی خاص ھای دیگر است).	خاص بھ خاص(خاص بھ خاص ھای دیگر :	افقی.	٣

از متداول استفاده 	ولی بکار رفتھ اندعام مترادف با نیز 	جھانشمول واژه ھای کلی یادر فارسی، :	نکتھ
	.است بناسمنا ابھام آمیز و 	،واژه جزئیت برای خصوصیت و نیز جزئی برای خاص

	
	:روش تحلیلی

و از خاص  ])مشخص، مجرد[با کاربرد (	بھ خاصیا افراد مشابھ، این روش، حرکت مفھومی از فرد 
تحلیل اساسا ھدف 	.کھ تحلیل نام دارد	است)	]خاص، عام[کاربرد گام بھ گام با (ھای متوالی بھ عام 

	.خالصھ سازی و ساده کردن پیچیدگی ھا از طریق طبقھ بندی است
، آغاز صمشخیا مجموعھ ای از افراد مشخص 	)واقعیت یا موضوع مورد بررسی(تحلیل، از یک فرد 

و نگھداشتن برخی از آنھا، بھ )	خصوصیت ھا(و از طریق صرف نظر کردن از بسیاری از ویژگیھا 
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 و تمرکزی ، ترکیببنابراین با تحلیل فرد، کھ وحدت .سطح الزم پایان می پذیرد نعام تریتدریج بھ 
این تضاد و حل آنرا میتوان  .یمخاص و عام آنرا از ھم جدا و مشخص میکن	از خاص ھا و عام ھاست،

این سھ لحظھ یا مرحلھ، حرکت مفھوم .	کردفورمولھ }	فردیت	،]خصوصیت	عمومیت،{[درسھ گانھ 
	و عمومیت، نفی ،فردیت	خصوصیت ھای دیگر)	تجریدی(بھ این ترتیب کھ خصوصیت، نفی  .	ھستند

	تجریدی( عام، {[خالصھ بصورت خیلی این سھ گانھ، بھ منظور سادگی، کھ  خصوصیت ھا ست)
نقطھ عزیمت این روش، مشخص آغازین و نقطھ پایان آن یک  .شده استنشان داده نیز }	، فرد]خاص

و ھمچنین مثال اگر از یک 	دیمبھ کارگر مجرد رسیدر مثال کارگران،  .یا تعدادی مجرد عام است
		.برسیماضافی ارزش  ، کار وجامعھ سرمایھ داری شروع کنیم میتوانیم بھ مجرد ھای کاال

زیرا  در روش تحلیلی، طبقھ بندی، گروھبندی، رده بندی، دستھ بندی و کال خالصھ سازی اساس است
در پایان تنھا نتایج ساده و تحلیل از فرایند بطور معمول، بنابراین 	.ست	گی ھاپیچیدھدف ساده کردن 

تحلیلی کھ بعضا دارای حفظ میشود و از طرح عملیات برای انتقال بھ مرحلھ بعد 	با ارزشویژگیھای 
در تحلیل باید در جا زدن و آنچھ کھ فلج تحلیلی نامیده 	.خودداری میشود ،آشفتگی یا بدون نتیجھ بوده اند

تجربی ضد و نقیض کھ بھ عنوان نمونھ، در ھنگام -میشود کھ در اثر غرق شدن در داده ھای حسی
	.رفع کرد)	فلج(	گروھبندی ھا ممکن است روی دھد را با استفاده از حل تضاد

	
	

	:روش ترکیبی
.	در این روش، کانون توجھ مفھوم، از لحظھ عام بھ خاص و از لحظھ خاص بھ فرد حرکت میکند

شناخت بکار می 	تفاوت اساسی این روش با تحلیلی، تنھا در وارونھ شدن نیست بلکھ ھنگامی کھ در
کاربرد 	از طریقواقعی  فرد حاصلھ از روش ترکیبی، مجازی است، زیرا بازسازی مشخص	رود

در اصل و در تحلیل، تبدیل پیچیده مشخص بھ ساده .	توسط ذھن امکان پذیر نیست مفاھیم مجردصرف 
تجریدی با صرف نظر کردن ویژگی ھای بسیاری ھمراه است و در ترکیب، با حرکت وارونھ و 

، ھرچھ از عام بھ خاص )ھ یا تعیینخاص(پی یک یا چند ویژگی  در ضمیمھ کردن ھای گام بھ گام و پی
	دارد کھ مشخص اندیشیده نامخواھیم رسید  ھا	نتعییتمرکزی از بھ  نھایتاو )	و از خاص بھ خاص تر(

اّما ھرگز بھ مشخص آغازین نخواھیم است مشخص آغازین و نوعی باز آفرینی، بازسازی یا بازنمائی 
کھ نتیجھ آن نیز 	تضاد در پراکسیس حل میشودل یا مشکاین در رابطھ با جامعھ، خواھیم دید کھ .	رسید

با این روش مثال میتوانیم از ارزش اضافی بھ بھره بانکی و سود  .مشخص تازه و دیگری خواھد بود
	.برسیم

	:روش دیالکتیکی
حال اگر این دو روش را در .	روش تحلیلی و روش ترکیبی معکوس یکدیگرند و با ھم متضاد ھستند

ترکیب را از نقطھ 	تحلیل و یمبکار بریم، آنگاه بھ صورت کاملی می توانو با ھم وحدت و بھ ترتیب 
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	یمرسانبآغاز بھ نقطھ پایان  ریق بھ عبارت دیگر، شناسائی موضوع مورد بررسی یا اوبژه از ط.
	:صورت میگیرد	حرکت مفھوم در چرخھ زیر

			
	]اوبژه اندیشیده>--خاص تر>--خاص>--عام>--...>--کمتر خاص>--...>--خاص>--اوبژه[
	

	:کردخالصھ ھای زیر  در سھ گانھمیتوان این روش  را 
	}، روش دیالکتیکی]روش تحلیلی، روش ترکیبی{[ -
	.}شناخت، ]تحلیل، ترکیب{[ -

	
	.شتگخواھیم از و مسئلھ جمعیت مشخص بشناخت 	ھنگام طرح  موضوعات در	دیالکتیکی،	روش	بھ

کامال تعریف شده یا معینی کھ ھمھ جزئیات آن معلوم 	معنای فردبھ  مشخصواژه ضمنا در این نوشتھ، 
فرایند، در نظر گرفتھ نھائی یک 	یا فراورده موضوع اولیھ مورد بررسیمفھوم باشد نیست بلکھ بھ 

	.شده است
	

تجزیھ -]ج[	 	

تجزیھ با دور شدن .	روش، یک کل، بھ اجزا کوچکتر و روابط آنھا، شکستھ یا تفکیک می شوددر این 
یعنی کانون توجھ مفھوم، .	حرکت بھ درون و نزدیک شدن بھ اجزا آغاز می شود	از کل یا نفی کل و با

یک بھ چند است و این حرکت، ذاتاً حرکتی، .	از یگانگی کل بھ سمت چندگانگی اجزا، حرکت می کند
بنابراین ساختاری درختی دارد و ممکن است ھر یک از اجزا بھ عنوان کلی کوچکتر، خود، بھ اجزا 

در حرکت از کل .	کوچکتری تقسیم شود و این تقسیمات بصورت درختی در حد لزوم، ادامھ می یابد
بذل توجھ 	تن موقت کل وکنار گذاش.	نیاز ھست کھ معیار شکستن نام دارد مبناییبھ جز بھ شرایط یا 

بھ اجزا و روابط این اجزا بھ معنای نادیده گرفتن کل نیست بلکھ صرفاً لحظھ مفھومی دیگری از کلیت 
در اصل ابتدا اجزا .	بعد از تجزیھ، کل بھ شکل مشخص تر و ساخت یافتھ ای تعریف می شود.	است

تجزیھ، وحدت  اساس.	در کل پنھان است، سپس ھم کل وھم جزئیات آن، بصورتی شفاف دیده میشود
شکل کامل آنرا میتوان و  است]	اجزا، کل[و تضاد ]	وحدت، کثرت[یگانگی و چند گانگی، یا دوگانھ 

	.تعریف کرد	}فرد، ]ءکل، جز{[	در سھ گانھ
در داستان فیل در تاریکی، جز ئیاتی جداگانھ ای از فیل، حس می شود و لی کلیت فیل تشخیص داده 

صورت نگرفتھ است و بنابراین شناخت فیل  ،بھ کل اجزاحرکت از و  رابطھ اجزا با ھمنمیشود یعنی 
	.در مانده استجدا از ھم 	تجربی-در جزئیات حسی

انتخاب مبنا بھ موضوع مورد بررسی .	ھای متعددی وجود داشتھ باشد	ھنگام تجزیھ، ممکن است مبنا
مثالً تجزیھ جمعیت بھ افراد تشکیل دھنده آن از نظر منطقی میسر .	و ویژگی ھای آن مربوط میشود
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 کھ این افراد زاگر مجموعھ ای ا	ھدر حالی ک.	بررسی افراد جدا از ھم، ارزش چندانی ندارداست ولی 
د کربقات تقسیم طین میتوان بھ ارا آنگاه، جمعیت را در نظر بگیریم 	مانند طبقات ویژگی خاصی دارند

خود این طبقات را میتوان بر اساس مالکیت تعریف .	از سوی دیگر خاص	ھستند و ءجز واز یکسکھ 
بنابراین، تجزیھ میتواند بر مبنای خاص ھای متضاد صورت .	کرد مثل طبقھ سرمایھ دار و طبقھ کارگر

	.گیرد

	:کل ھای مرتبط تشخیص داد مفھومی در بین)	نفی(میتوان سھ نوع حرکت 	]ء، جزکل[در دیالکتیک 

	)ءکل بھ جزاز (تجزیھ  :	از بیرون بھ درون.	١

ھنگامیکھ از کل بھ سمت اجزا، حرکت میکنیم، یعنی شناسائی کل را دقیقتر، شفاف تر و پاالیش یافتھ 
تصور 	اگر.	مثال از تجزیھ آب میتوان اکسیژن و ھیدروژن بدست آورد.	داریم تجزیھ میکنیمتر میکنیم، 

بصورت کل ھای جدیدی،  مرا کھ در آن مییابی اجزائیکھ داریم از بیرون بھ درون کل میرویم و  کنیم
تبدیل میکنیم، داریم و روابط آنھا کل را بھ شناسائی اجزا ھر شناسائی ، امکرر	ومیکنیم گروه بندی 

	.تجزیھ میکنیمالیھ،  بھ الیھ

	)ءبھ جز ءجزاز (ھم سطح بھ کل ھای دیگر مرتبط  از کل.	٢

در اینجا ھر .	ھنگامیکھ در بین کل ھای الیھ دوم حرکت میکنیم، داریم روابط اجزا را بررسی میکنیم
	.	جزئی، نفی اجزا دیگر است

	)بھ کل ءجزاز (سنتز کل ھای مرتبط در کلی بزرگتر :	از درون بھ بیرون.	٣

ریم سنتز آنھا را بررسی تر میرویم، دا یرونیتر بھ سمت کل الیھ ب درونیھنگامیکھ از کل ھای الیھ 
	.مونتاژ و اختراعات، شکلی از سنتز را در بر دارند.	مانند سنتز ھیدروژن و اکسیژن در آب.	میکنیم

	.باز خواھیم گشت	سنتزمبحث بھ 

	:کل	و ءرابطھ تکاملی جز

د ولی بدون ند در کل پنھان باشنمیتوان اجزاگرچھ .	است اجزاوجود کل بر اساس و متکی بر وجود 
 ھا البتھ این کل.	ھر کل، درختواره ای از کل ھای ساده تر و کوچکتر است.	ی وجود ندارد، کلاجزا

بھ .	را میسازند	اھ ھا ھستند کھ کل	ءھا را بوجود می آورند بلکھ بھ عکس، این جز	ءنیستند کھ جز
شده عبارت دیگر، وحدت نیست کھ کثرت را بوجود می آورد بلکھ کثرت ھای انباشتھ شده یا سنتز 
ارتباط 	ھستند کھ وحدت ھستی را بھ وجود آورده اند بدیگر سخن، اساس جھان، چندگانگی است ولی
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	.یگانھ میکند	یکپارچھ وآنرا چندگانگی ھا باھم، 

.	ھا ی آن، متناظر با اجزا ھستندنظامیا زیر  نظامھا نمونھ ای از کل ھا ھستند و مولفھ ھای یک نظام
	.ھا، نیز متناظر با روابط اجزا یک کل استنظامروابط متقابل بین زیر 

یک نمونھ 	اجزای آن مرتب باشد یعنی یک دنبالھ تشکیل دھند و ھآنست کیک نمونھ خاص از کل، 
	خاص این اجزای مرتب، فرایند یا چرخھ ھای تکاملی است یک چرخھ تکاملی از چندین مرحلھ .

ھر مرحلھ، نفی  قدم و تاخر زمانی دارند وت ھکھ بصورتی آبشار گون تشکیل میشود)	فرایند جزئی تر(
ھمانطور کھ پیشتر اشاره شد، 	.است و ویژگی و کیفیتی متفاوت دارد یا گذاری از آن مرحلھ پیشین

		.نشان میدھیم]	مرحلھ آخر=>...=>...	...	...=>٢مرحلھ=>١مرحلھ[چرخھ مراحل را با دیالکتیک 

	:}، فرد]ءکل، جز{[و}	،فرد]عام، خاص{[ادغام پذیری دیالکتیک ھای 

فرض کرد و  یا فرد جزئی ترکل ھرگاه کل را فرد، فرض کنیم، آنگاه اجزا آن کل را نیز میتوان 
بھ عکس اگر یک خاص 		.بکار برد	]ءاجزا، کل	[را در ساختار درختی }	،فرد]عام، خاص{[دیالکتیک 

قابلیت  کھ بکار بست را در مورد آن خاص،	]، جزکل	[را  کل مشخصی، فرض کنیم، آنگاه میتوان 
بطور معمول، این دو روش، بصورتی در اصل البتھ 	.نشان میدھد ارگسترده ترکیبی این دو روش با ھم 

بھ عنوان مثال، طبقات اجتماعی، ھم جزء ھستند و  مورد استفاده قرار میگیردیا درھم رفتھ ترکیبی 
	.ھم خاص

رای طبقھ بندی مبنا خواھد بود یعنی ھر جزئی، ھرگاه در تجزیھ، یک عام، مبنا باشد، آنگاه اجزا دا
برده، زمین، سرمایھ [بھ عنوان مثال اگر تاریخ را بر مبنای نوع مالکیت .	تمبنا سنوعی خاص از عام 

برده داری، زمین 	و بھ جوامع تجزیھ کنیم، آنگاه ویژگی ھر مرحلھ، ھمان نوع مالکیت میباشد]	و کار
					.	میرسیمداری، سرمایھ داری و سوسیالیسم 

	
	)ترکیب اجزا(	سنتز

	،نفی اجزا، از طریق کل، سنتزفرایند در .	استسنتز یا بھ کل یکی از انواع ترکیب  ءحرکت از جز
ز پراکندگی و چندگانگی بھ اسنتز یعنی فراروی بھ عبارت دیگر،  .حاصل میشودضمن حفظ اجزا، 

 این تفاوت	بااست درختی  ،حرکت نیز	سنتزدر .	،وبا آن تضاد دارد وارونھ تجزیھ است ،سنتز.	یگانگی
	.دشواز شاخھ ھای فرعی بھ شاخھ ھای اصلی تر، بصورتی پشت سرھم انجام می حرکت کھ این بار 

	
.	ی ھمیشھ مفھومی استاولاینست کھ  ]ترکیب	،تجزیھ[با ]	تحلیل، ترکیب[یکی از تفاوت ھای اساسی 
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، ھم بھ پدیدار ھای ذھنی و ھم ]، ترکیبتجزیھ[ھمواره مفھوم ھستند در حالی کھ  ،یعنی عام یا خاص
بھ عنوان مثال، در شیمی مولکولھایی با ھم ترکیب .	بھ پدیدار ھای واقعی مستقل از ذھن مربوط ھست

بھ کمک ابزار  مواد و تولید، سنتز ی از  کار در اقتصاد، یامیشوند و مولکولھای تازه ای پدید میآورند 
	.و مواد کمکی است

بر  ،جز ،انقالب	بر عکس بھ عنوان مثال، در	اغلب این چنین است و	کل میتواند بر اجزا حاکم شود و
	.	آن کل بر جز حاکم میشود	کل حاکم می شود و بعد از

در بحث مربوط بھ تکامل ھستی .	داردنسبت بھ تجزیھ در تکامل ھستی، ترکیب اجزا، وجھ غالب را 
			.صورت گرفتھ است	سنتز ھای گسترده و پشت سرھم اھا خواھیم دید کھ تکامل ھستی اساسا بنظامو 
	

:کیفیت و کمیت	-]د[ 	
	.شد ]کیفیت، کمیت[ای چون  بی رابطھ بظاھردوگانھ ھای متضاد در بخش نفی اشاره ای بھ 

 ییکسان	)یتذا(ماھیت 	،حلامر	کلیتدر دیالکتیک گذار کھ در آن، ھر مرحلھ نفی مرحلھ پیشین است، 
کھ آنرا از مراحل دیگر جدا  خود را داردخاص و کیفیت 	، پدیدارشکلدارند ولی ھر مرحلھ، نمود، 

	.میکند
کھ 	اینست	آن	را داریم و معنای}	اندازه، ]کیفیت، کمیت{[		یدیالکتیک ، سھ گانھ]کیفیت، کمیت[برای 
	و تغیرات	دارد	معینی	کّمی	محدوده	کیفیت،	دیگر،	عبارت	بھ	میشود	حل	،اندازه	در	،کمیت	و	کیفیت	تضاد
عالوه بر مراحل  ،در تجزیھ چرخھ مراحل یک کلیت	.و برعکس	انجامد	می	کیفی	تغیرات	بھ	کّمی
وجود دارند کھ  )کوتاھی تقالیراحل انم(ھائی  رویداد، کھ کیفیتی متفاوت دارندپشت سر ھم 	اصلی

جھش و  تغیرات کّمی بھ تغیرات کیفی می انجامددر این حد فاصل ھا، .	حدفاصل مراحل اصلی ھستند
=>	میانسال =>	جوان =>	بچھ =>	جنین [مثال در ابتدای چرخھ .	از مرحلھ قبل بھ بعد صورت میگیرد

پایان، جھش تولد صورت ، جنین انسان در طول نزدیک بھ نھ ماه، رشد دارد و در ]مرگ=>	کھن سال 
	.	انقالب است ،ی از جھشمھنمونھ 		.گیرد

				
	:نقش کمیت در ایجاد کیفیت

با جمع کثیری از آحاد کمی 	و	درجات معینی از کمیت ھا اندازه گیری کرد	ھر کیفیتی را می توان با
گیری ایفاء می در اندازه 	عدد نقش فوق العاده ای را.	بزرگتری رسید	و	کلیت ھا بھ کلیت پیچیده تر

ھا و 	ھا، پروتون	ش تعداد متفاوت الکترونقاتمی جدول تناوبی عناصر نگاه کنیم و ن	بھ اعداد.	کند
 در شیمی، ترکیب متفاوتی از عناصر .گوناگون ببینیم)	کیفیت ھای(	پیدایش عناصر	ھا را در	نوترون
	.می انجامد مولکول ھایی با کیفیت ھای متفاوتبھ ، ثابت
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سھ گانھ ھای عددی کھ ھر 	رنگھا با.	ھا کد شده اند و کد در اساس عدد است	چیز	اری ازبسی ،مروزها
حروف الفبا، .	قرمز است، شناسائی می شوند	یک رنگ ساده آبی، زرد و وزن یا اندازهیک از آنھا 
در یا 	و	با سرعت نور حرکت کندمی تواند کد 	ھمھ کد شده اندو	صدا، عکس، ویدئو ھمھ و	موسیقی،

تبدیل موجودیت ھا بھ 	استفاده از رایانھ و.	و یا نسخھ برداری شودنگھداری پایگاه داده ھای ابر گونھ، 
	.			حیات نیز اندیشیده می شود	ای از کد ھا و بر عکس، حتی در حوزه ژنتیک ویا دنبالھ رشتھ 

	
:ھستیتکامل رویکردی سیستماتیک بھ .	]ه[ 	

از جھانی کھ در آن زندگی می کنیم، آغاز می کنیم و از زمان کنونی بھ گذشتھ ھای دور می رویم و 
نظر می گیریم، زمان را در اینجا 	تکاملی در گستره زمان در)	پروسھ ای(	فرآیندیجھان را ھمچون 

نظر می   نھ تنھا بھ معنای انتزاعی از حرکت، بلکھ بھ مفھوم کّمی بازه ھای مورد بررسی نیز در
بھ این ترتیب، جھان نھ .	کیفیت متفاوت، تجزیھ کنیم	گیریم و سعی می کنیم آنرا بھ مراحل اساسی با

، بھ مراحل تاکنونی در راستای زمان تجزیھ این کلیت	با وتنھا یک فرایند، بلکھ یک کلیت نیز می باشد 
کھ این مراحل،  تفاوتبا این .	ددار مجزاییو کلیت قابل بررسی  فرآیندھااساسی برسیم کھ ھریک خود، 

از زاویھ تکامل زمانی، بصورتی آبشار گونھ و درختی بدنبال ھم آمده اند کھ در ھر مسیر، چرخھ ای 
مرحلھ از این چرخھ، متکی بر مرحلھ پیشین 	ھر.	دارندمرکب از گذار ھا یا نفی ھای زنجیر گونھ 

	کرده است و با فرا رویطی گذاری از آن  ،ھنگاھداشتشکل گرفتھ است، ضمن نفی آن، آنرا در خود 
از زنجیره بی  آفرینش آننو زایشی کھ .	کرده است	نمود پیداکیفیتی خاص و متفاوت و جلوه ای تازه، 

	.بوده استی دیگری شماری از سنتز کثرت ھا و بی نیاز از یکتا 
	
)	ادتض(جاذبھ، دافعھ .	اشاره می شودھا و بھ اختصار نظاماین نوشتھ، بھ این فرایند ھا با استفاده از 	در 
نا آرامی ذاتی ماده، بخصوص میل ترکیبی آن، طی یک فرایند تکاملی، لحظات کیفیتا متفاوتی بوجود 	و

ھای اساسی اش نشان نظاماستفاده از 	مند با	را بصورتی نظام	آورده است کھ ما برای سادگی آنھا
ھای نظاممتکی بر وجود 	ھ است و وجود آن نیازمند وپیشین قرار گرفت نظاممیدھیم کھ ھر یک بر پایھ 

	.پیشین است
	

ھای نظامدارد کھ ما بصورتی ساده، بھ اساسی ترین  ھائینظامھر مرحلھ، فرایند ھائی و ھر فرایند، 
ھای پایھ ای آن، تقریب میزنیم تا بھ درکی ساده، نظامآن می پردازیم و در اصل، ھر مرحلھ را با 

این درک بر اساس .	یکپارچھ، ھمھ جانبھ، فراگیر، مرتب و منظم، از تکامل پدیداری ھستی برسیم
لحظھ، مرحلھ، فرایند، (طبقھ بندی روش شناسی عام و خاص قرار دارد بھ این شکل کھ ھر اوبژه 

را داشتھ باشد کھ توسط ماھیت آن اوبژه، تعیین شود  ، میتواند روش شناسی خاص خود)نظامکلیت و 
این نوشتھ بیشتر بھ روش شناسی .	در عین حال روش شناسی ھای خاص، دارای انتزاع عام ھستند	و

بست روش شناسی بھ حوزه ھای علم نیز سفرھای گذرای کوتاھی 	در کاربا این حال عام پرداختھ است 
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ضمناً در ادامھ و در حوزه .	، بکار رفتھ است}فرد، ]کل، جز{[داشتھ است کھ در آن بیشتر دیالکتیک 
استفاده }	، تاریخ اجتماعی]اوبژه، سوژه{[و یا }	،فرد]عام، خاص{[اجتماعی، بیشتر از دیالکتیک ھای 

	.شدخواھد 
	

تکاملی دارد بلکھ در -، نھ تنھا ترتیب زمانی)آن ھاینظامھمراه با فرایند ھا و (تقدم و تاخر ھر مرحلھ 
ھای نظام	ھا، بھ وجودنظامیعنی وجود ھر دستھ از .	حالت کنونی اش، نیز ھمچنان وابستگی اتکائی دارد

	.	مرحلھ پیشین وابستھ است و بدون آنھا امکان وجود نخواھد داشت
		
ھای فیزیکینظام.	١ 	

ھا، پایھ، اساس و پیش نیاز ظامن	زاین دستھ ا.	ھای فیزیکی وجود داشتندنظامدر گذشتھ ھای دور، تنھا 
	.ھا استنظامسایر 

ھای فیزیکی نظام، اساس تا عناصر اولیھ نھایتاآنھا )	ترکیب(سنتز 	ھای انرژی، ذرات بنیادین ونظام
بدون وجود .	فرایند شیمیائی است و در آن حفظ میشوند	فرایند ھای فیزیکی، پایھ و اساس ھر.	است

قابلیت تبدیل اشکال گوناگون پدیداری .	شیمیائی، وجود نخواھد داشتھیچ فرایند 	فرایند ھای فیزیکی،
بھ این حدس بیانجامد کھ ماھیت یکسانی دارند، و قابلیت تبدیل ماده جرم 	انرژی ھا بھ یکدیگر، میتواند
ماده صرف نظر از اشکال پدیداری و بنظر میرسد کھ  این حدس نیست	دار بھ انرژی، نیز بیرون از

و ]	جوھر، نمود[، ]محتوی، شکل[، ذاتی یکسان دارد کھ بی ارتباط با تضاد ھای خاص و گوناگون
	.ھا را بر عھده داردنظامعلم فیزیک ھست کھ بررسی این دستھ از  نھایتااما، .	نمیباشد]	، پدیدارماھیت[

ھای شیمیائینظام.	٢ 	
تجزیھ مولکولھای مرکب، 	ترکیب و.	ھای فیزیکی استنظامھای شیمیائی، فراورده تکامل و سنتز نظام

از شیمی کانی بھ شیمی  فراروی ھای فیزیکی ونظاماز  فرارویھای شیمیائی است و شامل نظاماساس 
زنده است و در آن حفظ  نظام	فرایند ھای شیمی آلی، پایھ و اساس ھر	.است)	زنجیری-حلقوی(	آلی

میل 	.حیاتی وجود نخواھد داشتھیچ 	نوع آلی آن، ویژهبدون وجود فرایند ھای شیمیائی بھ 	.میشوند
شدید و استثنائی عنصر کربن در ترکیب با خودش وبا عناصر باالتر و پائین تر جدول تناوبی و وجود 

سلیکان تنھا عنصر 	.استالزم برای حیات ی زنجیری و حلقوی ھامولکولحالل آب، زمینھ اصلی تولید 
حیاتی در منظومھ ھای دیگر 	دارد و اگربا کربن )	تر	ولی ضعیف(دیگری است کھ مشابھت ھائی 

مولکولھای زنجیری و حلقوی، پیش 	بھر حال، وجود.	وجود داشتھ تنھا براساس یکی از این دو است
رفتن از .	ھا را بر عھده داردنظامعلم شیمی، بررسی این دستھ از .	نیاز اسیدھای آمینھ و حیات است

ین زرفتن از شیمی آلی بھ حیات ھنوز مراحل آغا شیمی کانی بھ آلی در آزمایشگاه، عملی است ولی
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	.خود را طی می کند

)جاندار(ھای زنده نظام.	٣ 	
ھا و سنتز  تک سلولیشیمیائی آلی است کھ شامل  فرآیندھایھای زنده، فراورده تکامل و سنتز نظام

از بین رفتن در این میان، .	آنھا بھ پر سلولی ھا و در نھایت، انواع پیچیده گیاھی و جانوری می شود
	.	نقشی اساسی در تکامل پستانداران داشتھ است ھادایناسور

ھای زنده، نظامبدون وجود .	اجتماعی است و در آن حفظ میشوند نظامھای زنده ، پایھ و اساس ھر نظام
	اجتماعی، وجود نخواھد داشت نظامھیچ  تکثیر 	، حافظھ شگفت انگیز باز آفرینی وھاکروموزوم.

تبدیل این اطالعات فشرده بھ موجود زنده موضوع بررسی زیست شناسی تشکیل و نحوه .	زندگی ھستند
	.ھا را بر عھده داردنظامبررسی این دستھ از  کھاست 

	
	:تکامل انسان

انگشتان 	دلیل موقعیت کف وھ ب	تکامل انسان با ترک درختان، راه رفتن روی دوپا، آزاد شدن دستھا و
برای (با کف دست و انگشتان  اشیاقابلیت گرفتن .	آغاز شده است)	شاخھ ھا	ثر پریدن ازدر ا(دست 

	بی ھمتا است ، در بین جانداران،ظریف با انگشتان اشیایگرفتن 	و)	انجام حرکات قوی مھمترین .
است تمام بندھای 	شست قادر.	میگیردانگشت دست، شست است کھ در مقابل چھار انگشت دیگر قرار 

.	سازی کند	د کھ ابزاردافوق بھ پیشینیان ما این اجازه را  ھایقابلیتتکامل .	را لمس کند	انگشتان دیگر
	تغذیھ پروتئینی، تکامل اندامھای حرکتی، حّسی و مغز یعنی ظریف شدن حواس، حرکت دستھا و

	.	زبان مراحل بعدی را رقم میزند	افزایش دقت مغز و حنجره و دھان تکامل تفکر و

	
ھای اجتماعینظام.	۴ 	

	.	در جوامع است	ھای اجتماعی مربوط بھ انسان، فراورده تکامل و سنتز انسانھانظام
 و مثال اگر تاریخ را بھ عنوان یک کل در نظر بگیریم و آنرا بھ اجزا تشکیل دھنده اش، تجزیھ کنیم

آنگاه بھ مراحلی میرسیم کھ در ھر یک،  کنیمبرای این تجزیھ، اگر از مبنای نوع مالکیت استفاده 
آنجا کھ نوع مالکیت اساساً، نتیجھ نوع وجھ تولید است، 	ویژگی مالکیت آن مرحلھ، حاکم است ولی از

پیش از آنکھ مالکیت بوجود  کال(ریشھ ای تر و دقیقتر آنست کھ از مبنای نوع وجھ تولید استفاده شود 
کرده بودند و مختصر ثروتی حاصل شده بود کھ زمینھ مالکیت ابزارھای تولید پیشرفت 	آید، روشھا و

	).شده بود
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	:مراحل چرخھ تکامل اجتماعی بر اساس تجزیھ بر مبنای انواع وجوه تولید
	.]سوسیالیستی	=>	سرمایھ داری	=>	زمینداری	=>برده داری 	=>	اشتراکی اولیھ[

 و بلحاظ تاریخی واقع شده است	افریقا و امریکا، قاره اروپاچند ناگفتھ نماید کھ چرخھ باال بیشتر در 
	.جھانی است اکنونسرمایھ داری ، البتھدر آسیا، مرحلھ دوم و سوم بصورت دیگری بوده است 

	
	.شود و تیتروار اشارهاجتماعی مربوطھ، بھ اختصار  نظامھر مرحلھ با بھ در اینجا سعی می شود 

	
	اشتراکی اولیھ نظام .الف.۴

	.طبقات و دولت در آن وجود ندارد	،مالکیت خصوصی، خانواده، زندگی قبیلھ ایست و نظامدر این 

	

	برده داری نظامب .۴

مثال (بھ دو شکل اولیگارشی  حاکمیت برده دارانبرده داری،  نظامتوسط اشتراکی اولیھ  نظامبا نفی 
	.میگیردشکل در قاره ھای غیر آسیایی )	مثال در مصر(و یا مونارشی )	در یونان

	

	زمینداری نظامج .۴

		نزمین داراحاکمیت  

	

	سرمایھ داری نظامد .۴

	حاکمیت سرمایھ 

و  )کار مزدی	از طریق(	ییتولید کاال	،آشکار انسانھاو پنھان و سرچشمھ سرمایھ، غارت  منشاریشھ، 
ھر )	حقوق(اساس آن، انسان کاالیی است و قیمت بھ عبارت دیگر، .	است	تبدیل نیروی کار بھ کاال

، ھمواره بھ لشگری از بیکاران نظاماین  .در بازار تعیین میشودھر کاالی دیگر، قیمت مانند  کس،
بی خانمانی، جزء الینفک این نظام بھ تبع آن، بیکاری و .	کھ ارتش ذخیره کار نامیده میشود نیاز دارد
بیکار د کارگر نواتبنیاز داشت این نظام از دو نظر بھ بیکاران نیاز دارد، یکی آنکھ ھر موقع .	است
د و دیگری آنکھ با ایجاد ترس از بیکاری و پائین نگھداشتن نرخ مزد، بھره گیربکار انتخاب و 	را

در خدمت سرمایھ داران برای کاھش نیاز بھ  اساسااتوماسیون  ،نظامدر این .	کشی را افزایش دھد
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با افزایش بیکاری و بنابراین  نظامنتیجھ این در .	و افزایش سود نقشی فزاینده ایفا میکند نیروی کار
ھائی دوره از یکسو و عرضھ گسترده کاال ھای مازاد از سوی دیگر، بسوی بحران	کاھش قدرت خرید
	.ساختار شکن در حرکت است نای و یا ساختار شک

	:سرمایھ داری مراحل گوناگونی دارد و میتوان بھ آن بصورت الیھ ای نگریست نظام

	}، سرمایھ مالی]سرمایھ بانکی، سرمایھ صنعتی{[	،]انحصار>	رقابت >	اولیھ  انباشت:	[مثال

	]جھانی>	فرا ملیتی >	چند ملیتی >	ملی :	[سرمایھمقیاس 

	

سوسیالیستی نظامه 	.۴ 	

	حاکمیت کار
سرمایھ بر  ،]کار، سرمایھ[تضاد در اگر در سرمایھ داری، .	، نفی سرمایھ داری استنظاماساس این 

	.بیانجامدبھ محو سرمایھ  تاد کنمیغلبھ پیدا کار است کھ بر سرمایھ  ،کار حاکم است، در سوسیالیسم
برای خشکاندن سرمایھ، باید کار مزدی یعنی حاکمیت کاال بر انسان را از بین برد و کاال کردن انسان 

حتی در (و نیروی کار خود را  را محکوم و ممنوع کرد زیرا تا زمانیکھ انسان مجبور باشد، آزادی
	.بفروشد خبری از آزادی نیست)	پوشش دموکراسی و آزادی قرارداد

	
	:سوسیالیستیویژگی ھای پایھ ای نظام برخی از 

یعنی  ، لغو سودلغو کار مزدی، لغو پول، لغو سرمایھ، لغو بازار، لغو استثمار، لغو اجاره -
	خدمات، خدمات بھداشتی، حمل و نقل، آموزش وپناه، 	دن مواد غذائی، پوشاک، سربورایگان 

	.و ھرآنچھ مورد نیاز است سرگرمی ،پرورش، ھنر
	، کشور و جھان ...در عرصھ ھای کار، محلھ، شھر،  شوراییدموکراسی  -
	کمینھ سازی ساعات کار الزم استفاده ھمھ جانبھ از اتوماسیون و -
	طبیعتپایان دادن بھ سودجوئی از انسان و حفظ محیط زیست و  -
	و محو تجارت نظامن این جھانی بود -

	

	

سوژه ای،  اصوالھای اجتماعی، ھیچ دانش، تکنولوژی، ھنر و فلسفھ، ایدئولوژی و نظامبدون وجود 
	.وجود نخواھد داشت

	.را بر عھده دارد	ھای اجتماعینظامعلوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بررسی 
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	.نیز طبقھ بندی این مراحل خاص ھستندھای باال بنوعی تجزیھ تاریخ بھ مراحل و نظام

مراحل باال بھمان ترتیب کھ آمده اند بدنبال ھم و با فراروی از یکدیگر تکامل پیدا کرده اند و بینشان 
طبقھ، حاکمیت  .غیر از اولین مرحلھ، در ھر مرحلھ طبقھ ای حاکم است.		یک مرحلھ انتقال قرار دارد

را نیز حاکم می کند ھنگامی کھ طبقھ یا طبقاتی قوی می 	ر خوداست یعنی طبقھ حاکم، افکا	ھمھ جانبھ
نیز قدرت  )کھ در مطالبات آنھا بازتاب میابد(	موازات قدرت گرفتن سیاسی شان، افکارشانھ شوند، ب
	می گیرد آنگاه زمانی فرا می رسد کھ طبقھ حاکم، توان حکومت کردن را از دست میدھد و این .

زمانیست کھ طبقھ ای کھ در حال قدرت گیری است، دیگر نھ تنھا بھ افکار و احکام طبقھ حاکم تن 
	.	است شرایط انقالبی ،در چنین ھنگامی.	محکوم کردن آن میپردازدنفی و نمیدھد، بلکھ بھ 

	

ھای سوژه اینظام.	۵ 	

ً مفھومی نظامھای اجتماعی، نظامدر مراحل تکاملی  ھای دیگری بوجود می آیند کھ جنسیتی اساسا
 نظامھا، سوژه آنھاست و با آنھا یک نظامھای دیگر، اوبژه فرض شوند، آنگاه این نظاماگر .	نددار

ھای این مرحلھ، ضمن فراروی از مراحل قبلی، نظامعبارت دیگر، ھ ب.	جھان شمول را تشکیل می دھد
	.		آنھا را در برمیگیرد با این تفاوت کھ این در بر گیری، انتزاعی و محدود بھ دانش روز است

اگر مغز اندام اندیشھ .	عمق داده است	انقالب نرم افزاری، بسیاری از عملکردھای اندیشھ را گسترش و
.	آن عمل می کند	مل آن تصور کرد کھ نرم افزار بر بسترمک	است، سخت افزار را می توان ادامھ و

ھای اجتماعی در طول تاریخ و متکی بھ آخرین نظام، فراورده تکامل ینرم افزارنظامھای گرچھ 
از مراحل پیشین اتوماسیون، متفاوت و متمایز 	در آن قرار دارد ولی از جنس دیگری است و	آنھاست و
	است 	ھ و ارتباط مستقیم با ذھن و سوژه دارداستقالل نسبی، سنخیت جداگان. ھای نرم افزاری نظام.

بعنوان عالی ترین شکل سیستمی موجود ماده، دربر گیرنده دانش اجتماعی، ھر آنچھ را کھ در جھان 
	و	بازار ھا ی خرید	جذب می کند، کتابخانھ ھا، دانشگاه ھا و	خود	انتزاعی ذھن و سوژه قراردارد در

ھوش مصنوعی و فعالیت از راه دور، .	یا خواھد کرد	ونیکی تبدیل کرده است وفروش را بھ نوع الکتر
ھا اکنون نقش دگرگون کننده و بزرگی در کلیھ عرصھ نظاماین .	بگذارد	می رود کھ در ھمھ چیز اثر

انحصاری تازه ای، در جھان سرمایھ  غول ھای ھای تولید، توزیع، مبادلھ و مصرف بازی میکنند و
ھمھ چیز را  ،از راه دور	آسای اطالعات و کنترل	برق	ای	رسانھحرکت .	ورده استداری، بوجود آ

	الکترونیکی کرده یا میکند فروشگاھھای الکترونیکی، دانشگاھھای الکترونیکی، بیمارستانھای .
مشاغل بیشتری را خودکار میکند و  ...، الکترونیکی، استادان الکترونیکی	پزشکان	و...	الکترونیکی 

تا چند .	بیکاری اوج گیرنده ای در پیش خواھد بود و انبوه کارگران جای خود را بھ بیکاران میدھد
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.	سال آینده روبات ھای انسان نما با توانائی ھوشی، دانشی و اطالعاتی بیش از انسان بھ دنیا می آیند
اشت و قدرت جستجوی مستقیم اینترنتی، آنھا را بھ دانشمند آنھا بھ صورتی بی سیم با ھم تماس خواھند د

	.	و متخصص تبدیل میکند و پزشکان الکترونیکی، عرصھ را بر پزشکان، تنگ خواھند کرد
	

ھژمونی میتواند 	ھای آن،ویژگی یکی از در پیش است کھ 	داری	شکل و چھره تازه ای از سرمایھ
دولتی کشور مقررات  فارغ ازجھانی نوین کھ 	یرمزای ارزھ	.شداجھانی ب-اطالعاتی-یمالانحصارات 

در ند و سرمایھ گذاری ھای جھانی دور از چشم دولت ھا کھ برخی از آنھا خرید و فروش میشوھا 
	.نشان میدھدگریزگاھای نوینی را در این مرحلھ از سرمایھ داری افشا شده اند، اوراق پاناما و پارادایز 

	
					

شامل علوم، تکنولوژی، روش شناسی، ایدئولوژی، ھنر، فلسفھ و ھرچھ کھ حاصل ، ی سوژه ایھانظام
	.یا تخیل بشری است می باشد	ھوشمندی و

	

و بازگشت از آن رفت از جوامع امروزی بھ نقطھ آغاز قابل تصور	-]و[ 	
	)تجزیھ(از کل بھ جز الیھ بھ الیھ سیر و سفری 

	ھانظاممسیر معکوس تکاملی 	در(مرحلھ ای جامعھ امروزی جھان شروع می کنیم و 	حال از بھ )
	.گذشتھ بر میگردیم

	ز تجزیھ کلیت جامعھ بھ اجزا طبقات،ا

	از تجزیھ یک طبقھ خاص بھ یک فرد از طبقھ،	

	از تجزیھ یک فرد بھ یاختھ ھای تشکیل دھنده آن،

	از تجزیھ یک یاختھ بھ مولکولھای تشکیل دھنده آن،

	دول تناوبی،از تجزیھ مولکولھا بھ عناصر ج

	نوترون،	از تجزیھ عناصر اولیھ بھ الکترون، پروتون و

اینکھ .	نوترون بھ سمت رسیدن بھ ذّرات پایھ ای تر، حرکت داریم	باالخره، از الکترون، پروتون و	و
روش شناسی عام این ات بنیادین چھ ویژگی ھائی دارند کھ این ھمھ شگفتی می زاید، در حوزه رذ



19	
	

	ی،اما، بلحاظ منطق	.شناسی نباید فورمالیستی، کلیشھ ای و تخیلی بکار گرفتھ شودو روش نوشتھ نیست 
 وجود داشتھیک ذره بنیادین با کمیتی نجومی اما کیفیتی ناپایدار  نھایتاحدس زد کھ میتوان 	ا استقراءب

جوش 	و و ناآرامی ذاتی	میتوان تصور کرد کھ این کیفیت فقط در لحظاتی، این گونھ می نماید باز.	است
آن، فرصت چندانی برای پایداری و ھمانگونھ شدید )	سنتزی(ترکیبی و خروش این ذّره، ھمراه با میل 

در درون خود، حرکت ،گوناگونی و تضاد دارد و 	ھمان ذره، خود وبھر حال  .بودنش باقی نمیگذارد
رسیده ایم کھ یا روش شناسی مدون ما  بجایی	مآن ھنگاالبتھ در .	، پایانی ندارد]وحدت، کثرت[دوگانھ 

حوزه جدید دارد و یا پژوھش فیزیکی ما مسئلھ 	نیاز بھ بازنگری در مقیاس و	بھ بن بست رسیده است و
و ھم جدا از ھم،  دیکی ھستند از ھم جدا ھستند ھم با ھم ھستن نوعااین ذرات کھ 	.ای را ندیده است
اینست کھ چرا باید با ھم تضاد داشتھ باشند رابطھ آنھا با  سوال اساسی .جاذبھ دارند ،یعنی ضمن دافعھ

	.انرژی چیست یعنی معما حل نشده و ھمچنان باقی است

بلکھ از انتزاعی کھ پاالیش از کمیت و نگھداری  ،از روش تجزیھ	ناگفتھ نماند کھ در اینجا، نھ تنھا
با معکوس حرکت تکاملی نیز  این نوع تجزیھ.	کیفیت در یک فرد نمونھ نوعی است، استفاده کردیم

، از نوعی دیگر از تجزیھ و در آن	مطرح گردید ھای پنجگانھنظامدر مبحث کھ پیشتر ھمخوانی دارد 
	.استفاده شدبھ مراحل کل فرایند تکاملی یعنی از تجزیھ 

	)اجزا ترکیب(	از جز بھ کلسیر و سفری :	بازگشت

و چرخھ  شتازگببررسی 	توان بھ نقطھ آغازمی ، حال با حرکت وارونھ و پشت سرھم از جز بھ کل
جا ، تا آنھو آبشار گونسفر مفھومی را پایان برد با این تفاوت کھ در این سفر برگشت بشکلی درختی 

	ھستی براساس بھ عبارت دیگر،	.میتوان پیش رفت و بھ حال رسیدما نشان میدھد بھ کھ دانش روز 
تکامل یافتھ است و این  ،متنوعیمکرر سنتز ھای و انباشت 	با	وبنیادین ساده فیزیکی  ذراتترکیب 

بدین معناست کھ حرکت تکامل، اساساً از جز بھ کل بوده است و کل ھای ھر مرحلھ از سنتز کل ھای 
	مرحلھ قبل بوجود آمده اند ھای نظامھای یک مرحلھ، اتکا بھ نظامھر یک از پیشتر اشاره شد کھ .

بھ عنوان .	یا در خود حفظ می کند	را در بر می گیرد و	فراروی، آنھا مرحلھ پیشین دارد و ضمن نفی و
من اینکھ خصوصیات مشترک طبقاتی خود را دارد، ضسرمایھ داری،  نظاممثال، فردی از یک 
	.	تدارا سانسانی، شیمیائی و فیزیکی را نیز -خصوصیات زیستی

آنھا را در دوگانھ میتوان  بنابراین، با یکدیگر تضاد دارند	، معکوس یکدیگرند وترکیب و تجزیھ
قابل استخراج است وھم  فرایند ھای واقعی در	ھماین دیالکتیک، .	قرارداد]	ترکیب، تجزیھ[	یدیالکتیک

	.قابل کاربردروش ھای منطقی  در



20	
	

	:روش شناسیمالحظاتی در 

عام ھر علمی، روش شناسی خاص خود را دارد، و روش شناسی مطرح شده در این نوشتار، شکلی 
حتی در علوم بھ عنوان مثال .	روش شناسی، حتی بھ علوم پایھ نیز میتواند سفر کنددر عین حال، 	.دارد

جمع، [، ]مثبت، منفی[مثالً در مفاھیمی چون  ،یافترا  اضدادنیز ممکن است  یریاض انتزاعی مانند
	دیفرانسیل، انتگرال[، ]توان، ریشھ[، ]ضرب، تقسیم[، )تفریق روش اینصورت، کھ در  و غیره]
	.است خاص ریاضیات ،شناسی

نیز 	،کلی، بھ روش شناسی میتوان، بھ مثابھ چراغ راه و راھنمای بررسی	اضافھ براین و بطور
)	میکروسکوپمثالً نیاز بھ (نگریست ولی ھمانگونھ کھ نور چراغ قادر نیست ھمھ چیز را روشن کند 

موضوع مورد بررسی،  ماھیتھمانطور ھم، روش شناسی مورد استفاده، میتواند کافی نباشد و بستھ بھ 
الزم )	پشتیبانش	و درصورت ضرورت، ھمراه با ابزارھای تکمیلی و(روش شناسی خا ص تازه ای 

ن بتوان، ھد، کھ با آفرار میدارزش روش شناسی در این است کھ ابزاری انتزاعی در اختیار ما .	بیاید
نظام 	نظام بھ نظم و	ھر چھ این نظم و	داده ھای در دست را، از آشفتگی بیرون آورده و بنظم آورد و

کھ حتی  بھ این معنی استاین .	واقعی موضوع مورد بررسی، نزدیکتر باشد، نتیجھ بھتر خواھد بود
ش شناسی، نوعی کار دیگر رو .نیست}	، فرد]عام، خاص{[روش شناسی نیز بی بھره از دیالکتیک 

خانھ ھای خالی جدول تناوبی، گویای صحت این ادعا است، گرچھ این جدول، .	پیش بینی محدود است
نشان  ،ی رسیدن بھ این عناصرابصورت بالقوه ای وجود عناصر مطرح میکند لیکن ھیچ روشی بر

ذشتھ بنوعی خود در اینجا ممکن است تصور شود کھ بھ ھر روی، حال، آبستن آینده است یا گ.	نمیدھد
را در آینده حفظ میکند لیکن تکامل تاکنونی نشان داده است کھ ھمواره امکان پدید آمدن ویژگیھای 
سنتز یافتھ جدیدی وجود دارد کھ فراتر از ویژگی ھای تاکنونی است یا بھ عبارت دیگر فراروی از 

	.طلق و یا کاملی نیستیعنی روش شناسی نیز مانند ھستی تاکنونی، حقیقت م.	گذشتھ و حال است

	

شناخت و پراکسیس	-]ز[ 	
	بطور خالصھ، 

	.یا نفی اوبژه در سوژه .، رفتن از عین بھ ذھن)سوژه با اوبژه(دن ذھن با عین کرشناخت یعنی سازگار 
در 	یا نفی سوژه	.از ذھن بھ عین حرکت، )با سوژه اوبژه(دن عین با ذھن کرپراکسیس یعنی ھماھنگ 

	.اوبژه
مورد اگر موضوع بنابراین پراکسیس، معکوس شناخت است یعنی با ھم تضاد دارند و این تضاد 
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	.در تاریخ اجتماعی حل می شودجامعھ باشد، بررسی، 
 .دارد غییر یافتھتاوبژه 	وسوژه با ین پیش	سوژهو بژه وای است کھ تمایز شناخت از پراکسیس، تمایز
	.است تفسیر از تغییرتمایز بھ عبارت دیگر در کالمی کوتاه، 

و  تازهسوژه یکی ایجاد ، نیز دو مرحلھ دارد پراکسیساگر شناخت دو مرحلھ تحلیل و ترکیب دارد، 
	.تازه ای کھ میسازد استبھ درون اوبژه دیگری بردن این سوژه تازه 
خاص بھ سمت مجرد عام و آنگاه ھای رفتن بھ مجرد و سپس نفی مجرد 	شناخت، نفی کلیت مشخص و

	.و رسیدن بھ مشخص مجازی استھا بھ عکس، نفی عام و رسیدن بھ خاص و سپس نفی خاص 
	ایجاد مشخص مجازی جدیدی است و سپس نفی مشخص	پراکسیس، نفی مشخص مجازی و

دقت .	مجازی جدید و رسیدن بھ مشخص واقعی جدید است کھ یک سیکل کامل از مارپیچ تکاملی است
اوبژه بھ سوژه و سپس سوژه بھ (، ظاھراً حرکت، دو مرحلھ ایست ]اوبژه، سوژه[شود کھ در دو گانھ 

یکی از اھداف این نوشتھ،  .، اما بین این دو، حرکت سوژه بھ سوژه در سوژه، پنھان شده است)اوبژه
پراکسیس نظری 	این مرحلھ،.	استآن اساسی دانستن 	وکردن این حرکت  و پر رنگ برجستھ	،متمایز
سھ مرحلھ یعنی سھ .	، سھ مرحلھ ای است]اوبژه، سوژه[بنابراین رویکرد این نوشتھ بھ تضاد .	است

 نتیجھ این تفکیک.	سوژه دگرگون شده میباشد توسط، نفی سوژه ناشی از شناخت، بینابینینفی، کھ نفی 
ر پراکسیس نظری نفی میشود و بھ عنوان ماده خام د اولیھ، سوژهاینست کھ، )	تجزیھ سوژه(یا پاالیش 

	.، سوژه دوم را در اوبژه تازه نفی میکندعملی	پراکسیسو سرانجام  تبدیل میگردد)	تازه(	سوژه دومبھ 
ھر یک از لحظات و مراحل سھ گانھ شناخت، پراکسیس نظری و عملی، روش شناسی خاص خود را 

	.	خاص خود را دارد	و ابزار ذھنی و منطق نظام، خاص روش شناسی و ھر دارد

	
:شناخت.	١ 	

	اوبژه(یک کلیت مشخص نفی مفھومی  رایند شناسائی یا شناخت ازف طی مراحلی و میشود  آغاز)
از مشخص ساده اندیشیدنی 	کھ بھترین تقریب)	سوژه(رسیدن بھ یک مشخص اندیشیده دیالکتیکی با 
اول گام بلکھ  تجریدی میکند،را نفی شناخت نھ تنھا مشخص آغازین  .، پایان میگیردآغازین ھست
	.میکند نفی واقعی	تازه،بھ مشخص را در جھت رسیدن مشخص آغازین 	چرخھ ایست کھ

	
-شناسائی، حاصل فعالیت اندیشھ ھست، فعالیتی کھ با استفاده از روش دیالکتیکی، دریافت ھای حسی

ساختاری منطقی در 	پاالیش کرده و	مفھومی و پژوھشی، مشخص آغازین را طبقھ بندی و	،تجربی
خالصھ سازی بھ 	کنار می گذارد وبا	سازمان میدھد، غیر مربوط ھا، غیرالزم ھا و غیرمھم ھا را

	کلیت مشخص آغازین می رسد	مدلی از بصورتی 	این مدل، می تواند)	نمایش	و	بیان، ارایھ(نمود .
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نزدیکی بھ مشخص (باشد تا آنجا کھ اصل تقریب )	یا حتی شبیھ سازی رایانھ ای	و(مدون یا عینی 
عین و تم یبنابراین مشخص اندیشیده، مشخصی مجازی است کھ با انتزاعات.	در آن حفظ شود)	آغازین

	.است از مشخص آغازیناندیشیده ساده و 	بازتابیمشخص بازسازی شده است و بطور خالصھ، 
	

کھ چون تحلیل و  تشکیل میشود)	بازنمائی(	ترکیبو )	پژوھش(تحلیل شناخت دیالکتیکی از دو مرحلھ 
در 	.حل کرد}	، شناخت]ترکیب تحلیل،{[ترکیب با ھم تضاد دارند میتوان این تضاد را در سھ گانھ 

ت ، حرکترکیبسپس در مرحلھ .	مجرد است ھ، حرکت از پیچیده آشفتھ بھ ساده ساختیافتتحلیلمرحلھ 
کیب تعیین ھای با ارزش بھ آن کم، کم پیچیده میشود و اینکار با تر ،از ساده شروع میشود و مدل ساده

شدن پیچیده تر 	بھ سمت ایانضمام مرحلھ  بصورت	)ھای مربوط بھ آن سطح از مدلبحث انجام و (
	میرودمدل پیش ی نسب مسلما مدل نھائی بسیاری از پیچیدگی ھای بی ارزش مشخص آغازین را  .

	.نامیده میشود اندیشیده مشخصکھ  خواھد بودو ساختیافتھ نخواھد داشت و بنابراین مدلی ساده 

	
عدسی ھای (گر در علم فیزیک و مبحث نور، بازتاب توسط دوربین، میکروسکوپ و یا تلسکوپ ا

حاصلھ از شناخت، 	تجربی است، در اینجا بازتاب-صورت میگیرد و نتیجھ اساسا حسی)	مقعر و محدب
یعنی  ھتجربی بودن، کامال متفّکران-حسی فراتر ازاز خالل عدسی ھای تحلیل و ترکیب بدست میاید و 

	)ملموسیا بھتر بگوئیم (	تجربی-حسیاساسا ، توده ای آشفتھ و مشخص آغازینکھ  میدانیم	.اندیشیده است
خورشید  و پندار اینکھاحساس  مانند اشتباه باشدحواس ما میتواند برداشت ھای دریافت ھا و است و 

	.است	لیوان آب، شکستھداخل بدور زمین میچرخد و یا قاشق 
	

در شناخت ھم تجرید وھم تجزیھ بکار میرود یعنی چرخھ ای داریم کھ نھ تنھا از تجرید زاده شده بلکھ 
	.	استوار است و گذشتھ از آن ھر یک از این اجزا نیز شکلی خاص دارد)	مراحل(بر تجزیھ بھ اجزا 

	
کھ از شرایط مشخص شروع میشود تحلیل مشخص از شرایط مشخص، اشاره بھ فرآیند شناخت دارد 

	.دو با تحلیل و ترکیب بھ مشخصی اندیشیده کھ داده اولیھ پراکسیس نظری است میرس
	

	
:پراکسیس نظری.	٢  	

این فرایند کھ عالی ترین فعالیت ذھن است و بر اساس اندیشھ فعال استوار است، از مشخص اندیشیده 	
آن بھ طرحی تازه، کھ ھوشمندانھ و دگرگون کردن آگاھانھ نفی و میکند وبا  زآغا رآمده از شناخت،ب
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، ذھن با اعمال نظر، فرآورده حاصلھ از شناخت فراینداین 	در	.می رسد ،موردنیاز و امکان پذیر باشد
اجتماعی، بھ مدلی نو و عالی تر ارتقاء می -طبقاتیرا بر اساس اراده، خواست، اھداف و نیازھای 

بھترین تقریب برای مشخص آغازین نیست بلکھ ضمن حفظ نزدیکی با آن این طرح تازه، دیگر .	دھد
، باید در درجھ اول، بھترین تقریب برای پاسخگوئی بھ نیازھای )ی آناجزا قابلیت استفاده مجدددر حد (

	.	مدت باشد	اجتماعی مرحلھ ای و اھداف بلند
شخص تکامل یافتھ بعدی، رسیدن بھ م	طراحی خالقانھ راه حل برای فراروی از مشخص آغازین و

	.	ابداعات جوامع در آن آغاز شده است	کھ نوآوری ھا و فرآیندییند است، آویژگی اصلی این فر
میتوانند یند دارند و طبقات گوناگون آاھداف و نیازھای اجتماعی، نقشی تعیین کننده، در نتایج این فر

ز واقعیت موجود بیافریند و آفریده نھ امثال طبقھ حاکم میتواند تصوری وارو رسندب	ضادیبھ نتایج مت
	.		خود را، آفریدگار بنامد و با رواج این افکار، حاکمیت خود را با آن توجیھ کند

	.دارد روش ھای خاص خود را	آغازین در آن قرار دارد،مشخص  حوزه ای کھاین فرایند، بستھ بھ  
	.است فرایند	اینقابل استفاده در ترین روش 	، عام}کل >>	اجزا{	سنتز	یعنی	،ترکیبی اجزاروش ولی 

شروع کرد و ھر کدام را بھ عنوان جزئی  اندیشیده مشخصھای کل از مجموعھ ای از  مثال میتوان
ئی اجزاطراحی یا با آنھا را در ترکیب تازه ای قرار داد و بھ یک چیز جدید رسید  لیدر نظر گرفت و 

قوه 	از آنجا کھ حرکت ذھن و.	دست زد مشخصی جدید جدید، و ترکیب با اجزائی دیگر بھ نوآوری
بنابراین،  .موجود ایجاد کنداندیشیده تخیل، محدودیتی ندارد، میتواند ترکیبات بیشماری از اجزای 

	.یدھد کھ حدی بر آن متصور نیستقوی تری از طبیعت، بدست م	نیروی ترکیبی فوق العاده وسیعتر و
			

چھ باید کرد، نیروھای انقالبی کدامند، ازجملھ ھدف ھای پراکسیس نظری، پاسخ بھ پرسشھائی چون 
	.	استاستراتژی  وتاکتیک 	،چگونھ باید انجام داد، برنامھ ریزی

	
	
:پراکسیس عملی.	٣ 	

 ھپیاده سازی طرح تازه و بنابراین رسیدن بھ نقطھ پایان یک چرخھ تکاملی کھ خود، نقط	فرایند تحقق و
پراکسیس عملی نام دارد کھ از فراورده پراکسیس نظری  آغاز چرخھ بعدی در مارپیچ تکاملی است

	پایان میپذیرد تازهآغاز میشود و در مشخص 
	

	.در این فرایند، اراده، خواست و اھداف اجتماعی بھ صورتی عملی اعمال می گردد
	مشخصمربوط بھ میدان حوزه یا  ماھیتبھ  ھبستدارد کھ واخاص خود را  شناسیاین فرایند نیز روش 



24	
	

	.ندستھاین روش ھا، اساساً روش ھای پیاده سازی 	.است	تازه
	

وحدت این دو در مارپیچ تکاملی کھ در 	این تضاد با.	بین شناخت و پراکسیس تضاد وجود دارد:	١نکتھ
	.بر گیرنده وحدت سوژه و اوبژه است، حل می شود

			
بین پراکسیس نظری و پراکسیس عملی وحدت .	خود تضاد دارد پراکسیس، خود و در درون:	٢نکتھ

، چرخھ باز خوردیدر ادامھ بصورت 	تکاملی وجود دارد کھ با میانجی گری شناخت آغاز می شود و
	.پیاده سازی آنست	و طراحی)	تضاد(دارد کھ معطوف بھ رابطھ 	خاص خود را

	
پراکسیس نظری بھ پراکسیس عملی  حرکت درختی از عام بھ خاص و از خاص بھ فرد را در حرکت

پراکسیس 	ما از ذھن بھ عین میرویم و ھر آنچھ را کھ در)	پراکسیس(طی این حرکت .	نیز میتوان دید
بعبارت دیگر، 	.نظری بصورت طرح یا مدل در نظر میگیریم در پراکسیس عملی محقق میکنیم

	.تحقق یافتھ را ایفا میکند، نقش فرد تازه واقعیمشخص ، نقش عام و مشخص اندیشیده تازه

	}مشخص اندیشیده، ]شناخت	،مشخص آغازین{[

	}مشخص اندیشیده تازه، ]، پراکسیس نظریمشخص اندیشیده{[

	}تازه واقعیمشخص ، ]، پراکسیس عملیمشخص اندیشیده تازه{[

	}تیسوسیالیسانقالب ، ]تئوری سوسیالیسم، جنبش خودبخودی کارگری{[

	
	
:شناخت و پراکسیس خالصھ 	

بنابراین دور کامل یا چرخھ تکاملی شناخت و پراکسیس، عبارت است از تبدیل و دگرگونی سھ فرایند 
	:زیر
		
	، تبدیل مشخص آغازین بھ مشخص اندیشیده،)عینیت بھ ذھنیت (از اوبژه بھ سوژه در سوژه .	١
	مورد نیاز، ، تبدیل مشخص اندیشیده بھ طرح تازه )ذھنیت بھ ذھنیت(از سوژه بھ سوژه در سوژه .	٢
	.	مشخص آغازین بھ مشخص تازه	، فراروی از)ذھنیت بھ عینیت(از سوژه بھ اوبژه در اوبژه .	٣
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 ]اوبژه تازه>	-تازه  سوژه >-آغازین سوژه  >-	آغازین اوبژه:	[عبارت است از بصورتی خالصھکھ 
مدت، 	کوتاه مدت یا بلندکھ متمایز ھستند میتواند در مقیاسی بزرگ یا کوچک، )	اگذار ھ(	فرآیندھااین 

و کار  ابزار سازی.	ادغام شده و نسبتاً ھمزمان انجام گیرد فرآیندیبھ شکل مراحل پشت سرھم و یا 
	.نمونھ ای از این چرخھ است

	:نشان داده شده است }فرآورده>	-]فرآیند[>-داده ھا {در زیر، مراحل چرخھ تکاملی، بھ کمک مدل 
	}مشخص اندیشیده آغازین>-]شناخت[>-واقعی مشخص آغازین{

	])دگرگون شده(مشخص اندیشیده تازه >-]پراکسیس نظری[>-آغازین	مشخص اندیشیده{

	}تازهواقعی مشخص >-]پراکسیس عملی[>-مشخص اندیشیده تازه{

	:یکجا
مشخص >-]پراکسیس نظری[>-آغازیناندیشیده مشخص >-]شناخت[>-آغازینواقعی 	مشخص{

	}تازهواقعی مشخص >-]پراکسیس عملی[>-اندیشیده تازه
	

	:داریم	چھار مشخص، ]یعمل سیپراکس=>		ینظر سیپراکس=>	شناخت [در کل چرخھ بنابراین 
	داده ھای شناخت:	آغازینواقعی 	مشخص.١
	)و نیز داده ھای پراکسیس نظری(	فرآورده شناخت:	اندیشیده آغازینمشخص .٢
	)ھای پراکسیس عملینیز داده 	و(	فرآورده پراکسیس نظری:	مشخص اندیشیده تازه.٣
		فرآورده پراکسیس عملی	:تازهواقعی شخص م.۴
	

مشخص، دو نوع اصلی .	در اینجا مشخص یعنی کلیتی دارای مشخصھ، خاصھ، ویژگی و یا تعیین
در روش .	مشخص اندیشیدنی، ھمان مشخص مجرد یا خاص است.	نی داردو اندیشید)	مادی(واقعی 
.	روش دیالکتیکی است در برابر، )	با داده ھای بسیار و آشفتھواقعی (، مشخص آغازین شناخت شناسی

در حالیکھ مشخص اندیشیده را میتوان مثال در برابر روشھای تجزیھ و سنتز قرار داد و از آنجا کھ 
بھ زبان ساده .	روش دیالکتیکی کمتر نیاز دارد	شده است بھ )انتزاع(پاالیش 	،از آشفتگیاین مشخص 

و است یا حتی میتوان گفت کھ بجای تغییر  تربدیل آن بھ مدلی نو و دلخواه ساده تر، کار روی مدل و ت
بسیاری از  در نتیجھو  ابتدا تغییر و تبدیل روی مدل انجام گیرد درست آنست کھ ،تواقعیتبدیل در 

ببر، بیانی  یکباراندازه بگیر و ھا ضرب المثل پارچھ را بار (میشود مجھول ھای اجرا از پیش معلوم 
		.	)پیش از اجرا دارد کافی موجز بھ تقدم تفکر

	
معاصر	تاریخ جھش ھای انقالبیشناخت و پراکسیس 	ی کوتاه از کاستی ھاینقد 	
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محل ھای خالی عناصری کھ بعدا کشف  مشخص شدن پیشتر در بحث مربوط بھ جدول تناوبی، بھ
در قابلیت را 	اما ایندر اینجا .	و از قابلیت پیش بینی محدود روش شناسی سخن رفت	اشاره شد شدند

سھ واقعھ 	اس کوتاھی ازیق ز طریقا	،]پراکسیس عملی>>	پراکسیس نظری >>	شناخت [پرتو چرخھ 
با در .	شودانقالب کبیر فرانسھ، کمون پاریس و انقالب اکتبر و سوژه ھای مربوطھ آنھا دنبال میمھم 

	ی بھ بصورتاین وقایع مھم تاریخ در مورد]	پراکسیس عملی، پراکسیس نظری[تضاد نظر گرفتن 
سعی میشود تا گوشھ ھای مھمی از ]	سوسیالیسم، انقالب اکتبر[	و	]روشنگری، انقالب کبیر فرانسھ[

تحقق 	، پراکسیس نظری ونظریھ یک انقالبرا طرح زی	.ه و بھ پرسش بگذاریمدکرجا نمائی  را کاستی
	.عملی است	پراکسیس	آن
	

	:شناخت و پراکسیس را در مورد نظام ھای اخیر خالصھ کنیماکنون چھار مشخص مربوط بھ 
	سرمایھنظام :	آغازینواقعی 	مشخص.١
	کاپیتالکتاب :	اندیشیده آغازینمشخص .٢
	اقتصاد سوسیالیستی:	مشخص اندیشیده تازه.٣
		نظام سوسیالیستی	:مشخص واقعی تازه.۴
	

در سردرگمی، خاموش شده اند چرا کھ این جنبش ھا، تنھا بھ این  متعددی،جنبش ھای خودبخودی 
یعنی آگاھی در یک جنبش خود بخودی، اساسا  رسیده اند کھ نظام وقت را نمیخواھندو شناخت آگاھی 

بجای باید در حالیکھ مسئلھ بر سر آگاھی از نظامی است کھ 	است و نفی نظام حاکم	آگاھی از نخواستن
و با بردن این آگاھی  باید روی این آگاھی، پیشاپیش کار کرده باشدپراکسیس نظری  اینبنابر	.آن بیاید

آگاھی ما از نظام تابحال، البتھ .	بھ درون جنبش، گام ھای اولیھ پراکسیس عملی را بھ انجام رساند
ما ا.	گذشتھ است با این تفاوت کھ تا اندازه ای انحراف زدایی شده استکلی آگاھی جدید، ھمچنان ھمان 

را بھ تفسیر، شناخت، فھمیدن و درک سرمایھ و 	تاکنون، عمده وقت خودنکتھ مھمتر اینست کھ ما 
و »	کاپیتال«گرانقدر ھای گنجینھ 	مبارزه با سرمایھ داری معطوف داشتھ ایم و با وجود میراث و

و کار کردن روی پراکسیس ، قادر بھ فراروی »امپریالیسم بھ مثابھ عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری«
، تصور و یا مدلی است، کھ شناخت، کھ بھترین این منابعنیستیم، تازه اقتصاد سوسیالیستی نظری 

آن را تقریب میزند، در حوزه شناخت و تفسیر قرار دارد در حالیکھ مسئلھ  اقتصادی نظامسرمایھ و 
	.است	سوسیالیستیاقتصاد بر سر تغییر این نظام و پراکسیس 

.	ی است کھ ما نمیخواھیم، یعنی میخواھیم آنرا نفی کنیمنظامتکامل ، شرح اوبژه و کاپیتالب کتا
گرچھ ضروری (پارادوکس قضیھ در این است کھ ما آنچھ کھ نمیخواھیم را، با تقریب خوبی میشناسیم 

، ولی آنچھ کھ میخواھیم را، خیلی کم میشناسیم، )از لحظھ کنونی آن دقیق تر کنیم را نشناخت مااست تا 
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 کمتر	و بنابراین با کمترین تعیینو  فی کلییتعرنظری، )	سوسیالیسم(یعنی تعریف ما از پراکسیس 
	.مشخص است

	:سھ نفی اصلی این چرخھ بصورت زیر است

		]تیسوسیالیسنظام 	=>نظری  سوسیالیسم	=>	]کاپیتالکتاب [	=>سرمایھ داری نظام [

روش شناسی دیالکتیکی 	در پرتونقدی 	بررسی وا از پراکسیس انقالب اکتبر، آیبطور تاریخی، 
و  یم، یعنی اگر ما این انقالب را بعنوان اوبژه در نظر بگیریم، سوژهشتھ ادا	]شناخت، پراکسیس[

آن را بخصوص در باره شکست آن ،بصورت جمعبندی دیالکتیکی، سیستماتیک و فورمولھ  شناخت
	؟در دست داریم ،قطعی شده

دو روزه انقالبیون 	و	انقالبیون اکتبر، پراکسیس خود را، با تکیھ بر شناخت و جمعبندی کمون ھفتاد
	طوالنی تر کردندعمق بخشیدند و پاریس، آغاز کردند و آنرا  اگر کمون پاریس از پیش، تئوری .

 درسھائی از شکست(سوسیالیستی  تئوری انقالبانقالبی مشخصی نداشت، انقالب اکتبر اما سنتزی از 
	، با جنبش خود بخودی بود)تشکل کیفی حزبی و شوراھای مسلح کارگری:	کمون پاریس آیا ما با .

ز طریق کاربست دیالکتیک شناخت و پراکسیس، درسھای انقالب اکتبر و شکست آن، بخصوص ا
برای در آمیختگی با جنبش ھای در راه و فراروی بعدی آماده ھستیم؟ پراکسیس نظری ما تا بحال 
بیشتر بھ چھ باید کرد ھای کلی پرداختھ است و چگونگی ھا ھنوز در پرده ابھام، باقی است یعنی روش 

ھمان ، آیا در زمینھ پراکسیس نیز ، غنی عمل کرده استسرمایھ داریشناسی ما اگر در زمینھ شناخت 
؟ باید پذیرفت کھ ھنگام انقالب، فرصت چندانی برای مطالعھ و راه حل یابی غنی عمل کرده استقدر 

مگر آنکھ طرح ھای از  را احاطھ خواھند کرد، نخواھیم داشت	ھای مسائل عدیده ای کھ ھرروز ما
	.	در دست داشتھ باشیم پیش تعریف شده ای برای پیاده سازی

از امروز سرمایھ داریم؟ بدون شناخت و پراکسیس نظری امروزین، چگونھ عمیق براستی آیا شناختی 
نشان میدھد کھ در  جدی ترموضوع ھنگامی اھمیت خود را  نای میتوان امیدی بھ پیروزی داشت؟

انقالب کبیر فرانسھ و دیگر انقالبات سرمایھ داری، پراکسیس نظری )	اوبژه(مقایسھ با پراکسیس عملی 
	.	استبوده ھای قرون وسطی نظامبسیار غنی و حتی غنی تر از شناخت دوره روشنگری )	سوژه(

	

مشخص جمعیتمسئلھ  	

.	مسئلھ جمعیت در حوزه شناخت اجتماعی قرار دارد و از روش دیالکتیکی برای حل آن استفاده میشود
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.	روش دیالکتیکی در اساس حرکت گام بھ گام از مشخص بھ مجرد و سپس حرکت معکوس آن است
	.است )	ارائھ یا بیان(و ترکیبی )	پژوھشی(این روش مرکب از دو روش پشت سرھم تحلیلی 

	
	آغازین، شروع می کنیممشخص اقتصادی یک کشور معین، از جمعیت بھ عنوان -در بررسی سیاسی

آغازین بھ مفھوم شناسائی یا شناختھ شده نیست، بلکھ صرفا منبع، مرجع و نقطھ شروعی مشخص البتھ 
ی و یا ماده خام کلیت، موجود.	است کھ اطالعات و داده ھای دست اول را میتوان از آن بدست آورد

 ولی ھدف بنابراین میتواند کامال مبھم و آشفتھ باشد	.کھ برای بررسی و پژوھش، در برابر ماستاست 
نرا الزم است آ نابراین ب .قابل فھم تبدیل گرددساده و این است کھ توسط فرایند شناخت، بھ فراورده ای 

پاالیش کنیم و بسیاری از ویژگی ھا یا تعیینات بی اھمیت آنرا کنار بگذاریم تا بھ مفاھیم مجرد تری 
توخالی ھستید و چیزی را حل نمیکنند و در اصل در  و عام ،کلی ،این مجرد ھا این حال،با .	برسیم 

پایان روش نقطھ 	از سوئی امجرد ھ ینا و این نقطھ، شناسائی ما، ھمچنان ابھام آمیز باقی مانده است
	ھستندو از سوی دیگر، نقطھ آغاز روش ترکیبی 	تحلیلی جمعیت سیاسی -اقتصادیدر تحلیل  مثال.

اینگونھ میتوان 	یکی از مھمترین روشھای تحلیلی است، با توجھ بھ اینکھ طبقھ بندی	،مشخص فوق
	حرکت کرد

	اجتماعیطبقات >	--طبقھ بندی سطوح و اشکال درآمد -

	کاالی مجرد>	--	ھاکاال طبقھ بندی-

	]مصرف>	-مبادلھ >	-توزیع >	تولید :	[طبقھ بندی گردش کاال-

	کار مجرد >	--تقسیم کار >		--طبقھ بندی کارھا -

	طبقھ بندی ھای مربوط بھ قیمت، پول، ارزش-

	.درسی	و ارزشکاال، کار مجرد ھایی چون بھ 	نھایتا	و

ارزشمند و 	نتایج طبقھ بندی شده، )مانند پژوھش مربوط بھ این نوشتھ(در ارائھ یک پژوھش از آنجا کھ 
در ارائھ مطرح مسائل مربوط بھ پژوھش 	د،ریگمی با ترتیبی معکوس در البالی ارائھ جای  ،پژوھش
 مجردمفاھیم بھ رسیدن و تحلیل، حرکت اساسا از پیچیده بھ ساده و  بنابراین نقش پژوھش.	دننمیشو
یعنی در روش ترکیبی،  نقطھ شروع کاربرد روش ترکیبی است کھ است )توخالی در عین حال(ساده 

رسیدن بھ مشخص اندیشیده است کھ بھترین  ،و نتیجھ نھائی این روش حرکت، از ساده بھ پیچیده است
تحلیل، پژوھش و 	،از نظر فرآیندی گرچھ بنابراین .اما بصورتی مجازی است ،تقریب مشخص آغازین
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بھ عنوان گام نخست روش دیالکتیکی، ضروری است ولی از نظر ارائھ، نیازی بھ طرح جداگانھ 
معنای روش دیالکتیکی تصور می  اشتباه، بھ بھبعضا 	،ندارد و بھ ھمین دلیل است کھ روش ترکیبی

		.	شود

دش بھ پول و از در روش ترکیبی، مثال میتوان، حرکت ارزش را، از کار بھ کاال و از کاالی در گر
	.	پول بھ سرمایھ، کھ حرکتی از مجرد بھ مشخص است بررسی کرد

	}مشخص اندیشیده>>ترکیب ویژگی ھا>>...مجرد...>>تحلیل>>آغازینمشخص {:	شناخت

	}اندیشیده جمعیت>>>>...سرمایھ>>پول>>ی مجردکاال>>تحلیل>>واقعیجمعیت {

دید مثال یا تحقق ایده اولیھ را میتوان در حرکت از بالقوه بھ سمت بالفعل دیالکتیکی نوع دیگر حرکت 
، )کھ خود ناشی از نیروی کار است و ماشین آالت موادنیروی کار، (	تولید، نھ تنھا از نفی مصرف

مصرف نھائی را بھ صورت بالقوه، درخود نھفتھ 	منظور	عامایده حاصل میشود بلکھ ضد خود یعنی 
 عامیعنی آن ایده  .و مشخصی مصرف میشودفردی س از توزیع و مبادلھ، بصورت دارد و کاال پ

را بازی میکند مصرف مبادلھ، نقش مجرد خاص توزیع و در این میان،  ، تحقق میابداولیھ مصرف
عام ص از ایده منظور ھائی خامنظور مصرف، و مبادلھ بھ  مبادلھ بھ منظوریعنی زنجیره توزیع 

مبادلھ، خاص است و توزیع و کھ تولید، عام است،  گفتبصورت خالصھ و میتوان 	ندستھمصرف 
	.مصرف، فرد است

	}مصرف بودن ، فرد]مبادلھتوزیع و بودن  صاتولید، خبودن م اع{[

	}، کاال]تولید، مصرف{[

 کامل دیالکتیکی مبدا و مقصد چرخھ ،مصرف بعنوان مشخص تعیین کننده نیازآنست کھ  جامع ترالبتھ 
	ازطراحی کاال و پراکسیس نظری نیاز مصرف و رسیدن بھ  شناختاز 	،]شناخت، پراکسیس[

پراکسیس با این حال این  در نظر گرفتھ شودپراکسیس عملی تولید تا مصرف، بصورتی ھمھ جانبھ 
 مصرف بودن فرد و سرانجام مبادلھبودن توزیع و  صاتولید، خبودن م اععملی است کھ کل چرخھ 

	.را در بر میگیرد و این شامل گردش کاال و سرمایھ ھای گوناگون میباشد

بصورت کلی، فراورده پراکسیس نظری یعنی مشخص اندیشیده تازه را میتوان بعنوان ھمتای بالقوه 
	:رسید)	تحقق یافتھ(	تازه واقعیبھ مشخص از آن با حرکتی دیالکتیکی  و نگریست مشخص واقعی تازه

، فرد بودن ]اندیشیده تازه، خاص بودن روشھای پیاده سازی پراکسیس عملی عام بودن مشخص{[
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	و یا  }مشخص واقعی تازه

	}، فردیت نظام سوسیالیستی]عمومیت سوسیالیسم، خصوصیت انقالب سوسیالیستی{[

	

:یکپارچھطبقھ بندی  		

	:ھای اصلینظام
	]سوژه ای=>	 اجتماعی=>	 زنده=>	 شیمیایی=>	 فیزیکی[
	

	:اجتماعیھای نظام
 ]سوسیالیستی=>  سرمایھ داری=>  زمینداری=>  برده داری=>  اشتراکی اولیھ[
 

	:یسوسیالیستنظام بھ  سرمایھ دارینظام فراروی از 

پراکسیس > -] سوسیالیسم> [-	پراکسیس نظری	>-] کاپیتال> [-	شناخت[	=>	داری نظام سرمایھ[
	]نظام سوسیالیستی	=>	]عملی

	:بصورت یکجا

	=>	داری	سرمایھ	=>	زمینداری	=>	برده داری	=>	اولیھ	اشتراکی	=>	زنده	=>	شیمیایی	=>	فیزیکی[
	]سوسیالیستی	=>	]عملی پراکسیس	>-	]سوسیالیسم[	>-	پراکسیس نظری	>-]	اپیتالک>	[-	شناخت[

	
:این نوشتھ ارائھروش  	

و این بدین معناست کھ  وداز روش دیالکتیکی استفاده شسعی بر این بوده است تا در تھیھ این نوشتھ، 
در پرتو آن، دست کم در رویکرد، 	ارائھو  نگارشبیان، روش تحلیلی و 	پرتودر پژوھش آن، بیشتر 

ترین مفھوم دیالکتیکی، یعنی مفھوم عام نفی، 	بھ این ترتیب کھ از مجرد	.شده است انجامروش ترکیبی 
، کھ یکی ]مشخص، مجرد[و ]	ءکل، جز[در الیھ یکم، آغاز شده و در الیھ دوم بھ دو نوع دیالکتیک 

	.شده است)	متعین(است، خاص )	تجریدی(نفی واقعی و دیگری نفی مفھومی اساسا 
و یا سفر رفت و (ھا نظامگونھ فرایند تکاملی ھستی، بھ مراحل و در نھایت بھ 	یکی بھ تجزیھ آبشار

	برگشت 	اوبژه، سوژه[رسیده است، و دیگری بھ دیالکتیک ) ]	شناخت، پراکسیس[بھ و در نھایت ]
، از لحظات یا مراحلی کھ مورد خاصی ]شناخت، پراکسیس[رسیده  است، گرچھ در چرخھ دیالکتیکی 
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و یا اینکھ، مراحل ھر چرخھ و ادامھ آن در مارپیچ .	است، استفاده شده است]	کل، جز[از دیالکتیک 
را در خود ]	خاص	عام،[ربرد تکاملی، ھر یک ویژگی ھای خاص خود را دارد و بنابراین نوعی از کا

	.دارد
	

	نفی	-:	١ الیھ
	

	:	٢ الیھ
	]مجرد ،مشخص:	[نفی مشخص در مجرد	-
	]کل، جزء:	[اجزانفی کل در 	-
	

	:٣ الیھ
	، نفی ھای متعدد }، فرد]عام، خاص{[	-	
	نفی ھای متعدد 	،}، فرد]، جزءکل{[		-
			

}	، فرد]عام، خاص)	=>	{[عام خاص در(نفی =>	مجرد )	=>	مشخص در مجرد(نفی =>	فرد مشخص 
	]شناخت، پراکسیس}	=>	[، تاریخ]اوبژه، سوژه{[	=>
	

	:	۴ الیھ
نفی چرخھ ای )	=>	گذار	-نفی جز در جز بعدی}	=>	(فرد، ]کل، جز)	=>	{[اجزاکل در (نفی =>		فرد

	مارپیچ تکاملی=>	مراحل 
		

مراحل )	=>	گذار	-بعدی ءدر جز ءنفی جز}	=>	(فرد، ]ءکل، جز)	=>	{[اجزاکل در (نفی =>		فرد
	تکاملی فرایند ھستی

	
	:ھای پشت سر ھم تشکیل شده اند)	لحظھ	-	مرحلھ(	ءتجزیھ برخی از چرخھ ھائی کھ از جز

	]	مرحلھ آخر =>	...	=>	 ٣مرحلھ =>	 ٢مرحلھ =>	 ١مرحلھ :	[چرخھ تکاملی	-
	=>	...] ٣چرخھ =>	 ٢چرخھ =>	 ١چرخھ :	[مارپیچ تکاملی	-
	]زمستان=>	پائیز =>	تابستان =>	بھار [:	چرخھ سال	-
	]شب=>	غروب =>	ظھر =>	صبح :	[چرخھ شبانھ روز	-
	]				مرگ=>		]عشق[=>	جوان =>	بچھ =>	جنین [	-
	]جوجھ=>	تخم مرغ =>	مرغ [	-
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	]پیلھ=>	کرم =>	تخم =>	پروانھ [	-
	]غنچھ=>	شکوفھ =>	گیاه =>	جوانھ =>		دانھ =>	میوه=>	گل [	-
	]سرمایھ=>	پول =>	مبادلھ =>	کاال =>	ش ارز=>	کار [	-
	]	مصرف=>	مبادلھ =>	توزیع =>	تولید [	-
	]کل>	--جز >	--جز تر >...>	جز >	--کل ]:	[	تجزیھ، سنتز[	-
	شناخت	- 	تحلیل، ترکیب[دیالکتیک : ]	 	--مشخص ]: 	-->...--خاص > 	-->...--عام > >	--خاص >

	]یدهمشخص اندیش
	

دوگانھ و گذار	چند	با دیالکتیکیسھ گانھ ھای از فھرستی  	

	]یکسانی، گوناگونی[

	}	، وحدت ضدین ]ضدین{[

	}، یگانگی]گانگیچند{[

	}	، وحدت ]یگانگی، چندگانگی{[

	}، نفی در نفی]	اثبات، نفی{[

	}، ھستی]مفھوم، ذات{[

	}، گردیدن]ھستی، نیستی{[

	}مقیاس، ]کیفیت، کمیت{[

	}، ایده]عینیت، ذھنیت{[

	]شکل، محتوا[، ]نمود ،ذات[، ]پدیدار	ماھیت،[، ]پدیدار	،جوھر[

	}، تاریخ]اوبژه، سوژه{[

	}، اوبژه]مجرد، مشخص{[

	}، مشخص]مجرد، نفی مجرد{[

	}، مشخص]متعین مجرد، مجرد{[
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	}مثبت	، خرد]منفی	مجرد، خرد{[

	}، اثبات]تجرید، نفی{[

	}، دیالکتیک مثبت]تجرید، دیالکتیک منفی{[

	}، فرد]عام، خاص{[

	}	،فردیت]خصوصیت	عمومیت،{[

	}فرد، ]ءکل، جز{[

	}، سنتز اجزا]اجزا {[

	}، کل]اجزا {[

	}، کل]اجزا ی پشت سر ھم زمانی{[

	}	تکاملی فرآیند، ]ذارگه  زنجیر:	ھمپشت سرمراحل 	{[

	}، مارپیچ تکاملی]چرخھ تکاملی{[

	]	تکرار شونده پشت سرھممراحل :	[چرخھ تکاملی

		}یتحلیلروش 	،]تجرید ھای پشت سرھم{[

	}	بییکترروش 	،]ویژه گی ھا	ب گام بھ گامیکتر{[

	}	مشخص اندیشیده	،]ویژه گی ھا	ب گام بھ گامیکترعام، {[

	}، کلیت]کثرت	وحدت،{[

	}، فرد]یگانھ، چندگانھ{[

	}، روش دیالکتیکی]روش تحلیلی، روش ترکیبی{[

	}، تاریخ]شناخت، پراکسیس{[

	}پراکسیس، ]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی{[

	}، فردیت مصرف]عمومیت تولید، خصوصیت مبادلھ{[

	}مصرف ارزش:	تحقق	،]مبادلھ ارزشارزش،  تولید{[:	حرکت دیالکتیکی ارزش



34	
	

	]مصرف کاال>	مبادلھ کاال>توزیع کاال>تولید کاال:	[دیالکتیکی کاال	چرخھ

	]شکل ضرورِی نمود :پول، کار انتزاعِی نھفتھ در کاالھا[

ً کار مجرد {[ 	}، پول]الزم، ارزش مبادلھ	اجتماعا

	]			کار مجرد اجتماعاً الزم، قیمت[

	}، پول]ارزش مبادلھ، ارزش مصرف{[

	}، کاال]ارزش مبادلھ، ارزش{[

	]بھره بانکی  >ارزش اضافی  >ارزش [

	]ارزش، قیمت تمام شده[

	ارزش اضافی        +	ارزش متغیر +	ارزش ثابت :	ارزش

	]		ارزش اضافی، سود[

	}برده داری، ]برده، برده دار{[

	}فئودالی، ]ارباب، رعیت{[

	}، سرمایھ داری]کارگر، سرمایھ دار{[

	}، آواز]شعر، موسیقی{[

	}زمین کره، ]روز، شب{[
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