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 شناسايی واقعيت مکاتب فلسفه عالوه بر پاسخ به مسئله اساسی فلسفه از طريق چگونگی شيوه
اين مسئله مهمی در فلسفه است زيرا برای . و اسلوب تفکر و پژوهش ازهم متمايز می شوند 
  .لسفی اسلوب دارای اهميت خاصی استراه بردن به حقيقت و تدوين يک سيستم فکری ف

   
)1( 

 اسلوب يعنی شيوه برخورد و پژوهش و پراتيک انسانی برای فرا گرفتن و ؟اسلوب چيست
  . ختن يک موضوع معينشنا

ما انسان ها چه در فعاليت های مادی چه در تحقيقات علمی ، چه در جريان شناخت و چه در 
اما به جز .  و وظايفی برای خود معين می کنيمطی مبارزه اجتماعی خود هدف هايی داريم

 و تشخيص درست هدف و تعيين دقيق وظيفه مسئله بسيار مهم پيدا کردن راه درست و مناسب
اسلوب در . به اين هدف ها و اجرای وظايف استتعيين شيوه کار و عمل برای رسيدن 

، مجموعه موازين و روش ها و شيوه ها چه رت است از همين راه رسيدن به هدفحقيقت عبا
  .  تئوريک و چه برای فعاليت پراتيکبرای تحقيق

اس زيست شندانشمند . رای شيوه بررسی مخصوص به خود استمثال هر علمی دا  
، از سيستم ها، مقوالت و وسايل ويژه ای استفاده می کند و راه پژوهشی خاصی را می پيمايد

يده های فيزيکی رعايت     دانشمند فيزيک دان موازين و قواعد ويژه ديگری را در تحقيق پد
اسلوب همان طور که يک نفر شيميدان برای شناختن ترکيب يک جسم بايد حتما با . می کند

يک نفر جامعه شناس يا يک مبارز انقالبی هم بايد اسلوب تحليل . جزيه شيميايی آشنا باشدت
بيکن فيلسوف . ی يا پيکار خود آن را به کار بردپديده های اجتماعی را بداند و در بررس

مقايسه کرده و » چراغی فرا راه يک رهنورد« انگليسی به درستی اسلوب را با ماترياليست
در ظلمت شب  باشد همچو مسافری است که مندی که فاقد يک اسلوب پژوهشدانشمی نويسد 

  . عصا زنان راه می جويد
خصلت پديده های مورد مطالعه اسلوب در هر رشته و زمينه ای وابستگی کامل با   
مثال اسلوب فيزيک با شيمی و يا اسلوب زيست شناسی با جامعه شناسی کامال متفاوت . دارد
ز  اسلوب ها وابسته به ماهيت پديده های مربوط به موضوع و ناشی اهر يک از اين. ستا

به عبارت ديگر اسلوب درست در هر زمينه ای از . قوانين خاص زمينه مورد نظر است
انتخاب اسلوب . وند های آن زمينه سرچشمه می گيردسرشت و طبيعت اشياء و پديده ها و ر

واضح است آن اسلوبی . ا داراست موضوعی اسلوب خويش رهر. درست خودسرانه نيست
درست و علمی است که با قانونمندی ها و سرشت پديده های مربوطه تطبيق کند و انسان را 



در پژوهش علمی يا در فعاليت عملی رهبری نمايد و منعکس کننده قوانين عينی حيطه مورد 
  . نظر باشد 

)2(  
ص بايد با موضوع خاص فلسفه اين اسلوب خا. می باشدفلسفه نيز دارای اسلوب خاص خود 

  . خود در برگيرد» بود« و در تمام مجموع خويش  تطبيق کند و بتواند جهان پيرامون را در
ی عملی اسلوب فلسفی در طول تکامل تاريخ، با تعميم نتايج پيشرفت های علوم و فعاليت ها

لوب ديالکتيکی و يکی اس:  اساسی وجود دارددر فلسفه دو اسلوب. انسان ها تکامل يافته است
  .ديگری اسلوب متافيزيکی

ان نظريات خود و برای ترسيم به عبارت ديگر سيستم های فلسفی گوناگون برای بي  
  .به دو اسلوب فلسفی متوسل می شوندده جهان، به طور عم

   
آن ها که پديده های جهان را به هم مربوط می دانند و آن ها را در ارتباط متقابل و تأثير  ـ 1
ابل می بينند و جهان و پديده ها و روندهای آن را در حال تغيير و تکامل دائمی در نظر متق

  . رند دارای اسلوب ديالکتيکی هستندمی گي
آن دسته ديگری که جهان را مرکب از اشياء و پديده های مجزا از هم می شمرند که به  ـ 2

و سکون هستند يا تغييرات آن ، در حال رکود ندارندهم مربوط نيستند و در يک ديگر تأثير 
  .اسلوب متافيزيکی استفاده می کنند، از مکرر و دور زدن های يک نواخت استها تکرار 

  
عه ديگر متفکری را نمی توان يافت مالبته در حال حاضر در شرايط تکامل سريع علوم و جا
وب زير پوششی از لقاعدتا اين اس.  باشدکه مطلقا از اسلوب اخير استفاده کند يا بدان معترف

گير و مثله شده ای که انديشه فلسفی ايده آليستی گاه با اسلوب ديالکتيک همراه بهره گيری ناپي
مثل  (  طرز تفکر متافيزيک همراه می شود ماترياليسم نيز گاه با.)مثل سيستم هگل(است 

خود به وه انتخاب اسلوب ديالکتيکی گاه به عال). سيستم ماترياليست های قرن هيجده فرانسه 
. لکتيکی تکامل طبيعت و جامعه نيستخودی است يعنی مبتنی بر درک آگاهانه قوانين ديا

نمونه يک چنين اسلوب ديالکتيکی را در عقايد فلسفی هراکليت فيلسوف بزرگ يونان باستان 
ی است رد زيرا آب جاردر يک رودخانه دوبار نمی توان شنا ک: او می گفت. توان يافتمی 

  .»همه چيز جريان دارد، همه چيز حرکت می کند « . و همه چيز در آن نو می شود
  

)3(  
 اسلوب فلسفی ديالکتيک دستاوردهای دانش بشری و فعاليت انسانی را در بر گرفته و به آن

  . ها عموميت می بخشد
ران فن مباحثه که از راه پيدا در آن  دو.  زبان يونانی قديم گرفته شده استواژه ديالکتيک از

 ،رفت  طريق يافتن حقيقت به شمار می وکردن تضادها در گفتار حريف و غلبه بر آن
بعدها اين فن را به . )يالکتيکه به معنای گفتگو و بحث از واژه د. ( ديالکتيک ناميده می شد

  .مفهوم اسلوب شناخت واقعيت به کار بردند
 جهان و ، درکه همه چيز در پيوند و تکامل استتکی است اسلوب ديالکتيکی بر اين اصل م

ه است ، نابود می شود و عنصر نو بالندتمام مظاهر هستی، عنصر کهنه رو به زوال می رود
سرچشمه و منبع اصلی اين نوزايی و تکامل اين حرکت . و می رويد و شکوفان می شود

گفتيم .  خود اشياء و پديده هامداوم و جنبش و جوشش عبارت است از تضاد داخلی و درونی
که اسلوب فلسفی ديالکتيک از آن جا که در درجه اول يک اسلوب پژوهش و يک شيوه 
ترسيم و توضيح جهان است می تواند هم توسط يک فيلسوف ماترياليست به کار برده شود و 

يک علمی  که تنها آن اسلوب ديالکتـ و مهم اينجاست ـولی . توسط يک فيلسوف ايده آليستهم 
يعنی تنها در يک سيستم فلسفی . ی از ديالکتيک عينی و واقعی باشداست که انعکاس



جامعه و  جنبش جاودانی طبيعت و ، انعکاس تکامل دائمی وماترياليستی اسلوب ديالکتيک
  .تنها به اين صورت علمی است . تفکر بشری است
 های ساير علوم آن است که ، اسلوب خاص فلسفی است و تفاوتش با شيوهاسلوب ديالکتيکی

 در ،در هر يک از علوم اسلوب مربوطه کليد درک و پژوهش پديده های همان زمينه است
حالی که اسلوب ديالکتيکی از آنجا که بر ديالکتيک بمثابه علم قوانين کلی حرکت و تکامل 

 هانج طبيعت و جامعه بشری و تفکر علم ارتباطات و هم پيوندی های کليه پديده ها در
ک برای کليه علوم در همه زمينه های شناخت بشری يمتکی است شالوده متدلوژ) انگلس(

  . است 
اسلوب ديالکتيکی ماترياليستی اسلوبی است علمی و پی گير و عام، يعنی کليد درک و راه 

، يعنی شيوه برخورد ر در تمام بخش های سه گانه طبيعت، جامعه و تفکر استپژوهش و تغيي
در اين معنا و با اين دامنه گسترده اسلوبی است که . مجموع خود است ک جهان درو کليد در

  . کس و انگلس آن را تدوين کرده اندمار
 اسلوب ديالکتيکی در فلسفه انعکاسی است از واقعيت حرکت، تغيير و تکامل ديالکتيکی در

 در به هم پيوستگی اين اسلوب همه اشياء و پديده ها و روندها را. جهان و هر چه در آن است
  .نوزايی و تکامل  خود نظر می گيردخود و تأثير متقابل در حرکت دگرگونی 

  
)4(  

بايد توجه داشت که در اين . (  نقطه مقابل اسلوب ديالکتيکی استاسلوب متافيزيک درست
البته . بحث مقصود اسلوب متافيزيکی است که اصطالحی است متضاد با اسلوب ديالکتيکی

به معنای ماوراء الطبيعه که زمانی اصوال به » متافيزيک« مفهوم ديگر اين واژه در اينجا 
متافيزيک به مثابه اسلوب فلسفی يا ).  کار برده می شود در مد نظر نيستمعنای عام فلسفه به

کند يا منکر ارتباطات و به هم پيوستگی ها می شود يا  حرکت و پيدايش نو را انکار می
اده تغيير مکان اجسام در فضا محدود می کند يا ارتباطات را سطحی، حرکت را به مفهوم س

اکنون که کشفيات عظيم دانش بشری اجازه انکار مستقيم تکامل و . اتفاقی و خارجی می داند
دهد اسلوب متافيزيکی چنين می نماياند که تکامل يعنی فقط افزايش و کاهش  پيوند را نمی

  . داشته بدون آنکه عاملی واقعا نو پديد آيد کمی يا تکرار آنچه که قبال وجود 
به ويژه اسلوب متافيزيک در حال حاضر وجود تضادهای درونی را به مثابه سرچشمه تکامل 

  .نفی می کند 
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