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)١(  

 ی را مورد مطالعه قرار می جهان مادیک از بخش هاینکه کدام ی صرف نظر از ایهر علم
 مقوله ها عبارتند از .ز هستي نیني مقوالت معین، داراي از قوانی در کنار مجموعه ا،دهد
ن مربوطه ي شوند و همراه قوانین مین هر علم تدوای، که در جریم گرهين مفاهی تریکل

  . دهندیل مياد آن علم را تشکياساس و بن
 کنند یان مياء را بيده ها و اشیجوانب پد ن ارتباطات وجوه وی تری که کلیميمفاه  
  . شودیده ميمقوله نام

ه و ا آن گروه از علوم مشابین یا مربوط به ایا آن علم ین یژه ایمقوالت علوم مشخص، و
   . هستندیم گرهين مفاهین مقوالت عام تری در چارچوب هر علم ا.ک به هم استینزد

، )سازواره( سمي، ارگانی زندگ،ک اندیزي و اتم مقوالت فیرو، جرم، انرژيمثال ن  
  . هستندیست شناسیمقوالت علم ز) سميمتابول( ست، وراثت، نوع، سوز و سازیط زيمح

ر، ي، خیاسيره مقوالت علم اقتصاد سي کار و غیروي ن،یه، کاال، پول، ارزش اضافیسرما
با، زشت، یره مقوالت علم اخالق، زي و غیی، جمع گرای قهرمان،فه، شرف، افتخاريشر، وظ

 ،شی لهجه، گو، زبان-)کيتاستت ( یبا شناسیره مقوالت علم زيو غز يمضحک، غم انگ
عدالت، قانون، مجازات،  - یره مقوالت علم زبان شناسيصرف، نحو، لغت، اسم، فعل و غ

  . توان آوردیار مين امثله بسیره مقوالت علم قضا هستند و از اي و غیبزه، دادرس
 یا آن رشته علمین ی که در ایا پژوهنده ایا آن علم تبحر دارد ین ی که در ایدانشمند  

عام و م ين مفاهی ا.از باشدي نی بیم عام و کلين مفاهی تواند از ای نم،کند یق ميکار و تحق
 که ی همه آن آگاه.له کار اوستياس علم مشخص مربوطه وسي در مقیمشترک و کل

  . گرددیان ميله مقوالت بيگردآورنده به کمک مقوله بوده و به وس
   .ستي مقدور نیبدون مقوله تفکر علم  
ن مقوالت علوم مشخص ی، تنها ای هر شناخت درستی برا،لي و تحلی هر بررسیاما برا

اء و ي که اشی در حال، مصداق داردینيچارچوب مع ک از آن ها فقط دری هر .ستندي نیکاف
ن مقوالت ی عام تر-ن مقوالت ی که ایعلم.  جهان خواص مشترک و عام دارندیروندها

 مقوالت . کند فلسفه استیان مي را در بر گرفته و ب-نه ها و رشته ها يمشترک در همه زم
  . و در همه علوم کاربست دارندت عام بودهي واقعی در سطح تمامیفلسف

 یونانیند که از واژه ی گویم» یکاتگور «یی اروپایمقوله را در زبان ها  
  .د و راهنما و عالمت آمده استیيف و تأیان و تعري بیبه معنا» ایکاتگور«



 

 ی هاین خواص مشترک و قانونمندی است که عمده ترین مفهومی عام تریمقوله فلسف  
   . کندینعکس م را میني عیده هایپد

 بشر متفاوت است و عمق ی هاییاز آن جا که در هر عصر و زمان سطح شناسا  
خ، یز در طول تاري کند، مقوله نیر ميي ها تغی ما به خواص و شناخت قانونمندی هایآگاه
ک ی و تئوریابد و در هر زمان خصلت تفکر علمی ی میق تر و کامل تري هر چه عمیمحتو

» کاال«ا مقوله ی» یانرژ«  که ما اکنون از مقولهیی مثال معنا.دینما یآن عصر را منعکس م
  .ن دو مقوله دارديش همي سال پ١٢٠ از مفهوم ی تر و ژرف تریار غني بسیم محتوي فهمیم

، ی و گسترش فرهنگ بشری تکامل شناخت انسانیخی تارین در روند طوالنیبنابر ا  
 از . شودیق تر مي آن ها پربار تر وعمیو شوند و محتیرند و ساخته مي گیمقوالت شکل م

 لذا ، کندیشتر شده و رشد مير است و هم شناخت ما مرتبا بيت متغيآن جا که هم واقع
ن ين چنيح مقوله لني توض در،ابنده اندینند، متحرک و رشد  مایت و جامد نمز ثابيمقوالت ن

مقوالت پلکان ها و .. .داردعت در برابر انسان قرار ي طبیده های از پدیشبکه ا«: سدی نویم
ده ها هستند که به امر شناخت ین شبکه پدی در ای نقاط گره، شناخت جهانیعنیز، يمراحل تم

  .» رسانندی میاریو درک آن 
ک ی ،ک پله استی شناخت باالتر در حکم ین نردبان معراج به سویهر مقوله در ا  

 شده ی گرد آوری هاییشناساله شناخت و جمع بست يک وسی ، حرکتیک سکویه گاه و يتک
 ین و اساسی تریزه کليستماتيان سيله بيق تر، وسي شناخت عمیله جستجوي مقوالت وس.است
ن شناخت يک لحظه معیانگر يعت جامعه و تفکر بيده مورد شناخت، در طبین جوانب پدیتر

   .است
)٢(  

 ی از مقوالت برای انسان ها مجموعه ایت عمليج علوم و فعالیم نتايز با تعميعلم فلسفه ن
 آنچنان ، استین مفهوم فلسفی ترین و اساسی مهم تری مقوله فلسف.ن کرده استیخود تدو
ت را، همه ي واقعین خواص کلی ترین جهات و روابط ماهوی تری است که عمومیمفهوم
  . دهدی هستند انعکاس میر دائمييده ها را که خود در تغیاء و پدياش

  . استی معرفت  انسانیم گرهين مفاهیگسترده ترن و ی، عام تریمقوله فلسف  
 و هر ی هر دانشمندیلسوف سر و کار ندارند بلکه هر شخصي فقط فی فلسفیبا مقوله ها

ن جوانب را ین مقوالت عام تری چرا که ا،ت خود با آن ها روبروستي در کار و فعالیمبارز
  . کنندیان ميکه در همه موارد مشترک است ب

  : استی شامل دو گروه اساسیستيه مارکسمقوالت علم فلسف  
 تضاد و ،ر ماده، حرکت، شعور، زمان و مکانينظ(کيالکتیسم ديالیاول مقوالت ماتر -

ن مقوالت در یا.. ) . علت و معلول، مضمون و شکل، ضرورت و تصادف،دهیت و پديماه
ر ينظ ( شناختی مقوالت تئور.ردي گینه ها مورد استفاده قرار ميه علوم و همه زميکل

ن گروه به شمار یدر زمره ا.. ) .یخی و تاری منطق،ادراک، تصور، مفهوم، حکم، انعکاس
  . رودیم
ه و روبنا یپا، ی و شعور اجتماعی اجتماعیر هستينظ( یخیسم تاريالیدوم مقوالت ماتر -

، مبارزه ی طبقه اجتماع، مولدهیروهايد، نيوه تولي ش،ی اقتصاد- ی اجتماعیصورت بند
ه ي کلین مقوالت برایا) م گرفتين درسنامه فراخواهیکه در کتاب دوم ا.. . انقالب،یطبقات

 مقوالت عام بوده و مورد استفاده همه علوم ،ی و مباحث مربوط به جامعه بشریعلوم اجتماع
 .رديگ ی قرار میمشخص اجتماع
 روند  ویت آن ها در تفکر منطقيرا که اهمید به دقت فرا گرفت زی را بایمقوالت فلسف

   .ک استيالکتین ديت قواني اهمی همتا،شناخت
 در .وسته و مرتبط هستنديگر پیکدیک با يالکتین ديک و قوانيالکتیاصوال مقوالت د  
 به تحوالت یرات کميي مثال قانونگذار از تغ. کنندیان ميان مقوالت را بين روابط ميواقع قوان



 

، ی نفی دو قانون نف، داردیان ميت را بيفيت و کين دو مقوله کمي ارتباط و مناسبات ب،یفيک
 و یجهش، تکرار و دگرگون وست و گسست، ادامه وي پ، نو و کهنه و ارتباط آن هایمقوله ها

   . شودی میان و بررسيان آن ها بي میوندهايپ
ز به نوبه خود ين نين امکان ندارد و شناخت قوانيح قوانيبدون شناخت مقوالت، توض  
 از مقوالت فلسفه است و ی که بخش،ميک را درک کنيالکتیمقوالت دت ي دهد ماهیامکان م

ن مقوالت یا. ر استیت انکار ناپذي اهمی دارایکيالکتی شناخت و تفکر دیدرک آن ها برا
ده، ضرورت و یت و پدي ماه، شکل و مضمون،مفرد، خاص، جزء و کل: عبارتند از

   .رهيغ ت  وي امکان و واقع،اريتصادف، جبر و اخت
)٣(  

 و یت عمليم آن ها و فعاليجه قرن ها تجربه انسان و تعمي نتیستيالیک ماتريالکتیمقوالت د
ده یاء و پدي خود به اشی عملیت روزانه و تجربه طوالني انسان در فعال.شناخت بشر است

ن روند ی را در ای و کلی شناسد و جوانب ماهوی کند و آن ها را می جهان برخورد میها
ش ی را به شکل مفهوم و مقوله در شعور خوین جوانب اساسیکشد و ا یرون ميشناخت ب
 یت عملي روزانه و فعالیها بار در زندگارديليون ها و ميليمثال انسان م.  سازدیمنعکس م
  .گر هستندی دیده هایوجود آمدن پد برخورد کرد که متوجه شد علت بییده هایخود با پد

 برد که معلول وجود و ی آشنا شد و پییده هایه با پدن تجربیها بار در اارديليون ها و ميليم
ن تجربه را به یه اجي نتیب بود که با انتزاع منطقين ترتیگر بوده اند و به ای دیده هایعمل پد

ن مثال در مورد نحوه ی ا.در شعور خود منعکس نمود» علت و معلول«صورت مقوالت 
 یت عمليجه فعالي عبارتند از اوال نتت دهد که چرا مقوالی نشان میبه خوب» مقوله«ش یدايپ

دا ي که انسان درباره جهان پی هستند از شناختییا مدارج و پلکان هايو شناخت انسان و ثان
اء و روندها در ين اشي بیها بار انعکاس مناسبات واقعارديلي ثمره میهر مقوله فلسف.  کندیم

   .شعور ماست
قط با غرائز خود سرو کار دارد هنوز از  که فی انسان،یانسان وحش«: سدی نوین ميلن  

 ی از آن جدا  م، گرداندیز میعت متماي انسان با شعور خود را از طب.ستيز نیعت متمايطب
  .» مدارج شناخت جهان یعنی ،ن ممتاز شدنیج او مقوالت عبارتند از مدار... شود

  .تشه انسان اسی عمل و اندیخی تکامل تار، بشریخیک تاريمنشأ مقوالت پرات
  . در شعور انسانیني عام جهان عني انعکاس قوانیمقوالت عبارتند از شکل ها

)۴(  
 ییده هایاء و پدي منشأ مقوالت همان اشیعنی . دارندینيک خصلت عيالکتی دیمقوله ها - ١

 ین و ماهوی تری موجودند و مقوالت انعکاس کلینياست که در خارج از انسان، به طور ع
 ی و واقعیني عیگر مقوالت مضمون و محتوی به عبارت د.ات آن هاستين خصوصیتر

اء و ي اشیني منعکس کننده آن ارتباطات عیشکل ذهن» علت و معلول«مثال مقوالت . دارند
د ی را پدیگری دیاء و روندهاياء و روندها الزاما اشي از اشیروندها هستند که در آن برخ

  . آورندیم
 ی ذهنیست هايده آلی مثال ا. کنندیت را انکار مت مضمون مقواليني ع،ستيده آلیفالسفه ا

 ینيت عي با واقعیچگونه مناسبات و ارتباطيمعتقدند که مقوالت ساخته شعور انسان بوده و ه
 یک شکل تفکر همزاد انسان و قالب های چون کانت معتقد بودند که مقوله ینی متفکر.ندارند

 ی مقوله را انکار میني عیز محتوي نیستیويتی مکاتب پوز. استیر خود انسانیر ناپذييتغ
 و انعکاس آن در یئين شي بی چون هگل رابطه واقعیني عیست هايده آلی از ای برخ.کنند

ده مطلق و روح یذهن را معکوس جلوه داده و مقوالت را به مثابه درجات و مراحل تکامل ا
 یو قالب اصل» اءيشمثل ا» «یخرد اله« از یگر مقوله را عالمتی دیبرخ.  دانسته اندیجهان

   . دانندیعت ميدر ماوراء طب



 

  خودی است که مقوالت پندارهایک و تکامل علوم و تجربه انسان ها حاکي پراتیول  
  .ده شده انديرون کشي بینيت عيستند بلکه از واقعيه انسان نی پایساخته و ب

  فلسفه.اء استي اشینيک عيالکتی انعکاس د،یستيالیک ماتريالکتیمقوالت د  
 آن بر شالوده انعکاس یریت و کمال پذي مقوله با واقعی معتقد به تطابق محتویستيمارکس

   .هاسته ها و رونددیدرست و هر چه ژرف تر پد
 ، جهانیت انعکاس وحدت مادين خصوصی ا.ک ارتباط متقابل دارنديالکتی دیمقوله ها - ٢

ک از ی هر .ن جهان استی ایده هایاء و پدير متقابل اشي و تأثیانعکاس ارتباط عموم
 همراه با هم . کندی را منعکس مینيا آن ارتباط عام در جهان عین ی جداگانه، ا،مقوالت

 . کنندین عام سراسر جهان همواره در حال تکامل را منعکس مي قوانی نسبیمقوالت به نحو
جهان و  ی از وحدت مادیگانه مقوالت انعکاسیستم ي س.ه استین پاي از همیوند آن ها ناشيپ
   . استیني جهان عیوند متقابل و تکامل همگانيپ

ان کننده ي کند که بی می آن ها را مطرح و بررسیبي به ترتیستيک مارکسيالکتیعلم د
   . و حرکت شناخت از ساده به مرکب استینينده ارتباطات عی فزایبغرنج

، جوانب گر، در واقعی مقوالت دیتمام» ماده« فلسفه عبارت است از یمقوله اساس  
.  کنندیان مي سازد و خواص و مظاهر مختلف آن را بی را روشن میمختلف مقوله اساس

 آنند، مقوله ی زمان و مکان اشکال هست. ماده استیوه عمده هستيش» حرکت«مثال مقوله 
 یافته و انعکاس جهان مادین درجه سازمان ی تریانگر ثمره عمل ماده به عاليب» شعور«

 یص گوناگون و جلوه هایره خصايو غ» علت و معلول«، »تيفي و کتيکم«، مقوالت است
   . کنندیان مي ماده متحرک را بیوندهاي پیمختلف و چگونگ

 یاندازه ا گر بهیکدی رابطه مقوالت به .گر وابسته اندیکدیز به يمقوالت متقابال ن  
شود و  یول م معل، علت. گردندیل میگر تبدیکدی به ینيط معیک است که آن ها در شراینزد

ن ضرورت خود ی ا. شود و تصادف به ضرورتی ضرورت به تصادف بدل م. علت،معلول
  . استینيت عي واقعیده هاین پديجه رابطه متقابل بينت
 ی دارا،ر استیر پذيي مقوله تغ.ابنده اندیر متحرک و تکامل یر پذييک تغيالکتیمقوالت د - ٣

ابنده  ی رشد یچرا که مقوالت اوال جهان ماد دارد یخچه تکاملیانعطاف و تحرک است، تار
 .نده استیابنده و فزاین جهان رشد یا معرفت ما نسبت به اي سازد و ثانیر را منعکس ميمتغ

 . تواند وجود داشته باشدیر از مقوالت نمیر ناپذييستم جامد و تغيک سین جهت هم يبه هم
ر و تکامل يي مقوالت موجود را تغند وی آفری میک دائما مقوالت تازه اي علوم و پراتیترق
   . دهدیم
جه يک که خود نتيالکتی دارند، مقوالت دی و معرفتیم عمليت عظيک اهميالکتیمقوالت د - ۴

 ی شوند و رشد مید می پدی اجتماعیخیان تکامل تاریجر ک و تکامل را شناختند دريپرات
ر در تکامل ي تأثی، براک و شناخت انساني پراتیت فراوان برايش اهمی به نوبه خو،کنند
 یده های دهند که در کالف بغرنج پدی آن ها به انسان امکان م. دارندی اجتماع- یخیتار
ده ها و نظم و یاء و پدي متقابل اشیعت و اجتماع سر درگم نماند و رابطه و وابستگيطب

 یعملت يب با شناخت خود دست به فعالين ترتیابد و به ای تکامل آن ها را در یقانونمند
ع، ي افق وس،د روشنی تر مقوالت دی هر چه غنی آموختن محتو.ز بزنديت آميهدفمند و موفق

 .  دهدیتر به ما مت موثريق تر و فعاليخت باز هم عم مداومت شنایله کاربر برايوس
م کرد و ي را مطالعه خواهیستيالیک ماتريالکتین مقوالت دی از مهم ترینده برخیدر نه درس آ

  : که د یم ديخواه
  .ک هستنديالکتین دي با قوانیوند دروني پیمقوالت دارا -
  . هستندی واقعی و محتویني مضمون عیمقوالت دارا -
  . کنندیفا می را در روند شناخت ایتيژه و پر اهمیمقوالت نقش و -



 

م ي مجرد و مفاهیم هاي مشخص به تعمیده های از پدیمقوالت عالمت ارتقاء شعور انسان -
  .دعام هستن

  .م هستندي درک و تعمیده ها با روند منطقی تکامل پدیخیمقوالت مظهر انطباق روند تار -
 


