
 

  کيالکتيسم دياليماتر
  نيک آئيرنيام

  کيالکتيمقوالت د: فصل چهارم 

  مفرد- خاص-عام
  عتيرا در جامعه و طب
  ميباز شناس

  
   خاص - عام - مقوالت مفرد -٢١درس 

   ح مقوالت مفرد و عاميتوض -١
  ن دو مقولهیوحدت ا - ٢
  عام مشخص - ٣
  خاص - ۴
 ن مقوالتیک ايالکتیارتباط د - ۵
   آن هایعمل  ویت معرفتياهم - ۶
 

)١(  
 جداگانه که هر یاده هیاء و پدي اشی شماریک سو با عده بی ما از یدر برخورد با جهان ماد

ک از آن ها را از تمام یات هر ين خصوصیا. ميات خود را دارند، روبرو هستيک خصوصی
ده ها یاء و پديسه اشیگر ما با مقای دیاز سو.  کندیز میگر مجزا و متمای دیده هایاء و پدياش
آن ها نکات  دارند، در ییوندهاي هستند، پی ارتباطاتی از آن ها با هم دارایم که گروهيني بیم

  . ميابی ی می عمومیمشترک و تکرار شونده و خصلت ها
ن با شکل و قد و رنگ و يک درخت معیم مثال یري گی را که در نظر میئيهر ش  

 است که یی هایژگی وی مشخصش در مکان و زمان، دارایشماره شاخه ها و برگ ها و جا
 کند و به ی مجزا و مشخص مگری دیفقط مربوط به خود آن است و آن را از تمام درخت ها

گر ی و دی اخالقی هایژگی با ظواهر و طرز رفتار و ویا هر شخصی.  دهدیت میآن فرد
ن مشخص ي زمی محله و شهر و کشور و سراسر رویگر انسان های از دیمشخصات انفراد

ن انسان یا ایآن درخت . ابد که تنها متعلق و مربوط به اوستی ی میت خاصی شود و فردیم
  . مفرد استک ی

ده هست و در یا پدی یئيک شی که در یصیه خصايمفرد عبارت است از مجموع کل  
ن مفرد با ياما هم. ز استیده ها مجزا و متمایاء و پدير اشین رو از سايست و از هميگران نید

ر مفردها یبا سا. ده هاستیاء و پدير اشی ارتباط با سای خاص خودش دارای هایژگیتمام و
مثال آن . ه و تکرار شونده استي و نکات شبی مشترک و ارتباطات عمومی ها خصلتیدارا

گر یات صرف نظر از رنگ و شکل و قد و دي از حیدرخت مشخص، به علت خاص
ت مشترک و عنصر ين خاصی ایگر دارایاء زنده دي از اشیادیش، با عده زیمشخصات انفراد
ا آن انسان صرف نظر از ی. ستا» درخت« است و به طور عام ینياه معيعام است که گ

ک عده ی قد و شغل و زبان و سن، با ی و رنگ چشم و مو و بلندیعادات و اخالق شخص
ن که ی است و آن ایگانه ای خصلت مشترک و نکته ین داراي زمیاد از موجودات رویز

ن وجه مشترک عام او ي زند و همی کند و حرف می کند و فکر می است که کار میموجود
نجا یپس عام در ا.  دهدیف در زمره انسان ها قرار مین ردیر موجودات در ایسارا با 

  . است» انسان بودن«



 

 تواند یات مشترک مورد نظر مي و بسته به خصوصین عام بسته به درجه بندیبنابر ا  
مثال دوست شما بابک از نظر کارکردن و فکر . ابدیان شده و انعکاس يدر سطوح مختلف ب
 بابک از نظر ین مثال انسان بودن اوست ولی عام در ایعنی. تن انسان استکردن و سخن گف

 یرانیک ای ی و عاطفی و اخالقی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیهنيمحل تولد و عالئق م
 و پنج ی که بابک را با سین سطح عام عبارت است از آن خواص مشترکی در ایعنیاست 

 که یدر حال.  و مشترک استین افراد عمومین تمام اي کند و بیگر مربوط میون انسان ديليم
 کرد و ی مربوط میارد نفوس بشريليدر سطح مثال اول، خواص مشترک بابک را با چهار م

 در نظر ی بابک اگر در سطح طبقاتیعنین فرد يهم.  نمودین مي معیتعلق او را به نوع بشر
ست و کارفرما او را يد نيسائل تول کند و صاحب ویگرفته شود از آنجا که در کارخانه کار م

 منافع مشترک و واحد یه کارگران کارخانه خود وهمه کارگران داراي کند و با کلیاستثمار م
ت ين مثال عام عبارت است از خاصیدر ا. ردي گی است جزو طبقه کارگر قرار میطبقات
  . اوی طبقاتیکارگر

)٢(  
 . خود مستقال وجود نداردیبه خودعام .  هستندیکيالکتی وحدت دیمفرد و عام دارا  

عام .  مفرد وجود داردیت انسان هایق موجودیتنها از طر» انسان بودن«ت عام يمثال خاص
ون فرد يلي م٧٠اگر .  شودیدا می شمار درختان مفرد هویت عده بیدرخت از خالل موجود

  .هم نخواهد بود»  بودنیرانیا« نباشد عام یرانیا
 یوندهايست که در آن پي نیچ مفردي هیعنی. وجود ندارد» الصناب و خ«مفرد هم به طور 
مثال دوست مشخص شما بابک مسلما . ات مشترک و تکرار شونده نباشديعام و خصوص

گر یت عام دي بودن، کارگر بودن و ده ها خاصیرانیا» انسان بودن« خواص عام یدارا
ا گروه ی یئيدر هر ش. بودهم نخواهد » بابک« عام نباشد، فرد یت هاين خاصیاست، اگر ا

 امکان یگری بدون دیکی.  دهندیل ميوسته را تشکيک وحدت به هم پیاء مفرد و عام ياش
  . ستيجدا کردن عام از مفرد و مفرد از عام ممکن ن وجود ندارد و

  . عام استی دهد، مفرد شکل ضرور هستی خود را نشان میعام در مفردات هست  
ده جداگانه و خاص وجود ندارد، مگر در آن یا پدی یئيش: سدی نوینه مين زمین در ايلن  

 بطور کامل و در تمام جهات وارد ی مفرد و خاصیئي شود، هر شی که به عام منجر میونديپ
اء ياش( گر ی با نوع دی با هزاران رشته و تسمه ارتباطی شود، هر جداگانه و خاصیعام نم

  ».ابدی یوند ميپ) ده ها، روندها یپد
 نبرد و آن ها را ی متقابل عام و مفرد پیوستگي و به هم پیکيالکتیه رابطه دهر کس ب  

ا به غلط تصور خواهد کرد که عام قبل از مفرد و مستقل از مفرد یاز هم جدا و مطلق کند، 
جه مقوالت و يدر نت( ا بر عکس، باز هم به غلط عام را ی خالق آن است و یوجود داشته و حت

  .ه ذهن خواهد شمردی پاینش ساده و بیک آفری کرده و آن را تنها ینف) ن علوم را يقوان
)٣(  

 ی و ماهوی اساسیتي تواند خاصی از مفردها مشترک است می آن چه که در عده ایعنیعام 
.  باشدی و ظاهریر اساسين که غیا ای) ده مربوطه باشد یا پدی یئيت شيمربوط به ماه(باشد 

ن خواص یدر ا.  است قدش کوتاه است خنده رو است سرش مجعدیمثال دوست شما بابک مو
 دارند و قدشان کوتاه ی فرفریگر مشترک است که مانند او مویاو با هزاران و هزاران نفر د

ست، اساس يت بابک ني مشترک مربوط به ماهیت هاين خاصیاما ا. خنده رو هستند است و
 ی بودنش از نظر طبقاتیرانیا یهنين بابک از نظر ميهم.  شناساندی او را به ما نمیهست

ت ي است خاصیت عام ماهويک خاصی بودنش، ی توده ایکارگر بودنش از نظر تعلق سازمان
 مجعد و خنده یوند بابک با هزاران مويپ.  شودیت مين جا مربوط به ماهیعام مشترک در ا
ا طبقه ان بيرانیوند او با اي است اما پیر اساسي و غی سطحیونديگر پیرو و قد کوتاه د

  . استیتوده ها ماهو کارگر، با



 

ان کند، آن را عام مشخص        ي را بیت مشترک ماهوين خاصيک چنی عام یوقت  
ت يرا که مربوط به ماهی کند زی جلوه مین جا عام بصورت قانون عمومیدر ا .مي نامیم
  .  شودی مربوطه میده هایپد
 

)۴(  
 یاد میز يمقوله مفرد و عام از مقوله خاص نم در کنار ین ذکر کردي که از لنیدر نقل قول

 یعنی هستند ی مشترک را که ماهویت هاي آن خاصیست؟ اگر در مورد مفرديخاص چ. شود
گر خاص یبه عبارت د. مي کنیبرخورد م» خاص«م آنگاه با یرا در نظر آور» عام مشخص«

 خواص یش در پرتویم که به آن در نور عام مشخص در نور قانونمندیي گوی میبه آن مفرد
  .می نگری اش میمشترک ماهو

افه يشکل و ق(  اشیی مجعد و قد کوتاه و خنده روی دوست شما بابک را با مویوقت  
ن بابک را به ي همی وقتیم وليبا مفرد روبرو هست. میدر نظر آور ) یات فردي و خلقیظاهر
در نظر ) کند ين ميي تع او رای که هستیوجوه مشترک اسا( ی کارگر توده ایرانیک ایمثابه 

 مفرد یده های که در پدیلذا خاص عبارت است از عام. ميم با خا ص مواجه هستیري گیم
ن معناست  که يبه هم. ت در مفردهاي و ماهی قانون عمومی تجلیعنی. منعکس شده است

ن معنا عبارت است از وحدت یخاص در ا. ده انديخاص را انطباق عام بر موارد مشخص نام
 با عالمات و مختصات عام ین مفهوم خاص صفات انفرادیدر ا. ن مفرد و عامي بیکيکتالید

  : ن جهت يخته شده است و به همي در هم آمیماهو
  .ن مفرد و عام استيخاص حلقه رابطه ب  

  .  شودی اش جلوه گر می است که با تمام خواص مشترک ماهویخاص عبارت از مفرد
)۵(  

 رسد، ی مفردها به عام میادی و مشاهده عده زیاز بررسراه شناخت بشر چنان است که 
 یده ميرون کشيت دارد و مشترک است بيرد، آن چه که عمومي گیم انجام مي عمل تعمیعنی

روند شناخت . ابدی یت مشترک دست ميشود و به کمک منطق و تعلق، به عام، به خاص
عام (انونمند است  و قیآن چه را که ماهو) عام ها(ات مشترک ين خصوصيسپس از ب
  .  کندی و گذراست جدا میاز آن چه که سطح) مشخص
 و مشخصات قانونمند دوباره به خاص باز ی و اساسیپس  از کشف ارتباطات ماهو  

گر شناخت یحاال د. ندي بی مفرد را در نور عام مشخص همه جانبه و ژرف میعنی گردد، یم
ق ي عمیست بلکه شناختياص گونه گونه ن از خویه انبوهين مفرد همان شناخت اولیما از ا
 ی مجعد و قدیم که موئی آشنا شده بودیاول ما با بابک. ت مفرد شناخته شدهيحاال ماه. است

م که ی بردی بعد  پیگر داشت ولی دیژگیت و وي خنده رو و صدها خاصیکوتاه و صورت
  . استی است کارگر است، توده ایرانین بابک ايهم

  .  تر شده استی تر و اساسی غنیسشناخت ما از مفرد ب  
  .دهیا پدی یئيا شی ی انفرادی هایژگیمفرد عبارت است از و -
 .ده های از پدیت مشترک تعداديعام عبارت است از خاص -
 ی است و قانونمندی که ماهویت مشترکيعام مشخص عبارت است از آن خاص -

 .  کندین ميوسمت تکامل را مع
 . اشیمشترک ماهو با خواص یخاص عبارت است از مفرد -

ن ها منعکس ی شود این مقوالت معلوم می ایوستگيم ارتباطات متقابل و به هم پياز آن چه گفت
  .کننده مدارج مختلف روند شناخت ماهستند

 متقابل یوندهاي مختلف مناسبات و پیان کننده شکل هايمقوالت مفرد، عام، خاص ب  
  .عت اجتماع و تفکر هستندي ها در طبدهیگر پدیده با دیک پدیاء يگر اشی با دیئيک شی



 

ر دو ی ناپذیی جدایوستگي و به هم پیکيالکتی وحدت دینيک بر خصلت عيالکتیسم ديالیماتر
  . د دارديتأک ) یمفرد با خواص ماهو( مقوله عام و خاص 

  .ت اوستي که نشان دهنده ماهی عام است، عامی در خود دارایهر خاص  
ان یرند و درجری پذیر مييمتقابال ارتباط دارند بلکه دائما تغگر نه تنها یکدیخاص و عام با 
مثال .  شود و عام خاصی شوند خاص عام میل میگر تبدیک دی به ینيط معیتکامل در شرا

 کند و نسل اندر نسل ی در فرد ظهور میا صفت تازه ایت يدر تکامل موجودات زنده، خاص
 شمار ی خارج شده به تعداد بیت فرد زمان از صورت صفی گردد و طیبه اخالف منتقل م

بر عکس صفات عام که در .  شودیرد و به صفت عام نوع مربوطه بدل مي گیافراد تعلق م
ات رشد ی و ضروریاتي حی هایازمندي وجود دارد اگر با نیست شناسیک نوع زیتمام افراد 

ج رو به یتدر از دست بدهد آن صفات به یاتيت حي فعالیت خود را برايق نکند و اهميتطب
خ تکامل یتار. شوديده می به ندرت در افراد جداگانه دی بعدی رود و در نسل هایزوال م

  .ن گونه نمونه هاستیموجودات زنده مشحون از ا
 که به نسبت ی و رابطه متقابل در آن است که خصلتیریر پذيين تغیگر ایجهت  د  

 به نسبت گروه یرانیمثال  ا. ت خاص اسیگرید گروه دیک گروه عام است در نسبت و از دی
 و یني و چین خصلت همراه هندي همی عام است ولی صفت و خصلتیرانیون افراد ايلي م٧٠
ز فقط از ي نییاين آسيهم.  خاص استی خصلتییايره به نسبت عام آسي و غی و مغولیافغان

 نسبت به ییقایر و آفیی و اورپاییکایا عام است و گرنه همراه با آمرينظرگاه ساکنان قاره آس
  .خاص است» انسان« نسبت عام 

)۶(  
 یک بشري امر شناخت و پراتیبرا» عام، مفرد و خاص« مقوالت یکيالکتیدرک د. الف
ن ی تدوین علميم عام قوانيبا کمک مفاه. م عام سرو کار دارديعلم با مفاه. ت فراوان داردياهم
 توان شناخت که مفرد را همه ی خود میگر عام را تنها در تمام غنای دیاز سو.  شودیم

ط مشخص و یت و شرایده انگارد، فردی ها را نادیژگی تواند ویعلم نم. جانبه و مطالعه کرد
  .ردي هر مفرد را در نظر نگی و مکانین زمانيمع
 یدر روندها) یمفرد با خواص مشترک ماهو(ک عام و خاص يالکتیار مهم دي نکته بس–ب 

م و يابي رشد را بینين عي دهد قوانین دو مقوله به ما امکان میبا توجه به ا.  استیاجتماع
ده ها و رونده آن چه را یدر انبوه پد. مي و درست بنا نهی خود را بر اساس علمیت علميفعال

 تکامل را یم و جهت و طرق اساسيدا کنيات مهم و مشترک را پيم، خصوصيابيکه عام است ب
 که بر ما ییده هایاء و پدي ما را به وجود اشیواند حت تین مقوالت میتوجه به ا. مين کنييتع

ست گرا را يا حکومت فاشیده نو استعمار یمثال اگر خواص عام پد. مجهول است رهنمون شود
 حاصل یا آن کشور آگاهین ی خاص شناخته نشده آن در ایم بر جنبه هاي توانیم ميبشناس
  .ميکن

 کند تا ین دو مقوله به مبارزان کمک میا توجه به ی و انقالبی اجتماعیت هايدر فعال  
ک رشته ین اصول عام يرند و تناسب بي ها را در نظر گیژگیص داده وي ها را تشخیقانونمند
 یان های زیت انقالبين دو مقوله در فعالیک از ایمطلق کردن هر . ده ها را درک کنندیاز پد

 در نظر گرفته نشود یت عموماگر خواص مشترک و عام و ارتباطا.  آوردیفراوان به بار م
ژه وعوامل یا برعکس اگر عناصر وی ها توجه شود و یژگیو تنها به مشخصات خاص و و

 و اصول عام توجه شود در هر ی و الگو سازیی گویده گرفته شود  و تنها به کلیخاص ناد
 یگژیات و ويسم خصوصيدگمات. دیان خواهد دی زیت اجتماعي و فعالیدو حال مبارزه انقالب

 کند ی می ها را نفیژگیات و ويسم خصوصيک شکل دگماتیک الگو با ی کند و ی میها را نف
 ی ها را مطلق میژگیسم بر عکس ويونیزیکند، رويک شکل عام را مطلق میک الگو با یو 

  .  انگاردیده می را نادی عام و قانونمندیکند  واصول اساس



 

 خاطر نشان ساخته ی مبازان انقالبیان مقوالت را بری ایکيالکتیت درک دين اهميلن  
  : سد ی نویم

 کند که در هر حالت خاص ین ميي تنها اصول عام و راهنما را تعیستي مارکسیتئور  
  . شودیژه و مختلف به کار گرفته میبه طور و

ا آن انحراف را به ین یا» حالت خاص« ا به یو » اصول عام و راهنما« کم بها دادن به 
 . آوردیوجود م

 


