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 خاص و عام ارتباط یعنیم ی که قبال مطالعه کردیستم با مقوالتيس م جزء و کل ويمفاه  
   .ک دارندینزد

)١(  
 یل مي که آن را تشکییاجزا  از،است) یاستروکتور (ی ساختاری دارایده ای و پدیئيش هر

ب ي ترک،وند دارنديده و با هم پا به آن شکل در کنار هم گرد آمین ی که به ایدهند و عناصر
وند يه نوع پن کیم و بسته به اي نامین اجزاء را کل می جمع تمام ا.افته و ساخته شده استی

 با هم در ارتباط باشند کل ها را به انواع یاشد و عناصر متشکله به چه نحواجزاء چگونه ب
  .مي کنیم ميمختلف تقس

 وجود یضرور  وی درونیوندين آن ها پي باشند و باء و اجزاء به طور ساده گرد آمدهياگر اش
ن يوند بيافته است که در آن پي سازمان نین صورت جمع حاصله انبوهینداشته باشد در ا

 خارا و یک صخره مرکب از انواع سنگ های مثال . استیخارج  ویعناصر متشکله تصادف
ن ی ا. متفاوت استی مختلف و نسبت هایب هايره با ترکي و شن و ماسه و گچ و غیمعدن

 ی خارجیوندي با پیط تصادفی و متفاوت آن ها بر اثر شرایبات اتفاقيعناصر ناهمگون و ترک
 ین اجزاء درونین ايوند بي پ. در آمده اندیدر کنار هم قرار گرفته اند و به صورت صخره ا

  با مشخصات متفاوت شاگردیک کالس درس مرکب از تعدادی: گری مثال د.ستيو ضرور ن
جمع شده اند ) کل( ن کالس درسین عده دانش آموز در این امر که ای ا.است) اجزاء(

 یک محله و در خانه های آنان در ی از سکونت خانواده هاین تصادف ناشی است و ایتصادف
 موجب گرد آمدن آن ها درست یچ علت ضروري ه.)ی خارجیوندهايپ( ک به هم است ینزد
» کل «یلي باشند و از لحاظ تحصیگری دوانستند در کالس تین کالس نشده آن ها میدر ا
 یکي مکانیوندين کالس را تنها پین نظرشاگردان گرد آمده در ای از ا.ل دهندي را تشکیگرید

   . به هم متصل کرده استی و خارجیتصادف



 

ن يک چنیم و قاعدتا خواص يان خویم»  نظمیافته و بيکل سازمان ن« را ین انبوهيک چنی
وند ي پیدارا» اجزاء«متشکله آن و در آن » اءاجز«رت است از جمع خواص عبا» کل«

   .ستندي نیکيالکتیقانونمند و روابط متقابل د
در ) ستي نیکيالکتی ارتباط دصلچون حا(ست يگر مورد بحث ما نیه دن حالت کیبه جز ا

مل ن اجزاء عمل و عکس العي ب. هستندی ضرور داخلیوندهاي پیدارا» اجزاء» «کل«ک ی
  . وجود داردی و قانونمندیوند دروني و پیوابستگ
 ی از جوانب اساسیکیک کل ین اجزاء در ي بیوند دروني و پیکيالکتی ارتباط دیچگونگ
 یاضیگر جمع رید» کل«ات ي که خصوصیبي به ترت، کندین مييده را تعیا پدی یئي شیهست

ات الکترون ها و يات اتم جمع ساده خصوصين که خصوصی کما ا.ستين» اجزاء«خواص 
م که خود آن ي نامیستم مي را سین کليک چنی .ستي موجود در آن نیپروتون ها و نوترون ها

  :  شودیم مي تقسیبه دو شکل اساس
 ،یاسيک حزب سی ،یستم عصبي س،)سلول زنده(اته یک ی، ک ملکولی ،ک اتمی -

اء و ي از اشیته اوسين ها مجموعه به هم پیک از ای هر .می را در نظر آوریمنظومه شمس
 به هم ی درونیوندي اجزاء آن ها را پ، دارندی به هم وابستگیژه ایروندها هستند که با نظم و

 ین کليک چنی.  استیر تکامليک سیش آن ها ثمره یداي دهد و پی کند و سازمان میمتصل م
  .مي خوانیم» ا منظومیافته یکل سازمان «را 

اء و اجزاء متشکله آن و هم وابسته يت به خواص اش هم مربوط اس،افتهیخواص کل سازمان 
از ثبات و » افتهیکل سازمان «ک یعناصر متشکله . ن اجزاءی ایوندهاياست به خصلت پ

   .گر برخوردار هستندیکدی در ارتباط متقابل با یني معیمداومت نسب
ا جامعه در نظر ی، یست شناسیدر ز» نوع«ک یا یا سازواره انسان یسم يگانار -

ن ها چنان مجموعه ی ای منته.مياء و روندها روبرو هستي از اشی باز با مجموعه ا.میآور
ک ی .ميافته بدانی کل سازمان یم آن را مرحله عالي توانی است که میافته ایبغرنج و تکامل 

ه نحو بغرنج با هم  هستند و بی و عضویوند دروني پی را که اعضاء آن دارایستمين سيچن
ک عبارت ين گونه کل ارگانی خاص ایژگی و.مي خوانیم» ا منظمیک يارگانکل «در ارتباطند 

   . اجزاء آنیی و خودزایی خودرویاست از تکامل درون
ن ی مختلف اجزاء صورت گرفت و ایوندهاي مالک پی کل به انواع مختلف از رویم بنديتقس

ت ياء چه اهمن اجزی ایاوندهي دهد که نه فقط اجزاء هر کل بلکه شکل و خصلت پینشان م
کل « ست و يستم نيکه س»  نظم یکل ب «ی توان اسامین گروه ها می ای برا.ارد دیفراوان

 و موضوع بحث ما یکيالکی ارتباط دیستم بوده و دارايکه س( » کل منظم« و » منظوم 
 را در نظر داشت که عبارت ید تفاوت اساسی در هر حال بای ول.شنهاد کرديرا پ) ستند ين

درمورد ) افته ي نظم و سازمان نیانبوه ب ( ی و تصادفیوند خارجيدر مورد اول پ: است از 
وند متحرک يو در مورد سوم پ) افته یستم در مرحله سازمان يس(  و ضرور یوند درونيدوم پ

  ).ک ي در مرحله ارگانیستم عالي سیبرا( و خود زا 
)٢(  

 ی دستگاه گردش خود را می تمام مثال. تواند خارج از اجزاء خود وجود داشته باشدیکل نم
ک کل یره يفه و غير مجموعه ارگان ها از نظر ساخت و عمل کرد و وظیتوان نسبت به سا
. اهرگ ها درست شده استي و سیرگ های مو،ر قلب، سرخرگ هاي نظییدانست که از اجزا

ک یست ين) قلب و رگ ها ( » اجزاء خود«خارج و جدا از ) دستگاه گردش خون( ن کل یا
 یب خاصي است که الکترون ها به ترتیکل.. .اتم مرکب از نوترون و پروتون و الکترون و

اجزاء متشکله آن را .. . مختلف آن و در هسته اش پروتون ها و نوترون هایدر مدارها
ک ی .وند خاصيب و پين اجزاء در ترتی کل اتم عبارت است از وحدت ا. دهندیل ميتشک
 با هم یوند منظم و دروني پی از نت ها که داراینياز نظم مع عبارت است یقي موسیملود

ن آن ها است که ي رابطه ب. دهندیل مي مربوطه را تشکیهستند و اجزاء مختلفه کل ملود



 

ک يوند ارگاني به مثابه کل عبارت است از پیاسيک حزب سی .سازدي مربوطه را میملود
، ارگان یالتيدر مدارج مختلف تشکته ها ي، کمیر اعضاء متشکل در حوزه هاي نظییاجزا
  ...است آن و کارنامه و برنامه عمل آن وي و سیدئولوژی ا،ی مرکزی رهبر، گوناگونیها
   . سازدی را در رابطه با کل مشخص میئيب مقوله جزء شين ترتیبه ا

ا ی دریا شود ولی دری درست است که قطره قطره جمع گردد وانگه.ستيکل جمع ساده جزء ن
) ستیط زيمح( کیدئولوژی و اییايک عامل مهم جغرافیست بلکه يگر تنها قطره ها نیکه شد د
ست بلکه جامعه يگر فردها نی درست است که جامعه جمع افراد است اما د. استیو اقتصاد

  ... وی طبقاتی و نبردهای اقتصادیاست و صحنه بحران ها
 یکی است که یی روندهااء وين اشي بیونديانگر ارتباط و هم پيمقوالت کل و جزء ب  

اء و يوسته از اشياز آن ها به مثابه کل بغرنج وجامع و واحد عبارت است از جمع به هم پ
 در درون کل با یژه ایب وي دهند و اجزاء به ترتیل مين کل را تشکیروندها که از اجزاء ا

   .هم ارتباط دارند
 متقابال       ،د نداردست و بدون آن ها وجويهمان طور که کل جدا از اجزاء خود ن  

 قلب خارج از دستگاه مربوطه .ز کل وجود دارديک از اجزاء نی توان گفت که در هر یم
 ی نت خارج از ملود،ژه به گردش درآوردن خونیله ويک قطعه عضله خاص است نه وسی

مان و ي سی بالکن خارج از ساختمان مقدار،یب کننده ملوديک صدا است نه ترکیمربوطه 
  .یک معماری از یت نه بخشآهن اس

 ارتباط ی که دارایی از عناصر و اجزایوسته ايستم عبارت است از مجموعه به هم پيس
ط مجاور و ی نسبت به شرا،رامونيط پيک کل واحد را نسبت به محی بوده و یضرور و داخل
  .دهديل ميستم ها تشکير سینسبت به سا
قرار »  نظمیافته و بيازمان نکل س«ا ی یادفمفهوم توده انبوده و تصستم در برابر يمفهوم س

 مقوالت . شودیخود درست م» اجزاء«است و از وحدت » کل«ک ی یستمي هر س.دارد
   . سازدیستم را مشخص مي مفهوم سیمحتو» جزء«و » کل«
ن ي و ضرور بیوند درونيافته بوده و پی اجزاء سازمان ی است که دارایستم آن چنان کليس
  . آوردیستم به وجود مي سی را برایژه و تازه ای وی است که خصلت هاین اجزاء به نحویا

عت و جامعه و تفکر نشان داده و موضوع ي مختلف را در طبیستم هايعلوم مشخصه وجود س
   . دهندی قرار میبررس

)٣(  
 اجزاء تحت الشعاع عمل کل قرار دارند  .ن کننده استيين کل و جزء کل عامل تعيدر رابطه ب
ر کل و ير تأثی است زی خود را دارد و مقوله خاصیت نسبین حال که فردي در عیهر جزئ

ا نه یک کل باشد ی از یده اگر جزئیا پدی یئيک شی . گرددی است که در آن واقع میستميس
ب ملکول ياخل در ترکدک اتم یک اتم آزاد با ی . کندیدا مي پیخصلت و نقش کامال متفاوت

 با همان یش به کلیر مشخصات فردیافه و شغل و سن و سايبک با قبا. کامال با هم متفاوت اند
ف ین جزء وظای به مثابه ا،ک کل تفاوت داردی از یبابک به مثابه عضو حزب به مثابه جزئ

 یز می بابک متمای او را از فرد معمولی دارد که به کلییت هايت و مسئوليو حقوق و شخص
ا ین ی در ایا آن ملودین ی مشخصش در اینها کامال با همان نت در جا تیقيک نت موسی .کند

   . کندیف فرق مي وتصنیآن سمفون
که » یکل«به » ستميس« وابسته است به یبه طور اساس» جزء «ی و خصلت هایژگیو

  . از آن استیبخش
ر ی مختلف به خاطر نوع رابطه اش با سای تواند از نظرگاه هاین ميده معیا پدی یئيک شی

«  از کل یجزئ) یهنيلق معت(ک نظر ی تواند از یبابک م. ا آن کل باشدین ی از ایاجزاء جزئ
از نظر » کارگر« از کل یجزئ) یطبقات(گر ی از نظرگاه د.شمرده شود» یرانیا



 

ست ینوع ز (ی از نظرگاه بزرگتریو حت» یتوده ا« از کلیجزئ) ی سازمانیوابستگ(گرید
   .باشد» نانسا«  از کل یجزئ ) یشناس

   . هستندیمقوالت نسب» جزء«و » کل «
گر و به ی شود از نظرگاه دیمحسوب م» کل«ر اجزاء خود یآنچه که از نظر رابطه با سا

 دهد       یل مي را تشکیستم باالتري سیگری و از آن جا که همراه با عناصر دیگرینسبت د
 انسان خود ،ییاياست از کل آس ی مثال خود جزئیرانی ا.یگری باشد از کل دی تواند جزئیم

 اتم که کل بود مرکب از مجموعه نوترون ها و پروتون ها و . است از کل جانورانیجزئ
ن ملکول خود به نسبت مثال ی و ایب ملکوليک ترکی است در ی خودجزئ،رهيالکترون ها و غ

است نسبت ز جزء ياخته نین یک جزء است و ایتواند باشد  ی از آن میکه بخش) سلول(.اختهی
ستم گردش خون که خود کل بود نسبت به ي س.ا فالن برگیک بافت مثال در فالن عضله یبه 

سم بدن ي است از ارگانیش جزئیبه نوبه خو) ره يقلب و رگ ها و غ( اجزاء متشکله اش 
.. . وی و عضالنی و استخوانی و گوارشی مخلف عصبی که مرکب از دستگاه هایانسان
سم بغرنج جامعه ي است ازارگانی بود نسبت به اجزاء متشکله اش جزئ حزب که خود کل.است
 یی روبنای و نهادهایدي و امور تولیر انواع طبقات اجتماعي نظیگری همراه با اجزاء دیبشر

  ...رهيو فرهنگ و علم و غ
 ی قرار دارد و جزئی تر و بغرنج تریستم عاليستم پست تر و ساده تر درسيهرس  

 هستند از کل ی همه آن ها جزئ،مين گرفتي ها را تازه همه از کره زم مثال. آن استیبرا
ن و يک کهکشان معی از یز خود جزئين نی و ایست از منظومه شمسين که خود جزئيزم
ستم ها ي از سیعت را به مثابه سلسله مراتبي علوم معاصر سراسر طب.انی پاین طور تا بيهم

  . کندیمطالعه م
  . مع تر استک کل جاي از ی جزئیهر کل

ک کل ی از ی جزئ،ن کلی را در نظر آورد بازهم همواره ایشه ما کل جامع بزرگیهر قدر اند
   .ان استی پای جهان ب.بزرگتر و بزرگتر خواهد بود

)۴(  
 ی خود را از دست میک رشته از خواص اساسیاجزاء در خارج از کل مربوطه نه تنها 

ن ي مشخص و معیفيا حفظ کرده و از نظر کت خود ري تواند شخصی بلکه اصوال نم،دهند
رج از دستگاه گردش خون، بالکن خارج از قلب خا ،یمانند نت خارج از ملود. (باشند

   .)ساختمان 
هر اندازه هم » جزء«ت هر ير و فعاليگر وجود وعمل و تأثی دین حال و از سويدر ع

ک یز اجزاء  ای است حذف برخیت و بروز خصلت کل ضروری موجودیکوچک باشد برا
 ی تواند تمامی جابه جاکردن اجزاء موجود میا وارد کردن اجزاء نو در آن و گاه حتیستم يس
  . به وجود آوردیر جدييا در آن تغیستم را عوض کند يس

ن کل و يوند و عمل متقابل هستند و هم بي پیستم هم اجزاء متشکله دارايک سین در یبنابر ا
   . داردوند و عمل متقابل وجودياجزاء پ

 آنها . متقابل استیونديک ازاجزاء پین کل و هر ي بلکه ب،ک کلین اجزاء ينه فقط ارتباط ب
   .ک هستنديالکتی دیگانگیدر 

ن ی ای منته.رهي حافظه، دقت و غ،مي مجموعه است از محسوسات، مفاهیمثال کل شعور بشر
 اجزاء بدون یدف و تصای خارج،یکي مجزا و در کنار هم قرار گرفتن مکانیک گردآوری

ک یوسته و در هم بافته است که در آن هر يک کل به هم پیست بلکه يارتباط هر جزء با کل ن
ک وحدت ی آورد که ی کل و جزء را به وجود میگانگیر خود را دارد و ياز اجزاء نقش و تأث

   . استیکيالکتید
 در ی هر جزئ.ند کیل نمي مستحیگریک جانب را در دین حال يک در عيالکتین رابطه دیا

   . از آن استیناش» جزء« مشخصی هایژگی است وی استقالل نسبی نوعیدرون کل دارا



 

   .ن استين کل و اجزاء آن چنيقانون مناسبات ب
 جزء یبر رو» کل«ر و عملکرد عمل ي تأث،ک تر و بغرنج تر باشدیوند اجزاء نزديقدر پ هر
   . جزء کمتر استی نسبی و خود بودگین استقالل عمل نسبیبنابر ا شتر ويب

 ی میم درونيا با تنظی که آن ها را خودکار ییستم هاي سیکيالکتیدر عصر ما مطالعه رابطه د
 ،کيبرنتي سین هايا ماشیسم موجود زنده ي مثال ارگان.ابندی ی مینده ایت فزايم، اهمينام

  .  هستندییستم هاين سيشمارگرها چن
 آن را در ی و بخش های فرعیستم هاين سي جزء بن کل وي بیکيالکتیوند دين شکل پیبرتر
 افته وی سازمان یستم به نحو عاليک سی یعنی ،ا سازوارهیسم يک ارگانی .ميابی یسم ميارگان

در وهله نخست مرکب از اجزاء ) یسم جامعه بشرياارگانی یسم بدن انسانير ارگانينظ(منظم 
 یک با تمام بغرنجی که فرییعضا ا. است– اعضاء –ست بلکه نخست مرکب از ارگان ها ين

 . بغرنج و متقابلندیونديگر در پیکدیش با یژه خویخود و اعمال مشخص وبافت و ساخت و
بات يستم ها و بخش ها و ترکي با سیک را جامعه بشريک کل ارگانین شکل ی تریعال

 یبه ما عرضه م...  ویی با خانواده و دولت و طبقات وعوامل روبنا، مختلف آنیاجتماع
ستم ها است و هر يک کل که از درون مجزا به بخش ها وسی جامعه عبارت است از .دارد
ش و یداي پ. استی فرعیستم هاي تابعه و سی به نوبه خود مرکب از بخش هایستمي و سیبخش

 روند یعنیوند دهنده اجتماع يب کننده و به هم پير عامل ترکير تأثیک از آن ها زیرشد هر 
   .ردي گیم صورت ید ماديتول

ت و سمت ي کنند ماهین ميي تکامل کل اجتماع را تعی که راه و سمت عمومین عموميآن قوان
ستم ين اجزاء و اعضاء و سی ایونديبه هم پ. ندی نماین مييک از اجزاء آن را تعیتکامل هر 

  .شتر و قاطع ترير کل بر آن ها هر چه بيجه تأثيق است و در نتي، بغرنج و عمی درونیها
)۵(  

ه و یق تجزی ما از طر. در امر شناخت کاربرد دو مقوله کل و جزء فراوان و ضرور است
ک سو و ی اجزاء از یوندهايم و خصلت پي دهیک کل را مورد مطالعه قرار میل اجزاء يتحل
 یک کل پی توان به خواص ی می هنگام.مي کنیگر را کشف می دین کل و اجزاء از سويب

ب يترک یت وخواص اتم وچگونگي ماه.ميدانسته باش ء آن راعت و خواص اجزايبرد که طب
 یب آن ها با هم تا موقعي ترکیت و خواص اتم وچگونگي ماه.ميب آن ها را دانسته باشيترک

ت و ي ماه.ن اجزاء کشف نشده بود نامفهوم بودیکه اجزاء متشکله هسته و پوسته اتم وخواص ا
دار شد که اجزاء متشکله آن وخصلت ی پدیامک کل هنگی به مثابه یه داریخواص نظام سرما

 ارزش توسط مارکس کشف شد  استثمار واضحی و چگونگیرزش مصرفد کاال و ايکار و تول
 به نوبه . مورد مطالعه قرار گرفتیه داری جامعه سرماییو در پرتو آن جوانب مختلف روبنا
 توان نور یاخت کل مستم وشني در سی جاری های قانونمندیخود و در جهت متقابل در پرتو

شه يد همی مطالعه جزء با.ک از اجزاء و عناصر مرکب انداختی بر شناخت هر یشتريب
   .ک فراوان استیت متدولوژي اهمین دو جانب مسئله دارای ا.رديعت کل را در نظر گيطب

 یستم احراز ميک سی در ،سميک ارگانی که در یینقش ارگان ها و اجزاء وابسته است به جا
 نقش . از آنندین ها جزئی است که ایعت کليژه هر جزء وابسته به طبی ساخت و نقش و.کنند
دستگاه ( که جزء آن است یستميفه آن را جزء در رابطه با سيرگ ها و ساخت و وظیمو

جدا از ارتباطات  ) یبدن انسان( سم مورد بحثي ارگانینه عموميوجز در زم) گردش خون
 .ن استيده ها وروندها چنی درمورد همه پد.مون مطالعه کردرايط پي جدا از مح، اویاجتماع

ت ي اهمی دارایده و روندین کل و جزء در شناخت هر پدي بیکيالکتیکشف و درک ارتباط د
   .خاص است

  :نه قابل ذکر است ين زمیسه انحراف در ا
ر روابط ي تأث،ژه در مورد انسانی به و. کندیسم جزء را از کل مجزا ميده آلیا -

 ی مدع،ردي گیده می تواند وجود داشته باشد نادی را که بدون آن ها انسان نمی واقعیاعاجتم



 

 یستم هايس(ستم ها يکروسيامل، جدا از همه م جدا از همه عو، انسان استمنمطالعه 
  . کندیست میکه انسان در آن ز)  بزرگ وبزرگ تریستم هايس(ستم ها يو ماکرو س) کوچک

 اجزاء           یحاصل جمع کم  کل را تنها مجموعه ویکي و مکانیسم سطحيالیماتر -
 .  داندیت ها نميبات مختلفه کمي جزء ترکیزياء را چي اشیفي شمارد و تنوع کیم
 برتر از جمع اجزاء یزين تز درست که کل چیست ها با قبول ايده آلی از ایبرخ -

 و یک اصل روحید شتر خويب ز برتر ويند که آن چی گوی تراشند و می میآنست از کل بت
 .رانديش ميان آن را به پیگو ده و اجزاء ان وجود دارد وی و پدیئيخالق است که خارج از ش

 درباره کل و جزء معتقد است که کل فقط جمع ساده اجزاء یکيالکتی دیستيالیه ماترینظر
 ونديژه ارتباطات، پیشتر و برتر است که عبارت است از نحوه وي بیزيست بلکه صاحب چين

 از یست که مستغني از شناخت نینه ورشته ايچ زميه. عناصر ساختار مربوطه اجزاء و
 یسم آن مطالعه مينامی دییای و پویستم را در بغرنجيسم سي مارکس.مقوالت کل و جزء باشد

  .•کند 
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