
 

  کيالکتيسم دياليماتر

  "کيالکتيد"گذار 
  تفکر بشری م دريجهش عظ
  نيک آئيرنيام

  

  کيالکتي منطق د–فصل ششم 
  

   آن ین اساسيک و قوانيالکتي مختصات عام منطق د-٣٨درس 
  کيالکتيمختصات عام منطق د -١
 یک و منطق صوريالکتيرابطه منطق د -٢
 ک يالکتيک و منطق ديالکتي دین عموميقوان -٣
  ک يالکتيدو مرحله منطق د -۴
  

 است از ی تفکر و سنتز برتری از تکامل دوره منطقیديک مرحله جديالکتيمنطق د  
اگر چه هسته ها و .  استیک و تئوريم، پراتيوند تجربه و تعمي، پاس و استقراءيمجموعه ق

 و ن سپس در فلسفه کانتيک از زمان باستان و هم چنيالکتينه منطق دي در زميیشه هاياند
  .کيالکتيسم دياليش فلسفه ماتريداي آن مربوط است به پین علمي تدویهگل ظاهر گشت ول

نک مختصات عام ي منطق، ایک در تکامل عموميالکتي منطق دی با جايیپس از آشنا  
  .مي کنین و مراحل آن را بررسيو قوان

)١(  
ک يک يالکتيقت با گذار به مرحله دي، در حقیک تفکر بشريلوژ اي یدوره منطق  

 دهد که عبارت است از گذار از منطق فرم و صورت به منطق یم انجام ميجهش عظ
و نه موضوع مرحله ) يیمنطق ارسطو( کيستيلوژينه موضوع مرحله س. مضمون
م و احکام با يم و تطابق مفاهيچ کدام، مضمون مفاهيه) کن و دکارتيمنطق ب( کيمتدلوژ
ک جنبه از يک از آن دو مرحله، يز در هر ين يیاز نظر نحوه تفکر عقال. ت نبوديواقع

 از یريجه گياس، نتيدر مرحله ق:  مطلق شده بودی تفکر بشریوه منطقير و شي سیچگونگ
جه ير از جزء به کل و نتير از کل به جزء ، در مرحله استقراء بر عکس سي و سیاحکام کل

 در راه عروج یه ايند پا بلیک از آن ها پله هايبا وجود آن که هر .  از تجربه مشخصیريگ
ن ي معیخيط تاري در شرای روند، ولی و ژرف شدن شناخت بشر به شمار میخرد انسان

  . آن ها آشکار شدیت هاي محدودیتکامل جامعه بشر
نه يک، زميالکتيسم ديالي ماتری عمومیش تئوريداي، هم زمان با پید تکامليمرحله جد  

 از تکامل دوره یدي و به عنوان دوران جد- ی به صورت علم-ک را يالکتيش منطق ديدايپ
ر تفکر و توجه يگر منطق تنها به شکل سين دوران ديدر ا.  آماده ساختیک تفکر بشريلوژ

 رود، به ی شود ، بلکه به بطن ، به کنه می استدالالت و استقراء محدود نمیبه صحت صور
  .رد ت نظر دايم با واقعي پردازد، به تطابق احکام و مفاهیمضمون م

سم يالي است از ماتری مربوط به علم منطق است و جزئیک تئوريالکتيمنطق د  
) کيگنوسئولوژ( یت معرفتي و ظرفیک، موضوع آن عبارت است از سرشت شناختيالکتيد

  .ک آن ها يالکتير متقابل دي، تداخل و تأثیاشکال منطق
درت شناخت دارند ، ا استنتاج چه قيا حکم ين موضوع که مثال مفهوم ي مطالعه ایعني  

 مختلف تفکر یوه هاي کنند و شیر مي کنند ، چگونه بر هم تأثیت را منعکس ميتا چه حد واقع



 

 شناخت و نفوذ در یروي چه نی و منطقیخي تاریا بررسيب ويه و ترکير تجزي نظیمنطق
  . با هم دارند یوه ها چه رابطه متقابلين شيت را داراهستند و ايمضمون و تطابق با واقع

ر از کل به يس( ی مختلف منطقین نظرگاه هايمناسبات موجود ب: ک اواليالکتيمنطق د  
  )جزء و از جزء به کل 

   ) یاس و استقرارء و آنالوژين قيب( ین مراحل مختلف تکامل تفکر منطقيوند بيپ: ايثان
ازگشا  دارند ، تا چه حد ریعت و قدرتي شناخت چه طبیشکل ها(  آن ها یثالثا شالوده معرفت

  )  استی متکین قدرت بر چه شالوده ماديهستند و ا
ت يق روند شناخت با واقعيتطب( ی واقعی و قانونمندی منطقین قانونمنديرابعا رابطه ب  

  . کندیرا مطالعه م) ینيع
ک يالکتيدگاه ديک عبارت است از فلسفه منطق از ديالکتيب منطق دين ترتيبه ا  

  .◊ یستياليماتر
،  استیست که علم جداگانه اي خود منطق نیک علم فلسفيبه عنوان ک يالکتيمنطق د  

 رشد ی درک چگونگی است برایله ايده ها، وسي پدیت دروني کشف ماهی است برایله ايوس
به . شه ما انعکاس دهد ين رشد و تکامل را در اندي تواند ای که میله ايده ها ، وسيو تکامل پد

 است یک بخشيالکتي معتقدند که منطق دیستيان مارکس از پژوهندگیارين علت است که بسيا
م و احکام ، از يک است که در درباره مفاهيالکتي آن بخش از دیعني . یک عموميالکتياز د

  :در هر صورت روشن است که .  کندیت بحث مينظر تطابق آن ها با واقع
  .ک منطق مضمون است نه منطق فرم و صورتيالکتيمنطق د  

ن تفکر ين قوانينه عام تري است در زمیستياليک ماتريالکتيک آموزش ديالکتيپس منطق د
 یر آن در تفکر ما و قانونمنديي و رشد و تغینين و اشکال انعکاس جهان عي علم قوانیمنطق
  .قت استي شناخت حقیها

)٢(  
 ضرورت و صحت منطق ی نفیچوجه به معنايک به هيالکتين جا و نقش منطق دييتع  
. ز هست ي نیرنده منطق صوريک در بر گيالکتي بر عکس منطق دبلکه. ست ي نیصور

کن جدا و مجزا از ي ارسطو و بیستم هاياس و استقراء را که در سيک ، حلقه قيالکتيمنطق د
ک را با يک و تجربه منطق متدولوژيستيلوژي دهد و استنتاج منطق سیوند ميهم بود به هم پ

  .رد ي گی را در بر مید، عمل و تئورستم واحيک سي سازد و در یگر مرتبط ميکدي
 تر تفکر ی مرحله عالی است به سوین حال که  جهشيک در عيالکتيپس منطق د  
 است و بر شالوده آن ها و با استفاده ی قبلی دوره هایجه و سنتز همه دستاوردهاي نتیمنطق

  . کندی تر منطق را استوار مین و عالياز آن ها مرحله نو
ات ياضين ري توان به را بطه موجود بی میک را با منطق صوريالکتيرابطه منطق د  

 تر ی با وجود آن که مرحله عالیات عالياضيواضح است که ر. ه نمود ي و حساب تشبیعال
.  بردیست، آن را قبول دارد و به کار مي حساب نیچوجه نافين علم است به هي در ایوجهش

 و یش، منطق صورين خاص خويوان خود و قی هایژگيز با وجود ويک نيالکتيمنطق د
 ی مرزهای برد ، منتهی کند بلکه آن ها را به کار مین و قواعد آن را نه تنها رد نميقوان

ش را خاطر نشان ساخته و به مضمون احکام و يت هاي دهد ومحدودیکاربست آن را نشان م
 یت درونياهک درصدد کشف ميالکتيمنطق د. ت توجه دارد يم و تطابق آن ها با واقعيمفاه
 یگر وقانونمنديکدي، در رابطه متقابل با ت و آن ها را در رشد و تکامل خودده ها اسيپد
  .ردي گیشان در نظر ميها

                                                 
ست، منطق ي از فالسفه مارکسید آن، برخی جدی و موضوع گسترده و به کلیفين تفاوت کی نشان دادن این جهت و براي به هم ◊
  .اندنام نهاده » یک فلسفیمتالوژ«ا ی» کيالکتیک دیمتالوژ«ک رايالکتید



 

ت در ي انعکاس واقعیرا که ازتئوري، منطق مضمون است زکيالکتيمنطق د  
  است ، اشکافیر دائميي در حال رشد و تغیرد و از آن جا که جهان هستي گیه ميشعورما

ن ير و تکامل، بنا شود و ايين شالوده انعکاس و تغيد بر هميز بايم و مقوالت نيتفکر، مفاه
ن يبه هم.  نخواهد بودینيت عيگر شکل انعکاس واقعيرات را منعکس کنند و گرنه دييتغ

 یبات صوريو ترک) ون هاياپرس(  اعمالیک درستيالکتي در منطق دیجهت هم مسئله اساس
ده ها ي پدی و تضاد درونیفير کيين حرکت و تغين است که چگونه ايست بلکه ايم نيمفاه

ن رهگذر حتما الزم است که يو در ا. ( در مغز منعکس شودیگري به دیکيواگذار از 
  )ت شوديز رعايم ني مفاهیبات صوريات وترکي عملیدرست

)٣(  
ظر  نا– یک عموميالکتي از دیک به منزله بخشيالکتي منطق دی که برایفياز تعر  
 شود که یجه حاصل مين نتيم ايت کرديم و احکام و ازجهات تطابق آن ها با واقعيبرمفاه
 است یک اصل کلين يرا که ايز. د به کار بردين مورد هم بايک را در ايالکتي دین کليقوان

مثال .  جزء آن الزم االجرا است یستم هاي تر در سی تر و کلیستم عالين هر سيکه قوان
 ین عموميا قوانيد به کار رود و ي به هنگام مطالعه پستانداران بایست شناسي زین عموميقوان

م وضع و يا مثال اگر بخواهي.  است یز جاريمربوط به پستانداران در مورد مطالعه انسان ن
ت و عواقب راه ي مربوط به ماهین عموميست قواني بایم ميمشخصات مصر را مطالعه کن

در مورد . مين در نظر داشته باشيد با نفوذ و سلطه استعمار نووني را در پیه داريرشد سرما
ک يالکتي دین عمومي قوانیعني. ن است يز چنيک نيالکتي و منطق دیک عموميالکتيرابطه د

 است و همان طور که یز جاري نیعت و جامعه بلکه در تفکر و منطق انسانينه تنها در طب
ن ي قوانین آن بدون توسل به چراغ راهنماي و پژوهش قوانیا جامعه بشريعت يمطالعه طب

د آن ها را يز بايراهه خواهد رفت ، در مورد قوانبن تفکر و منطق نيک ، به بيالکتي دیعموم
  .به کار بست تا به راه خطا نرفت 

ن سه گانه ومقوالت آن را در مورد يک است و قوانيالکتي از دیک بخشيالکتيمنطق د  
ر آن ها به کار        يي درتکامل و تغی اشکال منطقیشناختعت و قدرت ي و طبیاعمال منطق

  .∇ بردیم
)۴(  

ن تر يي پایستم هايد در سين عام تر و گسترده تر را باين اصل که قوانيگذشته از ا  
ک در نظر يالکتيد در منطق ديک را بايالکتي دین عموميجه قوانيجزء آن به کار برد و نت

  .ن خاص خود است ي قوانیک دارايالکتيداشت ، منطق د
مرحله :  گذردی می بشر از دو مرحله اساسيی آموزد که شناسای شناخت میتئور  
 دهد که چگونه ین دومرحله نشان ميمطالعه ا) .کيلوژ( یو مرحله تعقل) کيريآمپ( یتجرب

وند و تفاوت آن ها استوار کرده ين دو مرحله و پي خود را بر ایوه پژوهشيک شيالکتيمنطق د
 را در تفکر یدي را مرتفع ساخته و واقعا دوران جدی منطق صوری هايی و نارساصيو نقا
م ي توان بر همان شالوده به دو مرحله تقسیز ميک را نيالکتير تفکر ديس.  گشوده است یمنطق
  ی و مرحله نظریمرحله تجرب: کرد 

ده ها ياء و پديق درباره اشيم وتحقيک شامل تجربه ومشاهده مستقيالتي تفکر دیمرحله تجرب -
ح، فوق العاده ي صحیجاد تفکرين مرحله درايا.  اسناد و مدارک وفاکت ها است یو جمع آور

عت باشد يدر هر رشته دانش، خواه شناخت طب«: دي گویک انگلس ميفردر.  است یضرور
د و سپس آن ها را به يد روابط را درذهن  آفرينبا. ات آغاز کرد يد از واقعيخواه جامعه ، با

                                                 
ور  ∇ والت تئ وز مق ه هن ر چ ورد بحث و تحقيالکتی منطق دیاگ دگان مارکسیق است وليک م ه پژوهن ر اهمي هم م ب ه يس ت رابط
رنج              یه م  ي تک ی و منطق  یخین دو مقوله تار   يک ب يالکتید اده و بغ والت مجرد و مشخص ، مضمون وشکل، س م مق د ونقش مه و (  کنن

 . سازندی خاطر نشان مین تئورین ایرا درتدو) ن آن ها يک بيالکتیرابطه د



 

افتن يد وپس از يرون کشيت بين روابط را از خود واقعيد ايل کرد ، بلکه باي تحمینيت عياقعو
  .»ديق تجربه و عمل به اثبات رسانين روابط را از طريآن ها تا حد امکان وجودا

م گذشته ي را در رژی گری نظامی آمدهایا علل وپي یج اصالحات ارضيم نتايمثال اگر بخواه
م ، ي کنیران بررسيم گذشته اي را در رژی گریست از مشاهده نظامي بایم مي کنیران بررسيا
د يبا. م ي موجود بود ، از فاکت ها و مدارک شروع کنینيم ، عيست از مشاهده مستقي بایم

 یه داران مانده بود و راه هاين ها و سرمايمثال در مورد اول، عده دهقانان و مقدار زم
 و ی و مالیاست کشاورزياران و جهات مختلف سه ديد توسط سرماي جدیتصاحب اراض

م و همه يات را مشاهده کرده ودر نظر آورينه و تمام واقعين زمي در ایم پهلوي و رژیدهقان
 یاست هايا درمورد دوم سيم و ين باره هست به دست آوري را که در ای ممکنیفاکت ها

 ی مربوطه و نقشه هایاسي و سی نظامین هاي بود و دکتری گری که منشأ نظامیستياليامپر
 نو ی نقشه های اجرایوه هاي درمنطقه و شیده و نقش ژاندارم محليمشخص نو استعمار و پد

 مختلف را همان طور که یر مشخص آن در    رشته هايحات و تأثي و مخارج تسلیاستعمار
  .م يا به تفکر و مطالعه قرار دهيت، ي به صورت فاکت و واقعیعنيبود 

 شروع از ی است برای فاکت ها وسائلیق و جمع آوريمشاهده و تحقپس تجربه و   
ت يم و احکام را نه از ذهن و تصور خود بلکه از واقعين مفاهي آن که روابط بیات ، برايواقع
ت و انعکاس يست که منطق ما از لحاظ تطابق با واقعين مرحله ممکن نيبدون ا. ميرون بکشيب

  .ابدي درست بیمضمون راه
 خاتمه راه و حالل يی خود و به تنهاین مرحله به خوديار ايت بسيوجود اهم با یول  

.  شودیق فاکت ها محدود نميح تنها به تجربه و تحقي وصحیکيالکتيتفکرد.ستيمشکالت ن
ن است که خود را تنها به ي در ایستيويتي تفکر پوزیستم هاي سی ونقص اصولیب اساسيع
  .ستنديت قائل نيدوم اهم مرحله یکنند و براين جا محدود ميهم
م که مرحله پروراندن و ي نامیم) کيتئور ( ی را مرحله نظریکيالکتيمرحله دوم تفکر د -
  . از فاکت ها استیريجه گينت

ن ييستم و تعينخست شناخت ساختمان س.  استی دو هدف اساسی، داراکي، تئورمرحله دوم
ق يستم مورد تحقي سیر تکامليافتن سي ده مورد مطالعه و دومي و پدیئيا ساختار شياستروکتور 
 و ی اصالحات ارضیبررس(م ي که گفتيیمثال در مورد مثال ها.  رشد آنیخيو روند تار

د به يابد، بلکه باي یان نميع پاي فاکت ها و توجه به وقایکار تنها به گردآور) ی گرینظام
ل کرد ، طبقه ي و تحلهي گذر کرد ودرهر مورد فاکت ها را تجزیکيالکتي تفکر دیمرحله نظر

 برد و ساختار یت و مضمون روابط آن ها پيافت، به ماهين آن ها را ي کرد ، روابط بیبند
 که از یخين ان را با تاريت خود به دست آورد و همچني و جامعیستم موردنظر را درتماميس

 یورت و به چه صی و ابعادیچه حدود  دریراتييموده و چه تغي که پیسر گذرانده و مراحل
ن يدن به ايرس.  آن را کشف کرد ی هایقانونمند ت ها وي نمود، علیدر آن حادث شده بررس

  .شود یر مي امکان پذیني و تکویلي تحلیق اسلوب هايدو هدف از طر
ا يمه راه و بدون مرحله دوم تمام شود و ي تواند درنی درست نمیکيالکتيراه تفکر د  

  .بدون مرحله اول آغاز گردد
ات ذهن و يه به محتوي خواهد بود با تکیک مساويريا آمپي یگرفتن مرحله تجربدر نظر ن

شدن  بر عکس محدود. سميويا سوبژکتي ی گریدن در اشتباه ذهنيات و غلطيگسستن از واقع
، بدون درک روابط و بود با غرق شدن در انبوه فاکت ها خواهد ی مساویتنها به مرحله تجرب

دن در اشتباه ين هم درغلطيا. تيت و علي، بدون درک ماهیلن، بدون داشتن منظره کيقوان
  . آوردیسم را به همراه ميريآمپ

 
 


