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ت يء و هوی خارج از ش،خودی گر بخوديدی د فلسفيمانند هر تجرك يالكتيدم و عمومات يمفاه
مثال مقوله تضاد . است "مشخص" م و عموماتين مفاهيای وه وجوديش .دنژه آن وجود نداريو

مشخص وجود ی ايا اشي جوامع از تضاد مشخص  خارج ،ك استيالكتيت ديك عموميآه 
  .ندارد
ی ابزارهادر مورد  تنها ، مجرد و مشخص، عام و خاصانيجهات می از برخی كسانين يو ا
انگر آن يبز ينی سم علمياليدات سوسيجر ت.عتبار دارندستند آه اينی ستياليك ماتريالكتيك ديتئور

ان يم و مقوالت بيمفاهگر یبعبارت د.  وجود ندارندها دهيآه خارج از پدهستند ی مناسبات ماهو
 چگاهيهت يواقعد، بدون آنكه نت درآاريهستند آه در عناصر مختلف واقعی منطق ماهوآن 

  . ن مقوالت نشان دهدیه صورت اخود را ب
  

ی خيك مرحله تاري در ،حال تحولدر ی اجتماع تي واقعكيدر  تنها مفهوم طبقه آارگر مثال
ك ي ريتحت تاث ،نيمعی  ملبسترك يشه گرفته بر ي ر،مشخصی يايط جغرافي شراكي  در،نيمع

ط مشخص ين شرايبنام طبقه آارگر خارج از ای تيواقع.  وجود داردخاصی  اقتصادسلطه
  . ژه استيخودوا مفرد و ي" هيسنگول"ت خود يقه آارگر در ماههر طبن يبنابرا .وجود ندارد

  
 وجود ندارند ی،دات فلسفيگر تجريك و ديالكتي دعمومات همانند ی،سم علميالي سوسميمفاه

  . م و عمومات استين مفاهيای وه وجودي شخاص.  و از خالل آنخاص مگر درون
  

م، يتوجه آنژه يوابزار ی عنوان نوعبی دات فلسفیتجرطلبد به  یسم از ما مين مارآسيبنابرا
ل يبه تحلی فراخوانی عنيت مشخص است، يدن به واقعيشيفه آن آمك به انديآه وظی ابزار
  . ته آنيو سنگوالری ژگيت در ويواقع

  
ی ا شهی نقطه مقابل اندست در ما دراست ك مربوطيالكتيبه دشود تا انجا آه  یچنانكه مشاهده م

ی و تئوره یك نظری آن تا ازابد یترك همه تضادها را درآوشد خطوط مش یم آه ميهست
شود آه  ینگونه ساخته نميه بدي نظركيالكتيدگاه دياز داساسا . استخراج آند" تضاد"ی عموم

در ی و تئوره ينظرش يبلكه زا .ميا خطوط عام باشيافتن وجوه مشترك يبدنبال ی بطور ذهن
آن است آه ی  در تالش براشود و یه مآه از تجربه گرفتاست ی يدرسهاآردن ی جمع بند

د از همان ابتدا هدف يگر باي بعبارت د.ميدخالت بدهشه يدر داخل خود اندرا ك يدگاه پراتيد
م و براساس آن تجربه را مورد يم بگنجانيآن یآه می شه و تفكريك را در داخل خود انديپرات
   .ه استخراج آرديقرار داد و از آن نظری بررس

  



م، ياعتقاد داری ستياليسوسی ريك سمتگيدر آشور خودمان اگر به ی ط آنونيمثال در شرا
ست آه اوضاع را ين شكل نيبراساس آن بدی ه پردازيو نظری  اجتماعوی ل اقتصاديتحل

ك يد هدف و پراتي بلكه با،ميل آني و مردم تحلمان خودعملر يمستقل از تاثی عنيی بطور خنث
ره آشور را براساس يو غی فرهنگی اجتماعی ت اقتصاديشه گنجاند و واقعيرا در درون اند

گذارد مورد  یآه دربرابر آن می آند و موانع ین هدف باز ميدن به ايرسی آه برای يها امكان
ی ها و موانع عمل امكاناز جمله ی عنيك يدگاه پراتيد ديبای ه پردازينظر. قرار دادی بررس

  .ه وارد آنديظرشه و نيك هدف را در درون انديدربرابر تحقق 
  

به فرانسه ی ها ستيمثال اآنون مدتهاست آه آمون. آند و دشوار استی  بر سر روندالبتهبحث 
ا تضاد ي . عام وجود ندارد-ی آه تضادهااند  افتهيدست  تجربه مشترك نيجه و به اين نتيا

: آند ی م متفاوت بروزات متضاد و اساسيق دو گونه واقعيالاقل از طری كيالكتيبعنوان عام د
  .یستياليو جامعه سوسی جامعه استثمار

  
 ،شود ی مجهينتی ك اجتماعيدهد آه آنچه از تجربه و پرات ی مز نشانينحال اگر همه چيبا ا

رفته شده ي تنها چند سال است آه باالخره پذ،استعام تضاد ی ك تئورينشاندهنده عدم وجود 
 ن اواخر است آهيتنها ا. "بودن آنی كيالكتيبودن آن است نه در دی وحدت جهان در ماد"آه 

ز از يت خود ني در ماه،تضادها: اند   را مطرح آردهها كيالكتيشه تعدد ديست انديفالسفه مارآس
  . ر ندارديگز" ءیت خود شيتضاد در ماه"
  

انواع تضاد ی  دوران حذف برخ.استسم ياليت به سوسيبشر پرتضادگذار  عصر ما دوران
جوامع ی درونی ها آه تضاد،از نوع تازهی ي استقرار تضادها و)یسم طبقاتيانتاگون(

متفاوت ی بحث الاقل بر سر دو منطق ماهون دو عرصه يدر ا. خواهند بودی ستياليسوس
  . است

  
از تضاد آه بطور عام و جهانشمول ی مدلشه ياندی عني ،ه عام تضاديك نظري ،طين شرايدر ا

اند  ا روستو قرار گرفتهيمون آرون ير رينظی نآسای ها یشتر در خدمت تئوري ب،معتبر باشد
ی يها شهياند. آنان هستندی اجتماعی ها صرفنظر از نظامی جوامع صنعتی يهمگرای آه مدع

. ز شدندينی ستياليسوسی در آشورهااز جمله ها  نه انواع و اقسام انحرافيآه بعدها زم
ی همان منطقی دار هيع سرماجوامی ز تضاد وجود دارد و در تضادهايان تضادها نيدرواقع م
  .در آار استی ستياليجامعه سوسی ست آه در تضادهايدرآار ن

  
  ت مشخصيل واقعيو تحلی ان عمومات فلسفيرابطه م -3
  
زه آردن ين و تئورييتبی ل هر تالش براين دليبه هم. استی  جنبش و حرآت زندگ"كيالكتيد"

ی ك واقعيالكتيك از ديالكتيشك آمتر د یب  كيالكتين عامه فهم آردن اصول و عمومات ديو همچن
  .استی زندگ

  
رسد آه با مطالعه  ین بنظر ميم و چني گفتتضادك از نقش يالكتيان عمومات دينحال در ميبا ا

توان به  یدهد م یت ميآه به هر تضاد هوی يرويل تناسب نيت هر شئ و با تحليتضاد در ماه
  . افتيدست ی ستياليك ماتريالكتي دكیان تئوريو بناساس 

  
  : است جنبهدوی دارا كيالكتي دكیان تئوريبنن يا



ده يا پديت هر شئ يك واقعيان تئورين بنيدر اآه ی عني) وجود شناسانه( كینتولوژُا جنبه -1
تضاد ی كيالكتيدی ن تئوريت وجود دارد و بنابرايست آه در واقعيتضاد امر: شود یمنعكس م

ن يا و آنچه در ،ت خود متضاد استيز در ماهير چهت است آه ين واقعينشاندهنده وجود ا
جنبه وجودشناسانه ن يالبته ا. آند ی مت خود را اعطايء هویت متضاد حاآم است به آن شيماه
آند به ما  یك شئ خاص عمل مينكه منطق تضاد چگونه در ياز راجع به يچ چيهك يا انتولوژي
  .ديگو ینم
  
نكه يای عني ،است)  شناسانهمعرفت( كیگنوسئولوژه ك جنبيالكتي دكیان تئوريبن جنبه دوم -2

ت خود يز در ماهيم آه هر چييست بگوينی آاف. آند یدعوت مشناخت ك ما را به يالكتيه دينظر
 چگونه تضاد بطور معلوم شودآنكه ی ل مشخص مطلقا الزم است برايمتضاد است؛ تحل
  . دهد ی محي توضشود و تحول آن را ی مانيابد و بي یمی ء تجلیمشخص در هر ش

  
. خورند یوند ميه هم پسم بيمارآسی عد اسلوبو ٌبی خي تارٌبعد، كيالكتيجنبه ددو ن يدر ا
ی عني، دهند آه جهان درون خود پرورش داده ی مرا ارائهی يها شهيت اندي به بشرها ستيمارآس

درك ی تفكر آه برای وهاين شياما آنها همچن. آن هستندی خيت در حرآت تاريانعكاس واقع
  .آنند ی منيز تدوي را ناست الزم ن تحوالتيا

  
ت دائما درون يو واقع جهان اما. آنند یجهان را منعكس مت تحوالت يسم ماهيم مارآسيمفاه
ی شي دائما بازاندديباز ينسم يمارآسم يفاهم لين دليبه هم. دهدين را ارائه مينوی ها شهي اندخود

  . شوندی آار  دوبارهو 
  

. ستها شهی اند خود به شمول ت در مجموعي واقعاز حرآتی ستيالیفهوم ماترمك ي درك باال
ت يوحدت اضداد در ماهز يهمه چ ،ز متضاد استين آه همه چيبا ای در هماهنگی مفهوم
  . استخود

  
  

  ت تضاد آهنه و نويعام
 آه ،ن است آه جهان خلق نشده استي درك ا،مادهی  فلسفقولهت از خالل ميدن به واقعيشياند

  .آهنه از ونخلق مداوم روند . انيپا یب است بدون آغاز وی روند
  

درك آرد؟ ز نو و تازه را يك چيش يدايتوان ظهور و پ  میچگونهان يآغاز و پا یب  ن رونديدر ا
وجوه مختلف ی  داراآه ضمنای تي، واقعنيشيوضع پت در يواقعمت از ي با عزتنهاز تازه يچ

ن يش نوين زايال ين دليبه هم. ك روند استیز يك شئ خود نیی ريشكلگ. ديآ ی بوجود ماست
را ی ا د جنبهيبلكه با. رد درك آرد يگ ی مآه در آن گسست صورتی ا هبتوان از جنيرا تنها نم

  . ز درنظر گرفتيآه در آن تداوم وجود دارد ن
  

ت يوضعی ايبقاخواهند ظهور آنند اما   مینيمدام عناصر نوء یشحرآت هر ن در يبنابرا
و ی ن آننده خودگردانين تضمين عناصر نويا. آنند یمقابله من يظهور عناصر نو بان يشيپ

 خود را بدست استقاللء یشآن ی در طآه ی در روند. ن هستنديت نويدر وضعء ی شاستقالل
آنند و  ی ممقاومتتازه ء عناصر آهنه دربرابر روند استقالل ی در درون خود ش،اورديم

  . م آننديء را تحكیند وجود مستقل شآوش ی منيعناصر نو
  



ن يو عامتر ركه مشتين پايا. ء استیود شخ در درون وء وحدت متضاد آهنه و نی هر شپس
  . ستهاآنی همه تضادها صرفنظر از منطق ماهوجنبه 

  
. نداردی آنچنانی ياآاری  فلسفتياز عامی ا ن درجهين مسئله در چنيداست آه درك ايناگفته پ

ناصر آهنه عم يص دهيء مشخص تشخیك شيدرون م يخواه ی م آهشود یا مديپی  وقتلكمش
نده آن هستند يآو عناصر نو آه حامل  آنند آدامند ی مء مقاومتیبر ظهور مستقل شاآه دربر

  .آدام
  

ی تواند به تالش ما برا  میالبته ،ء وحدت متضاد آهنه و نو استیه هر ش آنيدانستن ا
م يآه بدان ك بدهدياستراتژی جهت و سمت و سوی  نوعها دهيل ما از پديوه تحليشناخت و ش
ء یآه شی  عناصرقيوضع دقز در مورد يچ چيهی  فلسفدركن ي ااما. د بوديز بايدنبال چه چ

  . دهديب  شده است به ما نميبطور مشخص از آنها ترآ
  
ن توجه ت آين حال محدوديو در عی دات فلسفي تجرهیثانوی د به نقش مهم ولي بانكهيجه اينت

ت و والق شدن مقيتواند به دق ی مكيالكتيت دموماا عيی دات فلسفي تجرنييآندوآاو و تب. داشت
ه يو ثانوی آار هر چند جنبه فرعن يا. رساندی اريآه از قبل در گفتار وجود دارند ی ميمفاه

ی ينهابه تر را ين مسيا  اما.رساندی اريت يعل و درك واقيتواند به تحل ی متيا درنهامادارد 
ن توهم را ياممكن است را ي زشود یمنجر مخطرناك ی جي به نتادانستنی شناخت آافی برا
بر نقش ی ك و مثال آگاهيالكتيبر عمومات دی و آگاهی فلسفی با اطالع بر درآد آه آورد وبوج

ت مشخص يقعال وي آه ما را از تحلميبرخوردار شده ای  دانشتضاد و مبارزه آهنه و نو از
 ،ن ترييست بلكه در سطوح پاينی وه تفكر تنها در سطح فلسفين شيخطر ا. آند ی ممعاف

آند  ی مید و سپس سعيآ ی ولو درست، بصورت فرمول در می،جه عموميك نتيهرآجا آه 
 ت مشخص شود به چشميل مشخص واقعين تحليل آند و جانشيت تحميخود را بر واقع

  .خورد می
  

جه يك نتيمت از يها با عز ا احزاب و گروهيد افراد  چه تعدارانيدر آشور خودمان امثال 
ا ي، "ستيممكن نی اصالحات در چارچوب حكومت آنون"آه مثال ی ا فرمول آليی ريگ
ر ينظی ليدر مورد مسا... ناممكن است و ی ن قانون اساسيدر چارچوب ا" انتخابات آزاد"

و مثال آن را بر ی ريم گيه مشخص است تصملئك مسيا عدم شرآت در انتخابات آه يشرآت 
ن يجه همينتی ولی ذهنی تنبلی از نوعی ن البته ناشيآنند؟ ا یم ميشه تحريهمی ن اساس برايا

 مشخصی ابين ارزيمجرد را جانشی ريجه گيك است آه به آن اشاره شد آه نتيدرك تئور
ت مشخص در هر لحظه، در هر يل مشخص از واقعيآار دشوار تحلی بجای عنيآند،  می

  . رود  می ش ساخته و مجرديپهای  فرمولی بر مبنای ريجه گينش، بدنبال نتيو هر گزتحول 
  

ت ينفسه چه اندازه اعتبار و مشروعی فك يالكتي دعمومات  شرحآهمسئله ن يار يبه هر تقد
در واقع  . استسميبه قدمت خود مارآسرباز مطرح بوده و يآه از د استی ا دارد مسئله

ك بر يتقدم پرات. ن مسئله را مطرح آرديای ك بر تئوريتقدم پراترش يسم در بطن پذيمارآس
د یز ابتدا باينی ن در عرصه نظریبنابرا. تقدم امر مشخص بر مجرد استی به معنای تئور

شه ين اندير اآه درا ی ديتجری ابزارها  و سپس درصورت لزومديشیبه امر مشخص اند
ز ين آه همه چيگر مثال ما از درك ايبعبارت د. ن آردييدا و تبي پمشخص در آار هستند

. وجود داردی ا تضاد طبقاتيم آه پس در جامعه هم تضاد يرسی جه نمين نتيمتضاد است به ا
ی م فلسفيو از انجا به تعمی به وجود تضاد طبقاتی ت اجتماعيل مشخص واقعيبرعكس از تحل

آند آه چگونه   میبه ماك ياستراتژی يك راهنمايتضاد اآنون ی ن درك فلسفيا. ميرس  میتضاد



ت مشخص يواقع. د درك آردين مسئله را برعكس نبايبنابرا. ميتوجه آنی ت اجتماعيبه واقع
و ی تضاد هماهنگ آند برعكس مفهوم فلسفی د خود را با مفهوم فلسفيست آه بايتضاد ن
مشخص هماهنگ و ی  تضادهال مشخصيت و تحليد خود را با واقعيك تضاد است آه بايتئور
  .  صورت لزوم اصالح آنددر
  

ی ت داري واقعمشخصل ي تحلسه بايدر مقای فلسفم آه درك يآن  مینجاست آه دركياز هم
در مثال . سديبنوك يالكتيدل داشت درباره ين بار ميچندمارآس چنانكه .  استهیثانوجنبه 
اگر ": قا مطالعه آرد نوشتيرا عممنطق هگل گر يك بار دينكه آ پس از 1858ه يژانو
قفسه چاپخانه ا سه ي در دو ،لميار ماي بس،نگونه آارها را داشته باشميمجددا فرصت ای روز
ی ها انساندر دسترس آرد را ز يمگمراه آن حال يآه هگل آشف و در عی روشی ه عقالنيپا
 فرصتچوقت يهآه داشت ی مشخصی ها ت پژوهشيدر الوظاهرا مارآس " م قرار دهميسل
  !افتين آار را نيا

  
د يبارها تاآ به توده مردم مواجه بودی ستياليك ماتريالكتيموزش دآی با دشوارآه غالبا ز ين نيلن

  همچون مرده و زمخت،جامدآن را شه همواره يق اندينشان دادن حرآت از طر"آه آرد 
 خود آه آترح و نه تنها ،زي ن احساسقياز طرشه بلكه ياندق ياز طرسازد و نه تنها  یم

  ".زي نمفهوم
  

شه يآه در اندی داتیتجر  آه مسئله نشان دادنآند  میمعلومآه بطور نسبتا روشن ی سخن
ك يالكتيسرشت دی آن ذاتی ثانواست آه جنبه ی ا فهي وظنفسهی  فمشخص وجود دارند

  .سم استيو مارآسی ستياليماتر
  
 نياصرفنظر آردن از را يست زيت بودن آن نياهم بی ارزش و بی یبه معنای ن جنبه ثانويا

  .ميرا آنار بگذاری ستيل مارآسيتالش اموزش تحلآن است آه ی  به معنافهيوظ
  

ك سلسله اصول و يا ي ،ك اسلوب و متديست آه ين نياصال امسئله ن است آه يهمه حرف ا
ا مقوله تضاد یه عام ینظر. ميريجه بگي و از آن نتميژه بكار بنديط ويك شراي برعمومات را 

 تيواقعل مشخص ي هر تحل.مشخص تضادها باشد وجود نداردمطالعه مقدم بر آه مطلقا 
م و درك خود از يآار آنك مقوله يتضاد بعنوان ی بر رور آند مجددا يتواند ما را ناگز می

از آن رو ن نكته يتوجه به ا .ميا در آن اصالحات بوجود آوريم يقتر آنيرا عمی تضاد فلسف
ك اصل ي تضاد همچنان بعنوان ،الب موارد در غسم يموزش مارآست دارد آه هنوز در آياهم
  .ل مشخصي و نه عصاره تجربه و تحلشود یمی ه معرفياول
  

  .یله و از خالل نسبيز مطلق وجود ندارد مگر بوسينجا نيدر ا
  
 آنچه بحث دربارهك را نه با يالكتيمومات دع رسد آه شرح ی م بنظر ما بهترليدالن ي همنا بهب

م يشروع آنی ريناپذی و آشت سميآنتاگون بلكه با مطالعه ،ندهمه تضادها بطور مشترك دار
  .دهد  ی ممدام دربرابر آن قرار ما را ه آه تجربه هر روزاز تضادی نوعی عني

  


