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   یخي و تاری مقوالت منطق-٢٩درس 
   با مسئله يی آشنای برايیمثال ها -١
 ی و منطقیخيح دو مقوله تاريتوض -٢
 ن دو مقوله ين ايرابطه ب -٣
 ن دو مقولهيت و نقش اياهم -۴
  

  رای از روند تکاملیات مهمي هستند که خصوصی دو مقوله فلسفی و منطقیخيتار  
افته در يده رشد يک پدي ین انعکاس منطقيوند بين دو مقوله رابطه متقابل و پي ا. دهندینشان م
ن شناخت يوند بيانگر پيگر بي دهند و به عبارت دینشان مرا ده يخ رشد آن پدي و تار،تفکر
   .نداندور خچه آنيتار ک روند با سرگذشت وي جهات مختلف یمنطق

 و یم عادي همان مفاهی در مبحث مقوالت فلسفی و منطقیخيالبته منظور از تار  
 ،یستياليک ماتريالکتيه مقوالت دي کل.ق تر استيست بلکه مطالب عمين دو واژه نيروزمره  ا

  .م هستنديتعم شناخت و یده ها بر روند منطقي تکامل پدیخيمظهر انطباق روند تار
)١(  

ده ي شناخت پدی برا. مسئله آسان تر شودیم تا بررسيقبل از ورود به بحث چند مثال بزن
 یه داري پا گرفتن نظام  سرما،ن آنيش و تکويدايخ پيم تاري توانی ما میه داريه و سرمايسرما

 با یداره يخ نظام سرماي از تاریعني ،مي چند سده مطالعه کنی تحول آن را طانيو تمام جر
   .ميآن را شناخته و مطالعه کرده ا» یخيتار« ن جهت ما به نحوهي از ا.ميخبر شو
 و ی را در حال حاضر با تمام خواص اساسیه داريه و سرمايم سرماي توانیاما م  

ن جهت ي از ا.ميمطالعه کن را ن حاکم بر آنيقوان  طرز عملش و، اشیات مشخصه کنونيفيک
  .مي مطالعه کرده اآن را» یمنطق«ما به نحو 

 یستيالي امپریستم مستعمراتي سی و تالشیستيالي روند مبارزه ضد امپر،گريمثال د  
 در آمده ده ها ی از مراحل گوناگون گذشته و تا به شکل کنون، استیخچه تکاملي تاریدارا

  .خ پشت سر دارديسال تار
 اما اگر .مي مسئله داشته ابه» یخيتار«م برخورد ين نظر روند مزبور را مطالعه کنياگر از ا

 و عناصر یستياليده نبرد ضد امپري و سرشت پدی مختلف ماهویدر حال حاضر جنبه ها
 کرده و یخ چه تحولين که در طول تاري آن را صرف نظر از ای هایمتشکله آن و قانونمند

  گذشته دريی هایژگي با چه ويیچه راه ها  به خود گرفته و ازی چه اشکالیدر هر کشور
 م آن وقت برخوردي آن را مد نظر داشته باشیمناسبات درون  وین کنونيم و قوانينظر آور

  .ميبه مسئله داشته ا» یمنطق«
را به م ستيالي توان سوسی م.خ دارديتارز ينسم در جهان ياليساختمان سوس :گريمثال د  
امعه و ژه هر جي تکامل خاص هر کشور و اشکال مشخص وی راه های با بررسیخينحو تار

» یخيتار«وه يک شين ي ا. که از سرگذرانده مورد پژوهش قرار داديیدادها و دوره هايرو
  .برخورد به مسئله است



 

 و مشترک آن ی ها و جوانب اساسیسم را با تمام قانونمنديالين طور سوسي توان همیاما م
 از نوشته گر راي مثال د.خواهد بود» یمنطق«وه يک شين ي ا.مطالعه کرد و آن را شناخت

 دو راه و دو یستي و آموختن فلسفه مارکسی معرفیم که براي کنی نقل می ارانی دکتر تقیها
 ینکه توجهي ممکن است بدون ایاز طرف«: سدي نوی را برشمرده و میخي و تاریوه منطقيش

ر ي توان سیگر ميح نمود و از طرف ديسم را تشريالي ماتریده فعليخ شود فقط عقيبه تار
  .»فکار بشر را تا دوره حاضر شرح دادتکامل ا
 یرا که برا» منطق  ویخيتار«م دو مقوله ي توانین مثال ها حاال آسان تر ميبا ا  

  .ميح د هيت است توضياهم  ما حائزیت روزمره اجتماعي فعالیشناخت ما و برا
)٢(  

د از يآ و توجه ما درین مورد بررسي تا به صورت معیدادي هر واقعه و رو- یخيمقوله تار
 یخيتار  داشته وی گوناگون تکامل گذشته و سرگذشت مشخصیمراحل مختلف و دوران ها

ش و يداي پیچگونگ  وین روند واقعيان کننده هميب» یخيتار« مقوله .را از سر گذرانده است
 ها و تصادفات آن با تمام یژگيات مشخص با تمام وي با تمام جزئیئيک شينضج و تکامل 

   . استین روند تکاملي ایها و رفت و برگشت ها و پس رفت هارار، تکر و بم هايز
ده صرف نظر از سرگذشت مشخص آن صرف نظر از يا پدي یئين شي هم- یمقوله منطق

تصادفات و امور گذرا که   وی اتفاقیخچه آن صرف نظر از همه جنبه هايب تارينش فراز و
 يین خود در شکل نهايکه در کل مع ی داده هنگامیش و نضج و تکامل آن رويدايان پيدر جر

    ی ها و حاویک سلسله قانونمندي یرد دارايگ ی قرار میت خود مورد بررسيخود در ماه
 است که ین روند تکامليضرور و قوان  وی،ارتباطات اساسی و ماهوی عمومیجنبه ها

  .مي کنیان ميب» یمنطق«مجموعه آن ها را با مقوله  معرف جهات مختلف آن بوده و
 یخيجه رشد تاري که نتیافته و شکل گرفته ايمربوط است به حالت تکامل » یمنطق«  
 که در یداد از تمام حشو و زوائد تصادفيرو ده ويک پدي یب درک منطقين ترتي بد.است
داد سرشار يده و روي پدیخي که درک تاری در حال.د فارغ استي آید ميخچه تکامل آن پديتار

  . ان رنگارنگ رشد استي مشخصات و همه جریاز غنا
)٣(  

ن دو نه تنها ي ا.جه آن استي با نتیک روند تکاملي همچو رابطه ی با منطقیخيرابطه تار
جه ي در منطق به مثابه نت. قرار دارندیکيالکتيوحدت د  کنند بلکه دری نمیگر را نفيکدي

 و به  گرفتهی تکامل شکل قطعیخ واقعيک تاريان ي تمام ارتباطات موجود در جریآخر
 یطين شراي درهمم کهييم بگوي توانیم مياگر به مثال ها باز گرد. ده انديمرحله بلوغ کامل رس

 در مرحله یستيالي مبارزه ضدامپر.خ تکامل آن استيجه شکل گرفته تمام تاري نتکه قرار دارد
  . و بالغ آن متبلور استی در شکل کنونیه داريخ پردرد و ستم رشد سرمايتمام تار
  .ک هستنديالکتي در وحدت دیخي و تاری دهد که منطقین ها نشان ميهمه ا  

 تکامل یني عیکيالکتين دي هستند که رابطه بیک جفت مقوالت فلسفي ی و منطقیخيتار
 دو جنبه ین دو مقوله داراي ادتحو . کنندی شناخت را منعکس میک ذهنيالکتيت و ديواقع

نکه يرد و دوم ايگ یخود در برم  را دریق منطیني تا درجه معیخينکه تاريمهم است اول ا
  :مي کنین دو جنبه را بررسي ا. استیخيان کننده تاري بیمنطق

 ینيهدف ع ژه وي وی هایش چنان قانونمندي از لحظه زای هر روند تکامل-جنبه اول   
  .  رساندی مینيجه معي است که تکامل را به نتیاتي چنان ضروریرشد را دارد و حاو

 کند از همان آغاز و در تمام طول ین خاص رشد مي چون طبق قوانی دارهيسرما: مثال
ابد که صرف نظر از تمام حادثات و اتفاقات و تصادفات ي ی تکامل میات خود به نحويح

 و یني در خود تا درجه معیخيم که تاريي گوین معنا مي به ا. خود برسديیباالخره به شکل نها
  .ردي گیم را در برینه به طور مطلق منطق



 

 ی در ابتدایعنين طبقه کارگر ي چون حزب طراز نوی در آغاز تکامل روندیحت: گريمثال د
 یجه شکل گرفته وجود ندارد و در کوره نبرد طبقاتيافته و نتيس که هنوز ساخت تکامل يتاس
الت يتشک  با توده هاست وی ژرف و ناگسستنیوندهايده نشده و تازه در کار استقرار پيآبد

ن حال يجاد نکرده با اي را هنوز ایتاز و آگاه و ستاد نبرد طبقاتشيت گردان پيمتناسب با ماه
ن طبقه کارگر در خطوط يگذار از مراحل و درجات مختلف و شکل گرفتن حزب طراز نو

ب ها و شکست ها و اشتباهات ينش تصادفات و فراز و  صرف نظر ازیعمده خود به طور کل
 کردن يیستم نهاي  جهات مختلف سی شود که در آن رابطه منطقینجام م ایره به طوريو غ

ن روند عام ي و آن چه در این حزبي چنی هایژگيو ات وين است و خصوصيکه در حال تکو
   . در امر تکامل استیجه قانونمندين نتي ا. گرددی است منعکس میو ضرور
ز هست که ين جنبه ني ایارا دی و منطقیخي دو مقوله تاریکيالکتيوحدت د -جنبه دوم   

ش و رشد آن يدايخ پيان کننده و نشان دهنده تاريده بي که به حد بلوغ رسیا روندي یمقوله منطق
انگر يب  فشرده و،عصاره جه وينت تواند یم ،ن عام خوديبا قوان و سمياليسوس مثال .است
 . دهدی ملي که گذشته آن را تشکباشد ی خاص و مشخصیان هايخ مشخص و جري تاریتمام

خ يجه تاري ثمره و نت،عام خودمختصات با تمام ز ينبخش يآزاد  ویستياليجنبش ضد امپر
   . استیخين روند تاريان کننده تمام ايمشخص چند ساله مبارزه با استعمار و نو استعمار و ب

در بر ) مي که گفتینيبه آن معنا و در آن حد مع( را ی منطق،یخيک طرف تاريپس از   
در » یخيتار«گر ي به عبارت د. استیخيان کننده تاري بیگر منطقيد و از طرف دري گیم
آن ها را به صراحت » یمنطق«رد و ي گیحا در برميت و ضرور را تلويش مناسبات عليخو
 کند و یص ميتلخ (. کندی را دوره میخي شکل خالصه شده و فشرده تاری کند منطقیان ميب
  ).  دهدیم ميتع

 یک روند تکاملي است چرا که یکيالکتي د،ستي مطلق نیخي و تاریاما وحدت منطق  
ان يات تکامل از مي ضرور، ها استی ها و بلندی پستیان مشخص خود دارايشه در جريهم

ن تصادفات در ي همه ا. در آن وجود داردی گذرد، جوانب گذرا و اتفاقیانبوه تصادفات م
وجود » یخيتار« و مشخصات روند اتي تمام جزئی شود و در منطقی حذف ميیجه غاينت

ا آن ين يا آن کشور در اين ي استثمار در ایچگونگ ه ويخ تکامل سرماي مثال در تار.ندارد
 آن ها ی و مشخص هست که از ورای عناصر محلی هایژگيات و وي جزئیاريزمان، بس
ت آن يه و ماهي نقش استثمار و عمل سرمای منطقی در بررسی ول. بروز کرده استیقانونمند

ن ي در ا.ماند ی می است باقی شود و آن چه عام و اساسیات حذف مين عناصر و جزئيه ايکل
ح شده يح شده و تصحي عبارت است از تنقیمنطق«: معنا است که انگلس نوشته است

  .»یخيتار
 نشان یستي فلسفه مارکس،»ی و منطقیخيتار «یکيالکتيدر ارتباط متقابل و وحدت د  

ن برخورد ي ا. استی عامل ثانو، همچو انعکاس آنیه و منطقي عامل اولیخي دهد که تاریم
 را ی و منطقیخي است چرا که مثال هگل که وحدت مقوالت تاریستيالي ماترینيجه جهان بينت

شه يخ را روند حرکت  اندي دانست و تاری میخينده و خالق تاري را زایکشف کرده بود منطق
 دو یکيالکتيه در وحدت دين عامل اوليي تع. کردی می معرفیقي منطق تطبیمطلق و نوع
  .ستيا آن جنبه نين ينقش ا ت وياد کردن اهميا زي کم یمقوله به معنا

 یخي همان تاری توان گفت منطقی چنان است که می و منطقیخيوحدت دو مقوله تار  
 توان ی بر عکس م.کيم تئوريان مشخص، به شکل تعمي بدون شاخ و برگ جریاست منته

ت مشخص و پر از ي سرشار از بافت زنده واقعی است منتهیز همان منطقي نیخيت که تارگف
  . مشخصیخيان تکامل تاري جریه حوادت و رگ و پيکل

)۴(  
د ي توان و بای می و اجتماعیعيت طبي شناخت واقعی شود که برایم معلوم مياز آنچه آموخت
 یخيوه تاريداخت و هم با کمک شده موجود پريت پدي، به درک ماهیوه منطقيهم به کمک ش



 

 یق منطقيوه تحقي با شیخيق تاريوه تحقي واضح است که ش.خ تکامل آن دست زديبه درک تار
  .ستي نیکي واقعه يیداد با شکل نهايک رويان يرا که جريتفاوت دارد ز

ا آن ين ي مشخص ایط و محمل هاي عبارت است از کشف شرایخيفه پژوهش تاريوظ  
 حادث شده اند و مراحل گذار و         یگري پس از دیکيدادها ي چگونه رون کهيده و ايپد

  .ن چگونه بوده استيان تکوي و جریخي تحول تاریدوران ها
ستم يک سي که عناصر مختلف ی عبارت است از کشف آن نقشیفه پژوهش منطقيوظ  

 کشف ، کنندیفا ميده ايک پدي يیک کل در شکل نهايب يو جهات مختلف موجود در ترک
  . های و عام، کشف قانونمندیعوامل ضرور و اساس

 مطالعه ک سوين است که از يوه ها و به کار بردن آن ها در اين شيت درک اياهم  
 آن کمک یت کنوني و ماهیده مورد نظر به دانستن و چگونگيک حادثه و پديخ و گذشته يتار
 ی شود برای میديخود کل پژوهش یوه منطقي و شیگر برداشت منطقي دی کند و از سویم

 متقابل و مناسبات و یوه هاي بردن به شیگر پي به عبارت  د. تکاملیخيان تاريکشف جر
 اش مورد يی و در شکل کامل و نهایده که در حالت تکاملي و پدیئيک شين ارتباط در يقوان

 خچهي تمام تاریعنيش و نضج و رشد يداي پیرد، خود به فهم چگونگي گیمطالعه قرار م
   . کندی کمک ميین مرحله نهايدن به ايتکامل تا رس

 روزمره و مبارزه ی که در زندگيیده ها و روندهايم و تمام پدي که زديیمثال ها  
ت آموختن و به کار يوه و اهميوند و هم تفاوت دو شيم هم پي با آن ها روبرو هستیاجتماع

ر کارل مارکس عالمت درخشان ياپذاثر فنان» هيسرما«مثال کتاب .  دهدیبستن آنها را نشان م
 یانه بررسيه و نحوه دایخي و تاریوه پژوهش منطقيوند دو شي پیت و ثمر بخشياهم
  .ه با تمام عمق آن استيده سرمايک پديالکتيد

ن علوم ي تدویک اصل مهم راهنما براي یخي و تاری وحدت منطقیستياليدرک ماتر  
 جدا کردن ی علمی در بررس. استیمستم مقوالت هر علين سي و تدویمختلف و بررس

ح ساده ي و تشری سطحیع نگاري، خطر وقایخي و مطلق کردن تاری از منطقیخيتار
 آورد برعکس ی ها را به وجود میت ها و علل و قانونمندي به ماهیابيدادها بدون دستيرو

ق ف کردن انتزاعات و مطلي منجر به ردی و مطلق کردن منطقیخي از تاریجدا کردن منطق
  . گرددیت مي و جدا شدن از واقعيیگو

 و همه جانبه یده ها را به درستيد پديز باي نیت روزانه و نبرد اجتماعيدر فعال  
 ضرورت و ، عام و خاصی و منطقیخير با مقوالت تاريز ناگزيشناخت و شناخت درست ن

ن يان درک قویکار شناخت برا» ی و منطقیخيتار« درک درست .در ارتباط است... تصادف
ن جفت ي درسنامه ها ای که در برخيی شناخت ضرورت دارد تا جایک و تئوريالکتيمنطق د

  . ∇ شود یس مي شناخت تدریدر مبحث تئور» دهيت و پديماه«مقوله همراه با جفت مقوله 
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