ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ
اﻣﻴﺮﻧﻴﮏ ﺁﺋﻴﻦ

ﻓﺼﻞ ﺱﻮم ـ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ
درس  -15اﺻﻮل اﺱﺎﺱﯽ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ
 -1ﻣﺤﻤﻞ هﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و راهﻨﻤﺎ
 -2دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺁﻣﻮزش ﺗﮑﺎﻣﻞ
 -3دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺁﻣﻮزش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎ
 -4اﺻﻞ ﺏﺮرﺳﯽ ﻋﻴﻨﯽ
 -5اﺻﻞ ﺏﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎریﺨﯽ
)(1
اﺻﻮل یﮏ ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺵﺎﻟﻮدﻩ هﺎ و ﺳﺘﻮن هﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﺡﮑﺎم ﭘﺎیﻪ ای ﺁن .اﺻﻮل
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺤﻤﻞ هﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺵﺎﻟﻮدﻩ هﺎی راهﻨﻤﺎ و اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ) در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻦ ﺵﻨﺎﺥﺖ و در ﺵﺮایﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺎریﺨﯽ -اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﺳﻴﻤﺎی یﮏ ﺝﻬﺎن ﺏﻴﻨﯽ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ﺝﻤﻠﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺻﻮل ﻣﺎدی ﺏﻮدن
ﺝﻬﺎن ،ﺝﺎﻧﺒﺪار ﺏﻮدن ﻓﻠﺴﻔﻪ ،یﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﻴﮏ و ﻏﻴﺮﻩ را ﻧﺎم ﺏﺮد.
اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻠﻢ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﮐﻠﯽ ﺗﺮیﻦ ﺝﻨﺒﻪ هﺎی دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻋﻴﻨﯽ اﺳﺖ .یﮏ اﺻﻞ ﻣﺸﻌﺮ ﺏﺮ
ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺁﻣﻮزش ﺗﮑﺎﻣﻞ داﺋﻤﯽ ﺝﻬﺎن اﺳﺖ و اﺻﻞ دیﮕﺮ ایﻦ ﮐﻪ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ
ﺁﻣﻮزش ﺏﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺏﻞ ﮐﻠﻴﻪ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ دو اﺻﻞ ﺏﺮرﺳﯽ ﻋﻴﻨﯽ و ﺏﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎریﺨﯽ ﮐﻪ ﺥﺼﻠﺖ اﺳﻠﻮﺏﯽ دارﻧﺪ و از دو
اﺻﻞ اول ﻧﺎﺵﯽ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ .ایﻦ دو اﺻﻞ اﺻﻮﻟﯽ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﺏﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
واﻗﻌﻴﺖ اوﻻ ﺏﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﯽ ﺙﺎﻧﻴﺎ ﺏﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎریﺨﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ایﻦ اﺻﻮل را
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﻴﻢ.
)(2
اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اول دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺁﻣﻮزش ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺝﻬﺎن را ﺏﺪان ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ هﺴﺖ یﻌﻨﯽ در ﺡﺮﮐﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﺵﺪ و ﮔﺴﺘﺮش داﺋﻤﯽ ﺁن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ:
ﺏﺮای ﺵﻨﺎﺥﺖ واﻗﻌﯽ ﺵﻴﺌﯽ ﺏﺎیﺪ ﺁن را در ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺡﺮﮐﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ
یﻌﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل داﺋﻤﯽ هﻤﻪ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی ﺝﻬﺎن را ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺠﺮﺏﻪ روزﻣﺮﻩ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎریﺨﯽ ﺏﺸﺮ ﺏﻪ اﺙﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در ﺝﻬﺎن هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺡﺎل
ﺡﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ یﺎﺏﺪ .هﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﺏﺪی و ﻻیﺰال ﻧﻴﺴﺖ .اﺝﺮام ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺵﻤﺴﯽ،
ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ ،ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮﺝﻮدات ﺏﯽ ﺝﺎن و ﺝﺎﻧﺪار ،هﻤﻪ در ﺡﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ داﺋﻤﯽ ﻣﺎدﻩ
هﺴﺘﻨﺪ .ﻃﯽ هﻤﻴﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺪیﺪ ﻣﯽ ﺵﻮد .ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺏﺸﺮی ﻧﻴﺰ در ﺡﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎریﺦ ﺝﻮاﻣﻊ ﺏﺸﺮی و هﻤﻴﻦ دوران ﺝﻮﺵﺎن ﻣﺎ و ﻋﺼﺮ ﭘﺮﺥﺮوش
ﺗﺤﻮﻻت اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻴﮑﺎر ﻣﻠﻞ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻧﻴﺮویﯽ را در ﺝﻬﺎن یﺎرای ﺏﺎزداﺵﺘﻦ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ،هﻤﻴﻦ
ﺵﺶ دهﻪ ﺳﺪﻩ اﺥﻴﺮ ﮐﻪ ﺵﺎهﺪ اﻧﻘﻼب اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺬار ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺏﺸﺮی ﺏﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و اﻧﻘﻼب
ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺥﻮد ﺏﻬﺘﺮیﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ایﻦ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﻧﺪیﺸﻪ هﺎ و ﺝﻬﺎن ﺏﻴﻨﯽ
هﺎ ﻧﻴﺰ در ﺝﺮیﺎن ایﻦ ﺗﺤﻮل داﺋﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﯽ یﺎﺏﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺏﺮای ﺵﻨﺎﺥﺖ هﺮ ﺵﻴﺌﯽ و ﭘﺪیﺪﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺏﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن در درﺝﻪ اول ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺁن را در ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮل داﺋﻤﯽ اش – در ﭘﻮیﺎیﯽ )دیﻨﺎﻣﻴﺴﻢ( ﺁن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺁن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ هﺴﺖ یﻌﻨﯽ
یﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺥﻮد رﺵﺪی یﮏ روﻧﺪ ﺏﯽ اﻧﺘﻬﺎ ،یﮏ ﺝﺮیﺎن اﻧﻘﻼﺏﯽ ﺏﺎ ﺝﻬﺶ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﯽ
دارد و ﻣﻨﺸﺄ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ را در ﺗﻀﺎدهﺎی داﺥﻠﯽ و ﻣﺎهﻮی اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ ﻣﯽ ﺵﻤﺎرد
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁن ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻬﻨﻪ رو ﺏﻪ زوال و ﺗﺒﺎهﯽ ﻣﯽ رود و ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮ ﻣﯽ رویﺪ و ﺵﮑﻮﻓﺎن ﻣﯽ
ﺵﻮد .در ایﻦ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺝﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺏﻴﺎن ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﯽ ﺏﺤﺚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﻣﻘﻮﻻت ایﻦ ﻋﻠﻢ ﺁن هﺎ را یﮑﺎیﮏ ﻓﺮا ﺥﻮاهﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺝﻬﺎن هﻤﻪ یﮏ ﺵﮑﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .یﮏ ﺥﺼﻠﺖ و یﮏ ﺳﻤﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺏﺮﺥﯽ از ﺳﺎدﻩ ﺏﻪ
ﺏﻐﺮﻧﺞ و از ﭘﺴﺖ ﺏﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺳﻴﺮی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺏﺎﻻروﻧﺪﻩ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺏﺎﻟﻨﺪﻩ دارﻧﺪ .ﺏﺮﺥﯽ
دیﮕﺮ ﺏﻪ ﺳﻮی ﺳﺎدﻩ ﺵﺪن ﮔﺮایﺶ دارﻧﺪ ،ﺗﺠﺰیﻪ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ ،دارای ﺳﻴﺮی ﻧﺰوﻟﯽ و رو ﺏﻪ زوال
هﺴﺘﻨﺪ.
دو ﻣﻔﻬﻮم ﺡﺮﮐﺖ و رﺵﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺏﺎ ﻣﻌﻨﺎی واﺡﺪی ﺏﻪ ﮐﺎر ﺏﺮدﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد .در واﻗﻊ هﻢ ایﻦ دو
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ ﺏﺎ ایﻦ ﺡﺎل ﺏﺎیﺪ ﺏﻪ ﺗﻔﺎوت هﺎی ﺁن هﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺝﻪ ﮐﺮد.
ﺡﺮﮐﺖ هﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی را ﺏﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺥﺼﻠﺖ ،ﺳﻤﺖ و ﺵﮑﻞ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁن ﺏﻴﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم رﺵﺪ یﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺡﻴﻄﻪ ﺗﻨﮓ ﺗﺮی از ﻣﻔﻬﻮم ﺡﺮﮐﺖ دارد زیﺮا هﻤﻪ اﻧﻮاع ﺡﺮﮐﺖ
هﺎی واﻗﻊ در ﺝﻬﺎن را در ﺏﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺏﻠﮑﻪ ﺡﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﺏﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺏﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﺎﻟﯽ
) ﺏﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺲ رﻓﺖ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ( ﺵﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﮐﻴﻔﯽ ﭘﺪیﺪﻩ ،ﻧﻔﯽ ﮐﻬﻨﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻮ،
اﻓﺰایﺶ و ﮐﺎهﺶ و ﺗﮑﺮار ﻧﻴﺴﺖ ،ﺏﻠﮑﻪ ﺏﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺙﻤﺮﻩ وﺡﺪت و ﻣﺒﺎرزﻩ اﺿﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪ و ﭘﻴﺪایﺶ ﻧﻮ را در درون روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ یﺎﺏﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮ از ﻣﻘﻮﻻت ﮔﺮهﯽ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ و ﻣﺒﻌﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﭼﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭼﻪ در ﺝﺎﻣﻌﻪ
هﻤﻮارﻩ اﺵﮑﺎل ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺝﺎی ﺥﻮد را ﺏﻪ اﺵﮑﺎل ﻧﻮیﻦ و ﺏﺎﻟﻨﺪﻩ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮ،
ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺵﮑﻮﻓﺎن ،ﺁن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁیﻨﺪﻩ ﺏﺎ اوﺳﺖ ،داﺋﻤﺎ رﺵﺪ ﻣﯽ یﺎﺏﺪ ﭘﻴﺪایﺶ و ﻧﻀﺞ و
ﭘﻴﺮوزی ﺁن را ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻴﻨﯽ ﻣﺮﺏﻮﻃﻪ ایﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ایﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﮔﺰیﺮ دیﺮ یﺎ زود در ﻧﺒﺮد
ﺏﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺏﺘﺪا ﺿﻌﻴﻒ و ﺡﺘﯽ ﺏﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺏﻞ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺏﺎﺵﺪ و ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺏﺎﻟﻌﮑﺲ ﺡﺎﮐﻢ و در ﻧﻈﺮ اول ﺵﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﺝﻠﻮﻩ ﮐﻨﺪ یﺎ ایﻨﮑﻪ
ﺥﻮد را ﺏﺎ ردایﯽ ﺗﺎزﻩ و ﺁرایﺸﯽ ﻧﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎیﺪ .اﻣﺎ ﺏﺎﻻﺥﺮﻩ ﻧﻮ راﻩ ﺥﻮد را ﺥﻮاهﺪ ﮔﺸﻮد و
ﺏﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻬﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﻋﻠﺖ ﺵﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬیﺮی ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺝﻮد ﺁن ﻧﺎﺵﯽ
از راﻩ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت رﺵﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﺵﺮایﻂ ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮوزی ﺁن
را ایﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم دیﺎﻟﮑﺘﻴﮑﯽ ﻧﻮ ﺏﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎدی ﺁن ﻓﺮق دارد زیﺮا در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎدی ﻧﻮ یﻌﻨﯽ هﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ
ﺗﺎزﻩ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و اﺥﻴﺮا ﭘﻴﺪا ﺵﺪﻩ ﺏﺎﺵﺪ در ﺡﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮ در ﻣﻔﻬﻮم دیﺎﻟﮑﺘﻴﮑﯽ ﺏﻪ ﻧﻘﺶ یﮏ
ﻋﻨﺼﺮ در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ دارد و ﺝﻬﺖ ﺁن را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺝﺮیﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮ ﺏﻪ ﺵﮑﻞ
ﺿﺮور ﭘﺪیﺪ ﻣﯽ ﺵﻮد.
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻮ ﺏﻴﺎﻧﮕﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺝﺪیﺪ و ﻣﺮﺡﻠﻪ و ﺡﺎﻟﺖ ﺗﺎزﻩ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﺪیﺪ ﻣﯽ ﺁیﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺏﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﺮﮔﺬﺵﺖ و ﺗﺎریﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و
ﺡﺎﻻت و ﻣﺮاﺡﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﭘﻴﺪایﺶ ﺗﺎ زوال ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎیﻨﺪ.
ﺏﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﻏﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺁﺵﻨﺎ
ﺥﻮاهﻴﻢ ﺵﺪ.
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اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ دوم دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺁﻣﻮزش ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﺏﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺏﻞ اﺳﺖ .اﺳﻠﻮب
دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺝﻬﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﮑﺎﻣﻞ داﺋﻤﯽ ﺏﻠﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط و ﺏﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ
یﮕﺎﻧﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ .اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ ﺝﺪا از یﮑﺪیﮕﺮ و
ﺏﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ یﺎﺏﻨﺪ ﺏﻠﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺏﺎ دیﮕﺮ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ .هﺮ
یﮏ ﺏﺮ دیﮕﺮی ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺏﻪ ﻧﻮﺏﻪ ﺥﻮد زیﺮ ﺗﺄﺙﻴﺮ دیﮕﺮی ﻗﺮار دارد .ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﮐﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی وﺝﻮد ﺏﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺏﻪ اﺙﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺝﻬﺎن را ﺏﻪ ﻣﺜﺎﺏﻪ یﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺏﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و یﮕﺎﻧﻪ و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺏﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺏﻴﻦ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ
را ﻧﻴﺰ هﻤﺰﻣﺎن ﺏﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁن هﺎ ﻣﻮرد ﺏﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ دارای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺄﺙﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺏﻞ ﺏﺮ روی یﮑﺪیﮕﺮﻧﺪ.
ﺏﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﺮ ﻧﻮع و دﺳﺘﻪ از ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎ ﻣﻮﺿﻮع ایﻦ یﺎ ﺁن ﻋﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ در رﺵﺘﻪ
ﻣﺮﺏﻮﻃﻪ اﺳﺖ .اﺳﻠﻮب دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ هﻤﻪ ایﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺏﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺏﻠﮑﻪ وﻇﻴﻔﻪ اش
ﭘﮋوهﺶ ﻋﺎم ﺗﺮیﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮیﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ هﺎ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
روﻧﺪهﺎی ﺝﻬﺎن ﻋﻴﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺏﻪ ویﮋﻩ ﺏﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺵﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺎﺳﯽ را از ﻏﻴﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺥﻠﯽ را از ﺥﺎرﺝﯽ ﻋﻤﺪﻩ
را از ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﺪ و ﺵﻨﺎﺥﺖ هﺮ ﭘﺪیﺪﻩ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺏﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ایﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺠﺎم دهﺪ .ﺏﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﺝﻬﺎن و هﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺝﻮد در ﺁن
دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﻣﺘﻨﻮع وﻟﯽ یﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻠﻴﻪ اﺝﺰاء یﮑﺪیﮕﺮ را از درون و ﺏﻴﺮون ﻣﺘﻘﺎﺏﻼ
ﻣﺸﺮوط ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در هﻢ ﻣﻮﺙﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ یﮏ رﺵﺘﻪ از ایﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
ﺗﺄﺙﻴﺮات هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ و ویﮋﻩ را ﺡﺎﺋﺰﻧﺪ و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮی و ﺳﺮﺵﺖ هﺮ ﭘﺪیﺪﻩ ﻋﺎﻣﻞ
ﻗﺎﻃﻊ هﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ هﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ ﺁن ﭘﺪیﺪﻩ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺝﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎ را در هﻤﻪ ﻣﻮارد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺏﻴﻦ اﺵﻴﺎء ﺏﯽ ﺝﺎن در ﭘﻴﺪایﺶ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺏﻴﻦ ﺝﺎﻧﻮران در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺏﻞ ﺡﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎهﺎن و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ زﻧﺪﻩ و واﺏﺴﺘﮕﯽ ﺁﻧﺎن
ﺏﺎ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺄﺙﻴﺮﻣﺘﻘﺎﺏﻞ ﺏﻴﻦ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی رواﻧﯽ ﺏﺎ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی ﻣﺎدی ﺏﻪ
ﻋﻴﺎن ﻣﯽ ﺏﻴﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺖ هﻤﭽﻮن یﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻨﻮع و ﺏﺴﻴﺎر ﺏﻐﺮﻧﺞ از روﻧﺪهﺎ و ﭘﺪیﺪﻩ
هﺎی واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ یﮑﺪیﮕﺮ ﺝﻠﻮﻩ ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺏﺸﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺏﺎز هﻢ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻣﯽ ﺵﻮد .ﺵﺎﻟﻮدﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ هﻤﮕﺎﻧﯽ را در
اﺝﺘﻤﺎع ﻣﺪاوﻣﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎدی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺏﯽ وﻗﻔﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ .ﺗﻤﺎم ﺝﻮاﻧﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﺎ هﻢ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و ﺏﺮ هﻢ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺏﻴﻦ ﺝﻮاﻣﻊ ﺏﺸﺮی و
دوﻟﺖ هﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و روﻧﺪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ
و ایﺪﺋﻮﻟﻮژیﮏ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻏﻴﺮﻩ اﻧﻮاع ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺝﻮد اﺳﺖ.
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اﺻﻞ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻧﺎﺵﯽ از دو اﺻﻞ یﺎد ﺵﺪﻩ اﺳﺖ و دارای ﺥﺼﻠﺖ اﺳﻠﻮﺏﯽ اﺳﺖ اﺻﻞ ﺏﺮرﺳﯽ
ﻋﻴﻨﯽ اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎﺳﺖ – اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی ﻣﺘﺤﺮک و ﺗﮑﺎﻣﻞ یﺎﺏﻨﺪﻩ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺴﺎن و
ﺥﻮاﺳﺖ و ارادﻩ او وﺝﻮد دارﻧﺪ ،ﻋﻴﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ اﺻﻞ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺵﺖ ﻋﻴﻨﯽ
ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ و روﻧﺪهﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺵﻮد .ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ درﺳﺘﯽ اﻧﺪیﺸﻪ هﺎ ﺗﻄﺎﺏﻖ ﺁن هﺎ ﺏﺎ واﻗﻌﻴﺖ
ﻋﻴﻨﯽ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﺎریﺦ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﺏﺮرﺳﯽ ﻋﻴﻨﯽ اﺳﻠﻮب دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﺏﻪ ﮐﻠﯽ از ذهﻨﯽ ﮔﺮایﯽ)ﺳﻮﺏﮋﮐﺘﻴﻮیﺴﻢ( و
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل از ﻋﻴﻦ ﮔﺮایﯽ ) اﺏﮋﮐﺘﻴﻮیﺴﻢ ( یﮏ ﺝﺎﻧﺒﻪ و ﺳﻄﺤﯽ ﺏﻮرژوایﯽ ﻣﺘﻤﺎیﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺏﺮرﺳﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ و ﮔﺮایﺶ هﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ
ﻣﺎهﻴﺖ و ﻣﻀﻤﻮن ﺁﺵﻨﺎ ﺵﻮیﻢ .ﺳﻤﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ را دریﺎﺏﻴﻢ ،ﺥﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺵﺮایﻂ
ﺗﺎریﺦ را ﺏﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و ﻧﺘﺎیﺞ درﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺏﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﻼﺏﯽ ﺏﮕﻴﺮیﻢ.

اﺳﻨﺎد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎی ﺝﻬﺎﻧﯽ اﺡﺰاب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ یﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺏﺮرﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﺏﻪ
ﺥﺼﻮص ﺏﺎ اﻓﺰایﺶ روز اﻓﺰون ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ذهﻨﯽ در ﺗﺤﻮﻻت اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺝﻪ دﻗﻴﻖ و ﺿﺮور
ﺏﻪ اﺻﻞ ﺏﺮرﺳﯽ ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺁن اهﻤﻴﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺁن ﻧﻴﺰ دارای ﺥﺼﻠﺖ اﺳﻠﻮﺏﯽ اﺳﺖ اﺻﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎریﺨﯽ اﺳﺖ.
ﺡﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم ﺝﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺝﻨﺒﻪ هﺎ و ﺝﻮاﻧﺐ ﺗﺎزﻩ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ هﺎ و ﺥﺼﻠﺖ هﺎی ﺝﺪیﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی ﻧﻮیﯽ را در اﺵﻴﺎء و ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ ﺏﻪ وﺝﻮد ﻣﯽ ﺁورد .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺏﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﺏﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎریﺨﯽ ﺏﺎ ﺵﻨﺎﺥﺖ ﺵﺮایﻂ ویﮋﻩ
زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ایﻦ یﮏ ﺗﺰ ﻣﻬﻢ دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ و دارای اهﻤﻴﺖ
ﻋﻈﻴﻢ اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻟﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ و وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ را ﺏﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻠﻮب ﺏﺮرﺳﯽ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ روح ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺗﺰی
اﻟﻒ ( ﺗﻨﻬﺎ از زاویﻪ ﺗﺎریﺨﯽ،
ب ( ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺏﺎ ﺳﺎیﺮیﻦ،
ج( ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺏﺎ ﺗﺠﺮﺏﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎریﺨﯽ ﺏﺮرﺳﯽ ﺵﻮد.
ﺏﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎریﺨﯽ ﺏﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺵﻤﺎ ﺳﺎزی و ﻗﺎﻟﺐ ﺏﺎزی و ایﺠﺎد ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از ﻋﻘﺎیﺪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در هﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎ هﻤﮕﻮن ﻣﻐﺎیﺮ ﺏﻮدﻩ و ﺥﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ و
ﻣﺸﺨﺺ و اﺥﺘﺼﺎﺻﯽ هﺮ ﭘﺪیﺪﻩ و ﺵﺮایﻂ ﭘﻴﺪایﺶ و ﻣﻮﺝﻮدیﺖ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺁن اﺳﺖ .ﻣﺮاﻋﺎت ایﻦ اﺻﻞ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ هﺎ را هﻢ از رویﺰیﻮﻧﻴﺴﻢ و هﻢ
از دﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد زیﺮا هﺮ دوی ایﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻤﻼ ﺵﺮایﻂ ویﮋﻩ ﻣﺸﺨﺺ و
ﺏﺮرﺳﯽ ﺗﺎریﺨﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ :ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻣﯽ ﺏﺎیﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺎﮐﺖ هﺎی ﻣﺸﺨﺺ واﻗﻌﻴﺖ را ﺏﻪ ﺡﺴﺎب
ﺁورد .ﻟﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮیﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺏﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺖ هﺎ ﺏﺎیﺪ هﻤﻪ ﻓﺎﮐﺖ هﺎی ﻣﺮﺏﻮط را ﮔﺮد
ﺁورد و ﻧﻪ ﻓﺎﮐﺖ هﺎ دﻟﺒﺨﻮاﻩ را .در راﺏﻄﻪ ﺏﺎ اﺻﻮل دیﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﺗﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ
ﺡﻠﻘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺠﻴﺮ وﻗﺎیﻊ ﺗﺎریﺦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺵﻮد .ﻣﻘﺼﻮد از ﺡﻠﻘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺁن وﻇﻴﻔﻪ درﺝﻪ اول ،ﺡﺴﺎس ،ﺡﻴﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺮم ﮐﻪ ﺏﺘﻮاﻧﺪ در ﺡﻴﻄﻪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﻘﻼﺏﯽ ایﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺡﻠﻘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت از ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :
از ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﺁن ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ و اﺻﻠﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺏﺘﻮاﻧﺪ ﺏﻪ
-1
ﺗﺤﻮل ﭘﺪیﺪﻩ ﺳﻤﺖ و ﮔﺮایﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺏﺪهﺪ.
 -2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺝﺮیﺎن وﻗﺎیﻊ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺡﺪ ﺏﺎ هﺪف هﺎی ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺏﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺏﻘﺖ
دارد.
 -3در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻇﺎیﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺏﯽ را در ﺡﻴﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ و در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.
روﺵﻨﯽ و دﻗﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﺙﺮ ﺏﺨﺸﯽ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺏﯽ ﻣﺮهﻮن ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن درﺳﺖ ﺡﻠﻘﻪ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﺡﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺏﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁن ﺏﺘﻮان ﺗﻤﺎم
ﺗﻤﺎم زﻧﺠﻴﺮ را ﺏﻪ دﺳﺖ ﺁورد و ﺏﻪ ﺳﻮی ﺥﻮد ﮐﺸﻴﺪ .ﺏﺮای ﺡﺰب اﻧﻘﻼﺏﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ و
∇
ﺗﺎریﺨﯽ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺡﻠﻘﻪ اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در هﺮ ﻣﺮﺡﻠﻪ از ﻣﺒﺎرزﻩ اﺳﺖ.
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