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 هد که با ی به ما می معلوماتیئيات هر شيخصوص  وی درباره جوانب خارجیشناخت حس
را که ما را به سرشت و ی هنوز محدود و ناقص است ز،ار و تنوع خودي بسیوجود غنا

 ی ما میابد به آگاهی تواند دری را که حس میه خواصي بلکه فقط کل، شودیت رهنمون نميماه
  . رساند

 را ی اافتهیار بغرنج و تکامل ي بسی علم  فن وسائل و دستگاه هایالبته در عصر کنون  
ن   ی از ا. کارآمدتر و نافذتر نموده استی را بسیار حواس ما گذاشته و مرحله حسيدر اخت

 و یهانيف نگار کي طی تسلکوپ ها و دستگاه ها،کي الکترونیکروسکپ هايل اند انواع ميقب
 با ی و حتین حال تنها به کمک مرحله حسی با ا.يرهو غ» هيذرات اول« شتابگر یدستگاه ها
 برد و یده ها پیاء و پديت اشي به ماه، به سرشت، توان به کنهین دستگاه ها، نمیرکامل ت
ن جاست که به ی در ا. شان را شناختیعت درونين تکامل آن ها و وجوه مشترک و طبيقوان

انگلس نوشته است که تنها احساس . دی آی تفکر الزم میرويد و نیگفته مارکس قدرت تجر
  . ضرورت را به ما نشان دهدیاندازه کاف تواند به ی هرگز نمیتجرب

ده ها و یاء و پديت اشي بردن به ماهی شناخت درست عبارت است از پیفه اساسيوظ  
وند ي در پیا تعقلی ی شناخت منطقیعنی مرحله دوم روند شناخت، .ن تکامل آن هايکشف قوان

است و هر گام آن  که خاص نوع بشر یدین جا تفکر تجریدر ا. ردی پذیبا مرحله اول تحقق م
م به سرشت و يوانبتید تا ما  آیخته است به کمک ما ميقا  با کار خالق و زبان در آميعم
  .ميابیده ها دست یاء و پديت اشيماه
 انسان یت مغزي و فعالیوم منطقيا اپراسیک عمل ی) ونيآبستراکس( دی؟ تجريستد چیتجر

 ین خواص عام و مشترک گروه بدر آوردن و جدا کرد،است و عبارت است از پاک کردن
 مثال ما با .ک از آن های مربوط به هر ی هایژگی و ویده ها از همه عوامل فرعیاء، پدياز اش

جداگانه انسان   مشخص ویژه و خواص انسان هایاز تمام عالئم و» دیتجر«ی عمل منطق
   .مي کنیم صرف نظر می که شناخته اییها

ت و محل يمل ن صدا ويطن  وی مو و چشم و تنومند را که درباره رنگ و پوست ویمعلومات
 و یم و آن چه را که کلي نهی میم به کناری مختلف داریره از انسان هاي و سن و غیزندگ

م و با ي کنیه خواص جدا مي از بق،مي کشیرون مين انسان ها است بیعام و مشترک در تمام ا
کردن، کار کردن و   فکرییتوانا است با یم که موجودي رسیم» انسان«ن عمل به مفهوم یا



 

 و ی صرف نظر شده و آن چه اساسی از تمام خواص فرد،»دیتجر«ین عمل در ا.سخن گفتن
 تر یک مرحله عالید شناخت ما را به ی تجر.منعکس شده است مشترک است نگاه داشته و

 با  ما.استوار است) احساس و ادراک ما (یه اش بر مرحله حسی که پای دهد در حالیسوق م
بلند  م که الغر و باالي با منوچهر دوست هست،ه چرده استيم که تنومند و سیحسن آشنا شده ا

 م که خنده رو ویده ایوان را دی ا، استیم که مو ندارد و چشم آبي شناسی رابرت را م،است
 ییک از جایم، هر یده ايا درباره شان شنیم ي شناسیگر را مینفر د رده هزا  ما.جوان است

م یافته ای ما با حواس خود مختصات آن ها را در.ات خود را دارنديک خصوصید و هر هستن
وان و رابرت و ی آن چه را که در حسن و منوچهر و ای ول.مي دهیز ميو آن ها را از هم تم

 حرف بزنند و ،کنند  توانند فکرین است که همه آن ها میم ایافته ای یگران مشترک و اساسید
 انجام داده یک عمل منطقین وجه اشتراک مغز ما یدا کردن و بدر آوردن اي پی برا.د کننديتول

» انسان«د به ی را کنار گذاشته و با تجریجدا کرده و خواص فرع  رایاست  ما خواص اساس
گر همه منوچهرها و رابرت ها و حسن ها و ید» انسان«م یي گوی که میهنگام. میده ايرس
و » انسان« ش مفهومیداي خود آن ها باعث پینيچه وجودع ر اگ،وان ها از نظر دور هستندیا

ک از ما و ی را که هر ییت و سرشت همه انسان هايگر ما ماهی حاال د.د شده استیعمل تجر
 در شعور خود منعکس کرده ،ز شناخته انديتمام افراد بشر نه تنها در حال بلکه در گذشته ن

  .میانجام داده ا» دیتجر« م ما عمل یا
 هر مفهوم .جاد مفهوم است و کامال وابسته به زبان استیه ای و پایمي شالوده تعمدیتجر

  .  شودیان ميک کلمه بید است و با یمحصول تجر
  . روند شناخت استی مرحله عال،ردي گید صورت می آن عمل تجری که طیشناخت منطق

ه و یا تجزمشاهدات ر  حس فاکت ها ویضمن آن تفکر ما اطالعات حاصله توسط ارگان ها
ت ها و ارتباطات يله تفکر ماهي انسان به وس. کندی میريجه گيسه و نتی کند، مقایل ميتحل
يم و  مستقی اگر مرحله حس.ابدی یده دست مین تحول پدي را کشف نموده و به قوانیدرون
م ير مستقي جهان را با واسطه و غی مرحله منطق. کندیواسطه انسان را با جهان آشنا مبال

  .  کندی ممنعکس
 دوم -اول مفهوم : ی استا سه پله اساسی سه صورت ، سه شکلی شناخت دارایمرحله تعقل

   سوم استنتاج -حکم 
)٢(  

 کند و عالئم درجه دوم و ی را منعکس میئي شی و ماهوی مفهوم جهات عموم-اول مفهوم 
ام بزرگ ک گیافتن به مفهوم ی دست . گذاردیکنار م» دیتجر«ی عمل  را طی و ظاهریفرع

را که مفهوم محصول ی شوند زیک باره حاصل نمیم به ي مفاه.به جلو در روند شناخت است
ک  نسل ها يجه پراتي و نتی طوالنیست بلکه رونديک باره نی ید عملید است و تجریتجر
 و صرف نظر کردن از ی و تکرار شونده و ضروری ما با استخراج عناصر اصل.است

 ی در وهله نخست به نظر م.ميابی یم دست ميت به مفاهيم اهم و کی و تصادفیعناصر سطح
یده است چون ا پدی یئيم شيتر از درک مستقی و کم بارتر از معرفت حسيررسد که مفهوم فق

 در واقع امر هر ی ول. افراد استی هایژگیفارغ از مشخصات و و» انسان«مثال مفهوم 
را اگر چه یز. دی نمایق تر منعکس ميمعت را کامل تر و عي طب،ن آنی ساده تری حت،مفهوم

 در عوض جهات ، شودیمنعکس نم» مفهوم« فرد و انبوه خواص مختلف در یتمام غنا
  . شودی است شناخته میافتني دست نی شناخت حسی و سرشت آن که برای و ضروریدرون

 ی است که طیک انتقال جهشی) مفهوم(ی شناخت ن پله تعقلي به نخستیانتقال از مرحله حس
 ی به جای، تعقلی تجربی به جای نو منطقیتيفيابد و کی یر مييت روند شناخت تغيفيآن ک
  .  شودیدا مي پی،حس

 شناخت است که خواص ی مرحله منطقیا شکل و صورت اساسیمفهوم پله اول   
  . کندیده ها را منعکس میاء و پدي از اشی گروهی و کلی و ضروریاساس



 

ن جهان یک است و اي و منشأ آن پراتیهنده جهان مادم انعکاس دياز آن جا که مفاه  
يز م نيب مفاهين ترتی شود بدی تر میک مرتبا غنيابد و پراتی یر و تکامل مييوسته تغيخود پ

  . شوندی تر میق تر و غنيدائما دق رند ویر پذيي و تغخود متحرک
 به کمک یعنی.  شودیجاد می ایگر شناخت منطقی دیصورت ها پله ها و» مفهوم« بر اساس

  .می سازیرا م» استنتاج«و » حکم« م مايمفاه
  

)٣(  
 یزي آن چی است که طی از مرحله شناخت منطقیگری حکم پله دوم و شکل د-دوم حکم 

 شود ی نظر داده می درباره مسئله ایا نفی به نحو اثبات نیعی .ب شودی تکذیزيا چیق یتصد
 را به یگر حکم رابطه ای به عبارت د.د گردیا از آن سلب می شود ی داده میئي به شیصفت

 یرانیرابرت ا«: حسن انسان است«یيم  گوی می مثال وقت. کندیان مي بیجابیا ای یطور سلب
 ی هایت تمام آزاديسازمان امن» «ی استر با استقالل ملینو استعمار مغا» «ستين

ن احکام یک از ایدر هر : یمان داشته اي بی در هر مورد حکم»ديک را محو کرده بودمکرات
 ی های، آزادی، نو استعمار، استقالل ملیرانیر انسان، ايم نظی استفاده کرده ایم مختلفياز مفاه
 یعنیم، ی نظر داده ایا نفیم به اثبات ي ما بر شالوده مفاه.رهيت و غيک، سازمان امنيدمکرات

ک یان کرده و يبم است ي که مرکب از مفاهیم، حکمی کرده ای قضاوتیجابیا ای یبه شکل سلب
  .میا رد کرده این را قبول يرابطه مع
هم قرار دادن یا پشت سرف کردن ی تفکر عبارت از جمع ساده و ردیان واقعیجر  

 که ی ارتباطات.م استين مفاهي از ارتباطات بینيمع وسته ويستم به هم پيست بلکه سيم نيمفاه
   . استینيت عي و واقعیانعکاس جهان ماد

   . کندیان ميم را بين مفاهي بنيوند معيحکم پ
  . کندی میا نفی اثبات یزي را درباره چیزي است که چیک عمل منطقیحکم 

 خود را توسط آن           ی های انسان تمام آگاه. در روند شناخت داردیميت عظيحکم اهم
  حکم از نظر دستور، شودیان ميب» کلمه« مفهوم به شکل . کندیان و منتقل مي، بیجمع بند

   .دی آیدر م» جمله« زبان به لباس
  :  از آن جا که ، دارندیحکم و مفهوم با هم ارتباط ناگسستن

 یعنی آن کس که نداند نو استعمار .م استيوسته مفاهين به هم پيستم معيک سیاوال هر حکم  -
 ی ملر با استقاللینواستعمار مغا«حکم ) م آشنا نباشدياگر با مفاه(  چهیعنی یچه و استقالل مل

   ).افتیبه حکم دست نخواهد . ( ديز نخواهد فهميرا ن» است
ف هر ی تعر.از دارديان شود به حکم نيف و بی آن که تعریا هر مفهوم به نوبه خود برايثان -

 آن که به صورت حکم و به شکل جمله ی و اساسی ضروریان خصلت هاي بیعنیمفهوم 
 است ابزارساز، متفکر و یانسان جاندار« کمتنها با کمک ح» انسان«  مفهوم.ردي گیانجام م
 .  شودیان مين و بييتع» سخنگو
ا استدالل ی» استنتاج« شوند و از آن یب ميو با هم ترک گر در رابطه هستندیدیکز با ياحکام ن

   .دی آی است به وجود میگر شناخت منطقیکه شکل و پله د
)۴(  

 به دست آوردن حکم تازه یز عمل مغزعبارت است ا) یريجه گينت( استنتاج -سوم استنتاج 
ان استنتاج ما از چند حکم که آن ها را ی در جر.یجه از احکام شناخته شده قبلي به نام نتیا

م و به ي کنی را استخراج میدی، حکم جدین تفکر منطقي نامند، بنابر قواعد معیمقدمات م
د به کمک معلومات ی جد کسب معلوماتی است برای استنتاج راه.مي رسی میتازه ا» يجهنت«

 شود و اگر ی کارگر استثمار میه داری سرمایم که در کشورهایمثال اگر قبول دار. موجود
م که حسن کارگر است ي دانی است و اگر میه داری سرمایز کشوريران نیم که ایباور دار



 

ما ينکه مستقیبدون ا(  شودیم که حسن استثمار مي رسیجه مين نتین مقدمات به ایپس از ا
  : گریمثال د). مي کرده باشی کند بررسی که کار مینيژه حسن را در کارخانه معیحالت و

  . هستندی ناقض استقالل ملیستيالی امپری نظامیمان هايحکم اول پ -
 . کردیران را نقض میمان سنتو استقالل ايحکم دوم پ -

ک و يگر و با پراتیحکام دم و با اين احکام و مقدمات به نوبه خود با مفاهیک از ایالبته هر 
 یستمي سیاريب ما به دستين ترتی به دست آمده و بدیجه استدالل قبليا در نتیتجربه ثابت شده 

  .میافته ایک حکم تازه دست یاز احکام به 
ه دیاء و پدي از اشیاريرا که به کمک آن بسیت فراوان در روند شناخت دارد زياستنتاج اهم

 شناخت آن ی برایم آن ها کافيا احساس مستقی کنند یر نميس تأثما بر حواي را که مستقییها
، یهاني اجسام کییايميب شي ترک، و حرکت آنین جهان مادي ما قوان.مي شناسیست، ميها ن

ی را  و جنبش انقالبی اجتماعی بغرنج زندگی روندها، هستهی درونی و روندهایساختار اتم
اد همه ي، استنتاج بنیکه از لحاظ ساختار منطق توان گفت ی م.ميابی یمبا کمک استنتاج در

   .علوم است
 متقابل وجود داشته یوند و وابستگي مفهوم، حکم و استنتاج در پیسه پله شناخت منطق  
  .  کنندیوعمل م

بر حسب نوع (و انواع مختلف احکام ) ن احکاميبر حسب نوع روابط ب(انواع مختلف استنتاج 
 یک از آن ها توسط علم منطق مورد بررسی هر یرزش شناختن ايو همچن) مين مفاهيوند بيپ

ون ین بار مدين آن را نخستی است و تدوی که علم جداگانه ای منطق صور.ردي گیقرار م
م و احکام را ين مفاهيوند بي درست پیوه هاي احکام و استنتاجات و شیم شکل هايارسطو هست

   .رست ضرور است داشتن تفکر دیفرا گرفتن آن برا.  آموزدیبه ما م
جه يل به نتي نیم و احکام براين مفاهي روابط درست بیوه برقراريمنطق عبارت است از ش

  . تازه و احکام تازهیها
)۵(  

 ی از شناخت منطقیگری دی، شکل هایم و احکام و استنتاجات منطقي مفاهیاز گردآور
  .ی عملیه و تئورين آن ها عبارتند از فرضی شود که مهم تریحاصل م

ده ها و ی پدی درباره برخی حدسیستم هايه عبارت است از مجموعه فرض ها و سيفرض
 در یش زندگیداي پیا درباره چگونگی یش منظومه شمسیداي پی مثال درباره چگونگ.ن آنيقوان
 از احکام و استدالالت هستند که بدون یستمين ها سی ا. وجود داردییه هاين فرضي زمیرو

ن آن را يده مربوطه و قوانی کنند پدی کامل و قابل نظارت کوشش منانيت و اطميداشتن قطع
 که بر شالوده فاکت یی هاینيش بيات و پيز جمع حدسيه عبارت است ا پس فرض.ح دهنديتوض
   .ده استي هنوز به اثبات نرسی شود ولیم مين شناخته شده تنظيوندها و قوانيها و پ

ه را با ين علت انگلس فرضي به هم. کندیمه بروز ي در آغاز به شکل فرضی علمیهر تئور
 فاکت ها یژه به خاطر آن که تنها به گرد آوری دانسته است به ویعيشکل تکامل علوم طب

 از آن ها به ی و منطقی و جمع بست کلیه تئوريح و توجي کوشد توضی کند بلکه میبسنده نم
  .دست دهد
 که      ییت هاياکت ها و واقعد اوال با همه فی باشد بای آن که علمیه برايک فرضی  

 ،ق باشديا از نظر اصول قابل تحقي ثان،ح دهد مطابقت داشته باشدي خواهد آن ها را توضیم
ده ی از پدیع تريطه هر چه وسي ثالثا بتواند ح،ر نباشدی آن امکان پذیق درستياگر چه فعال تحق

  .ردي مشابه را در بر گیها
 صحت کامل آن را ید و تجربه علميات رسک به اثبيه در پراتيک فرضیهر وقت   

  .  شودی بدل میک تئورینشان داد آن وقت به 
 که یت شناختي از واقعینيق و همه جانبه بخش معي عبارت است از شناخت عمی علمیتئور
ک هسته یزي کوانتا در علم فی ساختمان هسته اتم و تئوری مثال تئور.د کندیيک آن را تأيپرات



 

 ی و تئوری مبارزه طبقاتی تئوریست شناسی توارث در زی و تئوریعيب انتخاب طی تئوریا
  .یستيني لن-ی ستيشناخت در علم فلسفه مارکس

 ی و مرحله منطقی مرحله حسی همه پله ها. روند شناخت استیک شالوده تماميپرات  
ک صورت   ي بر اساس پراتی به مرحله منطقی جهش از مرحله حس.وند دارنديک پيبا پرات

 .ک استين هدف آن پراتي منشأ مراحل مختلف شناخت و محک صحت آن و همچن.ردي گیم
اد و مبدأ يبن) عت و جامعه ي دگرگون ساختن طبیه برای و همه سویت عمليفعال(ک يپرات

 هر اندازه درجه تکامل .ده هاستیاء و پديت اشيله نفوذ آن در ماهيشناخت ما از جهان و وس
ک يق تر و همه جانبه تر خواهد بود چرا که از پراتيانسان عم شناخت ،ک باالتر باشديپرات
 . کندی کند و آن را موثرتر و بارورتر میرد و سپس به آن خدمت مي گیه میما
 

                                                 
  : اصطالحات  

  notion concept ,مفهوم  
 ugementحکم 

 caisonnementاستنتاج 
 premisseمقدمه منطقی 

 logique formelleمنطق صوری 
  hypotheseفرضيه 


