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ن يدر ا.  معرفت و هم منطقی هم تئور، استینير مجموع هم جهان بک ديالکتيسم دياليماتر
ک در طرز يالکتي دیعبارت است از کاربست عمل» کيالکتيمنطق د«فصل مقصود ما از 

ن ي از مسائل ایم که برخي کنی میادآوري. یکيالکتيونل دي منطق اپراسیا نوعي یتفکر منطق
 فلسفه یمي قدیدر درسنامه هاست است و يفصل همچنان مورد بحث فالسفه مارکس

 ی مین درس نظريدر ا. ن ي است در دست تدوین علميا. ز کمتر مطرح شده ي نیستيمارکس
  .در آن » یکيالکتيمنطق د« ی منطق و جایم به تکامل عموميافکن

)١(  
احکام و (م ين مفاهي است که روابط بیم که منطق علميدي شناخت دیدر درس مرحله منطق

افتن روابط علت و ي دریم، برايح مفاهي توضیانسان برا.  کندی می بررسرا) استنتاجات
م ين مفاهي بیابطون ري چنیک، به برقرارين آن ها و به کار بردن آن ها در پراتي بیمعلول

  . کند ي می بررسین روابط را علم منطق صوري ایوه برقراري شیدرست. ازمند استين
نخست . ن آن ها يافته اند و هم روابط بي تکامل مي دهد که هم خود مفاهیخ نشان ميتار  
 ی را طیخيم تارين مفاهيم چگونه روابط بينيم و سپس ببيفکنيم بي به تکامل خود مفاهینگاه

  .ده استيافته تر گرديکرده و مرتبا تکامل 
د شدند، يم عام پديم خاص قبل از مفاهيمفاه: خيم در طول تاريدرباره تکامل مفاه  

د و تجربه و کار، به همان يان توليدر جر. دنديدارگرديم مجرد پديبل از مفاهم مشخص قيمفاه
 برد، به همان نسبت یسرشت آن ها پ ده ها و به کنه وياء و پدي که انسان و روابط اشیزانيم

 یاء کنکرت و مشخص را ميانسان نخست اش. ابد ي ی دست میمجردتر م عام تر ويبه مفاه
ک، انسان را با يکار پرات.  ذات استیجه اول مشحون از اسامز در دريزبان او ن. شناسد

 سازد، مثال پس از یده ها موجود است آشنا مياء و پدين اشياء، با وجود مشارکت بيتشابه اش
ن اسب و آن اسب و ده ين غار و آن غار و ده ها غار مشخص، پس از شناختن اي ايیشناسا

 را ی که حفره ای مفهومیعني ، به طور اعم»غار« ه به مفهوميها اسب مشخص، انسان اول
 فالن ی که دارايیوان چهارپاي حیعنيا به مفهوم اسب، به طور اعم ي نشان دهد، یدر دل کوه

 در یژه اين مفهوم را با واژه ويافت و اي مشترک همه اسب ها باشد دست یخواص اساس
 .ن شناخت استيعنا، مولود ا میم مجرد و همزمان با آن، اساميش مفاهيدايپ. ان نموديزبان ب
ده ها رامنعکس نموده و ياء و پدي و مشترک اشی و عمومی اساسیم مجرد جنبه هايمفاه

ق تجربه و تکامل شناخت انسان يبا تعم.  گذاردیات مشخص آن ها را کنار ميخصوص
د جه به مفهوم جانوران برسيابد و درنتي بیز وجوه تشابهيوانات نير حين اسب و سايتوانست ب



 

ار مجرد يدا کند تا به مفهوم بسيوانات و نباتات دست پين حيو سپس به وجوه اشتراک ب
ت يان کليجهت ب ز به نوبه خود ازيم مجرد نينم که مفاهي بیب مين ترتيبد. برسد» یزندگ«تر

  : ن که يجه اينت. ش، متنوع هستند يدايتأخر پ و ت و ازجهت تقدم يو عموم
  .  بوده استیخي تاریرام دايش و تکامل مفاهيدايپ  

)٢(  
  م ين مفاهيم به مسئله تکامل روابط بينک بپردازيا

ر يم غين مفاهي دهد که در آغاز، روابط بی نشان میخ فرهنگ اقوام بشري تاریبررس  
ن     ي، در چنیديج، به مدد کار تولي البته به تدریبوده ول) ونليرراسيا (ی، پنداریواقع

م ين مفاهي رابطه بیعني. د شده استيپد) ونليراس( و تفکر معقول  نمانده، رشد کردهیمرحله ا
  .  گذشته است ی تکاملهمرحلن يو معقول در آمده که آن هم خود از چند  یبه صورت واقع

م ي به سه دسته تقسی توان به طور کلیم را مين مفاهيادوار مختلف تکامل روابط ب  
، یک است، مرحله دوم را ماقبل منطقيوژا آلير معقول يمرحله اول همان ارتباط غ. کرد

  .مي نامیک مي ، لوژیک و سوم را منطقيپرلوژ
:  استیر معقول و پنداري ، غیر واقعيم غين مفاهي روابط ب–ک يا آلوژي یمرحله پندار -١

 اگر در استکان راست یتفاله چا د،ي آیل در ميزد زگي دست بریم خورده اگر رويآب ن
 و معقول یوند منطقيچ پي، هیچ رابطه علت و معلوليواضح است که ه. دي آیهمان ميستد ميبا
  .همان وجود ندارد ي و مین تفاله چايم خورده، بيل و آب نين زگيب
 یر آن به طور عمده، مبتني و نظایني و سحر و جادو و طالع بید خرافي از عقایاريبس

ت ينظر عل ج مورديا نتااه و جادو بين اوراد و مهر گيب.  از منطق استین مرحله ايبرچن
 ان شده ارتباط علت  وين اجزاء احکام بين مرحله از تکامل تفکر بيدر ا.  وجود نداردیمعقول
 با هم یونديچ پيقت هيم مربوط به آن ها در حقيده ها و مفاهيست و پدي موجود نی واقعیمعلول
 یا اجاق بسازد آواره م، اگر بنی خوری بهتان میني درگاه چمباتمه بنشیاگر تو: مثال. ندارند
  .ره يو غ! شود
 تفکر یله اساسيوس.  استيین شکل تفکر عقالي نخست–ک يا پرلوژي یمرحله ماقبل منطقب -٢

سه يو مقا» قول شارح« رانيم ايا به قول فالسفه قدي( فين مرحله معموال تعاري در ایبشر
  .ل استيا تمثيکردن و مثال آوردن و برابر نهادن 

. م استين مفاهيوند بين شکل از پيم و اثبات احکام در اي تعمی آوردن، راه اساسل و نمونهيتمث
. له اثبات حکم به کار رفته استيل بارها به مثابه وسيات ما تمثيک و ادبيدر فرهنگ کالس

 و یله و دمنه، مثنوير قابوسنامه، گلستان و بوستان، کلي نظیر و ارجمنديمثال در آثار فنا ناپذ
ن حکم ي خواهد ای می مولویوقت: ک نمونهي . شودیده ميوه دين شيقدر اي عالیهاره نمونه يغ

د وضع کهن را يبا جاد وضع نو،ي امور و ایشه اي اصالح ری را اثبات کند که برایمنطق
 بر او ی شکافت ابلهی میني زمی کسی شود که وقتیبا متوسل ميل زين تمثيخراب کرد، به ا

  ...ی کنیشان ميران و پرين را ويخرده گرفت که چرا زم
      ابله برو، بر من مران یگفت ا

   بازدانیتو عمارت از خراب
     ن ي شود گلزار و گندمزار  ایک

  ن ين زميران ايتا نگردد زشت و و
       را که آبادان کنند يیهر بنا

  ران کنندي اش وید اول از پيبا
  
 قدرت یعني. ستي برهان نیه البته شکل قوي اثبات به کمک تشبیعني، یا آنالوژيل يتمث

و ٢ و ١ خواص ی داراالف یئيش: ن فرمول استياساس آن عبارت از ا.  نداردی کافیاستدالل



 

ز ي را ن١ت ي است پس امکان دارد که خاص۴ و ٣ و ٢ خواص ی داراب ی است، شئ۴ و ٣
  . داشته باشد

 شود و یار من بخي رنگ است، در درجه حرارت معی که در برابر ما است بیعي ما–مثال 
  . کند مزه ندارد ی زند ، تر میخ مي ینيدر درجه مع

ا منجمد ين بخار ي رنگ است در درجه حرارت معیم که آب بي دانیگر مي دیاز سو  
 که در یعي مایپس به احتمال قو. ز هستي کند، مزه ندارد و حالل نمک نی شود، تر میم

 یا دروني ین عالئم خارجي تشابه بیطقن مرحله منيدر ا. ز هستيبرابر ما است حالل نمک ن
ات و يل سرشار از رواي پژوهندگان تمثیبرخ. ردي گیان حکم قرار ميشالوده قضاوت و ب

ل يسه و تمثي از تکامل علم، مقاینيدر مراحل مع. نام نهاده اند» يیل روايتمث«امثال مقنع را
  .  گرفت یک و استدالل و تجربه را ميستماتي مشاهده سیجا
ار دارد و اگر چه اکنون ي بسیت پژوهشيرا که اهميز. د کم بها دادي نباین حال به آنالوژيبا ا

ک يک راهنما، يک قطب نما، ي همچو ی را از دست داده ولیابيح دهنده و علل ينقش توض
 ی نور از رویعت موجيز طبيمثال در علم مدرن ن.  کندیک راهگشا عمل مي ،طراح مسئله

ش قدرت ي هایريجه گي نتی به علت خصلت احتمالیآنالوژ. شف شدتشابه با امواج صدا ک
 شناخت منطق یگر شکل هايد همراه با دين جهت هم باي ندارد و به همی کامل و استداللیاثبات

و » یمدل ساز«هات ي تشبیژه در تئوريوه بوين شيدر علم معاصر از ا. به کار گرفته شود
  .  شود یک استفاده ميبرنتيعلم س
  :د الاقل چهار شرط را در نظر داشت ي بایه کار بردن درست آنالوژ بیبرا

مثال تعداد . شتر باشدي تر و بیسه هر قدر ممکن است اصلي عالئم تشابه و موارد مقا–الف 
م هر چه ممکن است يم حالل بودنش را ثابت کني خواهی که میعين آب و آن مايشباهت ها ب

  ) اشيیايميشب يمثال ترک(  تر یشتر باشد و اصليب
ده مورد نظر هر قدر ي و پدیئي شیق با عالئم عموميوند عالمت مورد تحقي رابطه و پ-ب

ع و آب وابسته به آن يت حالل بودن مايمثال خاص .ک تر باشديممکن است مستحکم تر و نزد
  . گر باشديخواص مشترک و مشابه د

. چند نقطه نظر ا ازيک عالمت باشد نه از همه جهات ي ک جنبه ويق تنها ي هدف تحق–پ 
  .ه موارد تشابه موجود باشد يع مورد نظر باشد و در بقيمثال تنها حالل بودن ما

 سه وي مورد مقایده هاياء و پدي اشید هر قدر ممکن است تفاوت هايق باي در ضمن تحق–ت 
تفاوت دارند در  مرجه غلظتع مورد نظر ديمثال اگر آب و ما. ه را هم در نظر گرفتيتشب

د يمف« آن را یخ اشراق سهرورديمثال ش .در نظر گرفته شودل يتمث سه ويمقا محاسبه و
ه يباره تشب ختن، دري و از کوزه روغن ری در داستان معروف طوطیمولو.  داندینم» نيقي

  :دي گویمربوطه م
        اسش خنده آمد خلق را ياز ق
   چو خود پنداشت صاحب دلق را ،کو

  نيبن اشباه ين چنيصد هزاران ا
  ن يفرقشان هفتاد ساله راه ب

ک ي خود مرحله پره لوژیخي بشر در تکامل تاری تفکر منطق–ک يا لوژي ی مرحله منطق-٣
 گردد که انسان در اثر تراکم تجارب ی آغاز می وقتی گذارد و مرحله بعدیرا هم پشت سر م

 به ی و اجتماعیديک همه جانبه توليپراتجه يت وجود، درنتيدر ماه ر ژرف تري و سیعمل
موضوع قسمت ( شود یم موفق مين مفاهي بی واقعی و علت و معلولی روابط منطقیبرقرار

  :پس) ن درسي همیبعد
 را پشت سر گذاشته و از مراحل یخيتار)  علم منطقیمحتو( مين مفاهيروابط ب  
  . داردیخي تاریمنطق انسان . گذشته استیمتعدد

  



 

)٣(  
 اسياول مرحله ق. م کردي توان به نوبه خود به سه مرحله تقسیرا م) کيلوژ (یمنطق دوره 

سوم ) کيا متدولوژيجستجو کردن ( دوم مرحله استقراء). کيستيلوژيا سي یريجه گينت(
  .کيالکتيمرحله د

. مراحل رشد است خ وي تاریز خود داراين یتکامل تفکر بشر یب دوره منطقين ترتيبه ا
 شود و یم  آغازیم، از منطق صورين مفاهيوند ها و ارتباطات بين و پي مواز قواعد ویعني

  .ديگرا یبه منطق مضمون م
م و ين مفاهيارتباطات ب( ی منطقیصورت ها فقط اشکال و) فرمل( یمنطق صور  

ک ي و ارگانی کند و روابط ماهویمطالعه م) وه کار بستياحکام را از نظر درست بودن ش
  .را در نظر ندارداء يده ها و اشيپد
 و استنتاجات ی کلیم و قضاوت هايد و تعمي تجری برايیاس نقش معجزه آسايدر مرحله ق -١

 است که معموال بر سه حکم ی منطقیاياس عبارت از قضايوه قياساس ش.  شوندیقائل م
 یقضاوت کل  وی حکم عمومیکي) هيا دو قضيا دومقدمه ي(استوار است و قاعدتا از دو محمل 

ده يا استنتاج ناميجه ي که نتیحکم سوم) یصغر( ی حکم و قضاوت جزئیگريو د) یبرک( 
مثال همه خزندگان . ( است و ضرور استید که قضاوت تازه اي آی شود به دست میم
جه گرفتن از استدالالت ياس و نتيالبته ق) وان استي پس مار ح– مار خزنده است –وانند يح

اس آن است يوجه مشخصه ق.  شودی آموخته میطق صورانواع مختلف دارد که در علم من
م است که انحصارا در ين مفاهيوند بي مربوط به پیت مغزي و فعالیک عمل منطقيکه اوال 

شود ي میجه حاصله به ضرورت از محمل ها ناشيا نتيثان. ردي گیم واحکام انجام ميسطح مفاه
اد ياس و بنيق. قت خواهد داشتيقطعا حقمسلما و  زيجه نيقت داشته باشند نتي محمل ها حقرو اگ

 خواهد یفا کرد مي ایار ارزشمندي تفکر نقش بسیخيگذار نابغه آن ارسطو که در تکامل تار
 را یسراسر هست د وياس و استدالل و از راه منطق صورت ها بگشايهمه رازها را با ق

ن ي نمونه کامل چنروان فلسفه مشاءينا و همه پي ارسطو و ابن سیستم فلسفيس. ح دهديتوض
  . است یمنطق
ز شمرده يد سحر آمياس کليگر قيل تنها حربه معجز نمودن بود و روز دي تمثیاگر روز -٢
 تحول ی  و علمیشتر تجارت عملي بشر و همراه با تراکم باز هم بیر تکاملي با س، شدیم
مزمان با  افتد و هی آنها از رونق می دهد و هر دوی رخ می در منطق انسانیني نویفيک

جستجو کردن، از (، استقراء یعي مولده و تکامل علوم طبیروهاي از رشد نینيمرحله مع
 .ند ي نشی میبر تخت سرور) جه گرفتني متعدد نتیفاکت ها

ر از کل به جزء مطلق شده ي و سی از احکام کلیريجه گياس نتيا قيک يستيلوژيدر مرحله س
ات، از فاکت ها به حکم مطلق يات به کلياز جزئر يک سيا متدولوژيبود در مرحله استقراء 

 ی است در هر ظرفیعي دهد که آب که مای مشخص نشان میبررس: مثال ساده.  شودیم
ر و شراب و يش. ن طور استيز هميسرکه ن. دي آیخته شود به شکل همان ظرف در مير
 یجه علميتن.  شوندیخته ميند که درآن ري آی در میع اند به شکل ظرفيز که مايوه نيج

  . »رندي گیعات شکل ظرف را به خود ميما« شود که یحاصل م
. ندي بی را بر آسمان خود می تازه ای ستارگان درخشانین دوران فرهنگ بشريدر ا  

 شود که ی می مدعیمنطق تجرب.  آورندی نو می خود اساسیکن و دکارت با منطق تجربيب
ن دژ يعاجز است و تنها راه رخنه در اعت ي دژ دربسته طبیاس از گشودن قفل هايد قيکل

 کند که یوه را مدون مين شيل ايجان استوارت م. تجربه، شناخت جزء و گذار به کل است
  .ابدي ی تکامل میاضيسپس با کمک دستگاه منطق ر

است » ی علمءاستقرا«ک نوع آن يز خود انواع گوناگون دارد، ي نیوه منطقين شيا  
 و یل روابط علت و معلوليت ها و تحليمات بر اساس ماهي تعم بریابيکه عبارت است از دست



 

 مورد مطالعه یهر قدر عده فاکت ها. ده هاياء و پدين اشي بی و اساسی ضروریوندهايپ
  . تر استی تر باشند، استقراء علمی تر و ماهوی حاصله اساسی هايیشتر و شناسايب

همه . شناخته است» هيولجزء ا«چند صد نوع  ش ازيک مدرن تاکنون بيزي ف–مثال   
چه الکترون ها و پروتون ها و   (که مورد مطالعه قرار گرفته اند » کول هايپارت«ن يا

 شتاب بخش در ی دارند و چه آن ها که فقط در دستگاه هایشتريکه عمر ب...) نوترون ها و
بوده اند  ی و ذره ای خواص موجیهمه بدون استثناء دارا) ندي آیه به وجود ميچند هزارم ثان

 توان ی میجه علمينت . شودی می آن هاست که از سرشت آن ها ناشیت ماهوين خاصيو ا
 یم داراي کشف کنیم مطالعه و حتي آن ها که هنوز نتوانسته ایه حتيگرفت که همه اجزاء اول

  . هستندیت دوگانه اين خاصيچن
ر يمتضاد و مغاد آن ها را ي موجود است و نبایاس و استقراء رابطه مستحکمين قيب  

ه وحدت و رابطه متقابل ي بر پایوه تفکر منطقين دو شيوند ايدر واقع پ. گر دانستيکدي
  .ن کل و جزء استوار است ي بیکيالکتيد

 و نفوذ یشرفت تفکر بشري و مثبت خود را در پیخين مراحل نقش تاريهر کدام از ا  
ش يژه خوي ویز جايهم اکنون نفا کرده و ي آن ایده هايعت و پديژرف تر انسان در بطن طب

شرفت ي و پی مولده و بسط مبارزات طبقاتیروهايرشد ن. ک دارنديالکتيستم منطق ديرا در س
  .  را نشان داده استین مراحل منطقيت اي، محدودیخي مقطع تارهردانش و فن، در

ح دهند دچار بحران ي توضیکيق مکاني خواستند جهان را تنها از طری که میعلوم  
 یتفکر بشر. ل نشان داديح و تحلي خود را از توضیا اصالت تجربه، ناتوانيسم يريآمپ. شدند

  .ک گام نهاديالکتيتا تازه به مرحله ديفي تر خود، به مرحله کیبه مرحله عال
م را به هم  ياس را به هم انداخت، تجربه و تعميک حلقه استقراء و حلقه قيالکتي منطق د-٣
.  برتر به وجود آوردیستم واحد در بر گرفت و سنتزيک سيا در  ریک و تئوريخت، پراتيآم

ها منطق  از آن یکياست که در  یدو دوره تکامل منطق بشرجه و سنتز يک نتيالکتيمنطق د
ن ي، بهترليکن و دکارت و جان استوارت مي بیمنطق تجرب یگريو در د  ارسطویصور

 ی که عالی، در حال»کيالکتيق دمنط«.  آمدی به شمار میتي گی بردن به رازهایوه پيش
 کند، از صورت ی را در خود جمع می ماقبل تکامل تفکر منطقی دوران هاین دستاوردهايتر

کند،  ی برقرار میک و ماهويده ها روابط ارگانياء و پدين اشي پردازد، بیبه مضمون م
 آن یت اساسنده نکايدر دو درس آ. است) کيلوژ( ی از تکامل دوره منطقيیتا نويفيمرحله ک
  .◊مي دهیح ميرا توض

 

                                                 
 concertمشخص :  اصطالحات و نام ها  ◊

 abstraitمجرد  ◊
 rationel خرد گرا – بخرد – یتعقل

 irrational نا بخرد  –ز يخرد ست
  logique  یمنطق

 pre –logique یماقبل منطق
 alogique یر منطقيغ

 analogieل يتمث
 deduction – syllogistiqueاس يق

 induction – methodogiqueاستقراء 
 bacon ) یسيلسوف انگليف( کن يب
 Descartes )یلسوف فرانسويف( دکارت 

 john stuart mill ) یسيلسوف انگليف(ل يجان استوارت م
  


