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  کيالکتي منطق د–فصل ششم 
  

  کيالکتي منطق دی دو اسلوب اساس-٣٩درس 
  کيالکتيک در منطقه دي مرحله تئوریجا -١
 گام آن  و چهاریلياسلوب تحل -٢
 صل آن و سه اینياسلوب تکو -٣

)١(  
 است و با به ی دو هدف اساسیدارا) کيتئور اي یمرحله نظر (یکيالکتيمرحله دوم تفکر د

  .افتي توان به آن دست ی میکيالکتي دیکار بردن دو اسلوب تفکر منطق
ن جا است که ي در ا.ستم مورد پژوهش استي بر ساختمان سین ساختار و آگاهييهدف اول تع

ل کرد، فاکت ها يه و تحليت را تجزين کرد، واقعييق را تعيتحقستم هر موضوع مورد يد سيبا
ب يستم کامل ترکيک سي کرد، روابط موجود را کشف کرد و همه آن ها را در یرا طبقه بند

 یبرآورده م) ک هم نام نهاده انديا استاتيک يتيکه آن را آنال (یلين هدف را اسلوب تحلي ا.نمود
  .سازد

 بردن به روند یستم مورد نظر و پير تکامل سيخت سهدف دوم عبارت است از شنا  
 یانير و جريي در تغیستم را همانند پروسه ايد سينجا باي در ایعنيموده شده، ي و راه پیخيتار

  .ن کرديي هر مرحله را تعی هایمراحل رشد و قانونمند  در نظر گرفت ویدر روند تکامل
  . سازدیبرآورده م) ک هم نام نهاده انديناميا ديک يکه آن را ژنت( ینين هدف را اسلوب تکويا

گر وابسته و مکمل يک دين دو اسلوب به يوسته و ايگر پيکدين دو هدف کامال به يا  
  .گرنديکدي

ت آن يد به واقعي آموزد که بایم) کيريا آمپي یتجرب( یکيالکتيمرحله اول تفکر د  
بدون . رديساس تفکر قرار گم و فاکت ها اي تجربه و مشاهده مستق.چنان که هست توجه شود

رد ي گیک سرچشمه ميالکتيسم ديالي ماتری معرفت ما از اصول فلسفین اساس که تئوريا
م را ي تواند تطابق احکام و مفاهی منطق ما منطق مضمن است و نم.ستيح ممکن نيتفکر صح
  .نگاردده ايده ها را نادياء و پدي انعکاس اشی تواند چگونگیرد، نميت در نظر نگيبا واقع

 ی از اطالعات پراکنده، مشکل گشا و راهنمای از فاکت ها و کوهی تنها انبوهیول  
ع انجام يم هر قدر هم سري فاکت ها و مشاهده مستقین گردآوري ا.ح نخواهد بوديتفکر صح

 تمام فاکت ها و اطالعات .ست تا منطق ما نافذ و تفکر ما روشن و راه گشا باشدي نیرد کافيگ
ن در مرحله ي دانست و ای توان ماده خام تفکر منطقی فقط میريه را به تعب شدیگرد آور

، به درک روابط فاکت یني و تکویليد توسل به دو اسلوب تحليک است که بايا تئوري ینظر
 تنها در .ده مورد مطالعه و به درک مراحل تکامل آن موفق شديها و ساختمان و شکل پد

  .ق دانستياخت را همه جانبه و عم توان شنین راه است که ميان ايپا
  



 

)٢(  
 طلبد ین اسلوب مي ا.ب استيه و ترکي تجزیشامل دو عمل اساس) کيتيآنال (یلياسلوب تحل

ده به اجزاء يچي اطالعات بغرنج و مطالب پ.رديه کل به جزء صورت گيکه نخست عمل تجز
ا يب يته سپس ترکز صورت گرفيرد، آناليل قرار گي فاکت ها مورد تحل،م شوديساده آن تقس

 مورد مطالعه نخست     یئي همه جانبه شيیگر شرط شناساي به سخن د.رديسنتز انجام گ
 ی جزء ها رده بند،م شوديد کل به اجزاء خود تقسي بایعني .ه همه جانبه و کامل آن استيتجز

ه  دهد کیه به اجزاء متشکله امکان مي تجز.ن شودييشود و سلسله مراتب و مقام هر رده تع
، یر ماهوي از غین ماهويده شناخته شود و همچنيا پدي یئي مربوطه و ساختار شیبخش ها
 پس .ب شدي توان وارد مرحله ترکیپس از آن است که م. ز داده شودي تمی از اتفاقیضرور

  : عبارت است ازیليمدارج اسلوب تحل
ستم يار و پود هر سافتن تيهدف آن عبارت است از . گام اول رفتن از بغرنج به ساده است -
  .قيا مسئله مورد تحقي
 در یافتن راهي هدف آن عبارت است از . اجزاء همگون و مشابه استیگام دوم طبقه بند -

 . هایهمگون  واحدها و اجزاء حاصله بر طبق مشابهت ها ویانبوه فاکت ها و رده بند
 هدف عبارت .ستگام سوم کشف روابط موجود در درون واحدها و در درون گروه واحدها -

ن ي بی ها درک شود و معلوم گردد چه روابطین مشابهت ها و همگونياست از آن که علت ا
ن گام ما به ي ای ط.ا آن گروه از فاکت ها و واحدها وجود داردين ين اياجزاء هر گروه و ب

 و یم، آن چه را که ماهوي افکنی نظر میبه روابط علت و معلول. مي شویک ميت ها نزديماه
 .مي کنی م است آن چه را که علت است کشفیاساس

ن گام به علم ي با ا،کيتيا آنالي یليگر اسلوب تحليجنبه د گام چهارم عبارت است از جهت و -
 اجزاء ی با درک علل و روابط موجود، مجددا به طور منطق.مي پردازیا سنتر ميب يمهم ترک

 که مغز ما در سطح ی عملیعني  راین عمل منطقيم و اي آوریستم در ميرا به صورت س
م و از بغرنج به ساده يه شروع کردياول از تجز .مي نامیب مي دهد ترکی انجام میتفکر منطق

 منتها حال اجزاء .مي گردیم و دوباره از ساده به بغرنج باز مي کنیب ميم حال ترکيرفت
ز داده شده يعلل تم ت ها وي انجام گرفته، روابط کشف شده، ماهی طبقه بند،ص داده شدهيتشخ
 از فاکت ها سرگردان یان انبوهي در م،ميگر اجزاء و واحدها را درک کرده اي حال د،است

نه کل ي جزء را در زم،ن باري ا.مي برده ای واحدها پی ها و روابط درونیم، به همگونيستين
خت  تصور ما از مسئله مورد شنا، کندیگر ما را سر درگم نمي کوه فاکت ها د،ميني بیم

  .ميم و در سطح نمانده ايده ايگر به کنه و عمق مسئله رسي ما د،روشن است
سم يالي ماتر،سميده آلي بر خالف ا.ر با آن استي ناپذيیز و در وحدت جدايسنتز کامل کننده آنال

 ی در نظر میک بشري با پراتینيز و سنتز را در رابطه با جهان عيک اسلوب آناليالکتيد
ن يک از دو جنبه ايچ يک، هيالکتيسم دياليک، ماتريزيبر خالف متاف.  بنددیرد و به کار ميگ

  . دهدی قرار نمیگري را در مقابل دیکي کند و یاسلوب را مطلق نم
ن ياز ا.  گذاردی شناخت ما می پایک جلويالکتي منطق دیلي که اسلوب تحلین است راهيچن

 یق به سرشت مسئله مورد بررسيتحقستم مورد يت سيم به ماهي توانیراه ما مصون از خطا م
   .ميابيدست 
ت ين فعالي بزرگ مغز است و ایمکره هاي پوسته ن،ز و سنتزيت آناليک فعاليولوژيزيمرکز ف

  . کندی بروز میک اجتماعيط پراتيتنها در شرا
  

)٣(  
 یب مسئله مورد نظر و نظم درونيو ترک) استروکتور(  ما با ساختاریليق اسلوب تحلي از طر

ن يت، اي است به صورت ساکن و به اصطالح استاتین شناختي ایم، منتهي شویآشنا مآن 
ستم مورد شناخت، در حال حرکت و يا سيده يرا که پديست زي کامل نیشناخت درست است ول



 

ده بدان معنا خواهد بود که تنها به يا پدي یئي شناخت ژرف تر ش. استیر و تکامل دائمييتغ
 درک کامل تر و یم و در پي آن بسنده نکنیخيان تاريل از جرک شکيک مرحله و يشناخت 

ستم مورد نظر را در تکامل خود در يا سيده يم که پديم و بکوشيتر به جلو رومنطق نافذ
ده و ي شناخت پدیعنين ي و ا.مي که دارد بشناسیخچه اين و رشد خود در تاريان تکويجر
 با شناخت و یکيالکتي و دیستيالينبه ماتر برخورد همه جایعنين ي ا.ستم آن چنان که هستيس

  .مي رسیم) کيا ژنتي( ینيق اسلوب تکوين هدف از طري ما به ا.اسلوب شناخت
ان يک روند، در جريستم را همانند ي طلبد که هر سیک ميالکتي در منطق دینياسلوب تکو

د با هر يا آموزد که ما بیک ميالکتي منطق د.مي آن مطالعه کنیخير تاريس  آن، دریتکامل
  .مين و تکاملش آشنا شويرش در تکوييده در حرکت و تغيا هر پدي و یئيش
  
  :ک سه اصل استيالکتين اسلوب منطق ديه ايپا
دا و ين گردد و مراحل رشد آن پييق تعيستم مورد تحقيش سيدايد مبدأ و پيا صل اول آن که با -
 در درجه اول یعنيشود، ق يرد تحقين که رشد چگونه صورت گين شود و نحوه رشد ايمع

ن گردد که کدام عناصر نو و رو به رشد هستند و کدام عناصر کهنه و رو يي شود و تعیبررس
ن ييدا و تعيموده شده را پي موجود در راه تکامل پید گره هاين جاست که بايدر ا. به زوال

  ورات چگونه استيي برد که نحوه تغی صورت گرفته و پیفي کیکرد که کدام جهش ها
با توسل به  . کجاستی گرهین هستند و نقطه هاينده اند کداميعناصر نو که آبستن تکامل آ

ا ي یم عمل دوره بندي توانیک است که ميالکتي منطق دینين اصل از اسلوب تکويا
ر يستم مورد نظر چه خط سيم که در تکامل سين کنييم و تعيون را انجام دهيزاسيوديپر

  . وجود داشته استيیدوره ها رشد و چه مراحل و یعموم
زه ها و علل ين انگيي ها در هر مرحله رشد و تعیافتن قانونمندياصل دوم عبارت است از  -
ن يم به قوانيم که بتوانيابيستم دست يک سيقا به درک يم عمي توانی می ما فقط وقت.ن رشديا

کدام . وده استن رشد و علل تکامل چه بيزه ايم انگيم و بداني بریرشد در هر مرحله پ
  . در هر مرحله وجود داشته و عمل کرده اند- ی و فرعی اصل-تضادها 

رون  ي، بیخيتار  وی ارتباط منطقی عبارت است از برقرارینياصل سوم اسلوب تکو -
 تواند به ی میق است که تفکر بشرين طرياز ا. یخي از داخل روند تاریآوردن مقوالت منطق

 . گرددیخ رشد و تکامل هر رونديت و تاري منعکس کننده واقعم و مقوالت خود،يکمک مفاه
 و مستقل از ذهن ما ینيات عي، واقعیني و تکویلين دو اسلوب تحليک مسلح به ايالکتيمنطق د

 کند  و سازنده خود ی را جعل نمین معاني را، و بنابر ایدات ذهني کند نه تجریرا مطالعه م
 را که از مطالعه فاکت ها حاصل شده یپر مضمونمات ي تعمین تفکري چن.ستيسر احکام ن

ات و يه بر واقعي با تکین تفکري چن.تغر راي و الیمقوالت ابد م وي نه مفاه، کندی میبررس
د ي پردازد بلکه درک آن ها را با منطق و قدرت تجریف ساده فاکت ها نميعمل، تنها به توص

   . دهدیوند ميبه هم پ
  

 که بر عمل ی تفکر، و خالق استیک تفکر علمي یک سالح منطقيالکتيمنطق د  
  . عمل باشدی تواند راهنمایاستوار بوده و م

 
 دهد و ی را نشان میمراحل مختلف تکامل تفکر منطق) کيشمات (یريوه تصوير بشينمودار ز

  .ل آموختن و فراگرفتن استي تسهیانحصارا برا
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  )کيآلوژ( یر منطقيغ -١
 یل، آنالوژيتمث: یماقبل منطق -٢
 )کيپرلوژ(

 )کيستيلوژيس(اسيق -١
  )کيمتدولوژ(استقراء  -٢
 

  کيريا آمپي یمرحله تجرب-١
 فاکتها، تجربه، یگردآور(

ق ي آنها، تطبیق، درستيتحق
 تياطالعات با واقع

  )کيتيآنال(یلياسلوب تحل -١
 )شناخت ساختار: هدف (

 )کيژنت(ینياسلوب تکو -٢
 )شناخت تحول و روند: هدف (

  زيآنال-١
  هي تجز-١
  یطبقه بند-٢
 کشف روابط -٣
  یت و درونيعل

  بيترک-سنتز-٢

ن مبدأ و مراحل ييتع -١
دوره (رشد و عنصرنو

  )یبند
  
   ها یافتن قانونمندي -٢

  
  
ی ارتباط منطقی برقرار-٣

 از یواخذ مقوالت منطق
 یخيروند تار

مراحل 
تکامل 
 منطق

 ی منطق-٣
 )کیلوژ(

٢- 
کيالکتید

٢-
مرحله 
 ینظر
  ا ی

کیتئور


