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  نقدی بر روش شناسی لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی

 مجید صالحی

 

 بدون روش شناسی انقلابی، نمیتوان به تئوری انقلابی روز رسید.

  

 

 

 

 :و فراروی از آن بحران و بن بست کنونی - اصلی همسئل

ش و ه ترین روستاها پخجهان را لرزاند و شراره هائی از مارکسیسم انقلابی را حتی در دور افتاد ،انقلاب اکتبرپیروزی 

خوش بینی، سمپاتی وسیع و حمایت توده های پرولتری جهانی را به همراهی با خود ترغیب کرد. امید، و  گسترده کرد

ری تازه ای نسبت به هر انقلاب پرولتبدبینی، شک و تردید  هبمنجر نیز  آن در گذار به سوسیالیسم،شکست  در مقابل،

ظر ، تجدید نو رد آن مارکسیسم شکستاز جمله )متفاوت ی ئها شکلدر این شکست  بازتاب های ذهنی .شده است

 ( و در ترکیب با آنچه که پیش از انقلاب اکتبر علیه مارکسیسم بود،غربیطلبی، توجیه رفرمیسم و شبه مارکسیسم 

 ،حرانب بارزی از اینهای و نمود  ها نشانه بحرانی چند جانبه روبرو کرده است.و  چالشهای مارکسیستی را با جنبش 

 در ویژه، بناتوانیضعف و رکود،  ،از توده های پرولتری انزوا ،فرقه گرائی تئوریک، تشتتآشفتگی و  را میتوان در

 :یافت. پرسش هائی مانند یندهگذشته، امروز و آ در بارهپاسخگوئی به پرسش هائی 

را انقلاب چانقلاب سوسیالیستی، فراهم بوده است؟ تداوم برای  شرایط عینی جهانیانقلاب اکتبر،  در دوران مربوط بها آی

آیا ست؟ اشکال داشته ا جائیدر  تاکتیک ها و استراتژیک پراکسیس انقلابی آیادر آلمان از همان ابتدا شکست خورد؟ 

انجام موفق لاشی ت، تکمیل کتاب کاپیتال( مانند) مارکسیسمبرجای مانده رفع نقایص در آیا تئوری مشکل داشته است؟ 

ر د ها را آیا مارکسیست ها با آخرین فن آوری جمع آوری، پردازش و انتقال ایمن داده ها آشنائی دارند و آنشده است؟ 

تحلیل مشخص از شرایط  ؟بکار میبرندسازماندهی پراکسیس و جهت شناخت شرایط روز و فراروی از آن، و حتی در 

آیا حد و مرزی برای انقلابات ویژگی های اصلی سرمایه و سرمایه داری فعلی چیست؟  امروز چیست؟جهان مشخص 
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وماسیون فزاینده، به بیکاری هرچه بیشتر نیروی کار ساده آیا ات پی در پی نیروهای تولید و فن آوری های نو وجود دارد؟

دور،  جلسه از راه ، سیستمهای اطلاعاتی گوناگون،اینترنتگوشی های هوشمند همراه، آیا استفاده از تر نمی انجامد؟ 

واهد را دگرگون نخو چهره اقتصاد سیاسی بسیاری از مشاغل مدل تازه خرید و فروش،  اتمیزه کردن تولید و سرویس،

دستمزد ها چه سیری خواهند  ؟خواهد بودچه ، کار اشباع شدههای در بازار  ی وسیع بیکارانمهاجرت ها سرانجام  کرد؟ 

وان با این وجود، چگونه میت است بیشتر یاوج گیردر حال  با نرخ انباشت شدید تری ،اتانحصارو قدرت ثروت داشت؟ 

در  امپریالیسم در بن بست قرار دارد وبر پایه کدام تحلیل مشخص،  نتیجه گرفت که امپریالیسم در حال زوال است؟

امپریالیست ها از  آیاچه محدودیت های مشخصی در برابر رشد خارق العاده سرمایه وجود دارد؟  حال فرو پاشی است؟ 

برتری طلبانه و خشونت بار خوی  ،و در تقسیم بازارها سازش به جای جنگ گرفته اند جنگهای جهانی گذشته درس

در  سلاح های کشتار جمعی انبوهدر پیش خواهد بود؟ تازه ای جنگهای امپریالیستی سرمایه را مهار کرده اند یا اینکه 

را جنبش کارگری در گستره چکنار سلاح های تخصصی کشتار فردی یا محدود، جهان را به کدام سو خواهند برد؟ 

آیا برای فراروی از چه باید کرد و برنامه کوتاه مدت و دراز مدت چیست؟ شده است؟ شدید جهانی، دچار ضعف و افت 

ر شرایطی د چگونه باید از وجه تولید سرمایه داری، فراروی کرد؟دوران گذار چیست و سرمایه، مدلی پیشنهاد شده است؟ 

در  ومانیم بگذشته در  بایدچرا کسیستی وجود دارد برای پژوهش های مار و متعددیمهم پرسش ها و موضوعات  که

 ؟زنیمبدر جا  و یا نسخه های انحرافی آن مارکسیسماز  ای و شعار گونهای تکرار کلیشه 

دوری و انزوا از توده های پرولتری  مهمترین ویژگی آن،که  ندپدید آورده ابیمار گونه ای را شرایط  مسائل همه این

ریشه در فلج پاسخ گوئی تئوریک دارد اما تئوری  ئی،است. این انزوا نمودی از فلج پراکسیس عملی است که از سو

ج شده است و این فلنوعی دچار در آشفتگی به سر میبرد و پراکسیس نظری یعنی پراکسیس نظری است  فرآیندنتیجه 

وش شناسانه، بروز کند که روش، توان رمیتواند فلج تحلیلی در شرایطی  شناخت است. تحلیلی فلجتحت تاثیر فلج نیز 

پدیداری  آشفتگی های ضد و نقیض ،ابهام، سردرگمی و ضعف روبرو باشد و تشتت فکریبا  ،منابع و دانش میدانی کافی

 .دحاکم شده باشآشفتگی  ،نظم[دیالکتیک ]آشفتگی، در  غلبه کرده باشد. به بیانی کوتاه، و فرقه گرائی،

ح و قوی از نقدی مسل در دتوانباست که سلاح نقدی ریشه ای و قدرتمند نیازمند  ،و غلبه بر آنفراروی از این آشفتگی 

راهنمائی طریق  ازا تنه نیست. روش شناسی مارکسیستیابزار تئوریک  ءچیزی جز، این سلاح .ها نیز بکار آید این شکست

رابطه مستقیمی  ،شاخص نظم .غلبه کرد این بحرانهای پدیداری آشفتگی ذات بر میتوان  ،روش شناسانه نظمدیالکتیکی 

گر به معنای مشخصه کیفی آن و از سوی دی یعنی نظم از یک سو به درجه آگاهی انقلابی با میزان سازمان یابی آن دارد.

نسبت توده های کارگری به عنوان اکثریت آن  حفظ و در این کیفیتکمی  و گستره شاخص دیگر، رشددر ارتباط با 

 است.



Tajrishcircle.org 
 

3 
 

ساسی و اویژگی های و در پرتو دیالکتیک ]پدیدار، ذات[، به صورتی روشمند  برای برون رفت از این بحران، لازم است

رون رفت از ب گام نخست در کرد پسشناسائی  انجامیده و آنرا تغذیه میکند بحرانذاتی آن یعنی شرایطی که به این 

و  جربه، تدو سویه است. از یکسو نیازمند دانش میباشدذات آن  ختشناکه هر چیز،  ختو شنااست آن  ختشنا ،بحران

 ییعنی توان شکل دهروش شناسی و تجربه دانش )محتوا( و از سوی دیگر نیازمند موضوع عرصه و  میدانیداده های 

 .است ی میدانیداده هابه  منطقی

تزهائی در باره گام دوم و مکمل آن، فراروی به پراکسیس راه حل یابی و پیاده سازی آن است و این رهنمود اصلی 

-اساسی ]شناخت، پراکسیس[ دارد که در عرصه های کاربردی )موضوعی فرآیندمارکسیسم، دو است. یعنی  فوئرباخ

 .اکسیس[ روش شناسی مارکسیستی است]شناخت، پر ،میدانی( لایه ای بکار می آید. بالاترین لایه آن

این است که این روش ی کار در اما دشوار .است ریشه ای و پایه ایهمین لایه بحث در باره اصلی این نوشته،  محور

ن روش ای ضروری است کهمهم و بنابراین  .بسته بندی شده استانحرافات فرقه ای  غبار آلودهاله کدر و در  ،شناسی

انحرافات آن را در آثار دیگرانی که این  ،و با دقت کرداستخراج و روشن  مارکس و انگلس،را با دقت از آثار شناسی 

ی روش شناسحول محور  ،و روشنیکپارچه  ،جامعیک نظام  تعریفی از تا بهکرده اند تمیز داد  هروش شناسی را آلود

ی از آثار او با جلوه های مستقیماً مرتبطبه روشی ترکیبی، بلکه  ،را در بر داشته باشدذات مارکسیسم  که نه تنهارسید، 

-هانیج و شرایط عرصه ها [راکسیسپ ،شناخت]که راهنمای سیستماتیک  شودو غنی مشخص  ،شو یار و یاور هم راه

 .شوداکنونی -و محلی تاریخی

  :پژوهش های تئوریک جنبش های کارگری و مارکسیستی، فرصتی برایدر رکود 
 ،نی[]ذهنی، عی طبقه بندی و اثرات متقابل دوگانه های ازء بحران و رکود، میتوان منشا ریشه یابیبررسی و هنگام 

روع کرد. ش جنبش ]مارکسیستی، خود انگیخته کارگری[]شناخت، پراکسیس[، ]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی[ و 

ناخت، ش رسید و چونحران شناخت ه بکنونی، بذهنی بحران پراکسیس مبارزاتی  ءمنشابه این ترتیب در بررسی 

یکی یب به به این ترت رسید.روش شناسی و شناخت پراکسیس  به بحران درروش شناسی است، میتوان پراکسیسی از 

 یرسیم.روش شناسی مارکسیستی م ، پراکسیس[شناخت] ابهام آمیزیعنی درک و کاربرد اصلی ذهنی بحران  های ریشهاز 

 سیسبحران پراک رکود جنبش های کارگری و برای واکاوی و ریشه یابی منشاء عینیمشابه همین تحلیل را میتوان 

 به همان ضعف ]شناخت، پراکسیس[ روش شناسی مارکسیستی رسید.، انجام داد و با وجود تفاوت حوزه ای مربوط به آن

بهم و آمیخته به تعصب فرقه ای از روش شناسی ، مسطحییکی از بزرگترین ضعف های چپ، داشتن برداشت و درکی 

در دوران انزوا و رکود، روی آوری ناگزیر به واکنش در برابر رویداد های روزمره، جایگزین ابتکار عمل  .انقلابی است

زرگی تئوریک، صدمات بسیار ب سطحی و ساده نگری .موثر پیش روانه میشود که توجه چپ را به پدیدار ها جلب میکند
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و در همین  .فته باشیمراه یا آنبه عمق روش شناسی که دانیم بخود را مارکسیست هنگامی میتوانیم  .آورده است ببار

 .یمندوران رکود حاضر را به فرصتی برای خانه تکانی در ]شناخت، پراکسیس[ روش شناسانه تبدیل ک میتوانیمرابطه 

 

 استالینمعمای بن بست شرایط و مثالی از عیب اصلی تحلیل ها: 

پیش از شروع بحث لازم است به یک نکته اشاره کرد: دیکتاتوری پرولتاریا، ماهیت و محتوای طبقاتی حکومت دوران 

، و با دیکتاتوری فردی و یا حزبی که شکلی استبدادی از حکومت است کاملاً متفاوت است. گذار سوسیالیستی است

پایه مرکزیت  بر سرمایه داری است ولی شکل آن دموکراسی پرولتاریائی برای امحاءدیکتاتوری  ی،ین حکومتچنمحتوای 

 .است دموکراتیک

رفتن به  به جای در آنها یکی از بزرگترین مسائل بسیاری از نقد های گذشته، تحلیل هائی است کهاما بحث اصلی: 

الین برخورد به است عوضمومسائل، این  ی ازبارز . نمونهوجه شده استتآن نتایج علائم و به بیشتر عمق و ریشه ها، 

 .است

عنوان شخصیتی آهنین و اراده پرولتاریا و کلید فروپاشی نازیسم و هیتلر ستوده گونه ای رمانتیک به در سوئی او را به 

در سوی دیگر او را به عنوان . ه اندعلت شکست سوسیالیسم را به حساب تجدید نظر طلبی بعد از او گذارد اند و

 و دلیل اصلی فروپاشی شوروی شدیداً محکوم کرده اند. ینوندیکتاتوری خ

توجه یک م، رمانتیسم عشق یا نفرتتوام با خود را ریشه ای شرایط، توجه تحلیل جای به  هر دو این نتیجه گیری ها،

ک توجه به یکانون میخکوب کردن  وبا محدود  این جنبه تاملی و راز آمیز و این در حالی است که می کنندشخص 

ت کل . یعنی نگرشی که سرنوشمیشودشرایط ذات  شناخت دیالکتیکی در برابر جدی  مانعی تبدیل به، پدیداری ءجز

یروهای نادیده گرفتن انتزاع از ذات یعنی ن با ،خلاصه میکنددر وجود یک فرد، ساده و تاریخ انقلاب و شکست آن را 

ان همچن ه است،را فراهم کرداو آنگونه ای حاکمیت  زمینهموجبات و ذاتی که محرکه ذاتی و زمینه ساز باعث میشود 

 .بماندباقی پنهان و در پرده ای از ابهام،  اوپشت در 

ذاتی همتر و مو سوی  استشخصیت ها و عملکرد  قابلیت هاعیب اصلی این تحلیل ها، توجه یکسویه به  یک بنابراین

ری های به بیانی دیگر هر دو این نتیجه گی. را به حاشیه می کشاندکه باعث تحقق این قابلیت میشود  شرایط ضروری

ه وجود اقتصادی روسیه دوره خودش را ب-اجتماعی-پندار متکی هستند: استالین شرایط سیاسی اینپدیداری متضاد، به 

  .آورده است

  :کشانید و ذاتی تر ریشه ای تر ،عمیق تراین بحث را به لایه های میتوان پرسش چند طرح با 
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سرمایه تصادی اقسیاسی و چگونه میتوان، ناگزیر در تنهائی بین المللی و اقتصاد عقب مانده، در برابر محاصره جنگی، 

بین المللی و ضد انقلاب داخلی با صلابت ایستاد و در عین حال دموکراسی مورد نظر رزا لوکزامبورگ و کمون داری 

  را پیاده کرد؟پاریس 

شورا ها و مجلس موسسان  اجازه میدهد که آرای عمومی در هر گستره ای اعم از، و ارتجاع آیا نفوذ و قدرت بورژوازی

موفق  انقلابی را که به سختیدرست است که سرنوشت اساساً آیا  ؟گام بردارداز سوسیالیسم حمایت در حفظ و و غیره 

در غیر اینصورت هر یک از این حذف های آیا  در هر گستره ای سپرد؟ آرای عمومی  های شده به دست صندوق

اصولا آیا غیر از این است که استالین در همین بستر و ادامه و  تاکتیکی به حذف کل دموکراسی کارگری نمی انجامد؟

  ؟خودکامگی خود را تحقق بخشید ،تکمیل همین روند

شکست  بست وذهنی بن  جنبه آلمان، سوسیالیسم در شوروی ممکن بود؟آیا با شکست انقلاب در اروپا و مهمتر از همه 

ست کنونی بن بسیاسی بحران و  ذاتی و روبنای زیربنایجزئی جدا ناپذیر از ، در شورویسوسیالیسم دوران گذار عینی 

ل از نظر امکان سنجی میتوان پرسید که آیا احتمابا وجود تجارب گرانقدر انقلاب اکتبر، در هر حال و اما . است مارکسیسم

اب جهانی برای انقل-آیا شرایط تاریخی در آن هنگام وجود داشته است؟جهانی قابل قبولی برای انجام موفق انقلاب 

 یا اینکه اساساً پرسید آیا این شکست، شکست مارکسیسم است؟ سوسیالیستی فراهم بوده است؟

 

 است؟تئوری سوسیالیسم در شوروی ناشی از  گذار به آیا شکست پراکسیس
تئوری، در پراکسیس ثابت و درستی  قابلیت ،ی بودنجهان نیا بودن، یواقع، تز دوم از تزهائی در باره فوئرباخمطابق 

، این ین شکستانخستین گام در برخوردی ریشه ای به بنابراین  محک تئوری است.پراکسیس، ، به بیانی کوتاه میشود.

روع از عام مشخص مارکسیسم شاگر به روش ترکیبی برای اینکار . گیردقرار  خوانیمورد بازبه دقت تئوری است که 

به لحاظ ا آنهگرچه . نظری داشته اندچه جهانی انقلاب -باره شرایط تاریخیبینیم مارکس و انگلس در ب ، بایدکنیم

ام گفته ع ولی در ایدئولوژی آلمانی و به شکلیبزنند با حدس و گمان در مورد آینده حرف تخیلی و تئوریک نخواسته اند 

  :اند

برای ما کمونیسم مناسباتی نیست که باید برقرار شود، ایده آلی نیست که واقعیت می بایست خود را با آن وفق دهد. »

نونی ود کما آن جنبش واقعی را کمونیسم می خوانیم که اوضاع کنونی را بر اندازد. شرایط این جنبش از مقدمات موج

  ۱۶ص( ۴۲-۳)«.ناشی می شود

اما  کوتاه ،ی فشردهئهاپیش شرط آنها البته بر اساس درکی مادی از تاریخ و تضاد درون وجه تولید سرمایه داری، 

  :در باره روی دادن انقلاب و ]پیروزی، شکست[ آن ارائه داده اند راهگشا،
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  ،توسط گروهی که ثروت را در انحصار خود دارند، بسیار بزرگی از انسان هاتوده  از. سلب مالکیت الف

 (،الفبند ) بستردر  سرمایه داری]نیروهای تولید، روابط تولید[  تکامل وجه تولید. ب

 .انقلابو ناگزیر شدن  ن روابط حاکمغیر قابل تحمل شد :(ب) وجه تولید حاد شدن تضاد درونی .پ

این بعلاوه دارند  یجهانتعیُنی خصلت و یعنی انقلاب کمونیستی،  اشپرولتاریا و عمل انقلابی بلکه سرمایه، نه تنها  .ت

 .داردبین المللی  نسبی هم زمانی بهانقلاب نیاز 

ی زمانل فواصموضعی در  یامحلی  اتانقلاب ،باشد ی داشتهجهانه ای غلبتا هنگامی که سرمایه داری  ،به این ترتیب

هانی سرمایه جهمبسته روابط حاکم همه جانبه محاصره با  از سوئی انقلاب، این نوع آن نیستند.، قادر به براندازی متفاوت

 و ودتبدیل میش (ملیمحلی )و از سوی دیگر روابط حاکم داخلی آن، ناگزیر به روابط عقب مانده  رو در رو میشودداری 

شکست رد، قرار میگیبا آنها اقتصادی در نهایت در رقابت سرمایه داری حاکم جهانی استحاله پیدا میکند  در چنبره روابط

به جهانی سرمایه غل به مقابله با قادر ،نسبتاً همزمان، فقط انقلابات همبسته جهانی این ترتیببه . از بین میرودو میخورد 

 است.آن داری است و پیش شرط آن، غیر قابل تحمل شدن جهانی و نه صرفاً موضعی 

است  ایدئولوژی آلمانی کتاب تکامل نیروهای تولید به عنوان پیش شرط مادی کمونیسم - ۵بند  بحث بالا چکیده ای از

 که فراز هائی از آن در زیر می آید.

ملی می ، فقط با دو پیش شرط ع- قابل درک باشد نیز که بتواند برای فیلسوفان مفهومی - [[بیگانگیاز خود ]]این »

است توده  ، لازمبه وجود آیدانقلاب که در برابر آن شود  [[غیر قابل تحمل]آنقدر ]ی قدرتبرای اینکه  تواند از بین برود.

 شرط پیش. هر دو این باشد دادهت و فرهنگ قرار ثرو در تضاد با دنیائی از و از مردم را ]]بی چیز[[ کرده بسیار بزرگی

نیروی های تولیدی و درجه بالای تکامل است و از سوی دیگر این تکامل نیروهای  بسیار بزرگی درنیازمند افزایش  ها

 طعاً قپیش فرض عملی ( توده ها جایگزین هستی محلی آنها میشودتاریخی -جهانی-تجربی هستی در آن تولید )که

به سبب کمبود، مبارزه بر سر لوازم ضروری و  شودمی ، همگانی و نیاز بی چیزی ،نداریزیرا بدون آن، تنها لازمی است، 

 تکامل نیفقط با ا چونن، آباز خواهند گشت و گذشته از گذشته های تمام کثافت  به این ترتیب و میشوددوباره آغاز 

توده  دهیدپدر کلیه ملل،  سو کیاز  کهشود ،  یبرقرار م ها انسانبین  یجهان مناسباتد است که یولت یروهاین یجهان

 و سرانجام افراد ،سازدمی وابسته هر ملتی را به انقلاب های سایر ملل  و بوجود می آوردبه طور همزمان را  چیز(( یب))

  .میکندافراد محلی  گزینتاریخی را جای-جهانی-تجربی

 در غیر این صورت:
 ،دوجود آیبمحلی  در حالتی موضعی ومی تواند تنها  ،سمیکمون (۶)
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حالتی ر د: آنها شوند غیرقابل تحملقدرتهای بنابراین تبدیل به و ی خود نمیتوانند جهانی، خودب ،نیروهای مراوده (۴)
 ، وماندخواهد باقی  اتخراف درمحصور  بومی

  .از بین می برد اگسترش مراوده، کمونیسم محلی رنوع  هر (۳)

 است و این در شرایطیپذیر ن امکا ی ملل حاکم،همزمان توده ها))یکباره(( و تجربی، کمونیزم تنها با کنش نظر از 

میتواند روی دهد که نیروهای تولید توسعه یافته و مناسبات مربوطه آنها بین المللی و غیر قابل تحمل شده باشند  

(،  ۳۳-۳۳ص  ۴۲-۶) توجه به( با ۲-۴۲) .«آنها است وابسته بهمستلزم تکامل جهانی نیروهای تولید و نیز مناسبات 

 (۱۴-۱۳ص  ۴۲-۳( و )۳۶۲-۳۶۱ص  ۴-۴۲)

 :نتیجه گیری

اما  تاساین کنش، محلی در آغاز هر چند  .توده های ملل حاکم کنش یکپارچه و همزمان انقلاب پیروزمند:فعلی شرط 

 موفقیت آن، در فراروی پیوسته به عرصه جهانی است

محلی ذار گانقلاب اکتبر نشان داد که و  شکست پذیر است ،در یک شهرتنها محلی  داد که انقلابنشان  پاریسکمون 

 . با موانع روبرو شود، بیراهه رود و شکست بخوردمیتواند  ،به سوسیالیسم

درس های تجربه کمون پاریس )در یک شهر( و شکست خونبار آن، انقلاب اکتبر را آبیاری کرد، شکی نیست که درس 
که تا غلبه  ، انقلابیمیکندهای تجربه بعدی پیروزی و شکست انقلاب اکتبر )در یک کشور(، انقلاب جهانی را  آبیاری 

 ادامه یابد.جهانی بر سرمایه داری 
 

 

 انحرافات تئوریک:

که در  یشبه مارکسیست تتوهّمانظری و عملی در گیر است. از سوئی انحراف مهم دو گروه با تی مارکسیسپراکسیس 

ا عرضه میکند ر مایده آلیس و جزم اندیشیکلّی بافی با انتزاعات میان تهی،  پس عبارت پردازی های بظاهر مارکسیستی،

 د. این انحرافات، ضرورتی اساسی دار شف و افشای. کامپریسم(تجربه گرائی افراطی )پراگماتیسم و از سوی دیگر و 

پرسش اصلی از آنهائی که یک سویه به صورتی پراگماتیستی و امپریستی صرفاً به پراکسیس عملی تاکید میورزند این 

ای هاست که پراکسیس کدام تئوری، مورد نظر آنان است؟ آیا تئوری ای که پاسخگوی مسائل توده ها از جمله پرسش 

ازه در را دارد؟ پیروان هر نظام تانقلابی نباشد، قابلیت نفوذ در توده ها و مبدل شدن به نیروی مادی  بالا یا مشابه آنها

تاریخ، تئوری و اعمال نظام پیشین را زیر سوال میبرند و محکوم میکنند و در مقابل، تئوری تازه ای که پاسخگوی 

 مسائل باشد ارائه میکنند.   
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 الکتیکدیاز میق عدارد که بدون درک  شخصیت هائیایده آلیستی  تتوهّما، ریشه در تئوریک انحرافاتاز  مهمیسهم 

تحلیل و ترکیب کافی، به نتایج پژوهش، و عبور از  روش شناسانهبدون واسطه  و شرایط مشخص در و کاربرد آن

آموزه های روش شناسی مارکسی، جای ویژه ای دارد  آلود کردنغبار لوکاچ در نقش  ،در این بین اند.انحرافی رسیده 

  و کماکان کمتر افشاء شده است.

 

 :چکیده

ارکس مروش شناسی تر از تر و روشن دقیق  تر، درستبرداشتی هدف اصلی این نوشته، حرکت در جهت رسیدن به 

ناسی نقد روش شن مقدمات، بیشتر مقدمات زیر با چنین هدفی تدوین شده اند. در عین حال و بیشتر پس از ایاست. 

 کیکتالیدرباره د یمطالعات» این کتاب یعنیبه خصوص با توجه به عنوان دوم  (،۶)در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی  لوکاچ

شف و کمعطوف به  ،توجه این نوشته ولی، بحث های درستی نیز دارد او کتابالبته  .ستآورده شده ا« یستیمارکس

ئه که تحت عنوان مارکسیسم ارا است اوروش شناسی  و پاره ای از انحرافات دیگر یهگل زرازآمینفوذ هاله از  رمزگشایی

 می دهد.

. شدبرای تسهیل این نقد می با ای اسطهو همچنین بلکه ،داوریمحک نظری و  نه تنها پایه که در پی می آیدی اتمقدم

هر قدر ختصر، در این م. البته آغاز می شود دیالکتیکی باره مفاهیم پایه ای روش شناسیدر تعاریف کوتاهی  ازبنابراین، 

این ی، منابع مکملارجاعات به مین دلیل، ه بهتعاریفی آورده شود باز ممکن است کافی نباشد،  ،این نقدنیاز هم حول 

ی کم و منشاء آن، مقدمات را همراهی می کند. با این حال دو موضوع دیالکتیک ]ذات، پدیدار[ و روش دیالکتیکی

های از پدیدار  و گذار از عینیت ]ذات، پدیدار[ یروش دیالکتیکی، بر درک دیالکتیک از آنجا که به ویژهشده اند برجسته 

مادی آن، ای ه منشأیکی از ، یعنی از طبیعت ،سادهصورتی بسیار  بهاین دیالکتیک،  ،استوار است ،به ذات و به عکس

ظرتان به نسرچشمه آن بحثی در باره و مهمتر از همه از روش دیالکتیکی فشرده تعریفی  شده است و سپسانتزاع 

 خواهد رسید.

اند خواننده آشنا با این مفاهیم می تواهمیت این مقدمات، آنقدر زیاد است که ناگزیر آنرا طولانی کرده است. با این حال، 

 . آغاز کند «نقد روش شناسی لوکاچ» بخش از اًمستقیم

بکار با  در عمل اعلام کرده است،« ذات روش مارکس و کاربرد درست آندرک درست » را خود هدف لوکاچ با اینکه

مجرد فهوم چند محاکم کردن و با )متکی بر برداشت هائی از یکی دو نقل قول(  بسیار محدود ناقص و گیری استقرائی

 دور شوندآنها  یذاتویژگی های  ومفاهیم مجرد همیشه این خطر را دارند که از واقعیت های عینی  .اهه می رودبه بیر

و به جای بررسی تحلیلی آثار مارکس و انگلس و ارائه نظام مند روش شناسی آنها، به نتیجه گیری های شتابزده و ا .
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بر لزوم رویکردی مشخص از یکسو او  .ها( بسنده می کند پی نویسدر مواردی در  ی)حت چند نقل قولاز  ناقص

ردن و کلیت، کلیت کعبارت پردازی های کلی،  با ،در سرتاسر کتاب، در عملاز سوی دیگر دارد اما تاکید )انضمامی( 

نقطه مقابل رویکرد مشخص و عملی  درست و این بر ابهامات می افزایدنمیکند، بلکه موضوعات را روشن نه تنها ها، 

 .تمارکس و انگلس اس

نشان وله، مق این صرف نظر از مفهوم، «کلیت انضمامی مقوله ی اساسی حاکم بر واقعیت است»مبنی بر حکم لوکاچ 

 .استبر اندیشه او  لیسمحاکمیت ایده آپیروی از کلیشه های انتزاعی و دهنده 

 ،«مارکس ... ذات روش»به عنوان  ،«چیرگی تعیین کننده ی کل بر جزء در تمام عرصه ها»و مبنی بر ادعای دیگر ا

 است. تیمارکسیسروش شناسی از انحرافی اش  و برداشتاو  هم آمیزوتیکسو نگری نشان از نیز 

با محدود یز ندیالکتیک، به روش دیالکتیکی و چند دیالکتیک دیگر، و  پنداشتنلوکاچ با طرد دیالکتیک طبیعت و محدود 

نتیجه گیری  صورتی غیر حرفه ایه حوزه کاربردی روش دیالکتیکی که همه را بدون پشتوانه تحلیلی کافی و ب پنداشتن

کرده است، رویکردی تقلیل گرایانه در پیش گرفته، با سنگر گرفتن در پشت کل، کلیت و کلیت مشخص، درب بیراهه 

 شده است. غربیای شبه مارکسیست ه ی برای تولدای را گشوده است که در نهایت خوراک

 :استزیر به قرار این نقد  پرسش هاینمونه ای از بیانی کوتاه،  در

ا لوکاچ توسط لوکاچ، از پشتوانه اصولی و عملی برخوردار است؟ آی« کلیت انضمامی»آیا تقلیل دیالکتیک به کل، کلیت و 

 عیسلوکاچ یا آ ؟ا اساس قرار داده استمارکس از آن ها ر یتحلیل همه جانبه آثار مارکس و انتزاع مفاهیم روش شناس

را ذات روش شناسی مارکس، جلوه دهد؟ ها و آن دمفاهیم رازآمیز هگلی را با چند نقل قول از مارکس بیامیزنکرده است 

آیا در میان آثار لوکاچ، هرگز تعریفی از روش دیالکتیکی و یا حتی موردی از کاربرد آن وجود دارد؟ آیا بدون داشتن 

مشخص و عمیق از روش دیالکتیکی، و نیز تاریخچه و کاربرد آن، احکام محدود کننده او از اعتباری برخوردار درکی 

ه درست است؟ آیا روش دیالکتیکی را میتوان بو دیالکتیک طبیعت او از انگلس در باره بازتاب  های آیا انتقاد است؟

 ات تاریخی است؟روش پیش بردن انقلاب تبدیل کرد؟ آیا دیالکتیک، ذات تحول

با این حال باید  کژ فهمی های روش شناسی او را در بردارد. مهمی ازاگر چه این نقد همه جانبه نیست، ولی رئوس 

کات تکمیلی ننقب و گریز هائی به با اشاره شود که این نوشته صرفًا نقد کتاب لوکاچ نیست بلکه به فراخور شرایط، 

 دیگر حتی حاشیه ای ولی مهم دارد.

 

 مبانی و مقدمات نقد: ۱بخش 
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 :منطق دیالکتیکی

تیکی است. تائی های دیالکیا سه و  ها تائیدو، منظور، شوداد می نمنطق دیالکتیکی استدیالکتیک یا  بههنگامی که 
، [جزء، کل] ،]انتزاع، انضمام[، ]کیفیت، کمیت[ ]مشخص، مجرد[، ]خاص، عام[،، ]ذات، پدیدار[های  یالکتیکدمانند 
 ،، ]وحدت، کثرت[دوتائی های متعددی، شکلی خاص از ]یک، چند[ .و ]شناخت، پراکسیس[ ]نظر، عمل[ ،ذهن[]عین، 

. مثلا یک ذات از چند پدیدار، یک کل از چند جزء و یا یک عام از هستندگوناگونی[  همانندی،و ]]یگانگی، چندگانگی[ 
 تشکیل می شوند. چند خاص

 
 تضاد دو جزء اول به نوعی در جزء سوم حل می شودیا در اصل نوع تکمیل شده دوتائی ها هستند. یعنی  ،سه تائی ها

 املشاول است. فراروی معمولا  دو جزءو یا کلی در برگیرنده  یگانگی )وحدت( ،، فرارویسنتز(ترکیب ) ،جزء سوم یا

، خاص[، ]عام}چند نمونه از سه تائی ها از این قرارند:  .هائی از هر دو جزء است [حذف ،حفظ]ویژگی های تازه، ضمن 

، }]روش تحلیلی، روش ترکیبی[، ذهن[، تاریخ{، عین]} ،، }]کیفیت، کمیت[، محدوده{، فرد{[جزء، کل]فرد{، }

 .روش دیالکتیکی{ و یا }]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی[، پراکسیس{

هر منطق در  . که«لحظات دیالکتیکی»بین « حرکت دیالکتیکی»عبارت است از ، ر هر منطقاز نظر هگل، دیالکتیک د

 یالکتیکدبرای تعاریف این ). دارد، وضعیت، گام، نقطه، ویژگی و یا جزئی ضروری مرحله ، تعریفی خاص مانندظهلحخاص، 

 .(مراجعه کنید (۴منبع )ها می توانید به 

نضمام[ از آن اع، ا، فرد{ است که به کمک فرآیند های ]انتزخاص[، ]عام}دیالکتیک  ی،دیالکتیکبرد ترین منطق رپر کا

 در اینجا تعریفی کوتاه از نقل قول میشود: که پایه ]تحلیل، ترکیب[ است استفاده میشود

 :تجرید )در بیانی کوتاه(»

ی رود و طی کار متجرید یا انتزاع که اساسی ترین روش طبقه بندی و تحلیلی است، برای ساده کردن پیچیدگی ها ب
آن، در هر گام، از یک یا چند ویژگی )خصوصیت، مشخصه و یا تعیُن( صرف نظر می شود یعنی در هر گام، حرکت 
مفهومی از یک یا چند فرد مشخص، آغاز می شود و با کنار گذاشتن پاره ای از ویژگی ها، به مفهومی مجرد منتهی می 

 افراد فردی های تفاوت و ها مشخصه اگر مثلا. دارد بر در را افراد آن همه است، تر ساده اینکه ضمن  شود که

ی کنیم( و صرفا شغل آنها را که نقاش ساختمان هستند نگه داریم نف) بگذاریم کنار را شاهرخ و محمد مثل  مشخصی،

 .آنگاه به مفهوم کارگر نقاش ساختمان که مفهومی مجرد است رسیده ایم

 
بر این است که ریشه ای ترین، اساسی ترین، مشترک ترین و ذاتی ترین ویژگی ها حفظ بطور معمول در تجرید تلاش 

 ذفح ندارند مهم نقشی که پدیداری های گوناگونی یا و  شوند و تنها ویژگی های غیر مربوط، غیر مهم، غیر لازم،

 ساختمانهای قاشن کارگر به و  قاش ساختمان اضافه کنیمن کارگر به صنعتی مثلا تازه ویژگی یک اگر عکس به. گردند



Tajrishcircle.org 
 

11 
 

 یا و جردم به مشخص از مفهوم حرکت جهت تجرید در. ایم داده انجام( دیگر ویژگی با ترکیب) انضمام برسیم، صنعتی
 آن طی که است مشخص به مجرد از یا و خاص به عام از حرکت عکس، به انضمام در ولی است عام به خاص از

 (۴۹) «اضافه می شود.ئی ویژگی ها یا ویژگی
 

 :۱ نکته
 {عام بودن تولید، خاص بودن مبادله[، فرد بودن مصرف}]

ت را با ایده ای عام قابلی یتوانمدر حرکت از قابلیت )بالقوه(، به سمت تحقق )بالفعل( یعنی دیالکتیک ]قابلیت، تحقق[ 
درخود  یو انتزاع بالقوه، شکلمصرف را به ، خودجفت دیالکتیکی ، یتولید و تحقق را با فرد مشخص قیاس کرد. هر

رف مص فردی و مشخصو سرانجام به صورتی ، در بازار به صورتی خاص و تصادفی انجام میشود مبادله ، سپسدارد
  فرد است.مبادله، خاص است و مصرف،  تولید، عام است، یعنیمیشود. 

 دارد حرکتی از عام به خاص و از خاصکه براساس تفکیک و طبقه بندی فرآیند های چرخه زندگی کالا قرار این حرکت 

 به سمت فرد است.

 

 :۲ نکته
 }تضاد های مشخص، ]تضاد های خاص تر، تضاد های عام تر[{ و

 }خواسته های مشخص، ]خواسته های خاص تر، خواسته های عام تر[{

تیک دیالک در پرتو ،، طبقه بندی، مرتب کردن و ترکیب تضاد ها، خواسته ها، شعار ها و مراحل مبارزاتیدیگرنمونه 

 ،یلتحل)بلند مدت تر مانند ضدیت با سرمایه داری( با فرض بر اینکه تضاد های عام تر  است. }فرد، ]خاص، عام[{

ه شرایط کوتاه ببیشتر برنامه ریزی شده که آنوقت تاکتیک های  ،مرتب و در یک برنامه گنجانیده شده اند ،طبقه بندی

ند پیوو تضاد های عام در رابطه با را باید قرار دارند تضاد ها از بندی خاص تری در طبقه  مدت تر فعلی وابسته و

متکی که ، مبارزاتی هر حرکت مشخص آنوقت، [ تجزیه و تحلیل کرداستراتژی ،تاکتیکناگسستنی آن ها و یگانگی ]

اط مشخص را باید در ارتب این تضاد .در نظر گرفتفرد  ، را میتوان به صورت یکاستمشخص  و خواسته ای تضادبه 

وند پی تر دراز مدتهمگانی تر و  عامخواسته ها و شعار های  ، تجزیه تحلیل کرد و باخواسته ها و یا شعارهای خاص با

 : زد

شعار عام واسته و خخاصی از ضدیت با نولیبرالیسم یا امپریالیسم است باید مشخص بنابراین مثلاً اگر حرکت علیه نمونه 
بر داشته باشد. هنر مهم، شکل مرتبط کردن این خواسته در در شکلی مناسب را سوسیالیسم گیری به ت سم دراز مدت

و اینکه بین پیامهای علنی و مخفی چگونه  هاست که به شرایط مشخص و فردی آن حرکت مبارزاتی بستگی دارد
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مطرح ی ودو محد خاصخواسته های  ،رفرمیست ها در کناریا اگر . قرار کرد که مکمل یکدیگر باشند برمشترکی ارتباط 
هر دو تضاد ]خاص، عام[ را بسته به )فرد( یعنی در هر حرکت  زد یوندپتر  نسبی، اهداف عام با آن ها را باید  شودمی 

ی مشخص و تضاد های خواسته ها بر مبنایکه را حرکت مبارزاتی هر ، دیگربه بیانی . گنجاند به صورتی نسبی شرایط
ویبار های ج طوری که این دکرد و زنجیره تاکتیک ها به استراتژی متصل پیوند زبه خواسته های عام تر  میگیرد،کل ش

بدون اینکار، نتایج مبارزه محدود می ماند و یا به نفع جریانات  .شودسیلی بزرگ تبدیل در آینده، به  ،جوشانکوچک 
  ضد انقلابی تمام میشود.

که در آن مقصود  عام است سمت از فرد به خاص و از خاص به، حرکتی مفهومی در خود مبارزاتیحرکت  بنابراین هر

به ، طی مراحل خاص آتیکه  است عامی یعنی مبارزه، قابلیتی است که در آینده تحقق می یابد تر عامهای و خواسته 

 .فرد انقلاب منتهی میشود

 

 و روش: منطق دیالکتیکی

تقل از مس ،بطور معمول ،ها منطقاین ر می رود. اضمنی و یا در یک یا چند روش بکقیاسی در ا ی ،منطق دیالکتیکی

 خاص برای رسیدن به هدفی خاص استی معنای راهدر سخنی کوتاه، به روش  .دنمی شوتعریف  شان روش استفاده

ارد که دیف شده ای تعرمرتب و عمولا گام های م و که این راه، یعنی مسیر حرکت، شامل نقطه آغاز و نقطه پایان است

روش ها ممکن است  .از چند منطقتعریف شده است روش، سنتزی  ،یعنی به نوعی می رودبکار چند منطق در آنها 

، در روش شناسی، روش شناخت است. روش شناخت، بسته به آنهامعروف ترین  .عام یا خاص یک موضوعی باشند

  .شناخت ترکیبی و شناخت دیالکتیکینقطه آغاز و پایان، سه گونه دارد شناخت تحلیلی، 

عاریف در پایان ت ،)و نیز دانشنامه منطق(هگل در کتاب علم منطق اصولا روش باید پیش از کاربرد آن تعریف شود. اما 

و این در حالی است که  ارائه میدهدخوانده است،  دیالکتیکی که او آن را روش مطلق روشتعریف عامی از منطق ها، 

فی . او همچنین تعریاستتناقضی سیستماتیک  منطق ها، بکار برده است که دادن بهنظام را در این روش در عمل،  او

از پتک ها  ، هر نسل(توضیح داده میشود)بعدا  . در حالیکه طبق مثال پتک اسپینوزااز جزئیات این روش ارائه نداده است

را اسپینوزا  ا استفاده از یک روش ترکیبی که نسخه اولیه آنه میشود. بنابراین هگل بساختآنها نسل پیشین با بکار گیری 

 استناد ااسپینوزا را ببه عکس  ،باره سکوت کرده استاین در هگل که به علم منطق نظام داده است  ،ابداع کرده است

 .مورد انتقاد قرار داده استروش ترکیبی اش نسخه هندسی به 

]ذات، پدیدار[، اساسی ترین است. این منطق، نه تنها پایه و اساس روش دیالکتیک منطق های دیالکتیکی،  میاندر 

از یافته های  با واکاویسعی می شود  نوشته دیالکتیکی است بلکه پایه بسیاری از علوم است. به همین دلیل، در این
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نکه بر خلاف نظر ای استنتاج این دیالکتیک از طبیعت، اثباتی است بر .به آن دست یابیم ءو استقراتعمیم ا بمشخص، 

 ( الف۳) لوکاچ، دیالکتیک منحصر به منطق ]ذهن، عین[ یا ]نظر، عمل[ و حوزه تاریخ اجتماعی نیست.

 میل ترکیبی ماده و دیالکتیک

مختلف توجه می کنیم می توانیم در بسیاری از آنها، دو نیروی حفظ خود و جذب )فرآیند های( هنگامی که به اشیای 

از سوئی، کششی در جمع شدن و ترکیب با دیگری، و از سوی دیگر مقاومتی  یک،کنیم. یعنی هر را دیگری مشاهده 

فظ حجذب دیگری ضمن دو ویژگی دارد حفظ و گسترش خود یا  ،در حفظ خود نشان می دهد. به کلامی دیگر هر یک

دازه کافی نزدیک به هم، رابطه ای جذب غلبه دارد. بنابراین بین هر دو فرد به ان که در این ]جذب، دفع[، غالباً .خود

که یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و این می تواند به در هم رفتگی در یکدیگر منجر شود یعنی  داردمتقابل وجود 

 میآید. فرد، فرد تازه ای به وجود یا چند . به این ترتیب از یگانگی دواستدر دیگری در تکاپوی نفوذ هر یک از طرفین 

هم بی  ،این پدیده ها می توان به دیالکتیک یگانگی اضداد و یا یگانگی اجزاء در کل رسید که در آن هریک از انتزاع

هم هستی دارند و هم باهم. هم یکی هستند و هم دوتا )یا چند تا(. هم وابسته هستند هم مستقل. این موضوع را می 

م ها، مولکول ها، مولکول های حلقوی، یاخته ها، جاذبه، و توان در بسیاری از چیز ها مانند الکترون ها، پروتون ها، ات

 سویه ج علوم دانست. همین خاصیت دواینتدستاورد ها و از  ،غیره که در هریک شکل و چگونگی خاص خود را دارد

 ماده یعنی میل ترکیبی ضمن حفظ خود را می توان حتی در تولید مثل جانداران رد یابی کرد.

تاثیرات رتیب که به این تدیالکتیکی نگریست. با همین نظر گونه ها در طبیعت را نیز می توان تکامل گزینش طبیعی و 

 ،طبیعت و نفوذ و فرو رفتگی آن در گونه ها را می توان منشاء جهش )موتاسیون( دانست و در مرحله بعد ]حفظ، حذف[

گونه های تازه از مجرای این جهش در همسازی با طبیعت تعیین می شود که در آن ]قابلیت، تحقق[  یا ماندگاری

، (کمی)آن تراکم تغییرات تدریجی  طیکه تغییراتی که پدیدار های گونه ها در کنش با محیط در ذات تثبیت می شود 

 تی( تازه می انجامد.یبه گونه )کیف

که کلی وجود ندارد که اجزاء را بسازد بلکه به عکس این درخت اجزاء و روابط آنها به این ترتیب می توان نتیجه گرفت 

است که کل ها را می سازد. زمین را می توان در دو جهت نگریست یکی به عنوان جزء و سر شاخه ای از درختی که 

ل د می تواند مشابه ککهکشان راه شیری است و از سوی دیگر، زمین خو ، منظومه شمسی و در نهایت،شاخه اصلی آن

که سرشاخه های آن مثلاً به مولکول های تشکیل دهنده اش برسد.  دیالکتیک انسان  ه شوددر نظر گرفتو تنه درختی 

 (۳)و طبیعت را نیز می توان به عنوان دو جزء از یک کل در نظر گرفت که هریک هویت و ذات خاص خود را دارند. 

 ب

 و نقش پرندگان و حشرات میانجیگیاهان دیالکتیک تولید مثل در حوزه : نکته
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ه یک )نزدیک بدمی بلند ستاره شکل از ماداگاسکار که  در باره ارکیده ای مشاهده و تفکرداروین پس از  ۶۳۱۴در سال 

به گل باروری ه کته باشد شوجود داباید  دم آن گل بزرگ با نیشی به بلندیپروانه ای  کرده بود کهپیش بینی  دارد،پا( 

 (.۴۳)سال بعد برای اولین بار دوربین این را ثبت کرد  ۶۵۱ صورت میگیرد.وسیله آن 

 

 :در حوزه های طبیعت دیالکتیک ]ذات، پدیدار[

به وجود الگو های مشابهی در تولید مثل و چرخه  توجه می کنیم زندگی جانداران هنگامی که به ،زیست شناسیدر 

 رسید. ]ذات، پدیدار[ که می توان آنها را تعمیم داد و به منطق دیالکتیکی  .زندگی آنها، پی می بریم

ان هر در پای .شده است تشکیلو پروانه  شفیرهکرم، تخم،  اساسا متفاوتها از چهار مرحله زندگی پروانه چرخه مثلا 

نابراین ب ، حفظ ولی شکل پیشین آن، حذف می شودچشم ما، پنهان از پروانه اصلیماهیت  هنگام دگردیسی،در مرحله و 

 ، آر ا ن ا اه هاکروموزومزیست شناسی به امروزه . پیشین است شکل، فراروی از زندگی اش تازهپروانه در شکل زندگی 

  .ده استدر مورد آن جنبه که حفظ می شود پی بربسیار بیشتری جزئیات و 

م بالا می رسی یبه همان الگو قرار دهیم واکاویرا از همان زاویه بالا مورد جانداران سایر هنگامی که زندگی  به علاوه،

تعیُن( تنها یک ویژگی ) و ردگذامی کنار  ،و طبقه بندی انتزاع هر چند تحلیل و تعمیم ما، ویژگی های نوعی را از طریق

 . استتداوم زندگی آنها برگشت ناپذیر گذار های  یعنی دنباله ای از، زندگی چرخهکه  نگه میدارددر آن عام 

ات که وابسته به آن ذ حفظ می شود، ذات و مراحل زندگی رادر کلیه گذار ها که بسیار با ثبات است و را آنچه حال اگر 

 کنیم: زیر چکیده در سه تائی دیالکتیکیالگو یا منطق حاصله را وانیم تمی  نامیمبپدیدار هستند، 

 }]ذات، پدیدار[، چرخه گذار پدیدار ها{ 

است و  هسویاین چرخه در یک مارپیچ تکرار شونده پیش می رود با اینحال، به دلیل اینکه رابطه ذات با پدیدار دو 

ه وجود ب دگرگون کند و موتاسیوننیز از طریق پدیدار ها می تواند به تغییر کیفی منجر شود، ذات را  یتغییرات محیط

 .است گونه هاکه منشاء  بیاورد

در فیزیک نیز از بررسی و تحلیل حالت هائی که آب در شرایط محیطی متفاوت به خود می گیرد مشابه مورد زیست 

شناسی، می توان به دیالکتیک ]ذات، پدیدار[ رسید با این تفاوت که جای چرخه را شبکه می گیرد که در آن نه تنها 

البته  .هر پدیدار مستقیما به آن های دیگر گذار داشتاز  تحت شرایط خاصی می تواند وارونه شود بلکه اپدیدار هترتیب 

ک از دو اتم هیدروژن و ی ترکیبیثابت و  ،در این مورد، ذاتمدت ها است که علم به این نتیجه دست یافته است که 

   . اکسیژن استاتم 
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 ه استبه این نتیجه رسید ،علم فیزیک .پدیداری است یاست که شکلروی زمین مورد دیگر، افتادن اجسام گوناگون 

فاده با استهای خاصی فرمول از طریق ، بین اجسام وجود دارد که )گرانشی( جاذبه ای نا دیدنیکه یک نیروی ذاتی و 

ن به توضیح از کاربرد آرد و بنابراین پیش بینی کمانند فاصله و جرم می توان آن را تقریب زد و  هانی )متغیر(ویژگی  از

پرواز واکاوی همچنین از  .(و یا ماهواره ها را در دور زمین قرار داد)گردش های منظومه شمسی رسید  سائلی مانندم

به و مقاومت هوا در برابر حرکت اجسام، مدلی از ذات آنرا در تقریب با فرمول های ریاضی بدست آورد )و پرندگان 

 .(رسید و غیره اختراع هواپیما

 اثیر قرار دهدتحت تماده بی جرمی مانند نور را  یبه این نتیجه رسید که میدان جاذبه میتواند حت یعلم فیزیک بعدا حت

ور ن دریافتدر هنگام خورشید گرفتگی و می توان  یحترا . این موضوع دنمایو در حرکت مستقیم آن انحنا ایجاد 

ر سرعت می تواند دمشاهده کرد. نتیجه این که، نور که نوعی انرژی است  ،به ما می رسدستارگانی که از کنار خورشید 

اتی دلیل قابلیت تبدیل به یکدیگر، از ذه با توجه به اینکه انرژی ها نیز بعمل می کند و  ،های بالا، مشابه ماده جرم دار

 هستند. یکسانی ذاتپدیدار های متفاوتی از  ،انرژی و ماده جرم دار کهبه این نتیجه رسید یکسان برخوردارند، می شود 

، برای دهوجود عناصری که هنوز کشف نشده بودند را نشان می دصرفا مانند جدول تناوبی، که  ،روش شناسیدر اینجا 

تحلیل  یا باید از راپاسخ به این پرسش  این پرسش که این ذاتی که فکر می کنیم هست، چیست؟ پاسخی ندارد و

تازه و یا در آزمایشگاههای شتاب دهنده و یا از طریق روش شناسی و مدل های ریاضی خاص علم تصادفی مشاهدات 

ی دیدارنمونه های پذات، داشتن  حاویشرط تحلیل درست، برای دستیابی به مدلی پس  .دست آوردغیره به و فیزیک 

و  ءستقرااگذشته از آن و نباشند  دروغینمانند سراب، ذات را همراه داشته باشند و واقعی و کافی است، پدیدار هائی که 

خاص و حافظ ذات باشند و هرگز به یکی آنکه این تعمیم ها باید محدود و  .از دو خطر مهم مصون باشد ،نتایج تعمیم

در  ند.نباشناقص انتزاعاتی که در آنها ذات موضوع، حذف شده است، منتهی نشوند و دیگر آنکه، نمونه های پدیداری 

  خطا شده است. دو دچار هر و اخواهیم دید که نقد لوکاچ 

در گذار پدیدار ها به یکدیگر یا فراروی ها، امکان استفاده از دیالکتیک ]کمیت، کیفیت[ را نباید از نظر دور داشت. البته 

ادگی قابل در آن به س ،گذار از کمیت به کیفیترا زیاستنتاج کرد،  جدول تناوبی عناصراین دیالکتیک را می توان از 

 شده است. لحاصترون ی( معین پروتون، الکترون و نوی)کمیت یتشخیص است. هر عنصری )کیفیتی( از سنتز تعداد

 هدف ،در این مختصرتماس پیدا می کند و حوزه های تخصصی علوم  اجانبه باز آنجا که بحث ها و واکاوی های همه 

ا بو  ی شودم رایج، بسندهال های ثبه همین م ،دمنطق این دیالکتیک رسی این است که با تحلیلی از موارد مشخص به

ست آنها اکه چکیده ای از همه و نهائی یک طبقه بندی عام به عت یطباین دو حوزه  درتعمیم و استقرای این منطق 

 :بیمیامی دست 
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ان در در وحدتش ،ذاتبا تضاد همه پدیدار ها با یکدیگر و در آن، دیالکتیک }]ذات، پدیدار[، شبکه گذار پدیدار ها{ که 

اندگار ممشترک، ضمن حفظ ذاتی یک فراروی است که گذار،  هرو  دشومیپدیدار ها به یکدیگر، حل  یشبکه گذار ها

 .از پدیدار پیشین، جنبه پدیداری آن را حذف و پدیدار دیگری را جایگزین می کندو نسبتا ثابت 

نمود  نیا( داشت که هر نوع از یگوناگونی )متضادمتفاوت و با کیفیت ی ئچیزی نمود هااگر  ،وزه ایدر هر ح بنابراین

مود ها، ذاتی ناین که  گرفت جهتینبتوان باید  شدمی جلوه گر صورتی ویژه، ه ب ،مشابهدر باز نمودی تکرار شدنی و  ،ها

ی از ولی دست یافتن به مدل محسوب خواهد شد ،با این دیالکتیککاندید خوبی برای مطابقت کلی  ودارند مشترک 

ذات، وابسته به موضوع می تواند پیچیدگی های ویژه و روش های کشف و آزمون شدنی خاص خود را لازم داشته باشد 

که بحث  هر حال از نمونه برداری از نمود ها، به عنوان نقطه عزیمت مشخص و طبقه بندی آنها آغاز می شوددر 

 . دیگری است

ند که در شکلهای ویژه ای نمود می کباشد تنها یک پدیدار در حالتی که شبکه یا چرخه گذاری وجود نداشته باشد و ا ام

، اهیتم محتوا،از  ،جوهرواژه به جای  می شود که بسته به شرایط و گاهی سلیقه، استفاده از دیالکتیک ]جوهر، شکل[

ین دیالکتیک ا اصلی تفاوت .استفاده شده استنشانه  و یاپوسته  ،نمایش، نموداز  ،شکلواژه  و به جای ،هسته و طبیعت

صورتی نامحدود  هو معمولا ویژگی هایش ب با نوع پیشین آن در اینست که گوناگونی نمود ها قابلیت طبقه بندی ندارند

 شود.مراجعه  پ (۳)به منبع  ]ذات، پدیدار[، برای جزئیات بیشتر در باره دیالکتیک  .تغییر می کند

 

 :به نقل از مارکسدیالکتیک ]ذات، پدیدار[ ی از گزیده هائ

 :در اقتصاد سیاسی و طبیعت -الف

ناسی حوزه زیست ش]ذات، پدیدار[ در  دیالکتیکاز هائی  تمثیل ازدر آنها مارکس  که جلد یک کاپیتالهائی از عبارت 

 :استفاده کرده است

 انشارزش  درخود را  یکالاهاابتدا  دیدار است، با هیسرما کیی( جنین)یا ی شکل لارو فقط درپول، که هنوز  دارنده»

 وارد کردهاز آنچه که در آغاز  شیب یارزش ،ندیفرآ انیدر پا با این حال و ،بفروشدشان ارزش  درآنها را سپس بخرد، 

هم  هم از حوزه گردش ناشی باشد وباید  )سرمایه دار بالغ( او به عنوان یک پروانه پیدایش. بیرون بکشداز گردش  است

 الف (۲)«.از بیرون آن

است که پیش از  (جنینی)ای  در همان نگاه اول می شود فهمید که این شکل ساده ارزش، نارس است، این جوانه»

 (۵).«تبدیل شود، میبایست از چندین دگردیسی، گذر کند (رسیده)قیمتی بالغ -اینکه بتواند به یک شکل
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ه زندگی چه چیزی غیر از چرخ مفهوممنشاء این براستی  .است دگردیسی مفهومکاربرد سرتاسر سه جلد کاپیتال مملو از 

 پروانه ها یا روند های مشابه در طبیعت می تواند باشد؟

غیره و  ئیطلا، تخم نطفه ،از جوانهیا چرخه زندگی پروانه و  ی اعم ازتمثیلچه صرف نظر از اینکه مارکس در کاپیتال، از 
قط فاستفاده کرده است قدر مسلم اینست که او از دیالکتیک طبیعت، در تفهیم دگردیسی های شکلی ارزش و سرمایه، 

 (۱)کمک گرفته است. (،و نه مطابقت یا پیروی)برای فهماندن 

 

 :تاریخ و اندیشه(جامعه، ، ، محیطدر چیز ها )طبیعت -ب

 است:این عبارت مارکس از جلد سه کاپیتال 

 (۳) «.، آنگاه تمام علم زائد می شدبودند، مستقیما به هم منطبق چیزها ذات پدیدار و اگراما »

رسند بدر بردارد  انتزاعی که ذات را به صورتای ساده شده مدلی به  (ها)در همه علوم سعی می شود که ابتدا از پدیدار 

، به (ذات)در بر دارنده . سپس اگر شدنی است از این مدل گفته میشود و یا پژوهش واکاوی ،تحلیلعمل، ن ایکه به 

که به این عمل، ترکیب، انضمام، باز  برسند های موجود که ویژگی های مهم را در بر دارداز پدیدار  اندیشیده مدلی

و  دست یابند هبه مدلی تازه و دلخوادر پراکسیسی نظری آنگاه با گذار و انجام تغییراتی گفته میشود.  آفرینی و یا ارائه

 .از این مدل تازه به پدیداری تازه و واقعی گذار کننددر پراکسیسی عملی سرانجام 

   

 :، کار و سرمایهارزشدر  -پ

ارزش ، شکل ارزشو  لازم اجتماعاً کار مجرد ،که در آن جوهر ارزشارزش،  [شکل، جوهر]تضاد ارزش، وحدتی است از 

 است. مبادله ای

کار است. تکراری است از گذار های چهارگانه   آنها ذاتاست که کار مجرد، ی ئچرخه پدیدار ها، چرخه زندگی سرمایه

نوان چرخه به ع، آندر که  .به سرمایهپرداخت نشده کار زنده بخشی از دائمی کننده تبدیل  یعنی سرمایه «پول  «کالا  «

    ای نوعی، مواد و وسایل تولید نیز حاصل چرخه های پیشین، بوده است.

 ذات سرمایه، چیزی نیست جزء توده ای از کار مرده پرداخت نشده. پس 

 ه است:کرد چگونه بیانکاپیتال  درمارکس، اکنون ببینیم تضاد کار زنده با کار مرده را 
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سرمایه کار مرده ای است که چون خون آشامان، تنها با مکیدن کار زنده می تواند حرکت کند و هرچه بیشتر بمکد، »

 (۳)«.زندگی می کند بیشتر

مثل زالو یا خفاش خون آشام  می برد تا ه زیست شناسی زحوما را به اینجا نیز مارکس برای روشن کردن موضوع 

ک طبیعت عنوان کند از دیالکتیص مشخبطور  بفهمیم مارکس بدون اینکهبتوانیم راحت تر موضوع ناشناخته سرمایه را 

  .شناسی و یا شیمیبرای توضیح کمک می گیرد اعم از زیست 

 

 :و تحقق های آن در ارزش اضافی -ت

ولید ارزش اضافی ت در تولید سرمایه داری است. ارزش اضافی، تفاوت ارزش مبادله ای و ارزش مصرفی نیروی کارمنبع 

یابد.  تحقق میبه تفکیک و در گونه هائی متفاوت پدیداری، در حوزه گردش کالا،  که در جوهر ارزش پنهان است، شده،

هره بتجاری، اجاره،  سود سود سهام، ،وام بهرهانباشت، ، تولید سود ، از این قرار است:این تحققاصلی فهرست انواع 

شترک ممنشاء ذاتی یک تمامی این پدیدار های به ظاهر مستقل، پس  .هزینه های حمل و نقلبیمه، مالیات، مالکانه، 

 .دارندارزش اضافی یعنی 

 

 : مارکسکاپیتال دیالکتیک ]کیفیت، کمیت[ در 

کاربرد  ومارکس صراحتا از تغییرات کمی به تغییرات کیفی علوم طبیعی  ،۶۳۱۳ژوئن  ۴۴نامه مارکس به انگلس در در 
  :آن در تبدیل پول به سرمایه، سخن گفته است

 جهینت به عنوانرا دار  هیسرما کیاستاد تجارت به  بدیل، که من تدیدی فصل سوم من خواه یریگ جهیاز نت ،اتفاقا»

 ، یفیک یرییبه تغ یصرفاً کم یرییتغ لیکشف هگل از قانون تبد ،متنآن ، که در مطرح کرده ام یکمصرف  راتییتغ

 الف (۹)«.شده است قیتصد کسانیبه طور  یعیو علوم طب خیتوسط تار

  کاپیتال: ۶۶همچنین در فصل 
ه ب ،ی تولیدبرا اختصاص یافتهبه سرمایه دار تبدیل می شود که حداقل مبلغ  موقعیپول یا کالاها در واقع تنها  دارنده»

انند علوم طبیعی، درستی قانون کشف شده توسط هگل )در م، نیز باشد. در اینجا اکثر سده های میانهبیش از حد مراتب
 ( ب۹«. )نندگذار می کاز یک نقطه خاص، به تغییرات کیفی پس  ،کمی صرفغییرات که ت دکنثابت می( او منطقعلم 
 

  منطق دیالکتیکی
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، از طریق اتانتزاعمیدانیم که  .استهستی و ذهنی )در طبیعت و تاریخ(  مادیفرآیندهای از  ،منطق دیالکتیکی، انتزاعی

لکتیک و همه و دیا هستندموضوع اصلی از ای بنابراین مدل ساده شده د، نبدست میآیا( ه کنار گذاشتن ویژگی ها )تعُین

است.  انهم اندیشجز ،، این بیان که دیالکتیک، حاکم بر هستی استه این ترتیبب .هستندقوانین علمی نیز این چنین 

 دیالکتیک را باید در انتزاع سنتز گفتگو ها و اندیشه ها دانست با ایننوع کهنه  گرچه منشاء تاریخیناگفته نماند که 

 .ه استعلوم همراهی داشت جهش های دیگربی گمان منشاء اصلی دیالکتیک، طبیعت و تاریخ اجتماعی است که با حال 

تیک نیز مانند علوم دیالکبلکه  ،راز آمیز، به عنوان کلید مشکل گشای هر مسئله ای دانست ذهنیتیدیالکتیک را نباید با 

، پژوهشگرقت د، بستگی دارد به دقت این تقریبتقریب است و تابع آزمون و خطا است یعنی در بهترین حالتش، دیگر، 

 . و داده های میدانی با موضوعهم با روش شناسی و هم  ،و تجربه ، درکبه لحاظ میزان آشنائی

به طور  .دنیرقرار گویژگی ها با میانجی گری روش و موضوع باید چون جفتی دیالکتیکی در تناسب و انطباقی ضروری 

 به بیانی دیگر، هر محتوایی، روش .تعیین می کند یا ویژگی های روش راروش  و یا ذات آن هست که کلّی این موضوع

 خاص خود را می طلبد.

برای شخصی که در موردش چیزی نمی دانیم لباس بدون آشنائی با موضوع، شباهت به انتخاب  ،انتخاب روش درست

 اهمیت اصلی ،کدام طبقه بدست آمده استاهداف با چه هدفی و از دیدگاه سنتز روش و موضوع . سرانجام نتیجه رددا

 .را به خود اختصاص می دهد

ی این دشوار .نگهداریم، دور و جدا نکته بسیار مهم در مورد دیالکتیک اینست که چقدر قادر بوده ایم آنرا از راز آمیزی

ی مارکس را عمیقا درک کند. در این زمینه در کلیات در لوکاچ دید که نتوانسته است روش شناس حتیکار را می توان 

 میان تهی، غوطه ور مانده است.

 :۶۳۵۳ لاسال در سالبه  اونامه  در ،روشن و دقیق در فراروی از فلسفه به روش شناسیمارکس بسیار مهم رهنمود 

زی است پاک کردن هاله راز آمیبدون شک، این دیالکتیک، حرف پایانی فلسفه است بنابراین تنها چیزی که لازم دارد »

 (۶۱)«.که هگل به آن داده است

 

 طبقه بندی عام انواع حوزه های کاربردی دیالکتیک و مدل ساده شده تکامل:

  :]به اختصار[ گیردبمی تواند به خود  دیالکتیک عام کهحوزه ای ی صلاهای  تعیُن

 ،یفیزیک. ۶
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 ،کانی و آلی ائیشیمی .۴

 گونه هاو طبقه بندی  گیاهان و شناسی جانورانزیست  -جانداران .۳

  یاقتصاد ی وطبقاتاز قبیل نظام های اجتماعی، (: یتاریخاجتماعی ) .۲

 ، اتوماسیون و هوش مصنوعیفناوری اطلاعاتی ،علوماز قبیل ای . سوژه ۵

« یمی کانی مانند ش به صورت درختی به طبقه بندی های فرعی تری تجزیه شود.توسط علوم این طبقه بندی میتواند 

به عکس میتواند به سه طبقه بندی اصلی دیالکتیک طبیعت، تاریخ و « ... تک  یاخته ای ها « حیات « به شیمی آلی 

 اندیشه خلاصه شود.

 

 تکامل هستی به اختصار:

سته آن واب از لایه پیشین، شکل گرفته و به وجود]حفظ و حذف[ با فراروی از نظام ها هر لایه در نگرشی نظام مند، 

خرین در آامروزه  .پیشین است نظامهای و فرآیندهاسنتز و تکامل هر لایه، نتیجه در اولیه  نظامهای و فرآیندها است.

در حوزه فناوری و تحقق مادی هوش از عناصری از نظام های پیشین ، مرکب سنتز های نوین و شگفت انگیزی لایه،

ا رتکامل بعدی جای مهمی از ، و فرآورده های آنان این نوع سنتز هاشکی نیست که  در حال تکوین است. ،مصنوعی

 هوشمند، گوی سبقت را از ما آدمیان خواهد ربود. و اتوماسیون و روباتیک به خود اختصاص خواهد داد
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 ت (۳)منبع  جزئیات بیشتر در

 

 :یستنبه حوزه خاصی یتی پیشا کاربردی ندارد و منحصر محدود ،دیالکتیکیعام منطق 

. می باشدنمحدود کردن حوزه کاربردی دیالکتیک  رایبدلیلی  نیزو نقد اقتصاد سیاسی، اولویت توجه به مبارزات طبقاتی 

روش شناسی عام، انتزاعی از روش شناسی های خاص هست و دیالکتیک جزء اصلی روش شناسی عام است. محدود 

ت این دیالکتیک ویژه این علوم و بنابراین جزئی از این علوم هسکردن دیالکتیک به علوم اجتماعی به این معنا است که 

 در آن نیست.  تعیُنیکه چنین نیست و چنین 

یرا ز بنابراین محدود کردن دیالکتیک و استفاده از آن به حوزه شناخت و پراکسیس اجتماعی، نوعی تقلیل گرائی است

تنها تفاوت آن در اینست که در هر حوزه خاص و کرانه و مرزی ندارد ، ر حوزه روش شناسی عام قرارداردهر آنچه که د

بنا بر ویژگی های آن حوزه، ویژگی های خود را می یابد یعنی دیالکتیک زیست شناسی از دیالکتیک فیزیک  ،کاربردی

از تعداد  ،و در آن هر ترکیب شیمیائی متفاوت است یا دیالکتیک ]تجزیه، ترکیب[ که اساس شیمی را تشکیل می دهد

 .آیدمی محدود تر بکار  ،در فیزیک، عینی از عناصر معینی بدست می آیدم
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 :برای تقریب فرآیندها است نطق، در نهایت، عالیترین مدیالکتیک

قابل  یه دیالکتیکک فرآیندیبه این بحث بیفزاید این است که در هر غنایی دیالکتیکی نکته مهم دیگری که می تواند 

، آنرا انتزاع کرد و به شکل عام آن دیالکتیک رسید به عبارت دیگر با توجه به فرآیندباید بتوان از همان  ،باشد بردکار 

دیالکتیک ]انضمام، انتزاع[، هنگامی که موضوع را با منطقی ترکیب می کنیم، در همان حال، بتوانیم آن منطق را از 

دو  کلیشه ای نیست که بر همه چیز حاکم باشد بلکه جوهریموضوع انتزاع کنیم. به بیانی دیگر، دیالکتیک، قالب یا 

. نه کردیخطر افتادن در دام جزم اندیشی و نگرش متافیزیکی را کم ایست که میتوان در پرتو این دوسویگیدارد و  هسوی

وانین قنکته ای که می تواند به این موضوع کمک کند نگرش دیالکتیکی ]تقریب، خطا[ است که همواره دیالکتیک و یا 

عام، صرفاً به عنوان مدل و تقریب در نظر گرفته شود به این ترتیب که بهترین مدل، کمترین خطا را دارد. البته در پرتو 

نگرش دیالکتیکی ]یقین، شک[، در تحلیل نهائی، یقین ما تا آنجا بر شک های تا کنونی مان غلبه دارد که در پراکسیس، 

 رده باشد.ومحک خ

 

 :[موضوع ،روش]دیالکتیک 

رابطه  ن.سوی دیگر آ ،است و روش آنیک سوی  ،دیالکتیکی است زیرا موضوع ،گفته یا نا گفته، کاربرد روش، اصولا
 روش با موضوع رابطه ]شکل، محتوی[ است.

 .دنداروابستگی  ،پدیدار های موضوع هو هم ب ذاتهم به  محور،-های موضوع روش

تا از بین آنهائی که کاربرد پذیرند، بهترین را انتخاب آغاز می کنیم  موجود،از روش های بطور کلّی برای هر موضوع، 

 سازیم.ب، روشی تازه و فراروی از آن ها کنیم و یا با ترکیب

ندیشیده ا ذاتشناسائی تحلیل پدیدار ها به  با ،تا آنجا که ممکن است با آن، در شناخت، روشی بهتر است که بتوان

 د.یرسه پدیداری اندیشیده بنتیجه مرحله قبل، و به عکس بتوان از  دشموضوع نزدیک 

قابل شناسائی هستند ولی ذات  از طریق استدلال  ، یعنی پراکسیس خاص شناخت،توسط تجربه و آزمایش ،پدیدار ها
ته بطور الب .آن هست شناسائی ذات ،شناسائی هر چیزیدر اصل، در باره  شناسائی پدیدار ها قابل شناسائی است و 

 پدیدار هائی انتزاعی هستند و ذات را در بر دارندتعاریف یا معمول، شناسائی ذات در مدل هائی صورت می گیرد که 
گام های بعدی، تبدیل این مدل به مدلی که پاسخ گوی نیاز های ما  .حتی اگر این پدیدار ها جامه مادی به خود گیرند

 آن است.و واقعیت بخشیدن به باشد و تحقق 
 

 :روش دیالکتیکی
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 و روش دیالکتیکی ذات[، ]پدیداردیالکتیک  -الف

مدل  در ی از آنهاکه انتزاع هائی بکار می رودعینیت که روشی علمی برای شناخت است برای ، روش دیالکتیکی

 البته هستی، سرشار از چنین عینیت هائی است.بگنجد.  [ذات، ]پدیدار یدیالکتیک

 را بتوان با حرکت مفهومی ذات[، ]پدیداربین میانجی گرانه این روش این است که حرکت  کاربرددیگر برای شرط 

حرکات مفهومی در این روش، در پرتو دیالکتیک ]پیچیده، ساده[ با شرط حفظ  لحظات }]عام، خاص[، فرد{ تقریب زد.

 ذات، انجام می شود.

 اجزای اصلی روش دیالکتیکی -ب

 ]روشو معکوس از دو روش متضاد مرتب، ، سنتزی است نامیده است روش مطلقکه هگل آنرا  روش دیالکتیکی

 تحلیلی، روش ترکیبی[.

میانجی  ،انتزاعی به سمت ذاتواقعی در پژوهش حرکت از پدیدار  کهروشی برای شناخت تحلیلی است  روش تحلیلی،

ق از طری ود کنمشخص، آغاز می ی ار هپدیدابا تکیه بر رویکردی تجربی، از جمع محدودی از  راهنما است. این روشو 

که ذات اوی ح و مشخص چکیدهتعریفی به ، استقراء و تعمیم، طبقه بندی، گروه بندیگام، ه تحلیل، انتزاع های گام ب

 پایان می یابد. ،مشخص گفته می شود عامبه آن 

هر مرحله از مشخص حاصل از مرحله  ، نیز مرحله به مرحله، راهنمای ما است.دیالکتیک ]حفظ، حذف[ ،در این روش

 ت، بهضمن حفظ ذاآن، پدیداری های صرفا  آشفتگییا تفاوت ها و ویژگی ها، برخی از  با حذفپیشین آغاز می کند و 

 می رسد. رحله بعدمرای ب، ساده تریمشخص 

ف ترکیب را مد نظر داشت زیرا هد باید تحلیل، همواره ر مرحله ازدر ه تحلیل و ترکیب معکوس یکدیگرند. بنابراین

د زیرا وشدوسویگی دیالکتیکی ]تحلیل، ترکیب[، فراموش ن، از هر روش به بیانی عام، در هر مرحله .استترکیب  ،نهائی

 .همراه است، اجرای هریک از این دو، دیگری به صورتی انتزاعیهنگام در 

داری سمت پدیبه  (سادهعام مشخص )حرکت از ترکیبی بکار می رود،  شناختکه برای ه عکس در روش ترکیبی، ب

له که پیشتر در مرحویژگی های مهم  مرحله ایکه از طریق افزودن به این ترتیب  است (مرکب-پیچیدهاندیشیده )

به سوی  ،کنار گذاشته شده اند به مشخص مرحله پیشین )در ابتدا به عام مشخص حاصل از تحلیل(هدفمند، تحلیل، 

ای مشخص اندیشیده پایانی، تنها جنبه ه. ، حرکت می شوداست آغازین مشخصمدلی تقریبی از مشخص اندیشیده که 

 و مهم پدیداری را در بر دارد. ، لازماصلی

 کاربرد دیالکتیک ها در روش دیالکتیکی -پ
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ته بسدر بحث های هر لایه یا گام، روش، در حوزه خاص، می توان از همه منطق های دیالکتیکی، این در هنگام کاربرد 

ز ا فته،ات یساخاست  یسنتر اساسا روش، اما این  به لزوم و ضرورت آنها در موضوع و شرایط خاص استفاده کرد.

  :هستندآن ضروری که جزء زیر دیالکتیکی  گذار هایو  مجموعه ای خاص از منطق ها

[، ]پیچیده، ساده]تفاوت، همانندی[، ]انتزاع، انضمام[،  ، ]مشخص، مجرد[، ]عین، ذهن[، ]تحلیل، ترکیب[،ذات[، ]پدیدار

 .]کل، جز[ و ]تجزیه، ترکیب[و احتمالا  ]نظری، عملی[ و ]حذف، حفظ[}]عام، خاص[، فرد{، 

 .مشخص اندیشیده < (انضمام)ترکیب  < عام مشخص < (انتزاع)تحلیل  <مادی مشخص 

، ساده ترین تعریف فرد عام مشخص، فردی است دارای مشخصه های متعدد و ]مادی، اندیشیده[ مشخص، که در آن

 مشخص است.

در روش دیالکتیکی، بررسی های گام به گام، دو بار انجام می شود یکبار در هنگام انتزاع که بررسی های ترتیب این ه ب

 که در هنگام انضمام انجام می شود. لایهمی گیرد و بار دیگر بررسی نهائی آن ام هر لایه انجپژوهشی مقدماتی 

 عام مشخص -ت

آید، با [ به فرد بدست می]مشخص، مجرد از کاربرد نسبی و پی در پی دیالکتیکدیالکتیک }]عام، خاص[، فرد{ گرچه 

 هستند. این مفاهیم به این قرارند:این حال با ترکیب این دو دیالکتیک با هم، مفاهیمی بدست میآید که مهم 

}]عام مشخص، خاص مشخص[، فرد مشخص{ و از میان مهمتر از همه، تعیُن مشخص دادن به سه گانه اول است: 

که در برابر عام مشخص قرار دارد به مفاهیم میان  است عام مجردمهمترین، آن مفاهیمی که تعیُن مجرد میگیرند، 

 اتی را در بر ندارند.، مفاهیمی که ذتهی گفته میشود

در روش دیالکتیکی، حرکت مفهوم در مسیر های رفت و برگشت از }]عام مشخص، خاص مشخص[، فرد مشخص{ 

 انجام میشود.

خاص نیست زیرا در بررسی نسبت . می گیردرا در بر است زیرا مجموعه ای بی کران از افراد خود عام مشخص، عام اما 

ت به صورخود را مشخص افراد و ذاتی مشخص است زیرا ویژگی های مشترک . نمیشودبه عام تر از خودش سنجیده 

 .کالاکار و کارگر، مانند  .در بر داردتعریف 

ی از یندآبرای خاص مشخص، میتوان پول را در برابر عام مشخص کالا در نظر گرفت و فرد مشخص، موضوع و فر

قض فراوانی دارد و پژوهش در باره آن است و از آنها آغاز میشود است که داده های پدیداری متفاوت و متنامادی  هستی

 و نهایتا به دگرگونی در آن پایان می یابد.

 ترکیب مرحلهدر  تحلیل مرحلهی پژوهش ها]حذف، حفظ[  -ت
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پژوهش ها و بررسی های مرحله تحلیل، بیشتر به دلیل حل و فصل چندگانگی های طبقه بندی و یا گروه بندی و 

، ممکن و نسبی بحث ها نسبت به مرحله ترکیب کامل نبودناینکه پراکندگی و پس و پیش رفتن های متعدد و نیز 

نگام تری در ه تکمیلصورت ه نمیزند اگر ب د و این مسئله، لطمه ای به کارنمعمولا در هنگام ترکیب حذف می شو

 دنشو حفظترکیب ویژگی ها و رسیدن به نتایج نهائی 

 کاپیتال مشخص اندیشیده است -ث

وش کاپیتال است که ارائه آن به رکتاب ، سرمایه شناخت دیالکتیکیمشخص اندیشیده از منحصر به فرد نمونه ای 

و  شمرحله پژوه مربوط به هائی نوشتهدست مارکس در گروندریسه که  .از عام مشخص کالا آغاز شده است ،ترکیبی

پس س است، کلیاتی از این روش را در بخش روش اقتصاد سیاسی، عنوان نموده،او پیش از نگارش کاپیتال تحلیل های 

 (۶۶). پیاده کرده استکاپیتال و ارائه تدوین آنرا در 

 کاپیتال ۱های آغازین جلد فصل مبنای بر انتزاع لایه های  رتب کردنم -ج

در حالت ایده آل، لایه های )سطوح( انتزاع در روش تحلیلی و ترکیبی تناظر دارند و انتزاعی ترین لایه در هر دو مشترک 
 است یعنی نقطه پایان روش تحلیلی، نقطه آغاز روش ترکیبی است.

مونه ای ندر لایه ها، ام در روش ترکیبی، برای مشخص کردن نقش انتزاع در روش تحلیلی و متناظر با آن نقش انضم
کوتاه از فهرست پدیدار های چرخه زندگی سرمایه یعنی نیروی کار، کار، کالا، پول و سرمایه که همگی مفاهیمی، عام 

نها را در نظر می گیریم و سعی می کنیم آسرمایه هستند و فرآیند از آخرین سطوح انتزاع در تحلیل نظام  ،ولی مشخص
ن در روش تحلیلی، آخرین و بنابرایآنها که ترین )ساده( عام و در درجه اول، مرتب کنیم  نهای شاظر ترتیب بحث را از ن

 را پیدا کنیم و همین کار را برای لایه های بعدی انجام دهیم. در روش ترکیبی اولین است
تولید ه بازگشت بآن، اصلی سرمایه، پولی خاص است. ویژگی در یک بررسی مقایسه ای کوتاه، می توان دریافت که 

سرمایه داری است. بنابرین چون پول عام تر از سرمایه است در روش ترکیبی، پول پیش از سرمایه باید مورد بحث قرار 
 گیرد.

یبی، ش ترکپس در روقابلیت مبادله ای آن با همه کالاهای دیگر است.  ،خاص هست. یک ویژگی آن کالاییاما پول، 
بنابراین آنچه می ماند کالا، نیروی کار و کار است. اما کار، مصرف نیروی کالا پیش از پول باید مورد بحث واقع شود. 

است که ارزش مصرفی آن بیش از ارزش مبادله ای آن  کالاییخاص هست، زیرا تنها  کالاییکار است و نیروی کار، 
 پس نیروی کار و کار باید در بحث کالا مطرح شوند. است.

بنابراین عام ترین مشخص ها، برای آغاز روش ترکیبی، کالا و خاص ترین آنها سرمایه است که این ترتیب را می توان 

گرفت،  کار و نیروی کار مورد بحث قراردر کتاب کاپیتال دید که ابتدا از تعریف و تحلیل کالا شروع می کند و پس از آن 

است که  نکته مهم این دگردیسی کالا به پول و بحث پول و بعد تبدیل پول به سرمایه و بحث سرمایه شروع می شود.
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نوان کالائی به ع، ی عامکالابحث عد از با وجود اینکه نیروی کار به لحاظ چرخه زمانی، پیش از تولید کالا می آید، باید ب

  مورد بحث قرار گیرد.خاص 

 الکتیکی عام و خاصروش دی -چ
نمی ه است بکار برد ی خاصصورته ب و بنابراین اینکه مارکس روش دیالکتیکی عام را در حوزه نقد اقتصاد سیاسیاز 

 . است تاریخی-اجتمائی محدود به حوزه عامکه روش دیالکتیکی در شکل  توان نتیجه گرفت

اربردی، حوزه ای ندارد اما در هر حوزه کیا دقیقاً گفته شود تعیُن  وابستگیبنابراین، تعریف کلی این روش، به خودی خود، 

موضوع، تعیین کننده ویژگی های آن روش  جوهررا میگیرد یعنی همان موضوع خاص  های بر اساس موضوع، تعیُن

گیرد ب مورد بررسی، ویژگی های دیگری نیز به خود پدیدار های. گذشته از آن، روش، می تواند بسته به نوع استخاص 

 باعث نیاز به ابزار های ویژه ای شود. یتا آنجا که حت

 

 به دیالکتیک ]شناخت، پراکسیس[ دیالکتیک ]عین، ذهن[فراروی از 

بخصوص مشخصه های حاوی ذات، مفاهیم عام و کلی، توخالی هستند و با نادیده گرفتن و پنهان کردن مشخصه ها، 

ن در عی در مورد ]عین، ذهن[ نیز صادق است. معمولا تصور بر این است که. این موضوع گیرنددر سایه ابهام قرار می 

دوطرفه صرف، یعنی تجزیه دو مرحله ای، نگرش ساده، مبهم و رازآمیز در این نوع ذهن اثر می گذارد و ذهن در عین. 

ه باید ه هست به آنچه کبرای فراروی از آنچه ک فرآیندیتفاوت هست و باید، نادیده گرفته می شود. در نتیجه مرحله یا 

خلاق و پیش شرط دگرگونی آگاهانه، توجه اصلی را لازم بسیار مهم، و در شرایطی که این مرحله می ماند باشد پنهان 

 دارد، بحث هائی مانند تاثیرات متقابل و غیره، آن را به حاشیه می راند.

 تازه شناخت و های نتعیُها، دیالکتیک ]عین، ذهن[ دچار تحول انقلابی شد و مارکس به بعد، به ویژه بعد از تزاز 

ه ابهام ک ندو آنرا وارد مرحله تازه ای کرد و باعث شد را پر کردندعین به ذهن و ذهن به عین،  مبهم اصلوفپراکسیس 

 هدرا اساس قرار میدها  دفرآینو دیالکتیک دقیق تری که  حرکت بین این دو  رفع شود. دو مرحله حاصل ازناشی از 

ذار می کنند. ، به یکدیگر گوحدتی دیالکتیکیدر شناخت و پراکسیس،  .یعنی ]شناخت، پراکسیس[ جایگزین آن شود

ه موازات و می توانند ب فرآینداین دو  .را دارد خود ویژهپراکسیس، شناخت فرآیند  وخود  ویژهشناخت، پراکسیس فرآیند 

 .پس و پیش یکدیگر قرار گیرند، گرچه ترتیب غالب، از شناخت به پراکسیس است

 شناخت .الف
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تیکی، شناخت دیالک. است بعدی آن دگرگونیبه منظور اندیشیدنی  تقریب عینیت مادی مشخص، در مدلیشناخت، 

شناخت،  خاصیت اساسی .استفاده از روش دیالکتیکی استبا تجربی، -بازتاب های حسی از طریقشناسائی  فراروی از

 .است مشروط به حفظ ذاتساده کردن گذشته غیر قابل تغییر تا کنونی، 

 پراکسیس .ب

عنی ی چون آگاهانه است، ذهن را نیز دگرگون می کند. . پراکسیس،پراکسیس یعنی دگرگون کردن آگاهانه عینیت مادی

 .و فاعل دگرگونی است انسان فقط مفسر نیست بلکه اساسا خالق

 نظری و عملی پ.

عیُن تبه مفهوم عام مشخص،  ،پراکسیسدگر گونی آگاهانه عین، دگرگونی ذهن را به عنوان پیش نیاز به همراه دارد و 

و در حوزه ذهن  عملی یمفهوم کنشبه اساسا محیط(، از جمله عین ) دگرگونیو در  داردخود  دریا تقسیمی حوزه ای 

 عمل می کند.، کنشی نظری به مفهوماساسا  )انسان(،

زنبور عسل در ساخت لانه خود، باعث » :به نکته بسیار مهمی اشاره میکند، عسل در مقایسه معمار با زنبورمارکس 

از معماران است. اما آنچه که بدترین معمار را از بهترین زنبور متمایز می کند این است که این معمار  عضیشرمندگی ب

 .«، ساخته استپیش از ساخت بنای واقعی، آن را در ذهن

بر همین اساس میتوان پراکسیس را فرآیندی دیالکتیکی مرکب از ]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی[، دانست که در 

م، هر یک در وجه غالب، فرآیند یا مرحله خاص خود را دارد که به موازات یا پیش و پس یکدیگر می روند، یگانگی با ه

گرچه ترتیب غالب، از نظری به عملی است. در هر صورت، هر یک از این دو، حتی به صورتی انتزاعی و فرضی، دیگری 

 ( ب۲) را، همراه خود دارد.

 پراکسیس نظری استهدفمند فرآورده  ،تئوری انقلابیت. 

نظریه( ) تئوریتدوین تعریف و در مدلی اندیشیده، پیش شرط حاظر،  محلی-جهانی-تاریخی مشخص شرایطشناخت 

 ،تئوری .است رینظ به ویژه، فرآورده فرآیند پراکسیس و تاکنونیهای پراکسیس جمع بندی نتیجه ، اساساًو تئوری است 

که باید به شیوه ای درخت گونه تا جزئیات لازم آن را  دارد ن خود راگوناگو هایبخش لایه ها و تفکیک ها، ویژگی ها، 

پیش برد و با شفاف سازی و مشخص تر کردن هر چه بیشتر و گام به گام، به نتایجی چون راهنمای پراکسیس عملی 

 دگرگونی اولیه جهش انقلابی، شرح استراتژی، برنامه دراز مدت، برنامه کوتاه مدت و غیره رسید.

 مشخص ها. ث

یک  داده و یا فراورده ، کهعین و ذهنقلمرو از  مشخص هائی ،است فرآیندیکه نگرشی اساسا ، پراکسیسینگرش  در

. مشخص ها که می توان آنها را در انواع ها در نظر گرفته می شوند فرآیندبه عنوان نقطه آغاز و پایان  هستند فرآیند
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از  اریگذزیرا در  هستند فرآیندشان هم خود  ،طبقه بندی کردآغازین و یا تازه، واقعی )عینی( یا اندیشیده )ذهنی(، 

 ن تحول را به عنوان یک مرحله گذار در نظر گرفت.های نهفته ای فرآینددارند و ضروری است که  تازه قرار بهآغازین 

 .ود(ه )مدل آنچه که باید بشده تازیاندیشیده آغازین )مدل آنچه که هست( به مشخص اندیشکه مشخص مثلا مرحله ای 

 چرخه سه مرحله ای. ج

، جای خود را به چرخه سه مرحله ذهن به عین[«  ذهن به عین]چرخه دو مرحله ای در دیالکتیک ]شناخت، پراکسیس[، 

متکی به )نظریه بازتاب  از رفع ابهامدو که  می دهد [،پراکسیس عملی« پراکسیس نظری « شناخت دیالکتیکی ]ای 

 حسی و دیگری نقص در جا زننده بازتاب آنچه که هست همراه دارد یکی نقص و محدودیت بازتابه را ببازتاب نوری( 

فکیک مسئله تتفکیک سه مرحله ای بالا با به این ترتیب  منظور نشده است.که در آن جائی برای آنچه که باید بشود 

 .داردسازی همراهی از راه حل و راه حل از پیاده 

 حفظ ذات یا فراروی از آنشرط اساسی: . چ

اندیشیده، بتوان ذات را حفظ کرد و در مراحل مشخص واقعی و مشخص مهمترین نکته در این است که طی مراحل بین 

از آن فراروی انقلابی کرد. به این ترتیب ذات مشخص آغازین باید به شکل انتزاعی در مشخص  ،بین آغازین به تازه

 کار نیازمند روش دیالکتیکی است.اندیشیده حفظ شود و این 

 معیار یا محک درستی. ح

ریه ظدر دیالکتیک ]آزادی، ضرورت[، ضرورت هم به عنوان شرایط مشخص، می تواند محدود کننده آزادی در انتخاب ن

هائی، در تحلیل نباشد. و دیالکتیک ]آزمون، خطا[ و ]تصادف، امکان[ عدم تحلیل و شناخت مشخص از شرایط مشخص  

 ،س عملیپراکسی، توسط پراکسیس عملی، محک می خورد. بنابراین آنچه که نتیجه پراکسیس نظری استدرستی 

س های شناخت، پراکسی فرآیندپیچیدگی کار از این جا ناشی است که هر یک از  .نقشی بر جسته و هژمونیک دارد

ها نه تنبلکه خطای یکی در دیگری خطا می آفریند به خصوص  را دارند خطا های خاص خودنه تنها نظری و عملی 

 ، نادرستور از واقعد د بر اساس تقریب هاینراه حل ها نیز میتوانبلکه هائی دارد که تقریبی هستند  مؤلفهشناخت ما 

  بدست آیند.

اگر شناخت نه از تحلیل و ترکیب شرایط مشخص، بلکه از  خیال پردازی می تواند نتیجه گیری ها را دچار خطا سازد.

ها را  رآیندفاز این  به نتایج آن نمی توان دل بست. بنابراین مهم است که هر یک یل های ذهنی یا خیالبافی باشدلحت

با دقت کافی و با وسواس زیاد انجام داد. یعنی باید با شک و تردید به آنها نگریست تا اطمینان کافی بدست آورد 

  زیاد است. ،شیفتگیتوام با به نتیجه گیری های شتابزده و  حساسیبخصوص تمایل ا
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 ها، بسیار فرآیند[، در هر یک از این روش شناسی، موضوع] و هم از نظر]نظری، عملی[ هم به لحاظ تسلط دو سویه 
برد آن در کاردر بر می گیرد و  ی این سنتز راسوی شکلسمت و روش شناسی، تنها  کهتاکید کرد و باید  اهمیت دارد
 .لازم دارد اساس استخاص خود را پراکسیس، تجربه و تخصص  و را تشکیل می دهد محتویاساس کار و موضوع که 

 (۶۴منبع )و نیز در  –منبع اصلی: تزهائی در باره فوئرباخ 

 

 

 روش دیالکتیکی:و پیشگامان گذری کوتاه به سرچشمه 

تلسکوپ ها و  به ویژه) علمی به موازات تحولات فنی و و در فراروی از آن،، دوران تاریک سده های میانهدر اواخر 

ار اجتماعی از افک(، و نفی وارونگی پدیداری حرکت خورشید و کائنات به دور زمین و نقد کتب مقدس انقلاب کپرنیکی

ه ب ارسطوییقیاس  متوجه می شود. در حوزه منطق،زمین زیست مادی در به سمت  وآسمانی دور  تتوهّماپاره ای از 

، ر آنبرابدر  و می گیرد ش، رد و طرد قرارسشک، پر آماجعنوان قیاسی که هیچ نتیجه تازه ای برای شناخت نمی آورد 

آن  ازآغ نقطهیا ، و مشخص مادی ،شکل میگیرد که جهان عینی، با دو روش متقابل، باورو خرد  گرادو مکتب تجربه 

 قرار میگیرد.آن قرار دارد و در سوی دیگر، جهان ذهنی  پایان نقطه و یا

و به طبقه  دنآن قرار می دهنقطه آغاز پدیدار های مادی را د و ن، خرد را ناشی از هستی مادی می دانیانگراتجربه 

عاریف در آن ها به ت ی یکسانو تشخیص الگو ها ی پدیدارید و اساساً با ساده کردن پیچیدگی هانبندی آنها می پرداز

در آن سعی  که دنکار می گیره بابداع و د. به این ترتیب روش تحلیلی را برای شناخت، ندست می یابچکیده شده ای 

 .در ساده کردن با حذف پیچیدگی های نا مهم و در نتیجه با دور شدن از موضوع شناخت بدست می آید

د و بنابراین ند و از خرد به سمت هستی مادی حرکت می کنن، شناخت را ناشی از خرد می دانانباوردر مقابل، خرد 

ه در آن با افزودن و ترکیب ویژگی های مهم به موضوع ک دنکار می گیره بابداع و روش ترکیبی را برای شناخت، 

 .شناخت نزدیک میشوند

 گرا( تجربه ۱۵۲۵-۱۶۵۱فرانسیس بیکن ) -روش تحلیلی الف. 

ی موعل ،یعیبم طواو علاز نظر  .است کنیمدرن ، ب یو تمام علوم تجرب یسیانگل سمیالیماتر یواقع انگذاریبن»: مارکس

 ،، حواساو دنز...  است یعیعلوم طب بخش نیتر عالی ،سّیاتتجربه ح بر یمبتن کیزیفعلم و  ندسته یواقع درست و

یقی مبتنی بر تحقروش  کی کاربردو شامل  هستندبر تجربه  یعلوم مبتن تمامیو منشأ دانش است. نبع مپاکیزه ترین 

 نیتر یاصل ،شیمشاهده و آزما، سای، قلی، تحلءاستقرا را تحلیل میکند.ارائه شده توسط حواس  یداده هاخرد است که 

 (.۶۲) «...  حرکت است آن نیو مهمتر نیاولماده،  یذات ویژگی های انیدر م. ی استروششکل های چنین 
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با عنوانی  ،کتاب ارغنون نو بیکن است. شناخت تحلیلیو روش شناسی  ،گرائیدر تجربه بیکن، نخستین چهره شاخص 

  تجربه می گذارد.مشاهدات مستقیم و تاکید را بر استقراء از ضمن رد قیاس، کتاب ارغنون ارسطو، در برابر 

مستقیم عینیت )پدیدار( های  ی، آزمایش هاحسی و تجربی مشخص )حتی تصادفی( دریافت هایروش تحلیلی از 

با  ء،ستقرااو )طبقه بندی(، تجزیه )گروه بندی( انتزاع به کمک با کاربرد دیالکتیک ]حذف، حفظ[ و  شودآغاز می مادی 

ن به عام تریدر نهایت، ، و جمع بندی و تعمیم آنها و حفظ ویژگی های مشترکحذف جزئیات و ویژگی های متفاوت 

 .(۶۵.۶) یابدمی پایان  اکسیوم ها

. به این گرددی و ثبت م میشوداستقبال  از آنهابلکه  یست، نه تنها نگران کننده نموارد منفی ،در رویه استقرائی بیکن

 است انی قوینردببرای او، روش . استترتیب بر رسیدن تدریجی و بر اساس نمونه های متعدد هر چه کاملتر، استوار 

یقین  هرچ. گدنمیانجی گری میک ،بین خاص هائی که با دقت مشاهده شده اند و نتایج درست و اجتناب ناپذیر آنان که

وجود دارد که ممکن است این شک اغلب و رد و دقت این نتایج عام، در گرو بررسی مجموعه کاملی از نمونه ها قرار دا

مشاهده نشده ای وجود داشته باشد. بنابراین نتایج این روش حداکثر در محدوده طبقه بندی و نمونه هائی نقض کننده 

الکتیک دی بهدر اینجا میتوان ) داردهمواره نسبی است و همیشه شک وجود ند. البته علم ردقت دا ،های تجربه شده خاص

ده ک های تاکنونی مان را حل کرکرد که در آن یقین، وجه حاکم است و یقین تاکنونی، یعنی ش شاره]یقین، شک[ ا

 ث( ۳) م(.ای

او و جان لاک  د و از سوی دیگرکنتحسین می ،انگلس از سوئی، بیکن را به عنوان بنیانگذار ماده باوری انگلیسی و روش

 ،تغیر، بلکه ثابتم اًنه اساس سکون،نه در حرکت، بلکه در »جدا از محیط و تحول تاریخی شان موضوع تحقیق را را که 

 یعیعلوم طبرا از  اندیشهو متافیزیکی تنگ نظرانه سبک و این بررسی میکنند  «به صورتی مرده، بلکه هزنددر شکل نه 

 (۶۵.۴) .مورد انتقاد قرار می دهد، کرده اند به فلسفه منتقل

این بحث از این جهت اهمیت دارد که لوکاچ که در طول کتابش به دفعات خط مشی انگلس ستیزی را دنبال می کند 

 که بعدا به آن اشاره خواهد شد.  نقد کندانگلس را زاویه، همین از سعی کرده است که 

   اولین روش علمی به شمار می آید. نیز گفته می شودتجربی بیکن که به آن روش تحقیق روش 

مدون کرده  ،یعتطبتکیه به آنان را در اکیدا تجربی ، روش بیکن با گام نهادن بر رد پای کپلر، گالیله و دانشمندان دیگر

که از  (۳.۶۵)د. توان بر آن غلبه کر یم عتیاز طب پیرویتنها با : ترین آنها باشدمشهور  بیکن شایداین عبارت  است

   .تولید در آن نهفته استنیروهای سوئی نشان از ماده باوری تجربی او دارد و از سوی دیگر قصد حاکمیت بر 

 (۶۵.۲) خواستگاه گونه ها داشته است. ،اوبی نظیر اثر  وداروین تاثیر بسیار زیادی بر نا گفته نماند که روش بیکن 
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رده عبور کو هیوم  کانت، جان لاک، برکلی دکارت،این روش پس از بیکن، در تکامل خود، از چهره های شاخصی مانند 

 (۶۵.۵) .است

  (۱۵۶۱-۱۶۵۵رنه دکارت ) –روش تحلیلی و روش ترکیبی خرد باوران، ب. 
اد می کند و جریاضی تحول ای. او نه تنها در روش های آغاز می شود ۶۳مبانی روش شناسی علمی، با دکارت در قرن 

کمک  هتضاد بین هندسه و جبر را بجدائی و  در جهت وحدت بخشیدن شاخه های گوناگون ریاضیات، نمونهبه عنوان 

ز اخصی است که به شیوه ای علمی اشچهره بلکه نخستین  ،میانجی ترسیمی محور های مختصات حل می کندابداع 

 .گرفته استکاملا جدا از هم در نظر گفته است. با این حال او این دو روش را سخن تحلیلی و ترکیبی های روش 

ورتی صه را بروش  این دو ،در پیگیری گفته های گالیله در باره نقش ریاضیات و هندسه در شناسائی جهان دکارت

 اگر چه، انتخاب اصلی برای او، روش تحلیلی است. . بکار می برد هندسهدر  جداگانه

گرائی  هبه نقایص تجربآگاه تجربه گرایانی،  ن و در عین حالاد ریاضی که در ابتدا دنباله رو او است، اسپینوزانیز و او 

)که  آلمانیی ژا خرد گرایان ایدئولودیگر با تجربه گرایان صرف و از سوئی بهستند بنابراین از سوئی  )امپریسم( صرف

روه آنچه که هر یک از این دو گیا بهتر است گفته شود  تفاوت دارند (ندکار این دو را دنبال کرد ،بیش از یک قرن بعد

  دوگانه گرا )دو بنی( باقی می ماند.خرد گرائی،  ،با این وجود، دکارت .یکجا دارند  دکارت و اسپینوزادارند، 

ف بهتر کردن تعریرا در این روش ابتدا او  .، سخت مورد توجه اسپینوزا قرار می گیرددر هندسه روش ترکیبی دکارت

 .آوردبه حوزه شناخت  آن را ،ذهن و طبیعت یگانگیباور در پرتو ولی  بکار می بردهای خود 

 باور( خرد ۱۵۱۱-۱۵۶۲بندیکت دو اسپینوزا ) –روش ترکیبی پ. 

 نکته: نظر به اهمیت فوق العاده روش ترکیبی این بخش طولانی شده است.
درب  است. در روش شناسی روش ترکیبی، (ضمنی)تعریف و مبتکر  ترکیبیاسپینوزا، نخستین چهره شاخص شناخت 

ت که در دو قرار گرف ورود او به روش شناسی علمی توسط بیکن و دکارت باز شده بود و به این ترتیب تحت تاثیر هر

اما او به روش بیکن این ایراد را می گرفت که هر چه با انتزاع از هستی واقعی  داردرا  جای ویژه خود ،میان دکارتاین 

با  از تعاریف درست شروع کنیم واگر به عکس در حالیکه  می شود مبهمشناخت ما نیز انتزاعی و دور شویم و طبیعت 

 شود.تر می  مشخص تر و دقیقنیز شناخت ما  ،نزدیک تر شویمبه هستی واقعی ، ترکیب تعیُن ها

به یگانگی رد می کند و بدن قرار می دهد  ذات جدا ازکاملاً ذهن را ذات در مورد دکارت نیز رویکرد دوبنی او را که 

 بر خلافاز سوی دیگر  .(اصول فلسفه دکارت-۶۱و  اخلاق-۶۱) دردا باورشان از یکدیگر، این دو ضمن تمایز ذاتی 

  .ه استدادروش ترکیبی اسپینوزا اولویت را به ، بود هداد روش تحلیلی بیکنکه اولویت را به  ،دکارت
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بی به جای ترکیروش رسیدن به در باره چرائی و چگونگی نتیجه گیری های خود در  مشخصیاسپینوزا نوشته  نکته:

ا نیست ، نوشته های اسپینوزقرار دارند»« در به استثنای عباراتی که  در پی می آیدنگذاشته است، بنابراین آنچه که 

 ا توجه بهب با پا گذاشتن در کفش های او در آن روزگار و ی تقریبی هستند کهاهگیری نتیجه  ،تحلیل، بلکه برداشت

  .تصور شده استبوده اند و ازندگی و همراه  و عناصری که او با آنها سروکار داشته برخی از جنبه هاآثار و بررسی 

به منظور رسیدن به تعریفی از این روش، ابتدا سه موضوع متفاوت زیر مورد بحث قرار می گیرد در هر یک از آنها، می 

 این سه موضوع عبارتند از:توان زمینه یا جنبه هائی از روش ترکیبی او را استخراج کرد. 

استنتاج روش از بحثی در باره تکامل  .۴  ، تجربه عدسی ها و شناخت بازتابی با حفظ ذات،طبیعتیگانگی ذهن با .۶

 . ارائه به سبک اکسیوماتیک هندسی.۳ و ابزار )پتک( 

  

 شناخت بازتابی با حفظ ذات و ، تجربه عدسی هاطبیعتگانگی ذهن با ی.۱

 ،ین قوانینادر درک و استفاده از انسان و توان  بنظر اسپینوزا، همه چیز توسط قوانین جهانی طبیعت تعیین می شود
را تر اندگارمبسیار قوی تر و به انسانی به طور ذاتی، قابلیت تبدیل انسان که  می کند تصوراو با این حال ، است محدود
ه خود نمی شناسد و مشتاق است کمانعی  ،برای دستیابی به این کمال)روشی( وسیله ای  در جستجویاین انسان،  دارد.

ی موجود آگاهی از همبستگ» درک یگانگی ذهن با طبیعت از طریقدستیابی این . شاد کندآن رسیدن به  باو دیگران را 
   اصلاح شناخت(. ۶۳و۶۴بند  -۶۳) میسر است ،«بین ذهن با کل طبیعت

 :به دفعات و به شکل های مختلف از تناظر بین چیزهای عینی و همتایان ذهنی آنان، سخن گفته استسپینوزا ا

ن ما ذهذات آن که در اندیشه، نیز علت تمامی ایده های ما است. آنگاه همان طور که بیان شد، و در نتیجه، باز نمود » 

را با  عتیبط یگانگیذات، نظم و اندیشیدنی،  در شکلیزیرا  .ختساخواهد را  عتیطببه ممکن  باز آفرینینزدیکترین 

 وجوداز  یعنی، فیزیکی چیزهایخود را از  هایایده که لازم است همواره  ،زیاز هر چ شیبخود خواهد داشت. بنابراین 

 گرید یاقعو وجودبه  یوجود واقعاز یک  ت هاعلزنجیره با  تمطابقدر ، یمتوان ی، تا آنجا که منتیجه بگیریم ،یواقعهای 

از و نه  منتیجه بگیری از آنهای واقع یزیچ، نه مینشوعام  کلیاتو  انتزاعاتدر گیر  چگاهیه و در این مسیرویم ر شیپ

 (. ۹۹بند  ۶۳)« متوقف می شود، شناخت درست فتشریپ ،هر مورددر  زیرا .را استنباط کنیما چیزی واقعی، آنه

مغز است و از سوئی نیازمند  خرد فراوردهدو سویه است از سوئی  برای او شناخت. است یتجرب ،یباوراسپینوزا خرد 

تولید  و خرد ورزیدر یک سو،  گرکه ا پیش رفته است دو سودر نیز در زندگی فعالیت های او  اندام های دیگر.تجربه 

 خود یکه از آن زندگی ا ،دستی را نیز در تولیدیدست ها و چشمان خود  ،را داشت در سوی دیگر، جنبه اصلی اندیشه

عدسی هائی که (. ۶۹)عدسی می ساخت  ،پمیکروسکوبرای دوربین، تلسکوپ و او  بکار می گرفت. دکرتامین می را 
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هتری ب در هر مرحله که عدسینیز داشت او  مهم دیگری یجاتنبرای او ها آزمایش کیفیت این عدسی . ندپر آوازه بود

بهتر و ازتابی بشناسائی ببیند به این ترتیب به  پیشمی ساخت می توانست ریزه کاری های ماه و سیارات را بهتر از 

 و بود چیز ها محدود)پدیداری( این بازتاب های تصویری تنها به لایه های بیرونی با این همه،  .از آنها برسد یدقیق تر

 بود.نها شناسائی کل آن 

ر د، متناظری ذهنی جستجو و هر چیز واقعی یبرااو ( طبیعت )یگانگی ذهن و براساس نگرش دو سویهاز سوی دیگر 

می ه چگون و پرسید: نیز از همین جا شروع کردبرای شناخت ممکن است پس پیرامون آن اندیشه می کرد. باره آن و 

 رارویف)ذهنی( در مغز اندیشیدنی از چیز ها  ینمود باز شناخت یعنی بهدر چشم )عینی(، چیز ها  نوریتاب باز از توان

 به بیانی دیگر، چگونه می توان به جای شناسائی تصویری، به شناسائی عمیق تری از آن چیز دست یافت؟  ؟کرد

گر از سوی دیو  درمی توان مشخص کچیز را  یکهای  یژگیو، تنها بخشی از صرف یتجربحس با او می دانست که 

مال و ک درستشناخت  رایببه مجردات عام نیز نمیتوان اتکاء کرد، زیرا در آنها از ذات صرف نظر میشود. در حالیکه 

شروع  تعریفی خاص که ذات را در بر دارد باید ازبنابراین، باید ابتدا  .رفتشناخت ذات آنها سمت باید به ها  چیز یافته تر

 ذات در تعریف اولیه آورده است، دایره است که تعریف درست آن این است:  حفظمثالی که او در مورد  کرد.

 یک سر و حرکت سر دیگر هر پاره خطی در صفحه بدست می آید. نشکلی که از ثابت نگه داشت

 :میدانددرست ن راو تعریف زیر 

 شکلی که اندازه پاره خط هائی که از مرکز به محیط آن ترسیم شده است یکسان است.

 زیرا این فقط یکی از ویژگی های دایره است که می توان از تعریف اول بدست آورد. 

 [  ۹۱و  ۳۳( بندهای ]۶۳)

منظور را نیز آن ت ذااندیشیدنی همتای به صورتی،  لازم است، واقعیت عینی هاندیشیدنمود باز  شناخت یعنی دربنابراین 

 .کرد

ستیابی دو چگونگی  آنتعیُن های دیگر اگرچه هنوز  دبه راه حلی اساسی پی می برمعمای شناخت رای ببه این ترتیب 

 .ستشده اروشن نیعنی روش شناخت  به آن

ا توجه به ب و شناخت دیالکتیکی استبخش دوم  که به آن شناخت ترکیبی گفته می شود حفظ ذات با شناخت بازتابی

به  وبوده و از سوی دیگر در انسان انتزاعی مانده است  و اساساً تحلیلی تجربی-از سوئی حسیاینکه شناخت فوئرباخ 

فوئرباخ لکه از سپینوزا نه تنها از هگل ب، ازمینه شناخت ترکیبی باید نتیجه گرفت که درشناخت ترکیبی وارد نشده است، 

 نیز پیش رفته تر می اندیشیده است.
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  تکامل ابزار )پتک(استنتاج روش از بحثی در باره  .۲

 ( تجربه محوردر باره پتک ) )خرد محور( تحلیل و استنتاجی از بحثی روش شناسانه

 بخشیحسی و چیز های واقعی است، -میانجی اندام های حرکتیهدفی،  و برای منظورابزار های سخت، هر یک از اگر 

 .هستند میانجی موضوعات و ابژه های ذهنی ،در ذهنتوسط اندام اندیشه، ی هستند که ی نرمهاابزار ،ها روشاز 

در ، به عکسمی توان تصور کرد که  ،آن نیز فکر می کرد ذهنیهمتای به هر چیزی،  بررسیدر  سپینوزاااز آنجا که 

بزار اتفکر در باره  از، است های شناسائی ابزارذهنی که همتای به عنوان ابزاری نرم ، جستجوی روشی برای شناخت

ابزاری برای شناسائی است  ،فراورده این ابزار، خودسوئی،  در، کندمی آغاز که خود ساخته است  عدسی ها تراشهای 

نباشد که  شاید بی دلیل ولی در سوی دیگر، سنگ های تراش او توسط سنگهای تراش قبلی بدست می آیند بنابراین

 ولانیطو در عین حال رد گیمی  با آن شکل بعدیپتک  آهنابزاری است که پتک او سراغ ابزاری بازگشتی می رود، 

 .ترین تاریخ تکامل را داشته است

 روشتاریخی در پتک و مراحل منطقی در مراحل -

ش، سنگی اآغازین در باره ساخت هر نوع پتک جدید توسط پتک های پیشین که در شکل ساده  سپینوزاکه ابحثی در 

ل با مشکلی پیچیده، در بررسی شیوه روش های تکمیدر جایگزینی ابزار با روش،  ،از طبیعت بوده است، پیش می کشد

. در فراورده است ازابزار ساخت و  ابزاربه وسیله ساخت فراورده شونده مواجه می شود و آن شکل تو در تو و بازگشتی 

شرطی ضروری  در فراورده، ی یکسانحفظ ذاتتعیُن غییر کند ولی کامل یابد یعنی تمی تواند تنیز ذات  ،تاریخیتکامل 

ترتیب  عیُنتبهتر شدن، عامل تنها کنار گذاشته شود و مراحل  تاریخی-ترتیب زمانیبرای روش شناخت است. پس باید 

وش ربه جای هدف هر مرحله در نتیجه  روش از فراورده و بنابراین از مرحله، انتزاع پیدا کندکه باشد. به این ترتیب 

 شود. روشک یبا  فراورده بهتر ،بهتر

روش پیچیده ای که از انتزاع ساده تکامل  ،در نتیجه .پیش می رود ،تا جواب ،در این راه حل، تکراری ساده از مراحل

ساده به ز امراحل  جای و تبدیل به تکرار ساده یک روش می شود ،نتیجه می شد ،پتک، براساس الگوریتم بازگشتی

ا به این ترتیب، در هر مرحله، ب .می گیردمنطقی )عام به خاص( )مرکب( یده چساده به پیاز مراحل  ،تاریخی راپیچیده 
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ر تعیُن های متعددی از موضوع اصلی را در بترکیب تعیُن تازه ای با تعریف وارده، تعریف تکمیل تری بدست آید که 

 .استشده به موضوع واقعی نزدیک تر دارد و بنابراین 

 

 وشآغاز رنقطه 

 یانی ازب حاویکه  تعریف اولیه و ساده ایمل پتک، از یک قطعه سنگ ساده، روش ترکیبی نیز از متناظر با آغاز تکا

. او و قابل فهم باشد در حد کافی بدیهیو  مشخص. این تعریف باید چکیده ای شودمی ، آغاز است موضوع واقعیذات 

 ویژگی هائی وابسته به چیزهای دیگر وتاکید می کند که از تعریف های توخالی عام مجرد، یا تعریف هائی که شامل 

(. بعداً هگل در فرمولاسیون خود، از ۹۹ تا ۹۳ و ۵۱، ۳۲تا   ۳۱هایبند – ۶۳یا قابل نتیجه گیری هستند پرهیز شود )

  این تعریف اولیه به عنوان عام مشخص نام می برد.

 )الف(نکته 

آن ی ذهنی بازآفرینبه ، موضوع اصلی ضمن حفظ ذات مشخصی اندیشیده ای است کهشناخت از روش ترکیبی، نتیجه 

نزدیک  تر، بیشبه موضوع مورد بررسی می شود،مشخص و هرچه ویژگی بیشتری به آن افزوده شود، بیشتر  می پردازد

از ، شودجرد م هرچه بیشترشناخت تقلیل گرایانه ای است که نتیجه درست نقطه مقابل  این شناختنتیجه . می شود

 .دور می شود ، بیشتراصلیوضوع م

 )ب(نکته 

عددی و روش های  متوالیثابت، روش تقریب های -رابطه نزدیکی با قضیه نقطه در ریاضیات، روش ترکیبی اسپینوزا،

 .    که در هر مرحله، تقریبی بهتر بدست می دهد دارد در ریشه یابی راتکرمبتنی بر 

 )پ(نکته 

لزومًا رابطه ای  این معنا در .برای کار روی ابژه های ذهنی، در نظر می گرفتابزاری نرم به عنوان اسپینوزا، روش را 

 د،ننمی ک کارو احیانا پا بیشتر با دست  ،یعنی اگر ابزار های سختو ابزار های سخت وجود ندارد.  بین این شکل از ابزار

استفاده  راهنمای ،هائی است که در اصلروش   ،طبقه بندی دیگر .مغزی استکار برای بیشتر  ،ابزار این طبقه بندی از

 و مکمل جفت و نیازمندنددارند و به یکدیگر  اهمراه هم معنبنابراین، همواره د. نمحسوب می شواز ابزار های سخت، 

حرکتی و رایانه ها، ادامه و مکمل مغز هستند -ابزار ها، ادامه و مکمل اندام های حسی، از سوی دیگر .یکدیگرندخاص 

 این اندام ها را به مراتب دقیقتر، قویتر، سریعتر، با کیفیت تر و گسترده تر ادامه می دهند.که کار 

های  یلتحلاز  مثلًا ممکن است بتوانجای خالی شناخت به کمک رایانه ها را نباید نادیده گرفت. امروزه در این رابطه، 

، به بیروش ترکیو شبیه سازی رایانه ای  از یترکیبنتایج آن را با  داده های مشخص اینترنتی شروع کرد و مشخص
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اگر اسپینوزا، از هندسه، عدسی ها و بازتاب های نوری  .بهتر از مدل های حدس و گمانی تبدیل کردمدل یا مدل هائی 

ما نیز پا در کفش های او بگذاریم و با ابزارهای  ، در کاربرد این روش،شروع کرد و به روش ترکیبی شناخت رسید

بهنگام  و پیشین، به شناخت غنی تر بارهای، به پشت گرمی پردازش های بارم که هر ی برسیبهتر شناخت به ،امروزین

 .دست یابیمی تر

 

 یاکسیوماتیک هندسارائه به سبک . ۶
، از تعریف های مشخص ساده و درستی می توان شروع کرد و مرحله بدیهیاز اصولی متعارف و  ،اقلیدسی در هندسه

شیوه ای ترکیبی، قضیه هائی را طرح و ثابت کرد و سپس در مرحله بعد، آنها را در حل مسائل مشخصی به مرحله به 

 با اثبات ریاضی به جواب رسید. بکار برد و برای آنها

ریاضیات است  ،هندسه از یک سو را وارد روش خود کند.هندسه تلاش میکند تا این اسپینوزا بنابراین بی دلیل نیست که 

. او دائماً با دایره و کُره سر و کار دارد. با و تجسمی استملموس  و از سوی دیگر، سرو کار دارداثبات و  و با قضیه

هم شکل عدسی ها یا سنگهای تراش آنها و هم شکل ماه و  ،و این دو یافتره دست کُ به گردش نیم دایره، می توان

از ذار گ در حوزه فیزیک، .رسند و هندسه بهم می در عدسی ها، فیزیک نورتلسکوپ می بیند.  درکه است سیاراتی 

ارائه  ابشود که  ممکن است تصوربنابراین  .شدمیسر ترکیبی با روش  ها عدسی یبا جایگزینبه شناخت  تصویری بازتاب

 .کند اعتلائی ریاضی پیدا ،اکسیوماتیک شناخت ترکیبی، به سبک ،یاثبات وملموس 

 .استفاده کرده است (۶۱) و نیز اصول فلسفه دکارت (۶۱) خود، کتاب اخلاقهای  اثرمهمترین ز این سبک برای ارائه ااو 

کل حوزه شناخت ش را ازآن  ،این شیوهکمابیش با حفظ شکل که خواسته است می توان نتیجه گرفت  ،از این کار او

بته او ال .سازدآن بنتایج شناخت و روشی برای شکل دادن به از آن و  تعمیم دهدمادی اشیاء، به حوزه شناخت هستی 

آمده ه از گالیلهمت گماشته بود که چکیده آن در عبارات زیر  ،در این زمینه به تحقق شناخت هندسی گالیله از جهان

 :است

می کند که فلسفه، مانند کتابهای تخیلی دیگری است که ... درستی آنچه که در آنها فکر  (سارسیاو )ممکن است »

نوشته ( )جهانآقای سارسی ، اینطور نیست. فلسفه در این کتاب بزرگ  اما.. اهمیت را دارد . نوشته شده است کمترین

اد یچشمان ما باز است اما نمی توان آن را درک کرد، مگر اینکه ابتدا شخص زبان آنرا  برابردر  هموارهشده است که 

مثلث،  ،حروف آنیاضی نوشته شده است و به زبان رین کتاب . ابفهمدو حروفی را که با آن نوشته شده است  بگیرد

بدون اینها، غیرممکن است انسان حتی یک کلمه از آنرا درک کند و بیهوده . هندسی هستند های دایره و سایر شکل

 (۶۳) .«در دهلیزی تودرتو و تاریک، سرگردان خواهد ماند
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د، ارائه می ده هندسیش او را در جامه ای با وجود اینکه، می توان این سبک را به عنوان تعیُنی در نظر گرفت که رو

وهر د که اصل و جرا فراهم کنو این زمینه  کار او، باعث شد تا توجه دیگران، عمدتاً به این سبک جلب شودولی این 

 روش ترکیبی او به حاشیه برود و این را در آثار هگل و نیز لوکاچ می توان دید.

 روش اسپینوزااصلی  کاستی

روش تحلیلی از آن و نیز  یتعریف مشخص وآورده است  (۶۳)ی ناتمام ارا در لابلای مقاله خود اسپینوزا محتوای روش 

گرچه او منشا تعاریفی که روش او از آنها  .برای تهیه ورودی های آن به جای نگذاشته استهماهنگ شده مشخصی 

ولی مسئله  ،سخن گفتهیگانگی اضداد نخستین شخصی است که در رد منطق دوبنی، از  آغاز میکند، تجربه میداند او

ثر را بعدًا امی خواست این البته او تحلیلی و ترکیبی دکارت را حل نشده باقی گذاشته است. روش های  تضاد دوبنی

س غبار تنف میشود ناشی ازکه گفته یک بیماری ریوی  در اثراو زودرس  مرگنگارش آثار دیگر و  تکمیل کند ولی

 .ندادرا اجازه این به او ، بوده است شیشه ها

 اسپینوزا و هگل

همبستگی  -۶۳بند  ۶۳) طبیعت یگانگی ذهن و. ۶ مؤلفهاساسا از سه  که در روش شناسیاسپینوزا،  انقلابیجهش 

راه را برای هگل در  ،تشکیل شده است ،روش ترکیبی. ۳و  هر تعیُنی، نفی است. ۴، (موجود بین ذهن با کل طبیعت

هگل، جهش اسپینوزا را تکمیل و سیستماتیک کرد و آن را اساس روش شناسی خود قرار  .برداشتن گام بعدی باز کرد

 داد و از این نظر آنرا یک گام به پیش برد.

 و زازآمیرآغشته به لعابی )تعیُنی(  فراورده هایش رایافته های اسپینوزا را به عقب راند زیرا او  هگل اما از نظری دیگر،

وح قرار ر غیودر نیز اسپینوزا را طبیعت محور روش شناسی  اومی کرد. عرضه  ،وهومو در پیوند با روحی مکننده مبهم 

و  ،و بی تعیُن یعنی بی محتویشده انتزاعی مطلق  غیر از، روحی که چیزی روحی که هم آغاز است و هم پایان داد

 شده نیست.وارونه توهمی 

اسپینوزا  هدر حالیک ، قرار دادبودبرجسته در آن طبیعت جنبه که  ، به جای مونیسم اسپینوزا خود را روح محور مونیسم  ،وا

وجود های ، بین ذهن و ءاشیاتناظری بین ایده ها و در جستجوی  هرگز ایده ها را از روح نتیجه نمی گرفت و همواره

   .(بند۶۳) بود فیزیکی

 

 و نتیجهخلاصه 
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ی که چکیده ای از موضوع مورد بررسدر شناخت ترکیبی، آنچه که به روش ترکیبی وارد می شود عبارت است از تعریف 

فهرستی از ویژگی ها )تعیُن ها( که از عام ترین به سوی خاص  وپژوهش های تحلیلی  ،ذات(بیانی از )حاوی  اولیه

 .ترین مرتب هستند

می شود و هر مرحله، تقریب حاصله از مرحله پیشین را بر می دارد و آنرا تبدیل به تقریب  وارده آغازتعریف این روش از 

نیت مورد نزدیکترین همتای اندیشیدنی عی که یپایان قریبتبه )از عینیت مورد بررسی( می کند سرانجام  تکمیل تری

 .پایان می یابد بررسی است

هر تعیُن را در همان مرحله می توان انجام داد و عنوان آن تعیُن را می توان نشانی آن مرحله گرفت.  ویژهبحث های 

ن، ممکن است تعیُن های فرعی خود را داشته باشد که عنوان ها و لایه خاص خود را خواهند داشت. به عنوان این تعیُ

، مالیات، پدیداری و مشخص سود، بهره-تحقّقیای فرعی مثال، تعیُن ارزش اضافی، قابلیتی است قابل تجزیه به تعُین ه

انباشت و غیره است و در رابطه جزء از کل قرار گیرد و یا مانند تعیُن ارزش مبادله ای به تعیُن قیمت و بعد تعُین فروش 

 در رابطه خاص از عام یا تحقق قابلیت، قرار گیرد.

 :روش دیالکتیکی باشناخت فراروی به  در ،هنیی عینی و ذمتناظر ها ئیاسپینوزانتیجه کاربرد نگرش 

 .شناخت متکی به ذات «=نوری( -صویریتشناسائی بازتابی )تبدیل نوع شناسائی: . ۶

 روش های تحلیلی و ترکیبی.   «= عدسی های محدب و مقعر سخت به نرم: ابزار تبدیل. ۴

روش های بکار رفته در روش دیالکتیکی، نه تنها محدودیتی  مبتکرانبا آنچه که گذشت به وضوح می توان دید که 

ت مادی و به خصوص، طبیع عینیتبرای کاربرد روش هایشان قائل نشده اند بلکه نقطه آغاز و یا پایان هر روش را در 

کرده  یک چهره شاخص این روش ها را نداریم که استفاده از آن را در طبیعت منع حتیدر این مورد  و قرار داده اند

 باشد.

 

 ۱نکته 
به عکس،  ماا .ایده می رسید به نهایتامی کرد را آغاز کت رح ،یماد عینیتبا وجود اینکه از مانند بیکن تجربه گرائی 

، سمت گیری آن به می کردرا آغاز حرکت  ،ایده هااز با وجود اینکه روشی ابداع کرد که خرد باوری چون اسپینوزا، 

 .بوده استعینیت مادی  سوی

 ۲ نکته
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. یستنمشخص  ،بوده استروش اقتصاد سیاسی  تعریف در مقاله اصلاح شناخت اسپینوزا، منبع مستقیم مارکسآیا که این

تعریف کلی این روش  فهمیدمی توان  ،به هگل ،کاپیتال ۶جلد  ۶۳۳۳گفتار چاپ دوم آلمانیس پدر  او از اشاراتالبته 

 ،از این روش با وجود اینکه این روش را در ارائه آثارش بکار برده است، البته . هگلدیده استهگل را در علم منطق 

یلی که که به هیچ وجه با دقت و تحل رائه داده استلّی اک بسیاریک تعریف ، را مشخص کند آناصلی بدون اینکه منبع 

ز سوئی، و است بوده اای نحرفه  اصلاً اسپینوزا دارد قابل مقایسه نیست. برخورد هگل به اسپینوزا در مورد این روش، 

بک هندسی سبرجسته کردن و رد از سوی دیگر، با  هیچ اشاره ای به نقش اسپینوزا در مورد روش ترکیبی نداشته است و

  حکوم نیز کرده است.را م ، اواسپینوزا

 ۶ نکته
ه میگردد ارائ ،روشمند و تکاملی نحویبه  نتایج پژوهش ها طی آن،زیرا  روش ترکیبی، روش ارائه نیز نامیده شده است

ز ابازآفرینی ذهنی موضوع اصلی . در نتیجه، میشود و تشریح افزوده تری به بحث موضوع خاصپیشروی،  در هر که

 .صورت میگیردپی در پی،  مشخص تر شونده های گام  طریق

 

 فوئرباخ و هگل در کناراسپینوزا، حلقه گمشده مارکسیسم 
در تزهائی در باره فوئرباخ، مارکس، دو فراروی انقلابی داشته است، یکی فراروی در حوزه شناخت از طریق سنتز 

 .و دیگری فراروی از شناخت به پراکسیس ماتریالیسم[، سمیآل دهیا]دیالکتیکی 

نیست یازی ندیالکتیک ]خرد گرائی، تجربه گرائی[ به جداگانه  توجهشود که به ممکن است تصور  این تزهادر تحلیل 
ممکن است  ،شبیه همین تصور .وجود دارد ماتریالیسم[، سمیآل دهیا]تناظر یک به یکی با دیالکتیک زیرا در این مورد 

باید ورتی، چنین ص در. باشد داشتهدر باره تناظر یک به یک دیالکتیک ]ذهن، عین[ با دیالکتیک ]نظری، عملی[ وجود 

برای مثال  .گرچه رابطه ای بین این دوتایی ها وجود دارد ولی با هم انطباق ندارند هستیم زیراروبرو گفت که با ابهام 
د به وجو عملیهای دگرگونی  ،توان در آن هامی ست که ننیز ه شامل حوزه هائی از هستی مادی دور از دسترس ،عین

 تجربه گرا.ایده باور بود و هم هم آورد. همچنین، ممکن است 

ساس کار اذات را شناسائی ترکیبی اما عموماً د نکرده اتوجه خیلی خوب  ،تجربی-پدیدار های حسیبه  ،یانتجربه گرا
یالکتیک های دباید این در بررسی شناخت، نابرب نهایتا تحلیلی بوده است.اغلب . یعنی شناخت آنان، خود قرار نداده اند

پراکسیس، شامل تجربه، کار و دیالکتیک  همچنین، .ا نیز منظور کردر ، حذف[ظدیگری مانند ]پدیدار، ذات[ و ]حف
 ]دگرگون کردن، دگرگون شدن[ است.



Tajrishcircle.org 
 

40 
 

تیک ]خرد کافی به دیالک نبود توجهو آن  را آشکار می کندته کندست کم، یک ، ها در این دیالکتیک ،تزها چکیده سازی
ویکرد یکی از این کاستی های راست که  در این رابطه و بطور معمول به حاشیه رفته است است وگرائی، تجربه گرائی[ 

 .آشکار می شودعدم توجه کافی به اسپینوزا یعنی ما 

رد او در شدیدی داگرایش مادی  ،آنگذشته از و  ستنیز هخرد گرا  و تجربه گرا بلکه استایده باور نه تنها  ،اسپینوزا
انسان و  و نیز جسمبرای او ذهن و اشاره داشته است.  «طبیعت یاخدا »به چندین بار ، (۶۱) اخلاقکتاب معروف خود 

هستند. او هم از نظر تجربه گرائی و هم از نظر گرایش مادی از واقع گرائی هگل پیشرفته تر می اندیشیده یگانه طبیعت 
به سراغ مجرّدات نروید آنها میان تهی  درو همواره تاکید می ک شت، گرایش شدیدی به مشخص ها دااسپینوزا .است

این مهار  کنترل و و شود یمآنها طعمه قرار میگیرد و و تخیلات احساسات  ریتحت تأثبراحتی  انساناز نظر او،  .هستند
ا تخیلات از و ی . بنابراین بجای شناخت متکی بر احساساتممکن است، ضعف تنها با غلبه قدرت خرد و استدلال واقعی

و به صورت راز  ردبسیار بازی می ک ،در حالی که هگل با مجرّدات اوهام مجرد، شناخت روشمند را قرار میدهد.جمله 
 آمیزی از روح که نوعی از تخیل است سر در می آورد.

بلکه به میل انسان برای بهتر شدن عقیده داشت و سرانجام او بر خلاف رد تنها به شناخت بهتر فکر نمی کاسپینوزا 
را  از دسترنج خود در کار دستی زندگی می کرد و هرگز حاضر نبود آزادی خود ،که با حکومت ها رابطه داشتهگل 

 بفروشد.

 کنیم، آنگاهور صسنتزی از روش شناسی هگل و فوئرباخ تبیشتر ، را بنابراین اگر روش شناسی مارکس در حوزه شناخت
زیرا جایگاه او در زمینه های مهمی در روش  .ایم هنادیده گرفترا اسپینوزا  ار شده ایم وچدتقلیل نوعی به  بدون شک

که  یوشراساس از هگل و فوئرباخ پیش رفته تر بوده است و سرانجام باید به این نکته اشاره مجدد کرد که  ،شناسی
 .است سپینوزااز ایعنی روش ترکیبی مارکس به آن تعیُنی اقتصادی داده و در کاپیتال پیاده کرده است 

 

 «پایان بخش مبانی و مقدمات نقد»
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 نقد روش شناسی لوکاچ ۲بخش 

 

 و کلیت کل (یگانهِ )مفهوم در برابر اضداد یگانگی  (دو گانهِ)مفهوم 

 و لی متضادوتوام،  همواره، دو مفهوم، است بخشی از منطق دیالکتیکی که اضدادو یا یگانگی وابستگی  ،همبستگی

نابراین اگر ب به بیانی دیگر دو سویه است. هم در یکسو، یگانگی دارد و هم در دگر سو، چندگانگی. .را در بر دارددوگانه 

بلکه  ،یستن)ویژگی( توخالی و بدون تعیُن  یک کل را به صورت کل در نظر بگیریم، این کل، یگانگیبخواهیم این 

یعنی یگانگی اضداد در همان حال که یگانه است، دو گانه  .استخاص و روابط خاص آنها به اضداد  تعینم ،کلّی خاص

و بنابراین در همان حال که عام است در همان حال مشخص نیز هست یعنی یگانگی اضداد، عامی مشخص نیز هست 

در نقطه مقابل، عام مجرد، ذات را در بر ندارد مانند کل و  را در بر دارد.تضاد یا نفی عام مشخص، ذات این است و 

  لیت.  ک

 است، ی هایا ویژگ ها تعیُناز  و تمرکزی ترکیبدیالکتیک درست از فرد مشخص، یعنی فردی که مجرد نیست بلکه 
 از این زاویه ارزش داردنشی برای او کهر است.  مادی مشخصعینیت مارکس نقطه آغاز و پایان،  نزد شروع می کند.

روشی اسپینوزائی، از عام مشخص کالا  بهکاپیتال او در  .است دگرگون کردن هستی مادیدر خدمت به چه میزان  که
نهایتا و سرمایه  پول، مانندی ترمشخص خاص های به سمت ، مشخص دیگرهای و با افزودن ویژگی  کندآغاز می

 د.پیش می روای از نظام سرمایه، مشخص اندیشیده 

نه تنها رهگشا نیست، بلکه می تواند ما را به بیراهه ببرد. اگر لازم باشد  ،و کلیت لوکاچ بر مفهوم کلو تاکید  تکیه
ر دیالکتیک د. دانیمهمه جانبه نگری بنه کل نگری، بلکه  دیالکتیک را خیلی چکیده و عام تعریف کنیم، باید آن را

رد فرا ببینیم و هم به درون  فرد است که هم کل انه تنها به این معن ،در مورد فرد همه جانبه نگری}فرد، ]کل، جزء[{ 
 ،رسیبرمورد فرد را که  فردیهای هم جوار را، و نیز  فردبرویم و اجزاء و روابط آنها را، بلکه همچنین به بیرون برویم و 

همچنین تحول زمانی و فرآیندی آنرا یعنی حرکت آن و تمامی سلسله مراتب بر را بررسی کنیم. جزئی از آن است 
ثلاً م و روابطی را بررسی کنیم که اصولا به کل منحصر نیست. مورد واکاوی قرار دهیم ،در گستره زمان نیز شمرده آن را

شخص از فرد م ،که به صورت حرکت مرحله ای در طبقه بندی ها، فرد با دیالکتیک }فرد، ]خاص، عام[{ بررسی میشود
در دیالکتیک }فعلیت، ]ذات، . یا گرددمیآن بررسی عام مشخص و سپس حرکت وارونه  و خاص های مشخص به

 گذشته از این ها، جهت .گیردمیارپیچ زندگی اش مورد بررسی قرار یا فعلیت در مفرد در چرخه زندگی اش پدیدار[{، 
 تکیه گاه باشد.باید ، -مشخص فرد مثل– و مشخص آنها ، معینمادی و جنبه های ویژه

نوزا اسپی همچون، بلکه نمی رفتو هیچ ها فرو انتزاعات و مجرد های میان تهی ابهام  خلسه هیچگاه درنه تنها مارکس 

گلی هآمیز مقولات که در دام هاله راز تاکید میکنددر پیاده کردن دیالکتیک هگل  او است. بودهنیز ها رویگردان آن از 
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ص تحلیل مشخشرایط مشخص را بررسی کند، که مشخص صحبت کند،  ه استتلاش او همواره این بود گرفتار نشویم.

اگر هم در جائی از عام سخن میگوید بطور قطع عامی متعین و  .کند، مشخص نتیجه بگیرد و مشخص عمل کند

 مشخص مانند کار، کارگر و کالا است و نه عامی مجرد مانند کل و کلیت.

ی از بعضسر برود زیرا عجول، که ممکن است حوصله خواننده  آوردمی  های مشخص کاپیتال بقدری مثال درمارکس 

کته تازه و هریک، ن ولی در واقع این چنین نیستندرسند بتکراری بنظر ممکن است در نگاه نخست، جزئیات مشخص 

بر می داشت و به سمت کلّی گرائی که همواره خطر کلّی بافی دست  ،او اگر فیلسوف بود از جزئیات مشخص .ای دارد

و از ما ا. ارا کنار می گذاشتفراوان جزئیات ویژگی ها و را دارد می رفت و همه و در دام روح افتادن ای فیلسوفانه ه

گیری  )با سمتنه هگلی  دیالکتیک را و  آوردمی روی و به پراکسیس مشخص  دوری می جوید ،کلیات فلسفی مجرد

 .استکرده پیاده )با سمت گیری مادی( اسپینوزائی بلکه روح( 

اگر هم لازم باشد به انتزاعی از منطق های دیالکتیکی برسیم چرا باید به جنبه کلیت آن برسیم که فاقد ذات دیالکتیک 

است؟ یکی از دلایل مهمی که مجرد ها میتوانند میان تهی شوند همین نکته اساسی است یعنی در تحلیل و تجرید باید 

 ابراین انتزاع کلیت، نه تنها اطلاع تازه ای به بحث نمی افزاید بلکهحذف نشود. بن موضوع دقت داشت که ذات اصلی

وان عام سویگی به عن( چندیا ) ، دوتضاد ،نفیو این در حالی است که مفاهیمی مانند  کنار میگذاردذات دیالکتیک را 

 مشخص، ذات دیالکتیک را در بردارند.

 دن است.و مشخص اندیشی دوسویگیروش شناسی لوکاچ بکار برد همین  رمزگشایییکی از معیار هائی که می توان در 

ت که این کافی اس. شخصم جزئیاتو  ، تعیُن هاویژگی هابه ا تبیشتر به کلیات مجرد می پردازد  لوکاچ،روش شناسی 

ه دلایل ک چقدر سعی کرده ؟ر مثال زده استبا دنگوئی هایش چکلّی در تشریح کتاب او را با این پرسش بخوانیم که 

 رسد؟بمشخص، به یک نتیجه  تاشروع کرده مشخص، از چند مطلب  ؟را مشخص کند خود

یر هم سنگی زمینه های غگستره ها و و یا د ننا روشن استفاده می کناشاراتی ی که برای نتیجه گیری فقط از هائ تحلیل

 ز بحثو فرار الوکاچ برای بی اعتبار کردن انگلس، بعدًا خواهیم دید که چگونه  .ی ندارداعتبارد، نرا در مقایسه می آور

ه فرار همه جانبجدی و از بحث و نقدی  و چند سطری سنگر می گیرد پی نویسحتی در پشت یک ی همه جانبه، و نقد

  کند.

باقی میماند و هرگز در پراکسیس و کاربرد  ،لوکاچ وقتی در باره روش حرف میزند در سطح تئوری های عام و کلی

حتی تعریفی هر چند کلی )حتی نه مشخص( از روش دیالکتیکی ده است. داارائه ن اثریتئوری های روش شناسانه اش 

ار مهم و منبع بسیحتی ر پر رنگ، روش شناسی پیکر یافته مارکس در کاپیتال، در جلوه ای بسیادر حالیکه ندارد. 

 بارهر د رکسامهای تئوریک بحث و این در شرایطی است که  محسوب میشودو اخت روش شناسی شنا برای مشخصی

داوری به این ترتیب خلاصه شده است.  (۶۶)الف و ب در منبع  روش در چند صفحه از پس گفتار کاپیتال و گروندریسه
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اینکه چه کسی روش دیالکتیکی را در عمل پیاده کرده است و چه کسی در سطح حرّافی و کلی بافی در باره  مورد در

 .نباید دشوار باشد این روش مانده است

کوچک  یک انحراف به دلیل چکیده گی مفاهیم، خطر اینگونه انحرافات اساسی در روش شناسی را جدی بگیریم. زیرا

   شود. رمنجی بزرگ عواقب و نتایج وخیممیتواند به و سهل انگاری در باره آن، 

 

 لوکاچ یا حاکمیت مقولات هگلی «مارکسیسم درست آئین»

ارائه « ینمارکسیسم درست آئ»دون اینکه تعریفی از ش، ببکتااین اولین مقاله دومین صفحه از در عبارت زیر، لوکاچ در 

 دهد، شروع به کلی گوئی در مورد آن میکند: 

که پژوهش های معاصر، نادرستی عملی تک، تک احکام مارکس را ثابت  –بی آن که بپذیریم  –زیرا اگر فرض کنیم »

کرده است، هر مارکسیست ))درست آئین(( جدی می تواند تمام این نتایج جدید را بی قید و شرط بپذیرد و همه ی 

ور باشد از درست آئینی مارکسیستی خود دست احکام خاص مارکس را رد کند، بی آن که حتی برای لحظه ای مجب

. بنابراین، مارکسیسم درست آئین نه به معنای پذیرش غیر انتقادی نتایج پژوهش های مارکس است، نه به معنای بکشد

))ایمان(( به این یا آن اصل، و نه تفسیری از یک کتاب ))مقدس(( است. کاملاً بر عکس، درست آئینی در مارکسیسم 

 ۹۱ ص( ۶منبع ) «.مسئله ی روش مربوط می شودصرفًا به 

و در رد  «تمام این نتایج جدید» ،«پژوهش های معاصر»، در پذیرش «بی قید و شرط»این همه بذل و بخشش های 

، «نیدرست آئی»، به بهانه دفاع از کدام فرضیات در لفافهتلویحاً و مارکس، حتی « همه ی احکام خاص»و « تک، تک»

 صورت میگیرد؟

 «پژوهش های معاصر»مارکس و  «احکام خاص»مقصودش از ارائه میداد و تعریفی مشخص، « درست آئینی»ز ااگر او 

را رد  خاص مارکس« احکام»آیا اگر با این حال  و فرضیات نباشد.کلیات بحث منحصر به را معین میکرد، ممکن بود 

ته آیا الب عام لوکاچ را بپذیریم، به سمت عام های میان تهی، حرکت نکرده ایم؟« درست آئینی»کنیم و به جای آن، 

مارکسی که در مورد موضوعات مشخص بحث ها و تحلیل های مشخص وابسته به تعیُن موضوع داشته است، اساسًا 

و در قسمت دوم ا للوکاچ چند تا از این احکام را مثال زده است؟ در هر حاداشته باشد؟ « احکام خاص»می توانسته 

 .به مسئله دیگری بنام روش، مربوط می کندرا « درست آئینی»تعریف بالا، دو پهلوی نقل قول 
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چگونه  ،و این که این دو« روش»، «درست آئینی»از که مقصود او را لوکاچ البته هیچوقت تعریفی در طول این مقاله، 

یسم مارکس»و این در شرایطی است که او عنوان این مقاله خود را  داده استارائه ن روشن کند، ،«مربوط می شود»به هم 

 .نامیده است «درست آئین ]ارتدوکس[ چیست؟

رتب و نظام مروش و برای تعاریف،  از روش حرف میزند ولی این شیوه لوکاچ البته منحصر به موضوع بالا نیست. او

 سئله ای، مسئلهیک مدر حین حل و  غوطه ور شود ،کلیاتربط دادن مبهم در ندارد و به عکس عادت دارد  یمشخص

و در  دراز این شاخه به شاخه دیگری بب مجردات میان تهی،ما را در ، یتعریف های نیم بندبا شبه به میان آورد و دیگر 

 .دااینگونه آشفته و بی سرو ته انجام نمید . کاری که حتی هگلندکرها ، و )حساس( از مفاهیم پیچیدهکلافی سردرگم 

روش  ودر ادامه خواهیم دید که هنگامی که او میخواهد روش را تعریف کند، آنجا نیز موضوع دیگری پیدا میکند 

 ماند.  می همچنان تعریف نشده باقی 

در « یدرست آئین»را خوانده باشد می تواند بفهمد که اشاره و تاکید لوکاچ بر او کتاب این خواننده ای که  به هر حال

برای او دست و پا « درست آئینی»به این خاطر است که می خواهد از بطن نوشته های مارکس، یک ابتدای کتاب، 

 هگلی مورد علاقه او نیست.خاص  چند مقولهکند، که بی ارتباط با 

 ک پرسش اساسی از پیام ضمنی او روبرو هستیم:ی ما با ،و در محتویدر نتیجه 

 همه ی احکام خاص»حتی اگر  فتپذیر« بی قید و شرط» هگلی او را عام و چند مقوله خاص« درست آئینی»آیا باید 

 ؟«مارکس را رد کند

 

 روش دیالکتیکیدر باره نقش لوکاچ مبالغه 

ی انتقال بی دلیل و ناموجه روش دیالکتیکدر چرخه دیالکتیکی ]شناخت، پراکسیس[، یکی از کارهای عجیب لوکاچ، 

پراکسیس عملی انقلاب است. در حالیکه پراکسیس، تنها تعیُن مبارزاتی و حوزه به  ،)که روشی در حوزه شناخت است(

کاربرد  نکهضمن ایانقلابی ندارد بلکه می تواند تعیُن هائی چون تجربه، آزمایش، کار و غیره داشته باشد. با این حال او 

حوزه  به، آن را ۵۳۱-۵۳۳ص (۶) منع می کندمانند طبیعت که میشود بکار برد این روش را در حوزه های دیگر علوم 

 :برد می ،ای که خاص آن نیست

دیالکتیکی انقلابی است. این تعریف چنان مهم است و برای درک جوهر این دیالکتیک چنان  ماتریالیستیدیالکتیک »

نقش تعیین کننده ای دارد که نخست باید به آن پرداخت تا بتوان مسئله خود روش دیالکتیکی را به درستی  بررسی 

 معنائی که مارکس در نخستین نقدکرد. در این جا مسئله ی نظریه و کردار ]پراکسیس[ مورد نظر است، آن هم نه به 
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سئله ی م ((نظریه همین که توده گیر شد، به نیروی مادی بدل می شود.))خود بر هگل در نظر داشته و گفته است که 

ضروری تر در این جا آن است که هم برای نظریه و هم برای شیوه توده گیر شدن نظریه ویژگی ها و تعریف هائی 

 ۹۱-۹۶ ص( ۶منبع ) .«یالکتیکی را به ابزار پیش برنده ی انقلاب بدل کنندبیابیم که نظریه یا روش د

منطق های دیالکتیکی، روش  ازواسطه است بی  ملغمه ایدرهم، برهم و گیج کننده که  پردازی های عباراتاین آیا 

 رهگشا هستند؟ حرفه ای و دیالکتیکی، نظریه و پراکسیس،

واهد به درک خدر جمله بعدی تازه می تعریف نامیده است.، شبیه است ،نظر استنتاج و یابیشتر به یک که را  جمله اولاو 

 تا بتواند مسئله روش دیالکتیکی را بررسی کند بعد به مسئله نظریه و پراکسیس بپردازداین تعریف  دیالکتیک جوهر

توان بدون چگونه میکه  یدپرسهمین جا باید . میرسد و به این ترتیب هر مسئله ای به مسئله دیگری منتهی میشود

 به این نتیجه رسید که این دیالکتیک انقلابیمیتوان بر اساس کدام مقدمات  درک جوهر چیزی آنرا انقلابی دانست؟

ابطه ای این ه رچ؟ رد نقش تعیین کننده ای دا این تعریفچرا  چیست؟ «ماتریالیستیدیالکتیک »اساسا جوهر است؟ 

 ؟و چه رابطه ای این روش با نظریه و پراکسیس دارد دارددیالکتیکی  روشتعریف با 

در او البته . است «ابزار پیش برنده ی انقلاب» ، به«روش دیالکتیکی»، تبدیل در بالا اوبی محتوای یکی از شعار های 

مشخصه  یچه ،«ها ویژگی ها و تعریف»بر خلاف شعار های توخالی یافتن و  سکوت کرده است این تبدیلباره چگونگی 

 باشداین سکوت او بی دلیل نالبته شاید  .ارائه نداده است ،مقولهفاصل این دو ام های میانجی در حد گتعریفی برای و 

 و فرآیند ردو مقوله در دو مسیاین  زیرا د تبدیل به روش پیشبرد انقلاب شود.نمی توانروش دیالکتیکی اساساً  چونکه

ر این است که ، تلاش ب«روش دیالکتیکی»متکی به  در شناخت .قرار دارندو کاملاً متفاوت ]شناخت، پراکسیس[ متقابل 

 (۶۴نبع )مدگرگون شود.  ،تلاش براین است که ذات «پیش برنده ی انقلاب»حفظ شود در حالیکه در پراکسیس  ،ذات

در لکه حتی ب این کتاب،نه حتی در کل براستی کسی که این همه در باره روش دیالکتیکی و پراکسیس شعار میدهد، 

است؟ و برای نتیجه گیری هایش، آیا یک نمونه از پراکسیس نظری، ارائه داده این روش را بکار برده  یک مقاله از آن،

 کرده است؟ن ها ارائه آنحوه پیاده کردن جزئیات مشخصی در باره  و یا؟ است

اختار ارائه سو در ارائه کاپیتال و در نظم بخشیدن به  مارکس در شناخت سرمایه، از روش دیالکتیکی استفاده کرده است

محدود به  وبیکن شیوه ناقص تر از  بسیارهم در حالیکه لوکاچ روش تحلیلی را  .روش ترکیبی را بکار برده است ،آن

هنگام تحلیل، ذات آنها را نیز تحلیل برده است و کلا به مجردات  است ونوشته های مارکس بکار برده  یک نقل قول از

در جهت روش ترکیبی و در آنجا مانده است و  رسیده است و این مجردات )کلّی گوئی ها( را به حال خود رها کرده است

بر  یدهدقرار م ملامتمورد بابت آن ه انگلس را در پراکسیس کگامی بر نداشته است بلکه حتی  همیک گام نه تنها 

 .نداشته است
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آیا این نوع عبارت پردازی و کلّی گوئی مبهم و بی معنی و بدون پشتوانه عملی در باره روش دیالکتیکی چیزی جز 

ی که یاتکل آن به موضوعاتی که این روش خاص آنها نیست، نمی باشد؟ زمبالغه در باره نقش این روش و تسری رازآمی

در بن بست تئوریک، نه راهی برای فراروی از تحلیل به ترکیب پیش رو دارد و نه راهی برای فراروی از شناخت به 

 پراکسیس.

به نقش روش دیالکتیکی می دهد، منحصر به این نمونه البته جلوه اغراق آمیز و شعار گونه ای که او در این کتاب 

 نیست.

  :خلاصه

 شناسی فراروی میکند، لوکاچ به عکس از روش شناسی مارکس به فلسفه برمیگردد.مارکس از فلسفه به روش 

به  یالکتیکید از شناختفوئرباخ به شناخت دیالکتیکی و  تحلیلی نهایتاو  أملیتتجربی، -حسیمارکس از شناخت 

 که آن را دربل یماندمدر نیمه راه شناخت روش شناسی مارکس  نه تنها درفراروی میکند، لوکاچ اما انقلابی پراکسیس 

 رها میکند.بی محتوا انتزاعات 

  

 لوکاچاز دیگر  یانحراف ،بر واقعیتحاکم  «کلیت انضمامی»

ار برده است. بک ، آنرابار ها در سرتاسر این کتاب خود ارائه دهد« کلیت انضمامی»تعریفی مشخص از لوکاچ بدون اینکه 

 :مهمی داردحکم او البته در باره این مقوله، 

 ۶۱۳ ص( ۶منبع )«. کلیت انضمامی مقوله ی اساسی حاکم بر واقعیت است»

 گلیه ه ایمقول یدو آنجا که هستی مادی به شکل طبیعت وجود دارد، دیالکتیک آن را هگلی می خواند و آنجا که باا

  .خواندحاکم بر واقعیت می  ساسیمقوله ا، آنرا کند وارسیبا احتیاط و تردید را « کلیت انضمامی»مانند 

 نار بگذارد.ک داده استدیالکتیک که هگل به را هاله راز آمیزی ست بایمی ،اگر از نظر روش شناسی پیرو مارکس بود او

بخش مهمی از این هاله راز آمیز، نگرش ایده آلیستی هگل است یعنی ذهنیتی که مفاهیم، مقولات، ایده ها و در نهایت 

هستی مادی می داند. در حالیکه منشاء دیالکتیک، هستی مادی )از جمله طبیعت( متافیزیکی را حاکم بر یا ذاتی روح 

اربرد . در نهایت کستیند های مادی، تجرید شده اآاست و دیالکتیک، درست به عکس آنکه بر ماده حاکم باشد، از فر

با  ند.یب آینده به ما کمک کتقر و تحقق پیاده کردن آن میتواند به عنوان راهنما و مدل تقریب گذشته و آینده و یا در

مشروط محدود و را می سازند و آزادی مفاهیم ذهنی را ها که ضرورت  ندستهای مادی هاینحال در نهایت، این واقعیت 
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نهایتا در پراکسیس های عملی ما محک می در شرایطی آزادانه، انتخاب شوند، باید که  میکنند. حتی راه حل های ما

 د.  نخور

 ،بسته به ذات، پدیدار ها و شرایط خاص آن موضوع، در برابر هر موضوع مورد بررسی کاربرد دیالکتیک،در گذشته از این 

ت یعنی نمی اس ، خاص و مشخصنشان می دهند به این ترتیب انتخاب آنها نسبیمطابقت و بهتر بیشتر  بعضی از آنها

  دانست.توان یک مقوله را کلید عام و اساسی حل همه مسائل 

عمل  سدرست نقطه مقابل مارکیعنی  حاکم میکند بر واقعیت،پیدا میکند و آن را  مقوله اساسیین حال او دارد یک ا اب 

بزرگ و  ینحرافابدون شک،  واساس درست آئینی او است فقط پاشنه آشیل درست آئینی او نیست، بلکه این و میکند 

 .از مارکسیسم استاساسی 

خواند می هگلی ،ندارد سمت گیری روحو  استمادی را که  طبیعتهای  ندآیفردیالکتیک از در مقابل و به عکس، انتزاع 

هاله ی از بخشرا طبیعت دیالکتیک مارکس هرگز  و این در حالی است که و به سرزنش انگلس می پردازد طرد میکندو 

 است. دانستهنآمیز هگلی راز

 در یک صفحه از روشو  باردو  تنها ین مفهوم راا مارکسچیست؟  «کلیت انضمامی»در مورد  اما ببینیم نظر مارکس

ار برده نقد می کند بکنیز آنهم در جایی که دارد هگل را روش )دیالکتیکی( و در بحث گروندریسه در اقتصاد سیاسی 

 اندیشیده قرار دارد:اول این مفهوم را در کنار مشخص در مورد  .است

 کلیت ینادر طول مسیر برگشت، )ترکیب( تعیُن های مجرد به سمت باز آفرینی مشخص اندیشیده پیش میرود ... »

 (الف-۶۶) «اندیشه استدر اندیشیده و مشخصی  کلیتی، )انضمامی( مشخص

وش کاربرد رمحصول که اندیشیده  مشخصیا همتراز  معادل و مفهومی ذهنیرا  «انضمامیکلیت »بنابراین مارکس، 

 مادیر ، با تاکید بدر این بحثاو البته  گرفته است.در نظر است، دیالکتیکی به مشخص آغازین )جمعیت مشخص( 

 .تگرفته اسبه چالش را  ت از ایدهواقعیتولید اوهام هگل مبنی بر حرکت مجرد به مشخص،  مشخص حاصل از نبودن

مارکس  .انتقادی نیز داشته است خوردیرببلکه به آن  ،اع نبودهبی اطل نه تنها ،پس مارکس از این مقوله کلیت مشخص

خص برای کلیت مش ،همان بخش روش اقتصاد سیاسیپاراگراف بعدی در هگل را یکبار هم  «انضمامیکلیت »مقوله 

 .طرح کرده است که رابطه نزدیکی با بحث لوکاچ نداردبا انتزاع کار مشخص به کار مجرد  ارتباطدر کار ها 

 

 حذف طبیعت از دیالکتیکبزرگ مغلطه و  نقل قول مارکسیک از لوکاچ کژفهمی 



Tajrishcircle.org 
 

48 
 

در بررسی »نقل قول مارکس  در انتهای اینرا آن به مقاله اول کتابش که ارجاع  ۱در پی نویس معروف شماره لوکاچ 

تند ه مقوله ها چیزی نیستاریخی، همواره باید در نظر داشت ... ک-حرکت مقوله های اقتصادی، مانند تمام علوم اجتماعی

پس از درج عنوان منبع نقل قول،  آورده است،(، ۹۵صفحه  ۶، )منبع ...«جز صورت ]فرم[ های هستی و اوضاع زندگی 

ال تحت این بهانه که مج ،به نحوی بسیار غیر حرفه ای و زننده ،خود معمولناگهان و بدون مقدمه و با کلی گوئی های 

  .انگلس می پردازد و طی آن، استفاده از روش دیالکتیکی در طبیعت را مردود اعلام می کندرد بحث مفصل را ندارم به 

ین و شکاف اساسی باختلاف در هیاهوی وجود  غربیکی از سلاح هائی که بورژوازی چپ نما و شبه مارکسیست های ی

ناد تداده است. آنان به تبع و اسدستاویزی است که لوکاچ در اختیارشان قرار همین مارکس و انگلس، در دست گرفتند 

 (۶۳) .تا از این طریق به مارکس ضربه بزنند انگلس پرداختند ضدیت بابه او به 

 این پی نویس عیناً از کتاب او نقل می شود:در زیر، 

 

  ۹۱۲  ۶برگردان ن ی استون لندن ،  یاسیدر نقد اقتصاد س یسهم. ۱»

اجتماعی اهمیت بسیار دارد. بدفهمی های برخاسته از نحوه ی تعریف -این محدود سازی روش به واقعیت تاریخی  

برد روش عرصه ی کار –با پیروی از سرمشق نادرست هگل  –انگلس از دیالکتیک اساساً ناشی از آن است که انگلس 

قابل ذهن و عیُن های اصلی دیالکتیک، یعنی تاثیر متدیالکتیکی را به شناخت طبیعت نیز تعمیم داده است. در حالیکه ت

عین، وحدت نظریه و کردار، دگرگونی تاریخی واقعیت نهفته در پس مقوله ها به عنوان مبنای دگرگونی اندیشه، و ... 

 (۶) «در این جا مجالی برای بحث مفصل در باره این مسائل نیست. در شناخت ما از طبیعت یافت نمی شوند. متاسفانه

  ۵۳۱-۵۳۳ص

جائی برای بحث و تحلیل مفصل ندارد اما این خود لوکاچ است که این میدان را برای حمله به  پی نویس،له البته یک ب

انتخاب کرده است. آیا این کار جز دون صفتی کاملا آشکار و جز راه فراری برای نقد و رد دیالکتیک طبیعت انگلس 

بدون ارجاع به صفحات و نقل قول های مشخص، به او حتی  ،گذشته از آناساسی، چه چیز دیگری می تواند باشد؟ 

س چه چه بوده است و نقل قول مارک انگلسمشخص معلوم نیست بحث حتی به این ترتیب، انگلس استناد میکند و 

 دارد؟ارتباطی با آن 

به دیالکتیک  واع از این تعیُن ها هر ددیالکتیک تاریخ، تعیُن تاریخ دارد و دیالکتیک طبیعت، تعیُن طبیعت. هرچند در انتز

 ، یعنی این دو دیالکتیکعام می رسند، اما هریک، بسته به گستره و حوزه کاربردی خاص خود، ویژگی های خود را دارد

و به همین دلیل خاصیت جابجائی ندارند یعنی دیالکتیک های خاص را نمی توان به از یکدیگر استقلال نیز دارند  ضمناً

جای یکدیگر بکار برد )یا اگر بخواهیم از مفهوم نفی استفاده کنیم خاص ها یکدیگر را نفی می کنند(. برای مثال 



Tajrishcircle.org 
 

49 
 

عت قابل کاربرد ک طبیدیالکتیکی که ویژه زیست شناسی است در حوزه شیمی قابل کاربرد نیست. همین طور دیالکتی

در تاریخ نیست و به عکس. یا دیالکتیکی که خاص حوزه زیست شناسی اجتماعی مانند مورچگان، زنبورها و موریانگان 

تاریخ تحولات اجتماعی انسان ها بکار میرود متفاوت هست و به همین دلیل سوسیال  در بررسیهست با دیالکتیکی که 

آمیز ، اگر رازیکدیالکتدر ویژگی تاریخ و شمول پنهانی در ذاتی پنداشتن تلقی لوکاچ  ،بنابراین داروینیسم مردود است.

 غلط است. از نظر روش شناسی و دیالکتیک ]عام، خاص[،توهم آمیز و  ،نباشد

دون بیشتر تخصصی می شود یعنی دانش دیالکتیک به تنهائی و ب ،هرچه حوزه علوم، بیشتر تفکیک شود ،از سوی دیگر

اکنونی نیز بلکه نسبیت علوم ت ،آن حوزه، پاسخگو نخواهد بود و نه تنها این وابستگی موضوعیمیدانی دانش  ترکیب با

تازه می  .بحث را گسترده تر میکند. گرچه این موضوع منحصر به طبیعت نیست و دیالکتیک تاریخ را نیز در بر می گیرد

 دقت علوم طبیعی به مراتب بیش از دقت علوم اجتماعی است. ،دانیم که اساساً

و کنار گیرد نادیده میاما لوکاچ هنگامی که میخواهد به انگلس حمله کند این تفاوت دیالکتیک های خاص با یکدیگر را 

یکی لکتو طی آن دیالکتیک و روش دیاآمیز خود بیرون می آورد راز تآستین توهّماطبق معمول، حکمی از  ومیگذارد 

بدفهمی های برخاسته از نحوه ی » ئی مانندبا عبارت پردازی ها، میکند« اجتماعی-واقعیت تاریخی»به  «محدود»را 

تیک می زند که می خواهد دیالکبه انگلس تهمت  ،«پیروی از سرمشق نادرست هگل»و  «تعریف انگلس از دیالکتیک

  .استدر رابطه با انگلس  لوکاچاصلی  مغلطهالبته این  ،طبیعت بکار گیردخاص خاص تاریخ را در عرصه 

وله بررسی حرکت مق»یعنی بحث مارکس این مشخص نادیده گرفتن موضوع و محدوده اصلی لوکاچ، اما در بد فهمی 

عرصه ی کاربرد روش » یعنیاست اشاره ای به آنچه که مورد نظر لوکاچ است. در اینجا مارکس هیچ  «های اقتصادی

 لوکاچ از اینکه مارکس. داشته استن« اجتماعی-تاریخی»خاص  «واقعیت»کردن آن به  «محدود»عام و « دیالکتیکی

 «صورت ]فرم[ های هستی و اوضاع زندگی»را  «های اقتصادیمقوله »با کاربرد دیالکتیک در حوزه اقتصاد و تاریخ، 

 .و کاربرد دیالکتیک در یک حوزه را به انحصار آن در آن حوزه تبدیل میکند دچار کژفهمی بسیار بزرگی میشودمیگیرد، 

 و آنهم فقط از یک نقل قول مارکس، او را حتی از استقرای فرانسیس بیکن، عقب تر می برداین اشتباه فاحش لوکاچ، 

 وه میدهد که در عرصه کلان حتی کاربرد درست انتزاع و تعمیم را نمیداند. با این حال به خود اجاز او نشان میدهد که

 صادر کند.جهان شمول ، احکام و روش شناسی مرز های دیالکتیکبسیار حساس 

 وحدت نظریه و کردار و ذهن و عین مانندی اصلی ئتعیُن هادیگر لوکاچ این است که برای دیالکتیک،  بد فهمی

در او،  در حالیکه در همین نقل قول کوتاه «ددر شناخت ما از طبیعت یافت نمی شون»که  ...  تعیین میکند )پراکسیس(

ی تواند مکه به تفکیک عرصه کاربردی، ، چیزی جزء ذهن و این عیناز عین به ، فرآیندی است «شناخت»بیانی ساده، 

 یستن )کردار( پراکسیسدگرگون کردن طبیعت، چیزی جز تازه، . نیست به خود بگیرد ، تاریخ و یا اندیشهتعیُن طبیعت
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یعنی اگر بخواهیم از طریق تعیُن های مشخص، رفع ابهام کنیم، پراکسیس انواع  )تعیُن های( گوناگونی دارد که انقلاب 

 اجتماعی، مهمترین نوع آن است.

ان روش دیالکتیکی، این روش را به تعیُنی تاریخی گامدر مقدمات پیش از نقد لوکاچ نیز دیدیم که هیچ یک از پیش

و حتی دیدیم که در هسته اولیه دیالکتیک ]ذهن، عین[ که توسط اسپینوزا ابداع شده است، عین بیرون محدود نکرده اند 

همچنین دیدیم که چگونه مارکس بارها از تمثیل هائی از دیالکتیک  شامل طبیعت است.بیش از هر چیزی از ذهن و 

 (۶۳) ۶۳و بند  (۴۱)پ  طبیعت استفاده کرده است.

دادن  : تحریف و دگرگون جلوهنهفته استلوکاچ  «مارکسیسم درست آئین» دفاع از یابالا آمد معنالبته در آنچه که در 

و  ودشجا زیر بغل که  تر از آن استاو بزرگ «هوشمندی»نظرات مارکس. طنز نقل قول بعدی در این است که هندوانه 

 خورد:لیز ن

ذات روش مارکس و کاربرد درست درک درست  -که مبنای نظری این کتاب را تشکیل می دهد–واقع وظیفه ما  در»
آن است و نه ))اصلاح(( آن به هیچ معنائی. هرچند در چندین جا با برخی از گفته های انگلس به جدل برخاسته ام، همان 
گونه که هر خواننده هوشمندی می تواند در یابد، این کار را در چارچوب نگرش مجموعه ی نظام ]مارکسیسم[ انجام 

معتقد ام که در این موارد خاص، حتی در مقابل خود انگلس از مارکسیسم درست آئین  –درست یا غلط  –و  داده ام
 ۳۶ص(  ۶منبع ) .«دفاع کرده ام

 (۴۴)و  

 

 انگلسکتاب دیالکتیک طبیعت 

مارکس آنقدر گرفتار تدوین کاپیتال و بیماری هایش بود که هرگز فرصت نکرد تا کاری جدی در باره دیالکتیک طبیعت 

و رابطه آن با دیالکتیک تاریخ انجام دهد. انگلس سعی کرد تا به این ضعف پایان دهد به ویژه آنکه نتیجه این کار می 

ر این دو مارکس از این موضوع مطلع بود. نه نزدیکی باهم قرار دهد توانست علوم و مارکسیسم را در پیوند روش شناسا

انده مکارهای اولویت دادن به رابطه او از مدت ها قبل، دست نوشته )پیش نویس( هائی تهیه کرده بود که به دلیل 

یش که با پس و پماند. این دست نوشته ها باقی ناتمام از او  ،ویرایش و انتشار جلد های دوم و سوم کاپیتال ،مارکس

و به اقص ن. دیالکتیک طبیعت باوجود اینکه کردن هائی بعد ها توسط دیگران تحت عنوان دیالکتیک طبیعت منتشر شد

بحث های درخشانی در باره تعمیم دیالکتیک حاوی دارد، و بروز شدن نیاز به تکمیل و  اصطلاح چرک نویس بوده است

در کار ساسی اقش و ن ها انسانپیشینیان  ومیمون و تعیُن طبیعت آن به ویژه بحث هائی از حد فاصل طبیعت و تاریخ، 

روین شده داحلقه گم ی به معمای هائ پاسخو انسان از طبیعت و جهش بزرگ  ، گذارنقطه عطف ،، ارتقاءفراروی برآمدن،

ر و د استانسان از حیوان  جدا کننده مهمترین تفاوت انسان و حیوان و یادر هر دو شکل نظری و عملی، کار  .است
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را  و دیالکتیکپرتحال چگونه میتوان  .عین حال یکی از عرصه های تلاقی دیالکتیک تاریخ با دیالکتیک طبیعت است

 فقط مختص تاریخ دانست و استفاده از آنرا در این موارد منع کرد؟

اهمیت این اثر او در کنار آنتی دورینگ در این است که انتزاع دیالکتیک از تاریخ و انتزاع دیالکتیک از طبیعت را در 

و تاریخ  ای خاص طبیعتو به این ترتیب روش شناسی دیالکتیکی را از حوزه ه یگانه میکندمرتبط و تر ی عام انتزاع

 .فراهم آیدپایه ای برای وحدت علوم تا  نتزاع میکند،ا

ا پرداخته اند و از سوئی مارکسیست هانگلس و این دو اثر او  ضدیت باشبه مارکسیست ها به  ،با این حال از یک سو

ر مورد آنهم د) نواقص آن و رفعدر تکمیل نیز کار چشم گیری  ،وده انداگر مانند لوکاچ، خادم شبه مارکسیست ها نب

قیق نظرات دو به این ترتیب، بیشتر نوشته ها بجای نقد  اندانجام نداده  (طبیعت که عرصه ای بسیار متحول شونده است

 او دست زده اند.و کورکورانه  مغرضانهبه نفی  ،انگلس

ه گوئی نگرش دیالکتیکی به تاریخ را آنگونه با تاریخ می آمیزد ک در برابر مغلطه منع کاربرد دیالکتیک در طبیعت، لوکاچ،

 ۳۵۲صفحه  «ذات تحول تاریخی به طور عینی دیالکتیکی است»این عین عبارت او است:  دیالکتیک ذات تاریخ است.

ارونه فی و ودر همین رابطه، او حتی تا آنجا پیش می رود که بدون اینکه منبعی ارائه دهد، این شیوه تفکر انحرا .(۶)

 (۶) ۳۳۲ص  .«مارکس دیالکتیک را به ذات خود فرآیند تاریخ بدل میکند»خود را به مارکس نیز نسبت دهد: 

 .است فقط هم خاص تاریخ از تاریخ جدا کرد آنرا نمیتوانو بنا براین  ، روح ذاتی تاریخ استدیالکتیکاز نظر او یعنی 

 الکتیکی،دی که این مفهوم )منطق( شده استدچار این توهم لوکاچ به عکس اینکه دیالکتیک را از تاریخ انتزاع کند، 

شته ذاپوش گسرروی ذهنی بودن این مفهوم، « به طور عینی»ا اضافه کردن یک ب البتهاست و « ذات تحول تاریخی»

 .است

هرگز  ،تزهائی در باره فوئرباخدر  یمادهستی به  پراکسیسی، فرآیندی و نگرش دیالکتیکی درمارکس  در حالی که

وی و از س دارد تاکید مادیهای مشخص  بنیان های رباز یکسو  مارکس را منحصر به تاریخ نکرده است. یمادهستی 

بر ا ر «تاریخ» از «ماده»و تمایز و تفاوت  است)نه عام مجرد میان تهی( و عام مشخص ، بزرگترین استاد انتزاع دیگر

ست نتایج و رهنمود های او یعنی مانیف و فشرده ترین چکیده ترینحاوی می فهمد. این اثر او دقیق خیلی  ،لوکاچ خلاف

 .به دقت انتخاب شده است مفهوم آنهر خلاف سهل انگاری های لوکاچ،  برو  روش شناسی او است

 

 ؟هگلیا  ذات روش مارکسمقوله کلیت: 

 :ندسته لوکاچزیر از  های تاعبار
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وجه تمایز قاطع مارکسیسم از علم بورژوایی، برتری انگیزه های اقتصادی در تبیین تاریخ نیست، بلکه دیدگاه کلیت »

است. مقوله ی کلیت، چیرگی تعیین کننده ی کل بر جزء، در تمام عرصه ها، ذات روشی است که مارکس از هگل به 

 ۶۴۳( ص ۶. منبع )«علم سراپا جدید تبدیل کرده استوام گرفته و آن را به نحو درخشانی به مبنای یک 

عامل انقلابی بنیادی در علم پرولتری نه فقط اندیشه های انقلابی است که در برابر جامعه ی بورژوایی قرار می دهد، »

 ۶۴۳ص( ۶منبع ). «بل که در وهله ی نخست، روش است

 ۶۴۳ص( ۶منبع ). «برتری مقوله ی کلیت، حامل اصل انقلابی در علم است»

مفهوم  که ذات این روش، یعنیبا این زیر و رو کردن آشکار شود جوهر انقلابی دیالکتیک هگل فقط از آن رو توانسته »

ده دیالکتیکی وحدت اندیشه و تاریخ حفظ ش فرآیندنظر گرفتن تمام عناصر جزئی به صورت اجزای کل و کلیت و در 

 ۶۴۳ص( ۶منبع ) .«است

یک  ،وش مارکسر که شده استایده آلیستی ساده اندیشانه وهم این ت دچار لوکاچاول او، میتوان فهمید که عبارت از 

 تعیینتنها اجزاء را در همه عرصه ها، کل  که در آن،، مقوله کلیت :و آن هم فقط یک مقوله استذات بیشتر ندارد 

 .دارد (یت)حاکم گیچیرتعیین، نمیکند بلکه در این 

قرار  «مبنای یک علم سراپا جدید»با اینکه این روش را  مارکس کهندارد وجود تعجبی جای اصلًا لوکاچ،  نظرز االبته 

 .حل نشده باقی گذاشته است ،این مسئله بزرگ را را نفهمیده وآن به این سادگی  ، ذاتاست داده

نیز را « موجه تمایز قاطع مارکسیس» تا آنجا پیش می رود که ،در این کشفیات شگفت انگیز آقای لوکاچخود شیفتگی 

 .، ساده و خلاصه می کنداست« که مارکس از هگل به وام گرفته» ،«مقوله ی کلیت»این در 

 ؟گذاشته استآقای لوکاچ، چیزی از مارکسیسم باقی  ،هاساده کردن اما باید پرسید که با این 

شناسی  روش، در واقع دارد تجرید میکندو ساده  ،یتکلقوله هگلی را، در مروش شناسی مارکس ذات  ،لوکاچهنگامی که 

. زیرا با حذف مشخص ها، نه تنها ذات نیز حذف میکند یرا تبدیل به روش شناسی ایده آلیستی هگلمارکسی مادی 

مجردات میان تهی، مبهم و هاله دار، محو و نابود میشود و آنگاه به دام سیاه چال میشود، بلکه شفافیت آنها نیز در 

 (چیدهبه غایت پی)مادی  فرایند، روح حاکم بر (بسیار ساده) شد که این مجرداتآمیز رازمیتوان آلوده این توهم  سادگی

 اتذ، ایشان به همین سادگیبه این ترتیب و و  به جای آن نهادجلوه وارونه ای از مارکسیسم  ،در نتیجههستند و 

 .کرده استهگلی  خود را« مارکسیسم درست آئین»

 

 کاچ لو متافیزیکی یکسویه نگرییا چیرگی تعیین کننده ی کل بر جزء 
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ک سویه یمبنی بر اینکه، چیرگی تعیین کننده کل بر جزء، ذات روش مارکس را تشکیل می دهد نه تنها حکم لوکاچ، 

ین کل و اجزاء ب را جایگزین نسبیت دیالکتیکی می کند و با کنار گذاشتن تضاد اجزاء باهم از یکسو و تضاد علیّتینگری 

لاب هنگامه جهش و انقدر نقش تعیین کننده اجزاء را به خصوص دیدگاهی تقلیل گرا است و نه تنها از سوی دیگر، 

را  اردبستگی تام به تعیُن شرایط دکه این که کدام یک، دیگری را تعیین می کند راهنمای  شاقولو نادیده می گیرد 

ری دیالکتیکی نگ دو سویهجایگزین  رابر واقعیت حاکمیت مفاهیم است که بلکه نگرشی ایده آلیستی . کنار می گذارد

ده( )چه در گذشته و چه در آینتقریبی ساده شده( از واقعیت مدل یا اعی )یعنی زانت ،م راوو به جای اینکه مفه می کند

  روی می آورد.وارونه  پنداری هداند بب

و نمی  اردتام دموضوع خاص بحث او بستگی  به زمینه وینکه مارکس در اینجا و آنجا از کل و کلیت صحبت می کند ا

زرگی از فصل ب .کل همیشه حاکم استپس نتیجه گرفت در بحث های او  ، اینجا و آنجادیدن چند کل و کلیت توان با

جزاء سازد و کثرت، ابکل آن را واند تمی تند که وحدت، ]وحدت، کثرت[ هس ونمونه خاصی از ]یک، چند[  ،دیالکتیک ها

 و غلو رویکرد های افراطیبه این ترتیب،  .، ذات دیالکتیک را می سازد(یا چند سویه نگریسویه نگری )آنرا و این دو 

نقش  و در نتیجه ممکن است از چند سویه نگری منجر شود و ها کل می تواند به نادیده گرفتن تضاد آمیز در باره نقش

 .ماندجای کل را بگیرد غافل می رود در یک دگردیسی جزئی که به تدریج، 

 گرمای معینیمی تواند تحت  ،. همین جزء کوچکوجود داردنطفه  بنامجزء کوچکی  ،کلیک عنوان به در تخم مرغ 

  کند. به جوجه تبدیلتخم مرغ را  ، کلظرف سه تا چهار هفتهعال شود و ف

یک تغییر کمی جزئی، موجب یک تغییر کیفی می  ،آخرین پر کاهی که می تواند کمر شتر را خم کند ضرب المثلدر 

  .شود

ء دارد و اساسا این اجزا کار پرداخت نشده هر کارگر )ارزش اضافی( جزء ،ءجزبستگی تام به نظام سرمایه، کل  زندگی

ه طولانی وقف باعث ،حال اگر مثلا اعتصابات عمومی .شوندمیسرمایه  لکدر نهایت تبدیل به  ،روی هم انباشتههستند که 

رگون دگ ،شود، می تواند آنچنان نظام سرمایه را بر هم زند و شرایط انقلابی پدید آورد که کل نظام سرمایهاین اجزاء 

 . شود

ظام را میتواند، کل این ن مبارزه و تشکل انقلابی همین جزء سرمایه است ولیارتجاعی نظام کل ، جزئی از طبقه کارگر

  از پا درآورد و نظامی انقلابی، جایگزین آن کند.

یالکتیک داینکه  ناکام ساساًادانست بلکه  ءحاکم بر جزهمواره، این مثال ها نشان می دهند که نه تنها نمی توان کل را 
مارکس  ثاردر آ ساده یتحلیل ،اصلدر  .کم نیست و مشخص باشدمناسب شرایط خاص ، این دیالکتیکغیر از دیگری 

  استفاده کرده است: از ]کل، جزء[به وفور و به مراتب بیشتر از دیالکتیک های زیر نشان میدهد که او 
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 .]کیفیت، کمیت[و ]ذات، پدیدار[، ]جوهر، شکل[، ]خاص، عام[، ]مشخص، مجرد[

ور متناسب و در خ مانند رابطه شکل با محتوی است و شکل باید ،و موضوع )چه منطق و چه روش( رابطه دیالکتیک

شکل را محدود و در انتخاب . به بیانی دیگر، ضرورت محتوی، آزادی شودجور انتخاب شود و با آن جفت و محتوی، 

دیده شک  د باهمواره بایرا قالبی و کلیشه ای )متافیزیکی و جزمی( ایستا، یکسویه، مشروط میکند. بنابراین، مدل های 

محدود  نه تنها خود را با احکامی کلیستی، روش شناسی مارکسیزیرا در مقابل به پویایی، میدان داد  .ستو تردید نگری

 .استپویا نمیکند بلکه یک روش شناسی چند سویه و 

 

 رابطه بین کل و جزء و روش دیالکتیکی

 :نگاهی داشته باشیمت زیر اعباردر  ی اومعناکلی گوئی های بی به 

روش دیالکتیکی با اندیشه بورژوایی فقط در آن نیست که تنها این روش قادر به شناخت کلیت است، بلکه در فرق »
این نیز هست که چنین شناختی فقط از آن رو امکان پذیر است که رابطه کل و جزء در روش دیالکتیکی تفاوت اصولی 

خود اندیش دارد. خلاصه آن که از این دیدگاه ذات روش دیالکتیکی در آن است  با اندیشه ی مبتنی بر تعیُن های فهم
که در هر جنبه ای که به شیوه ی دیالکتیکی درستی دریافته شده است، کلیت به تمامی درک می شود و کل روش را 

 ۳۲۱-۳۲۵صفحه  (۶)« می توان در مورد هر جنبه ای تعمیم داد.
  و نیز:

اً روش شناختی در باره ی روش دیالکتیکی گفتیم که مراحل و عناصر خاص این روش حاوی پیشتر در چارچوبی صرف»

 ۳۵۲فحه ص( ۶) «ساختار کلیت اند؛

 اما پرسش ها:
به چه معنی است؟ و چگونه این مراحل خاص، در « ساختار کلیت»کجا تعریف شده اند؟ « مراحل و عناصر خاص»این 

چه و چگونه  یعنی« شناخت کلیت»د؟ کربا اندیشه مقایسه  راروش  این میتوانچگونه برگیرنده ساختار کلیت است؟ 
ست؟ به اینکار ا« تنها این روش قادر»چه دلیلی وجود دارد که ؟ سیدکلیت عام ربه شناخت مقوله میان تهی میتوان 

 ذات روش»یعنی چه؟ « تعیُن های فهم خود اندیش» رابطه دارد؟ دارد یا با آن «کل و جزء» کجای روش دیالکتیکی،
چگونه کل  ست؟چی« هر جنبه ای که به شیوه ی دیالکتیکی درستی دریافته شده است»منظور از چیست؟  «دیالکتیکی

کجا  لوکاچاین روش را  نار گذاشته شود و فقط پرسید کهک پرسش هااین همه بگذارید  روش را میتوان تعمیم داد؟
 تن آنچه که مارکس بهکیپ نه و تن روش مطلق هگل کیپ این کلیات درهم و برهم او نه  زیرا ؟تعریف کرده است

 سپینوزاتن روش ترکیبی ا کیپاجمال گفته است و هرگز فرصت نکرد تا به صورتی مشخص در باره آن بنویسد و نه 
طور که  همانت بلکه نداشته اس گامی بربرای روشن تر و غنی تر کردن روش شناسی مارکس نه تنها و لوکاچ  است
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به عکس ذات آن را وارونه کرده و به بیراهه کشانده است و به یقین آسیب بزرگی به آن زده میتوان دید  نوشته در این
 است.

 

 اجزایش را تعیین می کند؟است که  . آیا این کل تاریخکل و کلیت ،تاریخ

ئله خاص تاریخ مستبدیل در باره روش دیالکتیکی، چیزی جز کلی گوئی های بی معنا و درهم و برهم  ت زیرادر عبارآیا 

 پیدا کرد؟ ، کلیت تاریخ و غیرهتاریخ به فلسفهبه عام و 

روش دیالکتیکی در برخورد به هر موضوعی همواره حول محور مسئله ئی واحد می چرخد: شناخت کلیت فرآیند »

. تاریخ دیگر بی گانه نیستند، بل که باهم در می آمیزند سائل ))ایدئولوژیکی(( و ))اقتصادی(( با یکتاریخی. بنابراین، م

 ۶۳۳ص ( ۶) .«... تاریخ فلسفه به فلسفه ی تاریخ بدل میشود.یک مسئله ی خاص به تاریخ مسائل عام بدل می شود

تداوم این سیر فلسفه ی کلاسیک، که دست کم در عرصه ی روش، راه فراروی از این محدودیت ها، یعنی روش »

دیالکتیکی در مقام روش تاریخی راستین را نشان داده، بر عهده طبقه ئی گذاشته شده است که بر اساس تجربه ی 

فاعل تکوین را در وجود خویش کشف کند: ابژه ی[ یگانه، ))ما((ی -موضوع ]سوژه –زندگی خود می تواند فاعل 

 ۳۶۳ص ( ۶منبع ). «پرولتاریا

 ۳۶۹ص( ۶) .«به بیان دقیق تر، خود کلیت تاریخ یک نیروی تاریخی واقعی است»

 ۳۴۱ص( ۶). «همانا کلیت فرآیند تاریخی است که واقعیت تاریخی حقیقی را می سازد»

 ۳۴۴ص( ۶.)«شناخت فرآیند تحول تاریخی به مثابه کلیت»

جه شود. مطابق تویکی از مقولات ایشان یعنی مقوله کل تاریخ کافی است که به جای کنکاش در این عبارات، اکنون به 

ی این یعن . اما در واقع کاملاً به عکس استکندمیرا تعیین ش همه اجزایاست که  کل تاریخ ، اینروش شناسی اوبا 

تفاوت ماین اجزاء  د.ناین کل ناتمام را می سازبا یکدیگر و حتی با تداخل در یکدیگر، تاریخ است که  ئی خاص ازاجزا

این ذاتی که تعیین کننده هر دوران دارد. را خود ، خاص و مشخص دوران ها هستند که هریک ذات متفاوتتاریخ، 

به  .نده اجزای خود نیستدر نتیجه هر کلیتی، تعیین کن است و جزئی از آن خاص آن دورانوجه تولید است، همان 

کل این  است،]نیروهای تولید، روابط تولید[  که مرکب از تضاد  عکس ممکن است جزء نسبتاً کوچکی بنام وجه تولید

 دوران تاریخی خاص را تعیین کند.

فرد در و سرانجام عام مشخص فرد مشخص آغازین، در خاص های مشخص، در  ذاتدر روش دیالکتیکی، حفظ 

ست. زیرا تاریخ ممکن نی تمامیدر  این روشبنابراین کاربرد یکباره  شرطی ضروری و اساسی است. ،اندیشیدهمشخص 
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هر دورانی از تاریخ، ذات متفاوت خود را دارد که کاملًا مستقل از یکدیگر هستند و عام های مشخص جداگانه دوران ها 

وش ر در نتیجهروع مرحله ترکیبی آن، تعریف کرد. را نمیتوان در یک عام مشخص انتزاعی تر، به عنوان نقطه ش

 .بکار بردبرای کل تاریخ را نمیتوان  دیالکتیکی

و با کل ها، کلیت ها و مجردات  ازبخواهیم به عکس نرویم و به عمق جزئیات مشخص و ذات ها اگر در بررسی ها 

خواهد  در کمیندر اوهام، ، خطر به قهقرا رفتن به سرعت تمام کنیمسهل انگاری و ساده نگری و با چند کلیشه، کار را 

اوی قرار را مورد واکن ها تعیُو  ریزه کاری ها باید)و این فقط منحصر به تاریخ نیست(،  بنابراین برای هر موضوعی بود.

ف صرف است و باید حذتناقض پدیداری  ویژگی یا باید حفظ شود و کدام مهم است وداد و مشخص کرد که کدام یک 

و نیز رابطه این جزئیات را با هم و در گروه بندی ها و کل ها دنبال کرد و یا طبقه بندی ویژگی ها و تعیُن ها  شود

 یعنی باید با نگرشی دو سویه، یا حتی چند سویه، هم روابط درونی چگونه هستند آنگاه کل ها را همه جانبه بررسی کنیم

شان، آنرا مورد بررسی موشکافانه ساختاری از اجزاء و کل ها  ایو هم روابط بیرونی و هم سوی حرکت و دگر گونی ه

دیالکتیکی نطق مکه از فلج تحلیلی گرفتار شد و حتی لازم آمد در میانه راه به ممکن است  .و دیالکتیکی دقیقی قرار داد

و همه  دنی هستندکار برمفید و ، ی خاصمنطق هایک از در اینجا کدام  دمهم این است که پرسی .شوداستفاده  دیگری

با ه کلی از پیش معین شد یقالبا راه حل های نمی توان ب واین ها به شرایط خاص یا مشخص موضوع، بستگی دارند 

که نظم دهنده بررسی و نتایج آن است را نباید کلیشه ای  ،روشمندخلاقانه و خلاصه اینکه حرکت  .آنها برخورد کرد

 انجام داد.

 

 

 نکته
مشروط خاب انتیافتن در باره و به عکس اهمیت دادن به پژوهش مشخص  کل و کلیت کلیشه ای شیوه نفی بهدر بالا، 

در ک ها، دیالکتیتناظر در  ،یکی از خلاقیت های مارکسنتیجه گیری از اشاره به با در اینجا د. ش ها اشارهدیالکتیک 

 .درسمیپایان به این بخش وجه تولید سرمایه داری، 

 :رزشو ا کالا ،برای کارو ]ارزش مصرفی، ارزش مبادله ای[  [ت، کمیت]کیفی ،[های ]مشخص، مجرددیالکتیک تناظر 

 ]جوهر، شکل[

 همه کار ها، صرف نیروی کار انسان است با دو خصلت متضاد:
 در خصلت کار مفید مشخص، مولد ارزش های مصرفی کالا است. .الف
  شکل دهنده ارزش کالا ها است.کار مجرد یکسان شده انسان، مولد و . در خصلت ب

 در ارزش های مصرفی، کالا ها بیش از هر چیز در کیفیت تفاوت دارند.الف. 
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  در حالیکه در ارزش های مبادله ای، آنها فقط در کمیت تفاوت دارند.ب. 

 کیفی کالا-شکل مشخص  <=  کار مشخص کیفیالف. 
 [(ارزش:]جوهر، شکل) ارزش مبادله ای کالا[ ،]کار مجرد  <=  یمک جردکار مب. 
 ( پ۲)

 

 بازتاب

و شناسائی ور حوزه فیزیک ن ،این مفهومخاستگاه بازتاب، یکی از مفاهیم بحث برانگیز روش شناسی بوده است. با این که 

 ،فراروی. در این فراروی کرده استواقعی، فرآیندی و شناخت عینیت های وش شناسی تصویری بوده و به حوزه ر

جای خود را به مدلی اندیشیدنی از موضوع شناخت داده است و به جای ابزار های تصویر نهائی در بازتاب های نوری،  

ت بنابراین برای پیشگیری از ابهام لازم اس. قرار گرفته است ،روش شناخت متکی به ترکیب عدسی های محدب و مقعر،

، صرف نوع بازتابر است و نیز چگونه بازتابی )چه روشی( است؟ پس مشخص کنیم که بازتاب از چه موضوعی مورد نظ

وع نکته وجود دارد یکی اینکه موض سهدر این رابطه،  .وابسته است ،، به تعیُن روشکاربردی آنحوزه ویژگی های نظر از 

دهد، با بازتاب میتجربی که پدیدار ها را بدون ذات، -نباید ثابت و ساکن فرض شود و دیگر آنکه روش حسیشناخت 

وده ب، عده ای براین باور خطا کهاین رانجامو س حذف ذات موضوع، نتیجه کار را به بیراهه میبرد و راه شناخت را می بندد

اند که چون بازتاب فقط شامل آنچه که هست )یا بوده است(، می باشد و آنچه را که باید بشود، در بر ندارد، پس مسئله 

 ،فرآیندی متفاوت از شناخت یعنی پراکسیس نظری ذات آنچه که هست باید دگرگون شود، آنگاهدارد. در حالیکه اگر 

اکنون  خاصیت اساسی پراکسیس، دگرگون کردناین تفکیک بر این اساس قرار دارد که  این دگرگونی شود. فرآیندباید 

ورتی اندیشیدنی صه خاصیت اساسی شناخت، ساده کردن گذشته غیر قابل تغییر تا کنونی، ب وو آینده قابل تغییر است 

ر نوع ه و به این ترتیب و با این تفکیک، جدا نگهداریمبحث پراکسیس  ازبحث بازتاب را ، لازم است . بنابرایناست

یعنی  .شود میپراکسیس  تعیُن ،و به عکس هر نوع شناخت خاص پراکسیس، تعیُن شناخت ،شناختپراکسیس خاص 

 (۶۴)در هر فرآیند یکی از این دو غلبه دارد.

 

 تعریفی از بازتاب

، صرفاً نشانه و تفاوت دارداصلی که با چیز ست )موضوع یا فرآیند( اچیز اصلی یک یا نشان دهنده  ، نمایندهنمودبازتاب، 

و یا نتیجه  دهبدست آم و ، خاصبنابراین پدیداری چیز اصلی است. آناز یا بیانی  مدلتصویر، تصور، شکل تبدیل شده، 



Tajrishcircle.org 
 

58 
 

 ثل نیست()بنابراین تولید م نوعا از آن متفاوت استبازتاب نسخه ای از چیز اصلی است که و نیز  چیز اصلی استاز شده 

 (۴۳.)کنار گذاشته شده است در آن موضوع اصلی، ی ازتتعیُناو 

 

 لوکاچ و بازتاب

 : زیر سوال میبردرا  او ،بازتابدر باره از انگلس در نقل قول زیر، لوکاچ، با آوردن یک نقل قول 

نیز یک بار این موضوع را به گونه ئی بیان کرده است که به راحتی ممکن است باعث بد فهمی  حتی فریدریش انگلس»

))ما بار دیگر از دیدگاهی ماتریالیستی نظر   شود. او در باب وجوه اختلاف مارکس و خود وی با مکتب هگل می گوید:

می کنیم و به جای آن که اشیای واقعی را بازتاب این یا آن مرحله از مفهوم مطلق بدانیم، مفاهیم ذهن مان را بازتاب 

 ۳۹۶ص ( ۶منبع )  «اشیای واقعی می دانیم )لودویگ فویرباخ(((

کرده  را حذف آن شروع کرده و موضوع اصلی مورد بحث او استی که انگلس این عبارت را با لوکاچ البته جمله کوتاه

یک را ماده که دیالکتعبارت انگلس این است معنای این  .«می شدیه حساب صفتباید با این گمراهی عقیدتی »است: 

 ۵۲ص (۴۲-۴) باورانه باید بکار برد.

  آورد: میها  فرآینددر باره اشیاء و از انگلس  ینقل قول ،ادامهلوکاچ در 
. «ها در نظر گرفت فرآیندجهان را باید نه همانند مجموعه ئی از اشیای پیش ساخته، بلکه به صورت مجموعه ئی از »

 ۳۹۶( ص ۶)

اما اگر اشیائی وجود ندارند، پس چه چیزی در اندیشه »لوکاچ از این دو عبارت انگلس یک پرسش گازانبری می سازد: 

 «. ))بازتاب(( می یابد؟

در مورد کل  ،نمیکند و ای، مشخص فرآیندی یتعیُن را باآنها وجود انگلس نگفته است که اشیاء وجود ندارند بلکه  البته

 در اینجا گلسان گذشته از این، .است فرآیند هستییعنی هر بار تاکید نمیشود که منظور  صادق استنیز هستی مادی، 

دیده شد که انگلس سبک تنگ نظرانه و متافیزیکی نیز مقدمات و در معرفی کوتاه بیکن  رفع ابهام هم کرده است. در

انگلس  و (۶۵.۴)در نظر گرفته اند نقد کرده است  موضوع تحقیق را جدا از محیط و تحول تاریخی شانبیکن و لاک، که 

 متهم کرد. تأملیساکن و بازتاب های  نگرش ، به داشتننمیتوان مشابه فوئرباخرا 

 مگر میشود فرآیند ها را در اندیشه بازتاب داد؟ :پرسش لوکاچ این است معنای به این ترتیب

لوکاچ چون بازتاب را بیشتر در عرصه نور میفهمد، برایش بازتاب فرآیند ها بی معنا یا دست کم، به نظر می آید که 

ی که بازتاب مانند عکسی است که به وسیله دوربین عکاس ناشی شودتصور  و این میتواند از اینپرسش برانگیز است 
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 ، شاید لوکاچ هنوز فیلمکتابشدر زمان نگارش  .گرفته شده استاز هستی مادی، ثابت و ساکن زمان، از در یک آن 

 .شده استکه بازتاب تصویری فرآیند ها، برایش پرسش برانگیز  استسینمائی را ندیده 

را در نظر بگیریم که معنا دار است و هنرمندانه، ذاتی از زندگی را منعکس کند آنگاه ما  ینمایش یا اگر یک رمانحتی 

نه تنها همتا های پدیداری عینی و ذهنی داریم و نه تنها هم در عین و هم در ذهن، حرکت و فرایند داریم، بلکه ذاتی 

 .همتای ذهنی آن داریم همراه بااز آن عینیت زندگی را 

 ودر نظر گرفت که نمودی پدیداری  ،مانند نمود، نمایش و تصوری دیگر از همان عینیت مورد توجهبازتاب را باید 

گرچه در مقدمات و در بحث های مربوط به اسپینوزا دیدیم که شناخت بازتابی، ارتقائی مفهومی از بازتاب  .داردمشخص 

میشود و در عین حال مانند بازتاب نوری  نوری است. که بجای عدسی های محدب و مقعر، تحلیل و ترکیب بکار برده

 را بازتاب نمیدهد بلکه ذات را نیز به صورتی اندیشیدنی حفظ میکند. اتجربی پدیدار ه-صرفًا ویژگی های حسی

به پرسش ، به کمک مارکس مگر میشود فرآیند ها را در اندیشه بازتاب داد را میتوانبنابراین پاسخ این پرسش لوکاچ که 

تبدیل کرد: مگر ممکن است بازتاب دیالکتیکی نظام و فرآیندهای مربوط به سرمایه را در بازتابی ، کاچدیگری از لو

 اندیشیده بنام کاپیتال ثبت کرد؟

ندارد، پ مفهوم مطلق میاز را پدیداری  یمادهستی بحث انگلس این است که برخلاف نظر هگل که خلاصه  به هر حال

 هستی مادی هستند. ی ازهائ ، بازتابمفاهیم

 ه عکسب از مفهوم شروع می کند و به هستی مادی میرسد، مارکسایده باورانه، اگر هگل روش دیالکتیکی را در نتیجه 

 از هستی مادی شروع می کند و به همتایی )مدلی( مفهومی از آن میرسد. ماده باورانه، آن را

تعیین گری، منشاء دیدر این سطح عام از انتزاع، یکی که  نتیجه گیری بالا، پاسخی به این بحث اصلی و کلیدی است

بازتاب  ،درست میگوید و مفاهیم یا مارکسدر اینجا . روش دیالکتیکی باید از آن شروع کند که است و اصلی کننده

 در این سطح از انتزاع و هستی مادی هستند یا هگل درست میگوید و مفاهیم مطلق، سرچشمه هستی مادی هستند

ن ها و و افزودن تعیُ ترکیب ،روشن کنیمشناخت  درروش دیالکتیکی  نحوه کاربرداست که باید تکلیف مان را در 

 میکند. پیچیده ترآن را این بحث، فقط  بهدیگر، مجهول های 

هستی از ( )فرآیندیچیزی  ازو  وارونه کرداین است که روش دیالکتیکی را باید از نظر مارکس  این بحثنتیجه  خلاصه

ه وارونه کردن )البت از آن رسید.یعنی بازتابی دیالکتیکی و به پدیداری مفهومی )مشخصی اندیشیده(  مادی شروع کرد

فقط به روش منحصر نیست بلکه در کاربرد هر منطق دیالکتیکی باید به شیوه ای اسپینوزائی، مبانی مادی را اساس 

 ان تهی دوری گزید.(قرار داد و از مجردات می
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مفهوم بازتاب و سطوح دیگر انتزاع که موضوع اصلی بحث  تاریخچهانگلس، بحث را به زیر سوال بردن اما اگر لوکاچ، با 

در ی، در اشاراتی به روش دیالکتیک ،رگسطوح دیاشاره ای به  کوچکترینبدون نیز مارکس  کشاند، می انگلس نبوده

ر همین دبحث مارکس  این بهبه جای اینکه لوکاچ ولی  .مانند انگلس رفتار کرده استهمین سطح از مفهوم بازتاب، 

عوض  و« بد فهمی»و در عمل با تیجه در نو غیره میرود و افلاطون ل مثُو  یکانتدوگانگی سراغ ، بپردازد نیز رابطه

 .ه استدبررا به حاشیه حرکت از عین به ذهن نقطه شروع  تکیه گاه مادی و اصلی شناخت، یعنیبحث  کردن موضوع،

 

 مارکس و بازتاب

نوان پایان به ع ،چاپ دوم آلمانی جلد اول کاپیتالمعروف از پس گفتار  ،که چون آفتابی است دلیل آفتاب نقل قول زیر

 :بخش بحث بازتاب آورده می شود

متفاوت باشد. دومی باید مطالب را با جزئیات مناسب، روش پژوهش با  شکل نظرباید از  )بازآفرینی(، البتهارائه روش »

رکت . تنها پس از انجام این کار ، حرا رد یابی کند توسعه، پیوند درونی آنهاهای گوناگون برای تجزیه و تحلیل شکل 

ایده  وینحبه مادی اگر این کار با موفقیت انجام شد، اگر زندگی موضوع  شود. روشنواقعی می تواند به اندازه کافی 

جربی در برابر ا تساختی پیشصرفاً ما  کهممکن است به نظر برسد آنگاه ، بازتاب می یابدآینه آنچه که در یک آل مانند 

 داشته ایم.مان 

رآیند هگل، ف نزدآن است. )وارونه مستقیم( وارونه درست ، بلکه فرق دارد ،هگلبا روش من، نه تنها  یروش دیالکتیک

میورژ دتحت نام ایده به یک موضوع مستقل تبدیل می کند، که او حتی آنرا تفکر،  فرآیند زندگی مغز انسان، یعنی

عکس، برای من، ایده آل چیزی غیر ه جهان واقعی است و جهان واقعی فقط شکل پدیداری ایده است. بیورگوس( دم)

 (۴۵) .«شده است مادی نیست که توسط ذهن انسان بازتاب و به شکلهای تفکر تبدیل جهاناز 

گو ها ال از ایده ،ساخت و ساز جهان که دراست  طبیعت معمار و سازنده یخدانام  ،یوناطافلدیدگاه در دمیورژ توضیح: 

 .ایده بر مادهمتافیزیک و بنابراین کنایه ای است از تقدم و حاکمیت  گیرد. می

 

 انگلس اصلی بحث

همراه نویس،  پی یک در ،انگلس، فلسفه کلاسیک آلمانیکتاب لودویگ فوئرباخ و پایان ( تاریخ و طبیعت) ۲بخش در 

انه انقلابی روش شناسنوع آوری  متعاقب آن، به .«مارکس یک نابغه بود» :اعلام می کند با سخنانی مملو از فروتنی

راروی(، ترکیب )فدر این . اشاره میکند ،تازهگرایش یک  و ایجاد و ماده باوریهگل  دیالکتیکترکیب  ، یعنیمارکس
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رد )در مو ماده باورانه بکار میگیرد.دیالکتیک او را با حذف جنبه های رازآمیز آن، ایده باوری هگل،  نفی با مارکس

 ( (۴۱فروتنی های انگلس مراجعه شود به بند الف منبع )

مفهوم مطلق و روح شروع کرده و به طبیعت و تاریخ ایده آل هائی چون روش دیالکتیکی را از ، گر هگلا ،به این ترتیب

 میرسد. رسیده است، مارکس به عکس از هستی مادی آغاز میکند و به آگاهی از این هستی مادی 

قرار  ،جدا از ماده است و در متافیزیک و روحی که پیش از ماده وجود داشته ،هگل دچار این توهم است که ذات ماده

در حالیکه نزد مارکس، این وم و روح است که از خود بیگانه و به پدیدار تبدیل شده است. نزد هگل، این مفه دارد.

 است. تبدیل شده باورانهبه افکار ایده  هستی اجتماعی است که از خود بیگانه و

تیکی دیالکدرک ندارند و  یاصالت ،، ایده، مفهوم و یا روحای که مارکس بنیان گذار آن استدر گرایش تازه بنابراین 

 .استماده مبنا قرار دادن مبتنی بر  )طبیعت و تاریخ( مادی هستی

ه اجتماعی، در نامعامل اقتصادی در عرصه هستی  یرانحصاانگلس حتی در پاسخ به ادعای غلط نقش یک سویه و 

نامه  ایناز این نیست که عامل اقتصادی تنها عامل است.  ،و او تاکید میکند که منظور مارکس ژوزف بلوک،ای به 

لوکاچ  .، یعنی عامل ذهنی نقشی مهم دارنداجتماعیو افکار آگاهی مانند  ،عوامل دیگر گرفت که نتیجهمیتوان انگلس 

  :او اشاره هم نمیکند تاکید هایحتی به این 

عامل تعیین کننده ی نهایی در تاریخ است. نه مارکس  ،تولید زندگی واقعی بازبر اساس درک مادی از تاریخ، تولید و »

ها و بگوید که عامل اقتصادی تن عوض کنداگر کسی این مطلب را  بنابرایناز این ادعا نکرده ایم. غیر  رگزو نه من ه

 (۴۱. )«...تبدیل کرده است پوچو  انتزاعی ،اعامل است موضوع را به یک عبارت بی معن

و وق العاده فکری فانگلس از هر نظر، همواره پشتیبان مارکس بوده است و در بسیاری از موارد، نزدیکی و فراموش نکنیم که 

در ه لوکاچ کاساساً آن هائی نیست  ها ، یکسان نبوده است ولی این تفاوتباهم داشته اند. با این حال نظرات این دوبی نظیری 

از ار طوری اینکه یک روزنامه نگ از مارکس در نامه ای به انگلست که جالب اس. شته استپنداباره طبیعت و روش دیالکتیکی 

 ( ب۴۱) ، تعجب کرده است.یک نفر هستند گویاکه این دو نام برده است 

 

 هستی مادی، تعیین کننده آگاهی است

 :است مارکس و انگلس ایدئولوژی آلمانیعبارت زیر از سه 

ی این زبان زندگ-تولید ایده ها، پنداشتها و آگاهی، در آغاز به طور مستقیم با فعالیت مادی و مراودهٌ مادی انسانها »

در هم تنیده شده است. ادراک، تفکر و مراودهٌ ذهنی انسانها در این مرحله هنوز برآیند پالایش یافته مستقیم  -واقعی 
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در مورد تولید ذهنیات نیز آنچنان که در زبان  سیاست، حقوق، اخلاق، دین، رفتار مادی آنان جلوه می کند. همین امر 

انسانها تولید کنندگان پنداشتها، و ایده های خودشان مابعدالطبیعه و جز آن، در هر قومی ابراز می شود، صادق است. 

ب با لدشان و مراودهٌ متناسهستند، البته، انسانهای واقعی و فعال، که فعالیت شان مشروط است به تکامل نیروهای مو

این نیروها تا دورترین شکلهایش. آگاهی هرگز نمی تواند چیزی جز هستی آگاه باشد، و هستی انسانها فرایندـ زیست 

 ۴۹۲ص  (۴۲-۴) .«واقعی آنان است

ده های انسانها به موازات تکامل تولید مادی شان و مراوده مادی شان، جهان واقعی شان و نیز تفکّرشان و فرآور»

را تغییر می دهند. این آگاهی نیست که زندگی را تعیین می کند، بلکه زندگی است که آگاهی را تعیین می  نتفکّرشا

 ۴۹۵ص  (۴۲-۴. )«کند

 همزمانجامعه است،  حاکمطبقه ای که نیروی مادی یعنی  است. اندور آنحاکم  ، عقایدانهر دوردر حاکم طبقه عقاید »

 در اختیارز نیرا تولید ذهنی  وسایل همزماندارد، در اختیار تولید مادی را  وسایل. طبقه ای که هستن نیز آ حاکمنیروی فکری 

ایده آلی  حاکم، بیان . عقایدشودمیمشروط آن  به، به طور کلی ندارندتولید فکری  وسایلعقاید آنهائی که در همان حال ، دارد

 ۲۱ص (۴۲-۲) «.از روابط مادی مسلط، روابطی که آن طبقه را حاکم کرده است، بنابراین عقاید سلطه آن است است

میتواند به دگرگونی در  ،آگاهیدر پراکسیس، اما  .هستی مادی استمنشاء آگاهی، انگلس، هم نزد مارکس و هم نزد 

آن  ،که هستی مادیاست ضرورتی محدود و مشروط به  مادی، این دگرگونیبا این حال، این هستی مادی گذار کند. 

مین دلیل به ه .آگاهی را تعیین میکند ذاتدر تحلیل نهائی این هستی مادی است که  پس. میکندتعیین ممکن و را 

است که دوران معاصر، دوران سرمایه داری نام دارد، چرا که ذات این دوران در وجه تولید سرمایه داری نهفته است و 

، نگ سیاسیرنگارپدیدار های تعیین کننده نهائی همه همچنان دگرگون نشده باشد،  اتتا هنگامی که با انقلاباین ذات 

 .است و حافظ آن این دورانناشی از ی و نظامی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگ

جه و کانون توکه ضرورت های هستی اجتماعی را اساس  از مارکس است یمعروف سرانجام پایان بخش این نقد عبارت

 نابراینب میکند. ی مادیآزادی اندیشه را متعین و معطوف به شناسائی و درک این ضرورت ها و قرار میدهدو دگرگونی 

ن ضرورت توان ایدقیقتر بهرچه به بیانی دیگر . است آن هادگرگونی و پیش نیاز لازمه  آن هااز دقیق شناخت و آگاهی 

ر آنها دفعالانه مداخله  برایی و مطمئن تر آمادگی و قابلیت بهتربه ، شناسائی کردو فرآیند های دگرگونی آن ها ها 

و اساس  یباور ایده و آوانتوریسم راده گرائیشیفتگی رازآمیز ا گرفتاریا ممکن است که یر اینصورت غدر  .درسیتوان می

 :شدضرورت شناخت  ارتباط باو بی کلیشه ای پراکسیس باری به هر جهت قرار دادن آگاهی آزادانه و یا 

 «.میکندعیین را ت آگاهی شاناجتماعی آنهاست که  هستی، بلکه میکندرا تعیین  هستی شانها نیست که  آگاهی انسان»

(۴۳) 
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 اصلی ماخذ ها و منابع

(۱) 

 ۶۳۳۳-تهران-محمد جعفر پویندهزنده یاد برگردان -  جورج لوکاچ-تاریخ و آگاهی طبقاتی

Georg Lukács, History and Class Consciousness Studies in Marxist Dialectics 

https://monoskop.org/images/3/3b/Lukacs_Georg_History_and_Class_Consciousness_Studies_in_Marxist_Dialectics.pdf 

Georg Lukács 1919-1923 History & Class Consciousness 

https://www.marxists.org/archive/lukacs/works/history/ 

Geschichte und Klassenbewusstsein 

https://coghnorti.files.wordpress.com/2010/08/lukacs-geschichte-klassenbewusstseinocr.pdf 

 

(۲) 

 ویسندهاز همین ن «، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس ویراست دومبه روش شناسی یکپارچهرویکردی »رجوع شود به 

 

(۶) 

 پایانینکته  -بند ]س[عبارت پایانی در (، ۴) منبع –الف ( ۳)

 رویکردی نظام مند به تکامل هستی -]ج[بند  ، (۴)  منبع – ب (۳)

  دیالکتیک ]ذات، پدیدار[ و گذار پدیدار ها به یکدیگر تا بند ]ث[ -]ت[بند   ،(۴منبع  ) – پ( ۳)

 نظامهای سوژه ای  .۵بند عد از تا ب هستیرویکردی نظام مند به تکامل  -]ج[بند ،  (۴منبع  ) – ت( ۳)

 ملاحظاتی در روش شناسی -]ژ[بند   ،(۴منبع  ) – ث( ۳)

 

(۴) 

 

https://monoskop.org/images/3/3b/Lukacs_Georg_History_and_Class_Consciousness_Studies_in_Marxist_Dialectics.pdf
https://www.marxists.org/archive/lukacs/works/history/
https://coghnorti.files.wordpress.com/2010/08/lukacs-geschichte-klassenbewusstseinocr.pdf
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 :آخر فصل پنجم از جلد یک کاپیتالمقایسه سرمایه دار با پروانه:  – الف

Capital Vol 1 chapter 5 Penguin p 269 

https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/Capital%20-%20Vol.%201%20Penguin.pdf 

 

Capital Vol 1 Chapter 5: Contradictions in the General Formula of Capital 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch05.htm 

 همان کتاب بالا )پنگوئن(مقایسه معمار با زنبور عسل.  –ب 

Capital Vol 1 chapter 7 Penguin p 284 

  ۴و  ۶بخش  کالا ۶همان کتاب بالا )پنگوئن( فصل  –پ 

Capital Vol 1 chapter 1 Penguin pp 125-137 

 

(۶) 

https://oll.libertyfund.org/pages/marx-k1-1890 

Das Kapital 1 4th edition p 28 

http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/2756/Kapital1-4thedition.pdf 

https://oll.libertyfund.org/title/marx-capital-a-critique-of-political-economy-volume-i-the-process-of-capitalist-production 

 

https://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/cap1.pdf 

 

(۵) 
ه زندگی چرخ، مشابه با «دگردیسی سرمایه»فرمول می نویسد مارکس از در مقدمه جلد دوم کاپیتال، نیز ارنست مندل 
رمایه س این قرار است:  ائی که سرمایه به خود می گیرد ازشکل ه کرده است.استفاده  ،پروانه« شفیره « پروانه از لارو 

 لیپوو بازگشت به سرمایه کالائی سرمایه « سرمایه تولیدی « پولی 
 

Capital Vol 2 Penguin p18 

https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/Capital%20-%20Vol.%201%20Penguin.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch05.htm
https://oll.libertyfund.org/pages/marx-k1-1890
http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/2756/Kapital1-4thedition.pdf
https://oll.libertyfund.org/title/marx-capital-a-critique-of-political-economy-volume-i-the-process-of-capitalist-production
https://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/cap1.pdf
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https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/Capital%20-%20Vol.%202%20Penguin.pdf 
 

(۱) 

 از جلد سه کاپیتال  ۲۳در فصل  در مورد ذات و پدیدار عبارت مارکس

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm 

 

 (۸) 

https://oll.libertyfund.org/pages/marx-k1-1867 
 
Kapital v 1 1867 p 200 
http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/2755/Kapital1_1867.pdf 
 

(۵) 

 لندن: ۶۳۱۳ژوئن  ۴۴نامه مارکس به انگلس به تاریخ  -الف

Marx to Engels, in Manchester, London 22 June, 1867 

https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Friedrich_Engels,_June_22,_1867 

  -ب

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch11.htm 

https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band23.pdf 

p327 

(۱۱) 

 :۶۳۵۳ مه ۳۶ –لندن لاسال نامه مارکس به 

https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/Capital%20-%20Vol.%202%20Penguin.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
https://oll.libertyfund.org/pages/marx-k1-1867
http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/2755/Kapital1_1867.pdf
https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Friedrich_Engels,_June_22,_1867
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch11.htm
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band23.pdf
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Marx to Ferdinand Lassalle in Berlin, 31 May 1858 

https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Ferdinand_Lassalle,_May_31,_1858 

 

(۱۱) 

 :روش دیالکتیکی اصلی منابع

 -الف

 کارل مارکس –روش اقتصاد سیاسی  – ۳بخش  –فصل یک  –گروندریسه 

1857 Grundrisse ch01 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm#loc3 

، و بعد من می توانم بوسیله تعُین استکل این از  از جمعیت شروع کنم، که برداشتی آشفته بودین، اگر قرار بنابرا»

رین تر پیش روم تا به ساده ت سادههای  مجردبیشتر، با تحلیل به سمت مفاهیم هرچه ساده تر، از مشخص تصور شده و 

از آنجا، از مسیری که آمده ام گام به گام برگردم تا اینکه سرانجام دوباره به جمعیت برسم، اما این بار  .تعیُن ها برسم

سیر طول مدر »...«، بلکه به عنوان کلیتی غنی از بسیاری از تعیُن ها و روابطاز یک کل آشفتهبرداشتی نه به صورت 

، )انضمامی( مشخص کلیت این»...«پیش میرود اندیشیده سمت بازسازی مشخصبه  های مجرد نتعیُ )ترکیب( گشت،رب

 .«اندیشه استدر اندیشیده و مشخصی  کلیتی

 -ب

 کارل مارکس -۶۳۳۳ آلمانی گفتار چاپ دوم سپ – ۶جلد  کاپیتال

Karl Marx Capital V1 1867 Afterword to the Second German Edition 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p3.htm 

 پژوهش )اشاره مارکس به روش تحلیلی روشبا  ستیبای)اشاره مارکس به روش ترکیبی است(، ارائه  روشکه البته »
ضوع مورد موآنها را  تکاملمختلف های  شکلو جزئیات باید  گرتحلیلپژوهش، . در ته باشدداششکل تفاوت در  است(،
 میتوان که  استکار  از این و مشخص کند. تنها پس دنبالرا  هانآو پیوند درونی  جمع آوری و تجزیه تحلیل کند بررسی
وضوع م زندگی و دشبا موفقیت انجام کار . اگر این دادارائه به صورت درستی [ را بررسیواقعی ]موضوع مورد  حرکت

 .«مروبرویی پیشینیبا یک بازسازی که  ، آنگاه ممکن است پیدا کرد ی اندیشیدهمورد بررسی، بازتاب

https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Ferdinand_Lassalle,_May_31,_1858
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm#loc3
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p3.htm
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 و نیز

https://wikirouge.net/texts/en/Capital,_Volume_I/00/Prefaces_and_Afterwords#1873:_Afterword_to_the_Second_German_Edition_.28Marx.29 

 

 -پ

 ۶۹۹۳سال چاپ -۶۳۱-۶۳۱مایکل فورستر ص -روش دیالکتیکی هگل-پنجممقاله 

The Cambridge Companion to Hegel 

http://pavroz.ru/files/camcomhegel.pdf 

 

 -ت

 ۲۱۶-۳۹۵بند های  –فلسفه هگل 

W. T. Stace- The Philosophy of Hegel Dover Press 1955 

https://archive.org/details/W.T.StaceThePhilosophyOfHegelDoverPress1955 
 

 -ث

 : ایده مطلق۳ایده شناخت و  ۴: زندگی :۶فصل  :ایدهبخش سه : دکترین مفهومعلم منطق هگل: 

 ۶۱۳۲تا  ۶۱۳۳بند های   :شناختایده  -۴فصل 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_775 

 ۶۳۶۴تا  ۶۳۱۱بند های  :)الف( شناخت تحلیلی ایده شناخت: -۴فصل 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_786a 

 ۶۳۳۶تا   ۶۳۴۱بندهای  :تعریف-)ب( شناخت ترکیبیایده شناخت:  -۴فصل 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_794 

 ۶۳۲۴تا  ۶۳۳۴بند های  :تفکیک-)ب( شناخت ترکیبیایده شناخت:  -۴فصل 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hl800.htm 

 ۶۳۱۴تا  ۶۳۲۳بند های  :قضیه-شناخت ترکیبی)ب( ایده شناخت:  -۴فصل 

https://wikirouge.net/texts/en/Capital,_Volume_I/00/Prefaces_and_Afterwords#1873:_Afterword_to_the_Second_German_Edition_.28Marx.29
http://pavroz.ru/files/camcomhegel.pdf
https://archive.org/details/W.T.StaceThePhilosophyOfHegelDoverPress1955
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_775
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_786a
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_794
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hl800.htm
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https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hl806.htm 

 ۶۳۱۲ تا ۶۳۱۳بندهای 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_806 

 ۶۳۶۳تا  ۶۳۳۶بندهای  :ایده مطلق -۳فصل 

Hegel’s Science of Logic-The Absolute Idea §1781-§1817 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlabsolu.htm 

 

 ۳۵۳-۱۳۹ص  : علم منطق هگلاز کتاب  نیزو 

G. W. F. HEGEL- The Science of Logic pp 689-753 

https://academiaanalitica.files.wordpress.com/2016/10/georg_wilhelm_friedrich_hegel__the_science_of_logic.pdf 

 

 ۶۳۳۱منطق در سال  نشنامهرانی های هگل درباره دایادداشت هائی از سخن

Lecture Notes on Hegel’s Encyclopedia Logic [1830] 

https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/943/HSH00017.pdf 

 

 (۴۴۹تا  ۴۴۳)به خصوص  ۴۳۹تا  ۴۴۳بند های  :وتاه هگلکمنطق 

Part One of the Encyclopedia of Philosophical Sciences: The Logic 

https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/943/HSH00017.pdf 

 

(۱۲) 

 ندهاز همین نویس «انقلابیفراروی از فلسفه به روش شناسی »در چرخه ]شناخت، پراکسیس[ بخش  رجوع شود به

 

(۱۶ ) 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hl806.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlidea.htm#HL3_806
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/hlabsolu.htm
https://academiaanalitica.files.wordpress.com/2016/10/georg_wilhelm_friedrich_hegel__the_science_of_logic.pdf
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/943/HSH00017.pdf
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/943/HSH00017.pdf
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 شبه مارکسیست های غربی پی نویس

The Dialectics of Nature and Marxist Ecology, John Bellamy Foster 
https://johnbellamyfoster.org/book-chapter/dialectics-nature-marxist-ecology 

 

(۱۴)  

 نبردی نقادانه علیه ماده باوری فرانسوی-خانواده مقدس

Holy Family: Critical Battle against French Materialism, p172 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/holy-family.pdf 

 

 

 

(۱۶) 

 فرانسیس بیکن -ارغنون نو (۱۶.۱)

Novum Organum [1620] pp 38-39 

http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/1432/Bacon_0415_EBk_v6.0.pdf 

 

 (۱۶.۲)  

Anti Duhring p 12-13 

https://marxists.architexturez.net/archive/marx/works/download/pdf/anti_duhring.pdf 

Anti Duhring p 27 
https://ia800304.us.archive.org/0/items/antidhringherr00enge/antidhringherr00enge.pdf 

Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring) pp 20-21 
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2013/07/engels-anti-d.pdf 

 
The Violence of Impediments 

https://johnbellamyfoster.org/book-chapter/dialectics-nature-marxist-ecology
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/holy-family.pdf
http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/1432/Bacon_0415_EBk_v6.0.pdf
https://marxists.architexturez.net/archive/marx/works/download/pdf/anti_duhring.pdf
https://ia800304.us.archive.org/0/items/antidhringherr00enge/antidhringherr00enge.pdf
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2013/07/engels-anti-d.pdf


Tajrishcircle.org 
 

71 
 

https://warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/modules/hi203/group2/bacon.pdf 

https://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=senproj_s2017 

 

 ارغنون نو ۲۹ صفحه (۱۶.۶)

Novum Organum [1620] p 49 

http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/1432/Bacon_0415_EBk_v6.0.pdf 

 

 (۱۶.۴) 

 . ۶۱۹صفحه  – داروینزندگی نامه چارلز 

The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882 pp 109 

https://www.pnas.org/content/106/Supplement_1/10033 

 

(۱۶.۶) 
 در باره بیکن:

Francis Bacon: 

https://iep.utm.edu/bacon 

 

(۱۵) 

 اخلاق )اسپینوزا( -۱

 اصول فلسفه دکارت )اسپینوزا( -۲

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2019/08/spinoza-complete-works-2002.pdf 

https://www.pdfdrive.com/benedictus-de-spinoza-the-collected-works-of-spinoza-complete-digital-edition-d194560983.html 

 

https://warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/modules/hi203/group2/bacon.pdf
https://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=senproj_s2017
http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/1432/Bacon_0415_EBk_v6.0.pdf
https://www.pnas.org/content/106/Supplement_1/10033
https://iep.utm.edu/bacon
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2019/08/spinoza-complete-works-2002.pdf
https://www.pdfdrive.com/benedictus-de-spinoza-the-collected-works-of-spinoza-complete-digital-edition-d194560983.html
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(۱۱ ) 

 ۶۱۴۳  - گالیله: سنجشگر

Galileo Assayer pp 4 

https://web.stanford.edu/~jsabol/certainty/readings/Galileo-Assayer.pdf 

 

(۱۸) 

 اسپینوزا -( )اصلاح فاهمه شناخت بهبود 

Treatise on the Emendation of the Intellect pp 1-30 

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2019/08/spinoza-complete-works-2002.pdf 

https://www.axiospress.com/wp-content/uploads/Spinoza-with-Additions-and-Deletions-for-Website.pdf 

 

(۱۵) 

 اسپینوزا عدسی ساز

Spinoza: Lens Maker 

https://louiseboscacci.files.wordpress.com/2016/01/1_louise_boscacci_spinoza_lens_maker_120915_boscaccipublications2015.pdf 

 

 

(۲۱) 

 
 انگلس در مقابل مارکس؟ پال بلک لج  برگردان نیکو پورورزان 

 ۳۱-۳۳صفحه  -الف 

  ۶۱و  ۶۵صفحه  -ب 

https://newprocess2010.files.wordpress.com/2020/08/marx-engels-1.pdf 

https://monthlyreview.org/2020/05/01/engels-vs-marx-two-hundred-years-of-frederick-engels/ 
 

https://web.stanford.edu/~jsabol/certainty/readings/Galileo-Assayer.pdf
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2019/08/spinoza-complete-works-2002.pdf
https://www.axiospress.com/wp-content/uploads/Spinoza-with-Additions-and-Deletions-for-Website.pdf
https://louiseboscacci.files.wordpress.com/2016/01/1_louise_boscacci_spinoza_lens_maker_120915_boscaccipublications2015.pdf
https://newprocess2010.files.wordpress.com/2020/08/marx-engels-1.pdf
https://monthlyreview.org/2020/05/01/engels-vs-marx-two-hundred-years-of-frederick-engels/
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 ۶۳۵۱ اوت یکم تاریخ به انگلساز نامه مارکس به 

Marx and Engels, Collected Works, vol. 40, 63–64 August 1, 1856 
https://mltheory.files.wordpress.com/2017/06/mecwsh-40_1.pdf 
 

 -پ 
4 The Dialectics of Nature and Marxist Ecology, John Bellamy Foster, p51 
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230583818_4 
 
John Bellamy Foster p412 
https://johnbellamyfoster.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Marxism_in_the_Anthropocene.pdf 
 
http://www.biolinguagem.com/ling_cog_cult/levins_lewontin_1980_dialetics_reductionism_ecology.pdf 

https://athens.indymedia.org/media/upload/2016/09/02/LEWONTIN_-_THE_DIALECTICAL_BIOLOGIST.pdf 

https://zajednicko.org/mreznabibliografija/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/John-Bellamy-Foster-Marxs-Ecology_-Materialism-and-Nature-Monthly-Review-Press-2000.pdf 

 

 (۲۱) 
 .انگلس پیش از انتشار کتاب آنتی دورینگ، تمام آنرا برای مارکس خوانده بود

Anti Duhring -preface 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/preface.htm 

 

(۲۲) 

G. Lukács and His Criticism of Marxism (wsws.org) 

https://www.wsws.org/en/special/library/essays/1924/deborin-lukacs-engels.html 

Marx, Contribution to the Critique of Political Economy 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Contribution_to_the_Critique_of_Political_Economy.pdf 

(۲۶) 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/reflection 

 

https://mltheory.files.wordpress.com/2017/06/mecwsh-40_1.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230583818_4
https://johnbellamyfoster.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Marxism_in_the_Anthropocene.pdf
http://www.biolinguagem.com/ling_cog_cult/levins_lewontin_1980_dialetics_reductionism_ecology.pdf
https://athens.indymedia.org/media/upload/2016/09/02/LEWONTIN_-_THE_DIALECTICAL_BIOLOGIST.pdf
https://zajednicko.org/mreznabibliografija/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/John-Bellamy-Foster-Marxs-Ecology_-Materialism-and-Nature-Monthly-Review-Press-2000.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/preface.htm
https://www.wsws.org/en/special/library/essays/1924/deborin-lukacs-engels.html
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Contribution_to_the_Critique_of_Political_Economy.pdf
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/reflection
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(۲۴) 

 ( ۳۳-۳۳صفحات )ایدئولوژی آلمانی، اثر مارکس و انگلس، مترجم: زوبین قهرمان  - ۴۲-۶

 رویز بابایی،ترجمه پکارل مارکس، فریدریش انگلس و گئورگی پلخانف، لودویک فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی،  - ۴۲-۴

 (۳۶۲-۳۶۱)صفحات  تهران ۶۳۳۱نشر چشمه تابستان  چاپ سوم

 (۱۴-۱۳صفحات )تیرداد نیکی کارل مارکس و فریدریش انگلس، ایدئولوژی آلمانی، ترجمه:  - ۴۲-۳

۴۲-۲ - 

Die deutsche Ideologie p 46 
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band03.pdf 

 

 (۲۶) 

 کارل مارکس -۶۳۳۳چاپ دوم آلمانی  رپس گفتا – ۶کاپیتال جلد -الف

Afterword to the Second German Edition, Karl Marx, Capital Volume One, 
1873 

https://www.marxists.org/subject/dialectics/marx-engels/capital-afterward.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p3.htm 

http://www.kapitalfarsi.com/f00/pishgoftar-2.htm 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/reflect1.htm 

https://www.marxists.org/history/etol/writers/healy/1986/07/1-contradiction.html 

 

 

 ۶۳۹۱ کنامه انگلس به ژوزف بلو (۲۵)

Engels to Joseph Bloch in Königsberg 
London, 21-[22] September 21, 1890 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21.htm 

https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band03.pdf
https://www.marxists.org/subject/dialectics/marx-engels/capital-afterward.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p3.htm
http://www.kapitalfarsi.com/f00/pishgoftar-2.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/reflect1.htm
https://www.marxists.org/history/etol/writers/healy/1986/07/1-contradiction.html
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21.htm
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(۲۱)  

 در نقد اقتصاد سیاسی سهمی پیشگفتار

Preface 

A contribution to the Critique of Political Economy 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm 

 

(۲۸) 

https://io9.gizmodo.com/darwin-predicted-this-animals-existence-decades-

before-1703223208 

(۲۵) 

 نویسنده از همین «تالنکته کاپی نکژ فهمی موشه پوستون از محوری تری»مطلب رجوع شود به 

 

 ۱توضیح 

 بکار رفته اند: در این نوشته واژه های زیر به یک معنا

  ، مشخصهویژگی، تعیُن

 مشخص، انضمامی

 تجرید، انتزاع

 مجرد، انتزاعی

 ترکیب، سنتز

 ۲توضیح 

 و برای نقل قول های درون نقل قول ها از دو پرانتز ))(( استفاده شده است.»« برای نقل قول ها از علایم 
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