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 رو�کردی �کپارچه به
 )۲ستو�را (شناخت و پرا�س�س ،د�ال�ت�ک ،روش شنا�

 گردآوری و تدو�ن: م. صال�    ۱۳۹۸ ت�ی  ۱۰

 
 در استادە هوا، تین گرم،   ،همچو ورم کردە هست شب، 

  . گمشدە ای راهش را    ،ن� بیند ا�ر   ،هم از ین روست
 ن�ما یوشیج

ن  در مطالب، (فهرست  : نوشتهاین اص� گرا�ش هدف و    )قرار داردآخر منت
، انواع تضاد ،از روش شنا� ،شناخت به�ت  -  ن�ن
)، ذات، نمود، ک�ف�ت، کم�ت تج��ه ،تج��د تع��ف  - ن  روش د�ال�ت�� و ، ترک�ب (سن�ت
 عام روش شنا�  از خاص تفک�ک روش شنا�  -

گ
 م��وطهکار�ردی آن به حوزە  ذایت و وا�ست�

 موجود �ا ممکن �تق��ب واقعت مثابهمدل به  �ایب ارز  -
، با   نظام مند طبقه بندی  -  گذارمراحل   ،تج��هکار�رد تکامل هسیت
ە گذار آنها ها تج��ه چرخه چرخه های تکام� و   بهمار�یچ تکام�تج��ه  -  به مراحل و زنج�ی
 تار�ــــخ در د�ال�ت�ک او�ژە و سوژە کار�رد های پنجگانه و  نظامبه تکامل اجتما� تج��ه  -
 کار�رد روش د�ال�ت�� در شناخت، پرا�س�س و  د�ال�ت�ک شناخت -
 نظری پرا�س�سنقش اسا� و ، حل مسئله بازتاب تفک�ک پرا�س�س نظری از عم�و تج��ه  -
 های اجتما� ن��ننظامدر  پرا�س�س عم�] => پرا�س�س نظری => چرخه [شناختکار�رد   -
 از زاو�ه روش شنا� مرحله کنوین تار�ــــخ جهان رتبط با مکاسیت های   از  یی هاپرسش  و  نقد  -
 
 

 ن�ف -[الف]  
� �افت م�شود که ن�ن نام آنانواع و ها د�ال�ت�ک و طبقه بندی تحل�ل  ،در پژوهش ، فصل مش�ت

هر تمایز، تفاوت، فاصله،  هتضاد، ب و مجرد ت��ن �ا عام ت��ن مفهوم د�ال�ت�� است. ن�ن  ،دارد. ن�ن 
، دوری، بازتاب، دافعه متقاب�،  رابطه�ا  و  ، تبد�ل، انتقالدگرگوین  تقابل،ضد�ت،  ،جاذبه-جدایئ

، جدایئ  مستقل  هم. د نا پذیرناطالق � شود که دو سوی آن، ضمن رابطه با هم، مجزا هستند، جفیت
در حفظ م�کنند. �کد�گر را هم �کد�گر را ن�ن م�کنند و هم  از �کد�گرند و هم وا�سته به همد�گرند. 

 . هستند  هم با هم هستند وهم یب همتا هستند و هم �� هستند. (�ا چند)  هم دو  ،سادە ت��ن شکل
انگار که هم درخود و برای خود، هسیت دارند و هم  . به هم هستند و هم وا�ستهاز هم هم مستقل 

 هسیت دارند.  ،در د�گری و برای د�گری و فراتر از آن باهم
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 از 
گ

ت و �ا  ن�ن ها،دسته بزر�  وحدیت از ک��
گ

 چندگان�گان�
گ

) ها  �
گ

ن چندگان�  در عنی
گ

که   ستا (�گان�
مانند تج��ه کل به اجزا  �ا ترک�ب اجزا در �ک کل تضاد �ک و چند و ن�ن چند در�ک و �ک در چند را  

اع و �ا  ن  از چند ان�ت
گ

. نمونه هایئ خاص از اینها دو گانه ها ی د د�را در آن در �ک عام و بعکس و�ژ�
ن د�ال�ت�� هستند که در اصل چند آنها، به دو  می�ابد و سه گانه ها ی د�ال�ت�� هم، جز سو�  تعنیّ

ن آنهاست.   دارند که عموما وحدت �ا سن�ت

، این نوشته،  در 
گ

 ،۱[ضد د�ال�ت��دوگانه  با دو سوی ن�ن (جفت های متضاد)، به منظور ساد�
]، حل ۲، ضد۱سه گانه د�ال�ت�� {[ضداز  آنها حل  اد و ضدا�شان دادە م�شود. برای نما�ش  ]۲ضد

وحدت �ا  ،بر دارد  را در  د اضدامشخ� است که  �تحل تضاد �ا کل فادە م�شود که درآن،تضاد} است
 است. و �ا نت�جه ترک�ب اضداد  و �ا ترکییب از اضداد  اد ضدا

ن  ] مرحله آخر =>...  ...  ... =>... =>۲=>مرحله۱مرحله[ مدلاز  ،مرحله ایبرای ن�ن (گذار) همچننی
ە ای که خاص لحظات �ا مراحل  �ک شکل خاص از  . استفادە خواهد شد �شت �هم است، زنج�ی

 . که مار���پ تکرار م�شود   چرخه تکام� استمراحل گذار، 

ن  جهت تع��ف سادە تر مطالب، ،در این نوشته  استفادە شدە است: از مدل های ز�ر ن�ی

 �ا> فرآوردە} ->[فرآیند]-ه{مواد اول�

 . }۲> مرحله- ]فرآوردە[ > -۱{مرحله

 انواع اص� تضاد: 

، ذات و  سه مقوله بهعلم ن ای تقس�منگرش ها، ، �� از علم منطق در  در ز�ر،  است. مفهوم  هسیت
از تضادها که اساس روش  �ا دو تا  مط�ح م�شود و از هر دسته �ک طبقه بندی تضاد ها براین اساس

 . د نبرجسته م�شو مط�ح و استوار است،  ها شنا� این نوشته بر آن

 (مت� به مفهوم) مفهو� دوگانه های متضاد . ۱

و �کد�گر  �کد�گر در رابطه اند  در این ن�ع تضاد که پ�چ�دە ت��ن آنهاست، دو سو بصورت مفهو� با 
 . را ن�ن م�کنند 

ن�ن خاص و هر  ،، عاممشخصن�ن  ،مجرد �عین  ،]عام ،خاص[و  ]مجرد ،مشخص[از جمله مفاه�م 
  . که در این نوشته، فراوان بکار گرفته م�شوند   خا� ن�ن خاص های د�گر است و به عکس
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 )ذات(مت� به  هیب واسط. دوگانه های متضاد ۲

تع��ف ��، تع��ف د�گری را نت�جه  �عین  نت�جه � دهند  �کد�گر را یب واسطه این حالت، ضدین،  در  
]، ماه�ت[شکل، محتوی]، [وجود،  مانند . م�دهد  ون]، []، [مثبت، من�ن ، ت]ذا، پد�دار [درون، ب�ی

.   ی �کو تضاد اجزا ]ء[کل، جز   کل با هم، مانند تضاد طبقایت

و شکل نمود  ،پد�دار  برابر  جوهر و محتوی در �کسو و در ماه�ت، ذات،  مفاه�م ،در این نوشته
  استفادە شدە است. 

ن   ب�ش�ت شکافته خواهد شد.      �س از آن در فصلهای تج��ه و  ]،ء[کل، جز تضاد همچننی

) یب رابطه بظاهر . دوگانه های متضاد ۳  (مت� به هسیت

]، [ک�ف�ت، کم�ت] تحل�ل و استنتاج � توان به از ط��ق  که  ، ن�سیت رابطه آنان یپ برد، مانند [هسیت
ورت، آزادی].  و  ورتکه تضاد   �ا [�ن ورت  آزادیو  �ن در آ�ا� حل م�شود �عین آزادی، درک �ن

ورت، آزادیاست {[  ]، آ�ا�}. �ن

اشارە } محدودە]، ک�ف�ت، کم�ت  {[محدودە و حل آن در  [ک�ف�ت، کم�ت]به تضاد  ،از این ن�ع 
 خواهد شد. 

 . ) خود، تضاد دارد ذات(ماه�ت خود را �شان م�دهد که با  ،و نمود های متفاویت ها هسیت در شکل 
،  در کل منطق را میتوان به این ترت�ب،  این تضاد در مفهوم حل م�شود.  ]، ماه�تسه گانه {[هسیت

 . کرد   طبقه بندیمفهوم} 

در این نوشته از چهار تضاد اص� ز�ر استفادە شدە است که سه تا ی اول را میتوان انوا� از تضاد  
[

گ
، چندگان�

گ
ت] �ا [�گان�  . و �ا بصوریت سادە [�ک، چند]، دا�ست [وحدت، ک��

 [مجرد، مشخص] که بصورت �سیب گام به گام [عام، خاص]، درخیت م�شود.  -۱

 گام به گام، درخیت م�شود. [جزء، کل]، که بصورت �سیب   -۲

، ذات را  پد�دار ]، پد�دار[ذات،  -۳ �کد�گر را به ترت�ب، ن�ن م�کنند و  گر،�د یو از سو ها از سویئ
ە انتقال   ها را م�سازند که میتواند چرخه ای باشد.  پد�دار این ن�ن دوم، زنج�ی

 [ک�ف�ت، کم�ت] -۴
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 د�ال�ت�ک [مشخص، مجرد] و [خاص، عام] -]ب[ 
اع، �� از اسا� ت��ن روش های سادە سازی است، که � آن با   ن کنار گذاردن و �ا ناد�دە تج��د �ا ان�ت

ن   های  گرفنت
گ

 �ا و�ژ�
گ

 های غ�ی م��وط، غ�ی مهم و �ا غ�ی الزم و حفظ و�ژ�
گ

�ا  از �ک معیین و�ژ�
مجرد حاصله، کل�ت مشخص، �ک مفهوم طبقه بندی شدە مجرد، ساخته � شود. مفهوم تعدادی  

د.  و � تواند اعضای مشخص ب�شماری را در  محدودییت ندارد  �عین تج��د، حرکت مفهو� از  برگ�ی
 مشخص به مجرد و �ا از خاص به عام � باشد. 

مشخص و کارگر  ،مثً� ا�ر شاه�خ و محمد، کارگران نقاش باشند، آنگاە، هر �ک از این دو، مفهو�
ن  ا�ر کارگر نقاش، مفهو� مشخص فرض شود، با  مجرد است. حال ،نقاش، مفهو� ناد�دە گرفنت

 مفهو� مجرد است � رس�م.  ،مشخصه نقاش، به کارگر که �سبت به آن
 و کارگر، عام است. به عبارت د�گر، هستکارگر نقاش، خاص   هستند،در اینجا شاه�خ �ا محمد، فرد  

: (خاص بودن) ) به لحظه خصوص�تمفهوم �ا لحظه فرد�ت:(شاه�خ �ا محمد کانون توجه ذهن از 
: (عام بودن) (کارگر نقاش بودن) و از لحظه خصوص�ت: (کارگر نقاش بودن) به لحظه عموم�ت

 بودن) حرکت کردە است.  (کارگر 
 

 در آنچه که در باال د�د�م، حرکت ذهن، با دو ن�ن (تضاد) مفهو� بر خورد کرد:  

ن مشخص و مجرد، �عین از ن�ن مشخص به مجرد رس�د�م. ۱  . تضاد بنی
 این تضاد را با دوگانه [مجرد، مشخص]، �شان م�ده�م. 

ن خاص و عام که از ن�ن (�ف نظر کردن از ۲  معیین از) خاص به عام رس�د�م.  . تضاد بنی
گ

 و�ژ�
 را با دوگانه [عام، خاص]، �شان م�ده�م.  این تضاد 

 ، عام]، [مشخص، مجرد] و [خاص همان فرد هست، از ادغام دوگانه هایآغاز�ن از آنجا�ه مشخص 
�ن و د�ال�ت�ک {[عام، خاص]، فرد}  بدست � آ�د.  }فرد]، عام، خاص{[ د�ال�ت��سه گانه   مهم�ت

 برآن استوار است. تضاد عام و  اسا� ت��ن مجموعه تضادهای مفهو� است که روش د�ال�ت��
ندە خاص در فرد حل م�شود ز�را فرد،  های تحل��،  شرو  بخشهای م��وط به. در استهر دو در�رگ�ی

، د�ال�ت��  . کار گرفته خواهد شد باین د�ال�ت�ک ، و پرا�س�س شناخت ،ترکییب

به صورت �شت �  های [مجرد، مشخص] و [عام، خاص]، مفهو� �سیب دارند و � توانند دوگانه 
روند. ساختار درخیت به این معنا بکار � رود که درخت �ک تنه دارد و  هم و با ساختاری درخیت بکار 

حرکت این  الزم باشد، به چند شاخه د�گر شکسته شود و ممکن و هر شاخه، تا آنجا که  چند شاخه و 
، که در هر  گام به گام و   ب�ش�ت به این معین

گ
 ب�ش�ت پ�ش � رود. ساد�

گ
 �ا ال�ه به ال�ه به سمت ساد�
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 هامرحله)-لحظه( گام
گ

 های د�گری (اسا� تری)، حفظ م�شوند  م�شود  حذف یئ ، و�ژ�
گ

 . و و�ژ�
 

فرد مشخص، (شاه�خ  در باال مفهوم کّ� رابطه �ک به چند را در بارە �ک مجرد، (کارگر نقاش) با چند 
 �ا محمد) د�د�م. 

اهن،  رضا که رانندە محمود که کارگر فلزکار،  که دوزندە کفش،  ناه�د حال ا�ر پرو�ن که دوزندە پ�ی
اسماع�ل که معلم است را به برر� اضافه کن�م، میتوان به طبقه  ات��وس، جعفر که جوشکار و 

ر آن هر عام، میتواند عام چند خاص باشد. بندی درخیت [خاص، عام] های ال�ه ای ز�ر رس�د که د
،در  ن . ، کارگر است و در انتهای شاخه ها، افراد قرار دارند درخت ر�شه �ا تنه اص� تج��د های پائنی

ن از عالمت   : برای تج��د استفادە شدە است >---همچننی
 

اهن ---پرو�ن   > کارگر---> دوزندە ---> دوزندە پ�ی
 > کارگر---> دوزندە ---> دوزندە کفش --- ناه�د 

 > کارگر---> کارگر نقاش ---شاه�خ 
 > کارگر---> کارگر نقاش ---محمد  
 > کارگر---> کارگر فلزکار  ---محمود 

 > کارگر---> رانندە  ---> رانندە ات��وس ---رضا 
 > کارگر--- ر جو شکا> ---جعفر 

 > کارگر---> معلم ---اسماع�ل 
 

ن حال، عام  ،اینجا، کارگر، مفهو�در  . عام است ز�را شامل همه طبقه بندی ستمشخص او در عنی
 به کارگر کارخانه ای های خاص باال است و 

�
�ست. مشخص است ز�را دارای این منح� ن ،لزوما

وی کار خود به طبقه �ما�ه دار،  ک� که مجبور است از   است:  تع��ف مشخصه و  ط��ق فروش ن�ی
 کن

گ
 و زند�

گ
، دو هفت�

گ
، روزانه، هفت� ە�ا ماه�انه  د و دستمزد خود را، بصورت زماین (ساعیت  )و غ�ی

 . و نمیتوان این مشخصه را حذف کرد  کارگر است  اسا� و ذایت تع��ف مشخصه این و  در�افت کند 
 

 شغل خاص این افراد، �ف نظر شود که در برر� 
گ

 زن �ا مرد بودن و و�ژ�
گ

مسائل عام ا�ر از و�ژ�
اع، �ک  ن ند و� ا�ر ان�ت طبقه کارگر اثری ندارد، آنگاە کل�ه آنان، در �ک طبقه �عین کارگر جای � گ�ی
ن به ا�سان  اع افراد طبقه �ما�ه دار ن�ی ن مرحله د�گر پ�ش رود، به ا�سان � رسد که با توجه به اینکه ان�ت

د�گر نمیتوان با ا�سان، این کار را  � رسد. ا�ر هدف برر� مسائل خاص طبقه کارگر باشد، آنگاە
محسوب � شوند.  و جاندار  ا�سان نوعا �ما�ه دار)،  دو (کارگر و  لحاظ ز�سیت هر ه گرچه ب  انجام داد 

 آنان را کامً� از هم متفاوت م�کند 
گ

، ک�ف�ت زند� و بطور ک�، مطالبات طبقه کارگر و� تضاد طبقایت
 قرار دارد.  در تضاد با منافع طبقه �ما�ه دار 

اع ،بهر حال ن اع ممکن است میتواند ، ان�ت ن پ�ش رود و� این پ�ش روی تا بدین  ،تا هسیت که نها�ت ان�ت
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 م� ندارد. حد، ارز�ش ع
  

 > هسیت ---> موجود زندە ---> ا�سان ---کارگر 
 > هسیت ---> موجود زندە ---> ا�سان ---�ما�ه دار 
 > �ما�ه دار---> بازاری �ما�ه دار---حب�ب هللا 
 > �ما�ه دار   ---> سپا� �ما�ه دار---حاج قاسم 

      
دوزندە پوشا� را �  �ک در طبقه بندی است مث�ً نکته د�گری که به اشارە ن�از دارد مبنا و مع�ار تفک

از چند مفهوم خاص به �ک مفهوم عام رس�د و آنرا در  توان ب��ا�ه ن�ع پوشش طبقه بندی کرد و 
، از چند به �ک است و چندی  طبقه بندی درخیت بکار   حرکیت

�
برد �عین حرکت از خاص به عام، ذاتا

ن � کند، مانند انواع پوشش  آن را مجموعه ای کامل از خاصه های مبنا ی اهن، (تفک�ک، تعینی پ�ی
ە  . )شلوار، کفش و کالە و غ�ی

� با هم  الزم به اشارە است که در هر مرحله، خاص ها �کد�گر را ن�ن � کنند و نبا�د فصل مش�ت
 های داشته باشند، البته �سته به موض�ع مورد برر� و اهداف، � توان از 

گ
غ�ی م��وط، غ�ی و�ژ�

  ،مهم و �ا غ�ی الزم
�
 �ف نظر کرد و �فا

گ
 ، نگهداشت. با ارزش را  های و�ژ�

،  کار ها ی مشخص باال ه��ک از  ن�ع ، ا�ر از مشخصه باالخرە و 
گ

، دوزند� مانند جوشکاری، نقا�ش
س�م که  تدر�س و  ، �ف نظر کن�م، به کار مجرد م�ی

گ
 �ا رانند�

گ
 . داشته باشد زماین  تنها میتواند و�ژ�

 
اعد�ال�ت�ک [ ف  ]انضمام ،ان�ت

 ( ن مشخص و مجرد های در د�ال�ت�ک {[عام، خاص]، فرد} میتوان سه ن�ع حرکت (ن�ن مفهو� در بنی
  مرتبط �شخ�ص داد: 

و  عام باشد متناظر با و تنه آن  گرفته اند د قرار  افر در انتهای شاخه های آن، اکه   ، فرض شود درخیت 
 شاخه های بینا بیین آن، خاص ها باشند. 

اع): . ۱ ن  حرکت از فرد به خاص و از خاص به عام (ان�ت

اع  ن ن روندە: ان�ت این حرکت در روش  (مشخص به مجرد) و (خاص به عام) ال�ه به ال�ه. عمودی پائنی
ود   نمونه ای از این حرکت را در باال د�د�م.  . تحل�� بکار م�ی

 حرکت از عام به خاص و از خاص به فرد (انضمام): . ۲

ن ها) با عام (عام به خاص) و (مجرد به مشخص) ال�ه به  عمودی باال روندە: ترک�ب و�ژگیها (تعینی



7 
 

ود. که وارونه روش تحل�� است این حرکت در روش ترکییب   �ه. ال  �عین حرکت از عام (مثال  بکار م�ی
وع م�شود و با افزودن مرحله ای (انضمام) و�ژگیها (مثال نقاش) به آن، به خاص و سپس  کارگر)، �ش

س�م. در اینجا ، انضمام، وارونه  اع است و ضد به فرد (مثال شاه�خ) م�ی ن را در  دو  آن و میتوانان�ت
اع، انضمام]دوگانه د�ال�ت��  ن   . ، توام دا�ست[ان�ت

: خاص به خاص های د�گر (خاص به خاص). هر خا�، ن�ن خاص های د�گر است۳  . . اف�ت

 نکته: 
ن  واژە های ک� �ا جها�شمولدر فار�،  ادف با ن�ی از واژە متداول استفادە  و� بکار رفته اند عام م�ت

) �ا خاص بودن جزئ�ت برای خصوص�ت 
گ

ن جزیئ برای خاص(بود � ن و  ،و ن�ی  . است بناسمنا ابهام آم�ی

اع، انضمام] را باهم و در �ک  ، [مجرد، مشخص]و �انجام، د�ال�ت�ک های [خاص، عام] ن و [ان�ت
 چرخه ببین�م: 

اع] -مشخص  چرخه: [ ن  . ]>  مشخص - > [انضمام] - مجرد > -> [ان�ت

اع] -و �ا: [ خاص  ن  >  خاص ]. -> [انضمام]  -> عام -> [ان�ت

 
اع) روش تحل�� ف  (براساس ان�ت

و از خاص به  (با کار�رد [مشخص، مجرد]) به خاص�ا افراد مشابه، این روش، حرکت مفهو� از فرد 
اع با کار�رد گام به گام (های متوا� عام  ن تحل�ل اساسا هدف  تحل�ل نام دارد. که   ) است[خاص، عام]ان�ت

 ها از ط��ق طبقه بندی است. 
گ

 خالصه سازی و سادە کردن پ�چ�د�
، آغاز صمشخ�ا مجموعه ای از افراد مشخص  تحل�ل، از �ک فرد (واقع�ت �ا موض�ع مورد برر�)

ن  -خصوص�ت ها-مشخصه هاو از ط��ق �ف نظر کردن از �س�اری از و�ژگیها ( ن ها تعنیّ ) و نگهداشنت
ـــج به  اسا� ت��ن در این -(مثل کارگر، کاال �ا ن�ن  ، که عام مشخصسطح الزم نعام ت��آنها، به تدر�ـ

از خاص  و تمرکزی ، ترک�ببنابراین با تحل�ل فرد، که وحدت . پا�ان � پذیرد نام�دە م�شود، ) -نوشته
  . �مو عام آنرا از هم جدا و مشخص م�کن ها  خاص ها و عام هاست،

در  است.  مشخص نقطه ع��مت این روش، مشخص آغاز�ن و نقطه پا�ان آن �ک �ا تعدادی عام
وع کن�م  د�مبه کارگر مجرد رس�مثال کارگران،  ن مثال ا�ر از �ک جامعه �ما�ه داری �ش و همچننی

که مشخص  عام مشخص، عا� است  برس�م. اضا�ن ارزش  و مجرد ، کار میتوان�م به مجرد های کاال 
ک، اسا� و ماندگار ذات اص� را در�ر دارد و از �س�اری از خصوص�ت های پد�داری،  و�ژگیهای مش�ت

مشخص بنابراین، در روش تحل��، نقطه آغاز، دادە های  تصاد�ن و یب اهم�ت، مجرد شدە است. 
 های ذایت 

گ
ک است. مشو پد�داری در دست و غا�ت آن و�ژ�   �ت
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 در روش تحل��، طبقه بندی، گروهبندی، ردە بندی، دسته بندی و کال خالصه سازی اساس است
 ها پ�چ�د ز�را هدف سادە کردن 

گ
در پا�ان تنها نتایج تحل�ل از فرایند بطور معمول، بنابراین  . ست �

حفظ م�شود و از ط�ح عمل�ات تحل�� که بعضا برای انتقال به مرحله بعد  با ارزشسادە و و�ژگیهای 
 �ا بدون نت�جه بودە اند 

گ
 خودداری م�شود.  ،دارای آشفت�

که در اثر غرق شدن در دادە را  و آنچه که فلج تحل�� نام�دە م�شود ها در تحل�ل با�د در جا زدن 
ممکن و �ا طبقه بندی ها ام گروهبندی ها در هنگ مانند ابهامایت کهتجریب ضد و نق�ض -های ح�

 . ابهام نمود حل تضاد (فلج) رفع فراروی و با  ،است روی دهد 
 

 
 (بر اساس انضمام) روش ترکییب 

در این روش، کانون توجه مفهوم، از لحظه عام به خاص و از لحظه خاص به فرد حرکت م�کند. 
شناخت بکار �  شدن ن�ست بل�ه هنگا� که در تفاوت اسا� این روش با تحل��، تنها در وارونه 

،  رود  است، ز�را بازسازی مشخص رد مجواق� ن�ست بل�ه مشخ� فرد حاصله از روش ترکییب
توسط ذهن امکان پذیر ن�ست. در اصل و در تحل�ل، تبد�ل  مفاه�م مجرد �ف کار�رد   از ط��قواق� 

 های �س�اری همراە است و در ترک�ب، 
گ

پ�چ�دە مشخص به سادە تج��دی با �ف نظر کردن و�ژ�
 ( در  م های گام به گام و یپ اضمانبا حرکت وارونه و 

گ
)، هرچه از عام خاصیپ �ک �ا چند و�ژ� ن ه �ا تعینی

ن  از �ا وحدیت  تمرکز به  نهایتا و  به خاص (و از خاص به خاص تر) که مشخص خواه�م رس�د   ها  تعینی
، بازسازی دارد  اند�ش�دە نام آغاز�ن  مشخص از تق��یب   ، شب�ه سازی و نهایتا مد�و نو� باز آف��ین

این در رابطه با جامعه، رسد. خواه�م د�د که  هرگز به مشخص آغاز�ن ن�با این روش، اّما است 
ن مشخص   در پرا�س�س حل م�شود ابهام مشکل �ا  . تازە و د�گری خواهد بود واق� که نت�جه آن ن�ی

در مدل د�ال�ت�� شخص واق� (مادی) و مشخص اند�ش�دە، جفت های د�ال�ت�� �کد�گرند �عین م
ند  [مشخص واق�، مشخص اند�ش�دە]  . قرار م�گ�ی

 

 روش د�ال�ت��
معکوس �کد�گرند و با هم متضاد هستند. حال ا�ر این دو روش را به  ،روش تحل�� و روش ترکییب 

ترک�ب را از نقطه آغاز  تحل�ل و  �مبکار ب��م، آنگاە به صورت کام� � توانو با هم توام کن�م ترت�ب 
از ط��ق حرکت مفهوم  ،. به عبارت د�گر، شناسایئ موض�ع مورد برر� �ا او�ژە�مرسانببه نقطه پا�ان 

د:  ز�ر  در چرخه  صورت م�گ�ی
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 ]شخصم عام>--... >--کم�ت خاص>--... >--خاص>--[او�ژە[
 و سپس  
 ]او�ژە اند�ش�دە]>--خاص تر>--خاص>--شخص[عام م 
 

ن از  به دل�ل اینکهاین روش  بدست � آ�د، د�ال�ت�� تحل�� و ترکییب دو روش متضاد  وحدت و سن�ت
تحل�ل و ترک�ب �شک�ل  کار�رد اص� این روش، در شناخت است که از دو مرحلهنام�دە م�شود.  

 د: ننکم�خالصه این  موض�ع را های ز�ر  سه گانه م�شود. 
]، روش د�ال�ت��} -  . {[روش تحل��، روش ترکییب
، روش ارائه]، روش اقتصاد س�ا�}.  -  {[روش پژوه�ش
 . }د�ال�ت�� شناخت{[تحل�ل، ترک�ب]،  -

 
 شت. گخواه�م  از و مسئله جمع�ت مشخص بشناخت  در هنگام ط�ح موضوعات د�ال�ت��، روش به

مشخصه ها �ا کامال تع��ف شدە �ا معیین که همه   معنای فرد به  مشخصواژە ضمنا در این نوشته، 
 های 

گ
وض�ع اول�ه مورد مشخصه و مدست کم �ک دارای مفهوم آن معلوم باشد ن�ست بل�ه به و�ژ�

و بطور ک� مشخص در برابر مجرد  ، در نظر گرفته شدە استبرر� فرایند نهایئ �ک  �ا فراوردە برر�
 واق�  ،ه��کمشخص واق� داشت که چندین اما میتوان  . آنهم به صوریت �سیب قرار دارد 

گ
و�ژ�

ک است داشته باشد. خا� اض  افه بر مشخص واق� که در همه آنها مش�ت
 

 نکته: 
، حرکت از خاص به عام (و �ا عام به خاص)، از مدل چند به �ک (و �ا �ک به در روش د�ال�ت��

ن چند)، بصورت �ک به �ک،  ، حرکتن�ی ، فقط رفت و برگشت استفادە م�شود. �عین در درخت فر�ن
ە،  از مس�ی �ک �شاخه به �ک تنه (و �ا �ک تنه به �ک �شاخه)  انجام م�شود. و روی �ک زنج�ی

 
 

 د�ال�ت�ک [جزء، کل] -]پ[ 

  تج��ه
روش، �ک کل، به اجزا کوچک�ت و روابط آنها، شکسته �ا تفک�ک � شود. تج��ه با دور شدن در این 

حرکت به درون و نزد�ک شدن به اجزا آغاز � شود. �عین کانون توجه مفهوم، از  از کل �ا ن�ن کل و با 
، �ک به چند است و   حرکیت

�
 اجزا، حرکت � کند. این حرکت، ذاتا

گ
 کل به سمت چندگان�

گ
�گان�

، خود، به اجزا  بنابراین ساختاری درخیت دارد و ممکن است هر �ک از اجزا به عنوان ک� کوچک�ت
ی تقس�م شود و این تقس�مات بصورت درخیت در حد لزوم، ادامه � �ابد. در حرکت از کل  کوچک�ت

ا�ط �ا  ن موقت کل و  مبنایی به جز به �ش ن نام دارد. کنار گذاشنت بذل توجه  ن�از هست که مع�ار شکسنت
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 لحظه مفهو� د�گری از کل�ت 
�
ن کل ن�ست بل�ه �فا به اجزا و روابط این اجزا به معنای ناد�دە گرفنت

ت. بعد از تج��ه، کل به شکل مشخص تر و ساخت �افته ای تع��ف � شود. در اصل ابتدا اجزا اس
در کل پنهان است، سپس هم کل وهم جزئ�ات آن، بصوریت شفاف د�دە م�شود. اساس تج��ه، 

ت]  ، �ا دوگانه [وحدت، ک��
گ

 و چند گان�
گ

شکل کامل آنرا و  است] ء، جز کلو تضاد [وحدت �گان�
 ز�را فرد، هم کل را در بر دارد و هم جزء را.  تع��ف کرد.  }فرد]، ءکل، جز {[ سه گانهمیتوان در 

در داستان ف�ل در تار��، جزئ�ایت جدا�انه ای از ف�ل، حس � شود و � کل�ت ف�ل �شخ�ص دادە 
صورت نگرفته است و بنابراین شناخت ف�ل  ،به کل اجزا حرکت از رابطه اجزا با هم و نم�شود �عین 

و �ا مثال د�گر د�دن درخت و ند�دن جنگل  در ماندە است. جدا از هم  تجریب -در جزئ�ات ح�
 د�دن موض�ع در تص��ری بزرگ�ت است. ن

های متعددی وجود داشته باشد. انتخاب مبنا به موض�ع مورد برر�  هنگام تج��ه، ممکن است مبنا 
 های آن م��وط م�شود. مثً� تج��ه جمع�ت به افراد �شک�ل دهندە آن از نظر منط�ت م�� 

گ
و و�ژ�

(البته �ما�ه داری عالقه دارد حقوق فرد را  برر� افراد جدا از هم، ارزش چنداین ندارد است و� 
  که  این افراد  ز ا�ر مجموعه ای ا هدر حا� ک ابط طبقایت اش تع��ف کند). جدا از جامعه و رو 

گ
و�ژ�

�م  مانند طبقات خا� دارند  از د که کر طبقات تقس�م  ین میتوان به ارا آنگاە، جمع�ت را در نظر بگ�ی
از سوی د�گر خاص. خود این طبقات را میتوان بر اساس مال��ت تع��ف کرد  هستند و  ءجز  و �کس
د. مثل    طبقه �ما�ه دار و طبقه کارگر. بنابراین، تج��ه میتواند بر مبنای خاص های متضاد صورت گ�ی

ن کل های مرتبط �شخ�ص داد:  ]ء، جز کل[در د�ال�ت�ک  ) مفهو� در بنی  میتوان سه ن�ع حرکت (ن�ن

ون به درون. ۱ ف -ءکل به جز از  : تج��ه  (از ب�ی ف از باال به پائنی  )همچننی

، شفاف تر و پاال�ش �افته  هنگام�که از کل به سمت اجزا، حرکت م�کن�م، �عین شناسایئ کل را دق�ق�ت
ن و ه�دروژن بدست آورد. ا�ر دار�م تج��ه م�کن�م. تر م�کن�م،  ش تصور  مثال از تج��ه آب میتوان ا�س�ی

و�م و   کن�م ون به درون کل م�ی بصورت کل های جد�دی،  مرا که در آن می�اب� اجزایئ که دار�م از ب�ی
تبد�ل م�کن�م، دار�م و روابط آنها کل را به شناسایئ اجزا هر  شناسایئ ، ا مکرر  و م�کن�م گروە بندی 

است در تج��ه، حرکت تر به سادە  تر  و ا�ر در تج��د، حرکت از پ�چ�دە تج��ه م�کن�مال�ه،  به ال�ه
 . استتر  به کوچک  تر  از بزرگ

 )ءبه جز  ءجز از (هم سطح به کل های د�گر مرتبط  از کل. ۲

ن کل های ال�ه دوم حرکت م�کن�م، دار�م روابط اجزا را برر� م�کن�م. در اینجا هر  هنگام�که در بنی
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، ن�ن اجزا د�گر است.   جزیئ

ون. ۳ ف کل های مرتبط در ک� بزرگ�ت (از درون به ب�ی ف از -به کل ءجز از : سن�ت ف به باالئاپ همچننی  )نی

وین تر به سمت کل ال�ه ب دروین هنگام�که از کل های ال�ه  ن آنها را برر�  �ی و�م، دار�م سن�ت تر م�ی
ن در آب. م�کن�م.  ش ن ه�دروژن و ا�س�ی ن را در بر دارند. مانند سن�ت اعات، شک� از سن�ت به  مونتاژ و اخ�ت
ن مبحث   باز خواه�م گشت.  سن�ت

 کل  و  ءرابطه تکام� جز 

، ا جز اد و� بدون ند در کل پنهان باشنمیتوان ا جز ااست. گرچه  ا جز اوجود کل بر اساس و مت� بر وجود 
 وجود ندارد. هر کل، درختوارە ای از کل های سادە تر و کوچک�ت است. البته این کل ن�ست که ک�
م�سازند. به عبارت را  که کلهست   روابط آنها  و ها  ءها را بوجود � آورد بل�ه به عکس، این جز  ءجز 

ن شدە هستند  ت های انباشته شدە �ا سن�ت ت را بوجود � آورد بل�ه ک�� د�گر، وحدت ن�ست که ک��
 است و�

گ
ارتباط  که وحدت هسیت را به وجود آوردە اند بد�گر سخن، اساس جهان، چندگان�

 ها باهم، 
گ

 �گانه م�کند.  �کپارچه و آنرا چندگان�

ها ی آن، متناظر با اجزا هستند. نظام�ا ز�ر  نظامتند و مولفه های �ک ها نمونه ای از کل ها هسنظام
ن ز�ر  ن متناظر با روابط اجزا �ک کل است. نظامروابط متقابل بنی  ها، ن�ی

�ک نمونه  اجزای آن مرتب باشد �عین �ک دنباله �شک�ل دهند و  هآ�ست ک�ک نمونه خاص از کل، 
تکام� است. �ک چرخه تکام� از چندین مرحله (فرایند خاص این اجزای مرتب، فرایند �ا چرخه های 

هر مرحله، ن�ن مرحله  تقدم و تاخر زماین دارند و  هکه بصوریت آ�شار گون  جزیئ تر) �شک�ل م�شود 
ن   و ک�فییت متفاوت دارد.  �ا گذاری از آن پ�شنی

گ
همانطور که پ�ش�ت اشارە شد، چرخه  است و و�ژ�

د�ال�ت�ک  =>...=>... ... ...=>مرحله آخر] �شان م�ده�م. ۲رحله=>م۱مراحل را با د�ال�ت�ک [مرحله
ن با د�ال�ت�کپد�دارچرخه، با د�ال�ت�ک [ذات،   رابطه نزد�� دارد ]،[ ک�ف�ت، کم�ت ] ون�ی

 }]، فردءکل، جز {[ادغام پذیری د�ال�ت�ک های {[عام، خاص]،فرد} و

ن میتوان   فرض کرد و  �ا فرد جزیئ تر  کوچک�ت   کلهرگاە کل را فرد، فرض کن�م، آنگاە اجزا آن کل را ن�ی
به عکس ا�ر �ک خاص را    بکار برد.  ]ءا جز ا، کل  [د�ال�ت�ک {[عام، خاص]،فرد} را در ساختار درخیت 

دە  که  را در مورد آن خاص، بکار �ست ، جز]کل  [کل مشخ�، فرض کن�م، آنگاە میتوان  قابل�ت گس�ت
بطور معمول، این دو روش، بصوریت ترکییب در اصل البته  . �شان م�دهد  ا ر ترکییب این دو روش با هم 
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د �ا درهم رفته   . به عنوان مثال، طبقات اجتما�، هم جزء هستند و هم خاص مورد استفادە قرار م�گ�ی

،  ،هرگاە در تج��ه، �ک عام، مبنا باشد، آنگاە اجزا  دارای طبقه بندی مبنا خواهد بود �عین هر جزیئ
، �ما�ه تمبنا سنو� خاص از عام  ن . به عنوان مثال ا�ر تار�ــــخ را بر مبنای ن�ع مال��ت [بردە، زمنی

 هر مرحله، همان ن�ع مال��ت میباشد و کار] تج��ه  
گ

ن  و به جوامع کن�م، آنگاە و�ژ� بردە داری، زمنی
س�م.       داری، �ما�ه داری و سوس�ال�سم م�ی

 
 ترکییب -�ه� روش د�ال�ت�� تج

ن �ا به کل �� از انواع ترک�ب  ءحرکت از جز  ضمن  ،ن�ن اجزا ، از ط��ق کل،  ترک�بفرایند در . استسن�ت
ن اجزا حفظ اجزا،  ز ا�عین فراروی  ترک�ب اجزا به عبارت د�گر،  حاصل م�شود. ، براساس روابط بنی

 
گ

 و چندگان�
گ

 و رس�دن پرا�ند�
گ

ن  ترک�ب اجزا،در  . به �گان� این تفاوت که  با است درخیت  ،حرکت ن�ی
شاخه های فر� به شاخه های اص� تر، بصوریت �شت �هم انجام � دو �ا چند از حرکت  ،این بار 

 د. شو 
 

با �کد�گر تضاد دارند، بنابراین میتوان آنها را در دوگانه د�ال�ت��  ترک�ب ، وارونه �کد�گرند و و تج��ه 
قابل استخراج است وهم در  ،از فرایند های واق� ،داد. این د�ال�ت�ک، هم ترک�ب] قرار تج��ه، [

مستقل از اینکه  ،قابل کار�رد. روش د�ال�ت�� حاصل از ترک�ب تج��ه و ترک�ب ،روش های منط�ت 
کدام�ک اول ب�ا�د، نت�جه وحدت و حل تضاد این دو روش است و در کل�ه مراحل شناخت و 

 پرا�س�س، به کار رفتین است. 

وع )  حل�لمبتین بر تج��ه �ا ت(در شناخت، با هر �ک از دو روش د�ال�ت��  که مناسب باشد میتوان �ش
ن کرد و در مرحله بعدی روش د�ال�ت�� مناسب آن مرحله را انتخاب کرد. مثال د مح�ط ر نظر گرفنت

رابطه و تج��ه این کل به طب�عت و جمع�ت بر اساس کل به عنوان  با هم  �تو جمع )طب�عت(شامل 
کار�رد آغاز  به طبقات، تول�د مبنای تول�د و �ا تج��ه جمع�ت بر اساس روابط اقتصادی این دو �عین 

�ن  ست. �تج��ه اروش د�ال�ت�� مبتین بر  ن حال، روش د�ال�ت�� مبتین بر تج��د، نه تنها ب�ش�ت در عنی
ی دارد کار�رد را دارد بل�ه شهرت ب الینفک فرایند شناخت است. در �س�اری  ءو گذشته از آن، جز  �ش�ت

از نوشته ها و بحث های م��وط در ز�ان فار�، دو مفهوم کامال متفاوت تج��د و تج��ه، �� تل�ت 
  . شدە است

 هم�شه مفهو� است. او�اینست که  ،ترک�ب] ،تج��ه[تحل�ل، ترک�ب] با [�� از تفاوت های اسا� 
، هم به پد�دار های ذهین و هم به ، ترک�ب]تج��ه[مفهوم هستند در حا� که  ،�عین عام �ا خاص
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پد�دار های واق� مستقل از ذهن م��وط هست. به عنوان مثال، در ش�� مول�ولهایی با هم ترک�ب 
ن ی از  کار  در اقتصاد، �ا م�شوند و مول�ولهای تازە ای پد�د م�آورند  به کمک ابزار و  مواد  و  تول�د، سن�ت

 مواد کم� است. 
 

ن است و  کل میتواند بر اجزا حا�م شود و  بر  ،جز  ،انقالب بر عکس به عنوان مثال، در  اغلب این چننی
این موض�ع در تما� دوگانه های  بر جز حا�م م�شود. حاصله، آن کل  کل حا�م م�شود و بعد از 

ا�ط   به �ش
گ

 ن�ست و �ست�
گ

د�ال�ت�� صدق م�کند �عین نقش هژمون�ک و غلبه �� بر د�گری، هم�ش�
  معلو� متفاوت است.  -دارد �عین رابطه د�ال�ت��، دو س��ه است و با رابطه �کس��ه علت

. در دارد �سبت به تج��ه را  غالبوجه  ترک�ب اجزا،و در د�ال�ت�ک [تج��ه، ترک�ب]،  در تکامل هسیت 
دە و �شت  ا اساسا ب ،تکاملاین ها خواه�م د�د که نظامبحث م��وط به تکامل هسیت و  ن های گس�ت سن�ت

) صورت گرفته است.  ،�هم ن به معین جمع سادە اجزاء ن�ست  ، لزوما،بدی� است که ترک�ب (سن�ت
 . استنو� فراروی  بل�ه

ن �ا  ت به وحدت)، م��وط به البته سن�ت ا� ت��ن شکلش، حرکت از چند به �ک (از ک�� ن ترک�ب، در ان�ت
 د�ال�ت�ک [چند، �ک] است. 

 و �انجام، د�ال�ت�ک های [جز، کل] و [تج��ه، ترک�ب] را باهم و در �ک چرخه ببین�م: 

 . ]> جز -> [تج��ه] -> کل -> [ترک�ب] -چرخه: [ جز 
   
 

 ها به �کد�گر دار �پدگذار [ذات، پد�دار] و  د�ال�ت�ک  -]ت[
ون و درون  ،محتوی ،، دارای شکلپد�دە ها فعل�ت  �عین  کل�ت پ��ا  شک� است است، هر آنچه که ب�ی

پوسته شکل و مینام�م و هر آنچه را که در �شت  دار �پد بصورت ح� تجریب خود را مینما�د، و 
ک نق�ش اسا�  اما پنهان است  ،دار �پد و در گذار آنها کما ب�ش،  دارد ی م��وطه ها  دار �پدر دو مش�ت

کل�ت پ��ا �ا فعل�ت را میتوان بصورت فرآیندی در نظر گرفت   مینام�م.  �ا ماه�ت ، ذاتحفظ � شود 
 به �کد�گر را در بردارد.  نها و نمونه ای از گذار شا دار �پدکه کل�ه 

ن داشته باشد.  دار �پد آب میتواند  ال ثم �فا �� از  ،مایعحالت هایئ چون یخ، بخار و �ا پالسما ن�ی
ن   از ترکییب  است. ذات آب را میتوان بصورت های ذات آب دار �پد ش در نظر دو ه�دروژن و �ک ا�س�ی

ا�ط مح�� محدودە معیین از ذات آب، در �شک�ل م�دهد.  گرفت که جنبه با ثبات فعل�ت آب را  �ش
 که   ک�فییت پا�دار ر  د(دما و فشار)، 

گ
  . د ، خود را عرضه � نما�استمعیین  دار �پدو�ژ�
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ن  ضمن ،دار �پدذات و  وند هم وا�سته اند و به به  ،تضاد داشنت  اثر  �عین بر �کد�گر  درون �کد�گر م�ی
ونال�ه ای است که به مح�ط  ،دار �پدبطور معمول، . م�گذارند  میتواند حیت  و  �ت استنزد�ک ،ب�ی

ن جهت  شد اباز سویئ با مح�ط در تضاد  �عین  باشد  وا�سته به ، دار �پدو از دگر سو با ذات. به همنی
ات ، با حفظ طب�عت خود،در حال�که ذات . در حال تغی�ی استذات،  از  مراتب ب�ش�ت   در برابر تغی�ی

، دار �پدهر  است. تاث�ی پذیر  ،پ��ایی مح�ط برابر در  دار �پدبه طور معمول،  ،مقاومت م�کند ، مح�ط
وین ذاتبنو�،  ا�ط متفاوت است ،جلوە ب�ی با ثبات تر و به مراتب، طب�عت دروین و  ،ذات. در �ش

و  قطب پ��ا تر  ،دار �پد در حال�که است ]دار�پدتضاد [ذات،  تر ا�ستا �گانه و به ب�این د�گر، قطب 
،  با این حال، است آنمتعدد  ا�ط معیین و  ات ذات م�شود ی�ی تغباعث ها،  دار �پدات ی�ی تغتحت �ش

ن آنها، ات متقابل بنی  و تاث�ی
گ

پد�دار ها  کهن�ست  ذات تنها  بنابراین، . هموارە وجود دارد  این دو س��ه �
ن م�کند  ن است)، را تعینی ن در مقاط� بل�ه (که اغلب این چننی ات تدر��ب پد�دار ها ن�ی باعث  ،تاث�ی

در دگرد��  هم، [ک�ف�ت، کم�ت]د�ال�ت�ک از  میتوان در نت�جه، در ذات م�شوند  ،جهشدگرگوین و 
ات ذات وهم(گذار) پد�دار ها،  ن استفادە کرد.  در تغی�ی  ن�ی

ن جوهر و نمود)، با هم �ک کل�ت �ا  ن این دو هموارە  فعل�تگرچه ذات و پد�دار (و ن�ی را م�سازند و� بنی
 های�� از فاصله و تمایز وجود دارد. 

گ
ست و ا�ر و روابط آنها ذات پد�دار ها کشف ،  اص� علم و�ژ�

 قابل درک بود ، این دو ارتباط 
گ

  م�شد.  ب�خود  ب�ش�ت علم ، آنگاەبه ساد�

ندەهم در  ،ل�تفعز�را  وحدت پ�دا م�کند  ،ل�تفع]، در دار�پدتضاد [ذات،  هم  ذات است و  �رگ�ی
ندە   ل�ت} را دار�م. فع]، دار�پد{[ذات، سه گانه ، د�ال�ت�ک نایبرای  �عین . دار �پد در�رگ�ی

، ذات را  دار �پد ە   ،سو دگر و از ها از سویئ  گذار �کد�گر را به ترت�ب، ن�ن م�کنند و این ن�ن دوم، زنج�ی
، از آن فراروی م�کند  دار �پد �ن ی ضمن ن�ن و حفظ ذات، با ندار �پد هر . ها را م�سازند  دار �پد ن پ�شنی

�عین از این  ل�ت استفعم�سازد که جزیئ خاص از  مرحله ای را ، )همراە با ذات( دار �پدر هبنابراین 
البته د�ال�ت�ک گذار ها انواع گونا�وین دارد که هنگام برر� ذات و  . [جزء، کل] است مشابه ،زاو�ه

�ن را با�د انتخاب   ا�ر د و �ا به�ت آنکه کر پد�دار ها ی خاص آن، �سته به موض�ع تحت برر� مناسب�ت
�� تغ حدودەاستخراج کرد. به عنوان مثال در م ،از موض�عم�� باشد  ن ات شک� آبیف�ی میتوان  ،�ی
ن داشت �عین از یخ ب گذار وارونه ز�سیت حرکت آ�شار  محدودەآب و از آب به یخ رس�د. اما در  هن�ی

به پول را هم میتوان کاال و در حرکت ارزش، �ا در اقتصاد س�ا�  . بازگشیت در کار ن�ستو است گونه 
ها در هر حوزە ای، شکل خاص خود را  دار �پدشبکه گذار هر حال  در به کاال. را و هم پول  کرد تبد�ل  

ە تکام� و چرخه تکام� مورد جا دارد و در دا�ش م��وطه، برر� م�شود و� در این ، دو ن�ع آن، زنج�ی
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د.   ،  که در آن،استفادە قرار م�گ�ی ە است با این تفاوت که مار�یچ گونه �ا حلزوین چرخه، همان زنج�ی
ا�  مفهو�که این تکرار، روشن است   . تکرار م�شود  ن خود حرکت  نهو شکل عام حرکت است ان�ت
 .  مشخص آن

 چرخه چرخه تکام� فعل�ت، مثا� از 
گ

  گ�اهان دانه دار است: زند�

 غنچه => گل => میوە]گ�اە => شکوفه => دانه => جوانه =>  [

که � مراحل این چرخه، ذات گ�اە کماب�ش حفظ م�شود (گرچه ذات، میتواند به مرور، در مار�یچ 
ن است، شکل پد�داری تازە و متفاویت پ�دا م�کند. ، تغی�ی کند) و� هر مرحله، که ن�ن مرحله پ�شنی

وع شدە است و� در اصل گ ل است که نقش کل�دی و جالب است که ظاهرا این چرخه، از دانه �ش
 محوری دارد و چرخه بعدی در گل آغاز م�شود. 

 نکته: 
ست، خود، اندام عشق ورزی طب�� گ�اە است که ا�سانهاگل که مظهری از عشق و احساسات برای   

، در کلییت  شبا لطافت، رنگهای دلپذیر، ز�با و معطر  ات و پرندگان در گردە افشاین و با جذب ح�ش
ش �افته است.  ، نوعش تداوم و گس�ت ن در درخت انواع جانداران، ذات هر ن�ع، تفاوت  شگفت انگ�ی

 ، در دا�ش ز�ست شنا�،ا کروموزون ه  ها و تکاملجهش میتوان تکامل ذات را با مراجعه به دارد و 
 برر� کرد. 

 

 �ک ها: چرخه گذار ها و د�ال�ت
، بنو� همه د�ال�ت�ک های اسا� د�گر این ، ذات]دار �پدگذار های م��وط به [  د�ال�ت��چرخه 

خا� از  دار �پدهم به مفهوم جزیئ از کل چرخه و هم به عنوان  ،نوشته را در بردارد ز�را هر مرحله
، نه  ن ن حال، دارای ک�فیتهای متمایز در محدودە کّ� معنی تنها در هر مرحله، بل�ه ذات است و در عنی

ن میباشد.  ن مراحل ن�ی  در جهش های بنی

و از  دار �پدبه ذات، از ذات به  دار �پداز  : ، ذات]، سه ن�ع حرکت دار�مدار �پددر کار�رد د�ال�ت�ک [
ها، ذات را در درون خود نهان دارد، بعبارت د�گر، ذات به  دار �پدبا این فرض که  دار �پدبه  دار �پد

ک های چرخه است که � گذار ها، کما ب�ش،  دار �پدو جزء �سبتا ثابت همه  معنای فصل مش�ت
 حفظ م�شود. 
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در بع�ن موارد ممکن است ذات بصورت ال�ه به ال�ه تحل�ل شود مثال ذات نظام های جاندار میتواند 
 ذات نظامهای ش�م�ایی را در خود داشته باشد. 

انواع آنها، تعداد معیین  اما ا�ر  مثل یخ > آب > بخار  دارند  ، انواعتعداد معیین  ، معموال،ها  دار �پد
 ،نابرایناستفادە شود. ب جوهر از واژە  ،و بجای ذات شکلاز واژە  دار �پدبجای �ا تصاد�ن باشند نباشد 

با این حال ممکن است بصورت [شکل،  ] ذات ،جوهر]، [پد�دار شکل، [ ، دو ن�ع دارد د�ال�ت�کاین 
ن بکار رود. محتوا]،   [نمود، ماه�ت] ن�ی

 انواع گذار ها: 
و حوزە در هر زمینه د�ال�ت�ک {[ذات، پد�دار]، فعل�ت}، �ک مفهوم عام است و� گذار پد�دار ها، 

 های خاصای 
گ

ن�ع آن شناسایی و تع��ف شدە  ۱۳تا�نون در منطق د�ال�ت��،  . خود را دارد  و�ژ�
ند  کوتا�آنها مورد بحث  اص� ت��ن و  م�شود اشارە از آنها  به بع�ن این نوشته،  اما در  . اند   . قرار م�گ�ی

ە  مثال،   موجودات زندە : هآ�شار گون�ا ، �کس��ه گذار های �شت � همزنج�ی
گ

. مثل چرخه های زند�
 ،از ن�ن �ا فراروی، بصوریت منح� به فرد  پد�داریهر ، ذات، حفظ م�شود و� ا این گذار هدر 

پنهان میتواند ، گردد  آ�شار گونه، آنچه که حفظ م�یی گذار هادر   به وجود � آ�د.  د�گر  ،پد�داری
ن  پد�دار و �ا آشکار �ا اینکه  باشد  �ا  حفظ م�شود �ا تنها جزیئ از آن حفظ م�شود در آن ، تماما پ�شنی

ە گذار های �شت � هم برگشت ناپذیر هستند بدون حافظه هستند  اساسا که این  و در دو  . زنج�ی
  . سوی گذار، سوی دوم تاث�ی متقاب� بر سوی گذشته ندارد 

ە  و �ا شبکه   �کدو س��ه: مثل تبد�ل آب به یخ و به عکس گذار های زنج�ی ن  . در حوزە ف�ی

  در و راهنما ، به عنوان کمک رو�کرد درست آ�ست که گذار های د�ال�ت��
گ

تق��ب  به کمکن�ن آشفت�
بل�ه با تا��د بر ارتباط آن با  نگ��سته �شود ابدی،  و �ا  قالیب قط�د و به�چوجه به عنوان بکار رو 

د موض�ع خاص م��وطه  شکل خاص و ن�ع  پد�دار ها و گذار  . و برای رهگشایئ مورد استفادە قرار گ�ی
و ا�ر بع�ن وقتها از آنها در ها را با�د به دقت و در ارتباط با موض�ع و در علم م��وطه برر� گردد 

وی یب چون و چرا البالی مو  به هرحال،  . ضو� د�گر استفادە م�شود، �فا برای فهم�دن است و نه پ�ی
 گذار پد�دار ها، در  

گ
 از دو سو، ه��ک د�ال�ت�ک [حفظ، حذف]، نقش، سهم و چگون�

گ
خاص و�ژ�

ا�ط خاص   م��وط است. خود را دارد که به موض�ع و �ش

ە تکام�، هسیت تکامل به  نظام مند رو�کردی بخش در  را در قالب نظام های پنجگانه  ،مثا� از زنج�ی
 خواه�م د�د. 
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 �ت از شناخت د�ال�ت��: دق�قروش د�ال�ت�� و تع���ف با رابطه [ذات، پد�دار] 
کار�رد اص� که  با د�ال�ت�ک [ذات، پد�دار]، به روش د�ال�ت��  مخت�ی ا�نون با توجه به آشنایئ 

گام از شناخت ارائه ده�م. شناخت �عین حرکت   تکم�ل تریو تع��ف برگرد�م ن در شناخت است آ
ا� �عین های  به سمت ذاتی مشخص مفهو� از پد�دار ها به گام  ن . رس�دن به عا� مشخصان�ت

ن عا� در واقع سادە  ا�مشخصه چننی ن ک پد�دار ها �ا ان�ت ذات  از  ت��ن و ماندگار ت��ن فصل مش�ت
وی کار،  مفاه�م . مثل آنهاست ن�ن در د�ال�ت�ک �ا و کاال در اقتصاد س�ا� ، کار مجرد، ارزش و  کارگر ن�ی

 . این مرحله اول از شناخت، پژوهش �ا تج��ه و تحل�ل نام�دە شد (این نوشته). 

ا�از یت وارونه، بصور ،در مرحله دوم شناخت ن به سوی پد�دار های اسا� و بازسازی از ذات ها  ان�ت
 . حرکت م�کند  مد� از آنها 

و این  تذات اسمد� از و رس�دن به ، شناسایئ ا ، فراتر از طبقه بندی پد�دار ه�س هدف شناخت
اع بن�ان پ�ش�ت  دا�ش است.   از اسا��ک جنبه  ن اشارە شد که ساختار اص� پژوهش بر اساس ان�ت

این کار بدون مقدمه توجی� انجام شد. اما حاال میتوان به آن اشارە ای کرد. گذاشته شدە است. 
د تماس و رابطه ما با آن  هنگام�که �ک موض�ع �ا ابژە خا�، جهت برر� در برابر مان قرار م�گ�ی

ن �ک -ی شک�او�ژە از ط��ق در�افت و�ژگیها پد�داری آن او�ژە، برقرار م�شود. بنابراین برای داشنت
 ها و گونا�وین از ذات الزم است سادە مد� 

گ
 ذایت و  در �ک کالم، غ�ی  های تصاد�ن و پد�داری و و�ژ�

ک  اع و روش تحل��  اینجاست کهرا کنار بگذار�م غ�ی مش�ت ن روش تحل�� �عین پاال�ش  بکار م�ا�د. ان�ت
از پد�دار های مشخ� واق� به سوی ذات آن و روش ترکییب �عین انضمام گام به گام  گام به گام

 وارونه از ذات به سمت باز سازی پد�دار های اص� در مشخ� اند�ش�دە. 

 

 معر�ف د�ال�ت�ک [ذات، پد�دار]: نکته پا�ان بخش 
 این د�ال�ت�ک 

گ
 وجود بل�ه به عکس ن�ست در �کساین ذات پد�دارهای متفاوت و متضاد  تنها پ�چ�د�

 را ب�ش�ت م�کند. در این رابطه پد�دار های �کساین از ذات های متفاوت و متضاد 
گ

، ابعاد این پ�چ�د�
به در بخش �ادداشت های ضم�مه،  . اشارە کرد استتار جلوە های وارونه، دورویئ ها و �ا میتوان به 
 ها وا پارە ای از 

گ
 دە است. اشارە شرون�
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 ]کم�ت  ،ک�ف�تد�ال�ت�ک [ -]ث[
 شد.  [ک�ف�ت، کم�ت]ای چون  یب رابطه بظاهر دوگانه های متضاد در بخش ن�ن اشارە ای به 

ن است،    �کساین  )یت ذاماه�ت ( ،حلامر  کل�تدر د�ال�ت�ک گذار که در آن، هر مرحله ن�ن مرحله پ�شنی
که آنرا از مراحل د�گر جدا   خود را دارد خاص و ک�ف�ت  ، پد�دار شکلدارند و� هر مرحله، نمود، 

 م�کند. 
 اینست آن را دار�م و معنای} محدودە{[ ک�ف�ت، کم�ت]،  د�ال�ت�� ، سه گانه[ک�ف�ت، کم�ت]برای 

 معیین  کّ�   محدودە ک�ف�ت،  د�گر، عبارت به م�شود  حل ،ەمحدود در  ،کم�ت  و  ک�ف�ت  که تضاد 
سند، به  بههنگا� که  کّ�   اتی�ی تغو  دارد  ثال م . و برعکس انجامد � ک��ن   اتی�ی تغحدود خود م�ی

ون از آن محدودە، خورش�د د�گر  ک�ف�ت کنوین خورش�د، در محدودە وزین معیین برقرار است و ب�ی
 خورش�د ن�ست. 

ات کّ� به ک�فییت د�گر، �عین به  پد�دار هر و ذات  پد�دار در بحث م��وط به   پد�دار میتواند با تغی�ی
ن د�گری جهش �ابد. مثل آب که در اثر �مای ز�ر صفر درجه سانت�گراد، به یخ و �ا در گرمای  معنی

 باالی صد درجه سانت�گراد، به بخار تبد�ل م�شود. 

ە گذار  و �ا  در تج��ه چرخه مراحل �ک کل�ت ک�فییت   ،مراحل اص�اینکه بر عالوە ها،  پد�دار در زنج�ی
وجود دارند که حدفاصل مراحل اص� هستند.  کوتا�)  تقا�راحل انمهایئ ( رو�داد ، متفاوت دارند 

جهش از مرحله قبل به بعد صورت و  ات ک��ن � انجامد ی�ی تغات کّ� به ی�ی تغدر این حد فاصل ها، 
د  ن => . مثال در ابتدای چرخه م�گ�ی => م�ا�سال => کهن سال بچه => جوان => [تولد] => [جننی

ن ا�سان در طول نزد�ک به نه ماە، رشد دارد و در پا�ان، جهش ]]مرگ[ � تولد صورت زا�مان و ، جننی
د  ب  . گ�ی �ک ک��ن نا�ش از هندە اثر دگرگون کنندە  �شاند ،را شکست ش�ت  کا� که کمر پر المثل�ن

  انقالب است.  ،از جهش �مهنمونه  است. یئ جزتغی�ی ک� 

    
 نقش کم�ت در ا�جاد ک�ف�ت: 

ی کرد  هر ک�فییت را � توان با  ی از آحاد ک� کل�ت  و  درجات معیین از کم�ت ها اندازە گ�ی با جمع کث�ی
ی رس�د. عدد نقش فوق العادە ای را  و  به کل�ت پ�چ�دە تر  ،ها  ی ا�فاء � کند. به  بزرگ�ت در اندازە گ�ی

ونقجدول تناویب عنا� نگاە کن�م و نات�  اعداد  ها  ها و نوترون ها، پروتون ش تعداد متفاوت ال��ت
به ، ثابت در ش��، ترک�ب متفاویت از عنا�  گونا�ون ببین�م. )  ک�ف�ت هایبا  ( پ�دا�ش عنا�  را در 

ند حیت ترک�ب کم�ت هایی از عنا� �کسان، میتوا � انجامد.  مول�ول هایی با ک�ف�ت های متفاوت
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 به مول�ولهای کامال متفاویت منت� شود. 

ن  �س�اری از  ،مروزەا سه گانه های عددی که هر  ها کد شدە اند و کد در اساس عدد است. رنگها با  چ�ی
، زرد و  وزن �ا اندازە�ک از آنها  ،  قرمز است، شناسایئ � شوند. حروف الفبا، �ک رنگ سادە آیب ن  منت

، در �ا  و  با �عت نور حرکت کند � تواند کد   همه کد شدە اندو  صدا، عکس، و�دئو همه و  موس��ت
تبد�ل موجود�ت ها  . استفادە از را�انه و و �ا �سخه برداری شود نگهداری پا�گاە دادە های ابر گونه، 

ن اند�ش�دە � شود.  ای از کد ها و بر عکس، حیت در حوزە ژنت�ک و �ا دنباله به رشته   ح�ات ن�ی

 در محدودە کّ� و�ژگیهای معیین تع��ف م�شود.  �س�اری از ک�ف�ت ها، 

{[ک�ف�ت، ]، فعل�ت} و پد�دار، {[ذات، }کل، جزء]، فرد{[، فرد} {[عام، خاص]،چهار د�ال�ت�ک 
و� از خالل بحث های این  ، اساس روش شنا� مورد نظر این نوشته را � سازد }ەدمحدو کم�ت]، 

در  . تنها به سه گانه ها محدود ن�ست نوشته پ�داست که روش شنا� عام، به این چهار ن�ع و �ا 
ن ن�از است.    مورد پد�دار ها د�د�م که سه گانه کا�ن ن�ست و به گذار ها و چرخه ها ن�ی

 

 هسیت تکامل به  نظام مند رو�کردی  -]ج[
 � کن�م، آغاز � کن�م و از زمان کنوین به گذشته های دور � رو�م و جهان 

گ
از جهاین که در آن زند�

ە زمان در  فرآیندیرا همچون  �م، زمان را در اینجا نه تنها به  (پروسه ای) تکام� در گس�ت نظر � گ�ی
ن در  ا� از حرکت، بل�ه به مفهوم کّ� بازە های مورد برر� ن�ی ن �م و س� �   معنای ان�ت نظر � گ�ی

متفاوت، تج��ه کن�م. به این ترت�ب، جهان نه تنها �ک  اساسا ک�فییت   با چند،  کن�م آنرا به مراح�
ن � باشد  به مراحل میتوان ، تا�نوین در راستای زمان تج��ه این کل�ت با  و فرایند، بل�ه �ک کل�ت ن�ی

که این مراحل،   تفاوتدارد. با این  مجزایی و کل�ت قابل برر�  فرآیندها که ه��ک خود،   د اسا� رس�
، چرخه ای  ، بصوریت آ�شار گونه و درخیت بدنبال هم آمدە اند که در هر مس�ی از زاو�ه تکامل زماین

ن شکل  . هر دارند مرکب از گذار ها �ا ن�ن های زنج�ی گونه  مرحله از این چرخه، مت� بر مرحله پ�شنی
ک�فییت   کردە است و با   فرا روی، � گذاری از آن هنگاهداشت�ن آن، آنرا در خود گرفته است، ضمن ن

ە یب شماری  آف��نش آنکردە است. نو زا��ش که   نمود پ�دا خاص و متفاوت و جلوە ای تازە،  از زنج�ی
 از 

گ
ن های نا�ش از  (وحدت) �گان�  ( (ترک�ب) سن�ت

گ
تچند گان�  بودەی د�گری ها و یب ن�از از �کتا  )ک��

 است. 
 
ها و به اختصار اشارە � شود. جاذبه، دافعه نظاماین نوشته، به این فرایند ها با استفادە از  در  

نا آرا� ذایت مادە، بخصوص م�ل ترکییب آن، � �ک فرایند تکام�، لحظات ک�فیتا متفاویت  (تضاد) و 



20 
 

 آنها 
گ

های اسا� اش نظاماستفادە از  مند با  را بصوریت نظام بوجود آوردە است که ما برای ساد�
ن قرار گرفته است و وجود آن ن�ازمند و  نظام�شان م�ده�م که هر �ک بر پا�ه  ود مت� بر وج پ�شنی

ن است. نظام  های پ�شنی
 

های آن نظامدارد که ما بصوریت سادە، به اسا� ت��ن  هایئ نظامهر مرحله، فرایند هایئ و هر فرایند، 
ن�م تا به در� سادە، �کپارچه، نظام� پرداز�م و در اصل، هر مرحله را با  ن های پا�ه ای آن، تق��ب م�ی

، مرتب و منظم، از تکامل پد�د اری هسیت برس�م. این درک بر اساس طبقه بندی همه جانبه، فرا��ی
)، نظامروش شنا� عام و خاص قرار دارد به این شکل که هر او�ژە (لحظه، مرحله، فرایند، کل�ت و 
ن شود و  ن  میتواند روش شنا� خاص خود را داشته باشد که توسط ماه�ت آن او�ژە، تعینی در عنی

اع عام هس ن تند. این نوشته ب�ش�ت به روش شنا� عام پرداخته حال روش شنا� های خاص، دارای ان�ت
ن سفرهای گذرای  در کار با این حال است  کوتا� موردی و  �ست روش شنا� به حوزە های علم ن�ی

 در ادامه و در حوزە فردداشته است که در آن ب�ش�ت د�ال�ت�ک {[کل، جز]، 
�
}، بکار رفته است. ضمنا

اجتما�، ب�ش�ت از د�ال�ت�ک های {[عام، خاص]،فرد} و �ا {[او�ژە، سوژە]، تار�ــــخ اجتما�} استفادە 
 شد. خواهد 

 
تکام� دارد بل�ه در -)، نه تنها ترت�ب زماین آن هاینظامتقدم و تاخر هر مرحله (همراە با فرایند ها و 

 اتکایئ دارد. �عین وجود هر دسته از حالت کنوین اش 
گ

ن همچنان وا�ست� های نظام ها، به وجود نظامن�ی
ن وا�سته است و بدون آنها امکان وجود نخواهد داشت.   مرحله پ�شنی

 
��نظام. ۱ ف  های ف�ی

�� وجود داشتنظامدر گذشته های دور، تنها  ن ها، پا�ه، اساس و پ�ش نظام ز . این دسته اه استهای ف�ی
 ها است. نظامن�از سایر 

ن (ترک�ب) آنها  های انرژی، ذرات بن�ادین و نظام �� نظام، اساس تا عنا� اول�ه نهایتا سن�ت ن های ف�ی
��، پا�ه و اساس هر  ن فرایند ش�م�ایئ است و در آن حفظ م�شوند. بدون وجود  است. فرایند های ف�ی

،�� ن ، وجود نخواهد داشت. قابل�ت تبد�ل اشکال گونا�ون  فرایند های ف�ی هیچ فرایند ش�م�ایئ
جرم به  �کسان دارند، و قابل�ت تبد�ل �شان م�دهد که انرژی ها، ذایت پد�داری انرژی ها به �کد�گر، 

ن  �ف نظر از اشکال پد�داری خاص و گونا�ون، (جرم دار �ا یب جرم) مادە د که �شان م�دهانرژی، ن�ی
  . ن دارد ذایت �کسا

�ک ن  ها را بر عهدە دارد. نظامبرر� این دسته از  ،علم ف�ی
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 های ش�م�ایئ نظام. ۲
ن نظام ، فراوردە تکامل و سن�ت �� است. ترک�ب و نظامهای ش�م�ایئ ن تج��ه مول�ولهای مرکب،  های ف�ی

�� و نظاماز  فرارویهای ش�م�ایئ است و شامل نظاماساس  ن از ش�� کاین به ش��  فراروی های ف�ی
ی) است. -(حلقوی آ� زندە است و در آن حفظ  نظام فرایند های ش�� آ�، پا�ه و اساس هر  زنج�ی

م�ل  هیچ ح�ایت وجود نخواهد داشت.  ن�ع آ� آن، و�ژەبدون وجود فرایند های ش�م�ایئ به  م�شوند. 
ن تر جدول تناویب و وجود  شد�د و استثنایئ عن� ک��ن در ترک�ب با خودش و�ا عنا� باالتر  و پائنی

ی و حلقوی هامول�ولو حرکت حالل آب، زمینه اص� تول�د  سل�کان  است. الزم برای ح�ات ی زنج�ی
ح�ایت در منظومه های  تر) با ک��ن دارد و ا�ر  تنها عن� د�گری است که مشابهت هایئ (و� ضع�ف

ی و حلقوی،  بهر حال، وجود د�گر وجود داشته تنها براساس �� از این دو است.  مول�ولهای زنج�ی
ن نظامپ�ش ن�از اس�دهای آمینه و ح�ات است. علم ش��، برر� این دسته از  ها را بر عهدە دارد. رفنت

ن از ش�� آ� به ح�ات هنوز مراحل  �س�ار از ش�� کاین به آ� در آزما�شگاە، عم� است و� رفنت
 �ن خود را � � کند. ز آغا

 )زندە(جاندار های نظام. ۳
ن جاندار های نظام فراروی از ش�� آ� به تک  . ش�م�ایئ آ� است فرآیندهای، فراوردە تکامل و سن�ت

 �اخته ای های اول�ه، خود آغاز کارست. 

ن از  ح�ات، مراحل بعدی�س از پ�دا�ش و تول�د مثل تک �اخته ای ها،  چند به ها و فراروی آنسن�ت
ە ای و درخیت  نها�تها و در �اخته ای  است انواع پ�چ�دە گ�ا� و جانوری بصورت گذار های زنج�ی

 ذات  . خالصه شدە است ،انواع جاندارانکه در طبقه بندی های درخت 
گ

در  موجود زندەزند�
ن باز آف��ین و  که  ها کروموزوم  هستند  حافظه شگفت انگ�ی

گ
�شک�ل و . نحوە حفظ م�شود  تکث�ی زند�

دە به موجود زندە موض�ع برر� ز�ست شنا� است   برر� این دسته  کهتبد�ل این اطالعات ف�ش
 ها را بر عهدە دارد. نظاماز 

ن  تکامل جانوران،در  ن رفنت داشته و بنابراین ا�سان، نق�ش اسا� در تکامل �ستانداران  ها دایناسور از بنی
 است. 

های نظاماجتما� است و در آن حفظ م�شوند. بدون وجود  نظام، پا�ه و اساس هر جاندار های نظام
 اجتما�، وجود نخواهد داشت.  نظام، هیچ جاندار 
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 تکامل ا�سان
ن و برای و پا  کردن  کار برای  دست خص�ص و تآزاد شدن دستها  ،با ترک درختان ،ا�سان تکامل راە رفنت

 ، نق�ش و�ژە داشته است. انگشتان دست کف و   و�ژەموقع�ت در این زمینه، آغاز م�شود.  ،دو�دن
ن   ا�سان در  قابل�ت ن   برای انجام حرکات قوی و  ،با کف دست و انگشتان اش�ا گرفنت ظ��ف  اش�ایگرفنت

ن جانداران،مچ و بازو،  همراە با قابل�ت چرخش با انگشتان �ن انگشت  در بنی یب همتا است. مهم�ت
د در مقابل چهار انگشت د�گر قرار  میتواند دست، شست است که  است تمام  . شست قادر گ�ی

ن ابزار شد  را لمس کند  بندهای انگشتان د�گر  ، شکار و . و به این ترت�ب دست، اولنی تکامل غار �شیین
، تکامل اندامهای  د که ابزار دارا  مکانفوق به پ�شین�ان ما این ا هایقابلیت سازی کند. تغذ�ه پروتئیین

، حّ�  افزا�ش دقت مغز و  �عین ظ��ف شدن حواس، حرکت دستها و  اند�شه ایو ، عصیب حرکیت
ند.  حنجرە و دهان تکامل تفکر و  ن  ز�ان مراحل بعدی را رقم م�ی

 
 های اجتما�نظام. ۴

ن ا�سانها نظام  در جوامع است.  های اجتما� م��وط به ا�سان، فراوردە تکامل و سن�ت
�م و آنرا به اجزا �شک�ل دهندە اش، تج��ه کن�ما�ر تار�ــــخ را به  برای  و مثال  عنوان �ک کل در نظر بگ�ی

  کن�ماین تج��ه، ا�ر از مبنای ن�ع مال��ت استفادە  
گ

س�م که در هر �ک، و�ژ� آنگاە به مراح� م�ی
، نت�جه ن�ع وجه تول�د است، از  البتهمال��ت آن مرحله، حا�م است 

�
 آنجا که ن�ع مال��ت اساسا

پ�ش از آنکه مال��ت  کال ر�شه ای تر و دق�ق�ت آ�ست که از مبنای ن�ع وجه تول�د استفادە شود (
فت کردە بودند و مخت� ثرویت حاصل شدە بود که زمینه  بوجود آ�د، روشها و  ابزارهای تول�د پ��ش

 زن 
گ

 شدە بود). توسط مرد و �شک�ل خانوادە و بچه ها ا�جاد مال��ت و برد�
 

 چرخه تکامل اجتما� بر اساس تج��ه بر مبنای انواع وجوە تول�د: مراحل 
ا� اول�ه[  . ]سوس�ال�سیت  => �ما�ه داری => زمینداری =>بردە داری  => اش�ت

و  بلحاظ تار��ن واقع شدە است ، اف��قا و ام��کا قارە ارو�ا چند نا�فته نما�د که چرخه باال ب�ش�ت در 
(با اشارایت کوتاە در �ادداشت وجه تول�د آس�ایی  بنامدر آس�ا، مرحله دوم و سوم بصورت د�گری 

ی که  ،در هر صورت. بودە است های ضم�مه) ە وجوە تول�د در تار�ــــخ، مستقل از هر مس�ی زنج�ی
 . استشدە جهاین  ،ا�نون�ما�ه داری  ،باشد پ�مودە 

و آن اینست  ە شود اشار نکته ای در رابطه با تج��ه بر اساس انواع وجه تول�د به در اینجا الزم است 
اع بدست آمدە باشد  ن تا بتوان آنها را بصوریت که  که الزم است این انواع، � پژوهش، تحل�ل و ان�ت

ن آمدە است ارائه داد   . در باال و پائنی
 منح� به فرد هر �ک از این دو نکته �س�ار مهم، 

گ
هر مرحله، ، که از سویئ ست  مراحل تار��ن او�ژ�

و از سوی د�گر، هر  قرار م�دهد  ،خود وجه تول�د و تابع تحت تاث�ی  ،را وقت همه پد�دە های تار��ن 
  ،تار��ن  همرحل

�
ی، عمری دارد  ر و مانند ه موقت است ذاتا ن ن پا�این خواهد چ�ی . �عین نظام �ما�ه ن�ی
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ن بحی� بدون برر� ذاتداشت نظامهای اجتما� و تج��ه و تحل�ل تضادهای این نظام  . البته چننی
  . الزم را نخواهد داشتو قطع�ت ها، دقت 

 شود.  اشارەاجتما� م��وطه، به اختصار  نظامهر مرحله با به س� � شود  ز�ر در 
 
 

ا�  نظام . .الف۴  اول�ه(قب�له ای) اش�ت
 قب�له ا�ست و نظامدر این 

گ
 طبقات و دولت در آن وجود ندارد  ،خصو�مال��ت ، خانوادە، زند�

 . بل�ه مال��ت قب�له ا�ست

 

 بردە داری نظام . .ب۴
 جنسییت همراە است میباشد. و� با تکامل ب�ش�ت 

گ
 که با برد�

گ
 سادە خانواد�

گ
، برد�

گ
ن شکل برد� اولنی

ا� اول�ه  نظامبا ن�ن وسا�ل تول�د اول�ه و ا�جاد ک� ثروت، زمینه بروز جامعه طبقایت فراهم شد.  اش�ت
به دو شکل اول�گار�ش (مثال در یونان) و �ا  حا�م�ت بردە دارانبردە داری،  نظامتوسط (قب�له ای) 

د. مونار�ش (مثال در م�) در قارە های غ�ی آس�ایی   شکل م�گ�ی

 ضم�مه انتهای این نوشته، به شورش بردگان اشارایت خواهد شد. �ادداشت های در 

 زمینداری نظام . .ج۴
ن داراحا�م�ت     نزمنی

اع خ�ش شخم زین و استفادە از آن در   نظام زمینداریاخ�ت

 �ما�ه داری نظام . .د ۴
اع موتور د�گ بخار و کار�رد آن و چپاول با انباشت اول�ه �ما�ه تجاری (عمدتا از غارت ) که با اخ�ت

د.   ،در کارگاە ها و کشیت ها، همراە است، کم  کم �ما�ه داری شکل م�گ�ی
 

و در انباشته شدە  ،کار مردە ب�گانه شدەغلبه و حا�م�ت �ما�ه �عین  نظام �ما�ه داری، در حق�قت 
�ت ، بر کار زندە�ما�ه دار  در دست �ک اقل�تگردش،  وی کار است ا���  . ن�ی

 حا�م�ت �ما�ه
و  )کار مزدی  از ط��ق( یی تول�د کاال ،آشکار ا�سانها و پنهان و �چشمه �ما�ه، غارت  منشا ر�شه، 
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وی کار  وی کار ا�سان به اساس آن، ا�سان کاالیی به عبارت د�گر، است.  به کاال تبد�ل ن�ی (تبد�ل ن�ی
ن م�شود. هر کاالی د�گر، ق�مت مانند  است و ق�مت (حقوق) هر کس،کاال)  ، نظاماین  در بازار تعینی

ە کار نام�دە م�شود   هموارە به لشگری از ب�کاران ن�از دارد  یب به تبع آن، . ب�کاری و که ار�ش ذخ�ی
، جزء الینفک این نظام است.  ن�از این نظام از دو نظر به ب�کاران ن�از دارد، �� آنکه هر موقع خانماین

ن گ�ی بکار  انتخاب و  ب�کار را د کارگر نواتبداشت  ن نگهداشنت د و د�گری آنکه با ا�جاد ترس از ب�کاری و پائنی
در خدمت �ما�ه داران برای  ساسا ااتوماسیون  ،نظامن�خ مزد، بهرە ک�ش را افزا�ش دهد. در این 

وی کار  با افزا�ش ب�کاری  نظامو افزا�ش سود نق�ش فزایندە ا�فا م�کند. در نت�جه این  کاهش ن�از به ن�ی
دە کاال های مازاد از سوی د�گر، �سوی بحران و بنابراین کاهش قدرت خ��د  هایئ از �کسو و عرضه گس�ت

 ساختار شکن در حرکت است. دورە ای و �ا 
نت، موجبات عروج و هژموین انحصارات ما� ا ون�� از جمله کامپیوتر و این�ت اعات ال��ت خ�ت

ە را فراهم آورد که در بخش های بعدی به آنها ب�ش�ت  کت آمازون و غ�ی انفورمات�� جد�دی چون �ش
 اشارە خواهد شد. 

 
 �ما�ه داری مراحل گونا�وین دارد و میتوان به آن بصورت ال�ه ای نگ��ست:  نظام

]، �ما�ه ما�} ،اول�ه > رقابت > انحصار] انباشتمثال: [  {[�ما�ه بان�، �ما�ه صنعیت

]مق�اس �ا   �ما�ه: [م� > چند ملییت > فرا ملییت > جهاین

 
 نظام سوس�ال�سیت  . . ه۴

 حا�م�ت کار
�ما�ه بر کار  ،تضاد [کار، �ما�ه]در ، ن�ن �ما�ه داری است. ا�ر در �ما�ه داری، نظاماساس این 

 ب�انجامد. به محو �ما�ه  تا د کنم�غلبه پ�دا کار است که بر �ما�ه   ،حا�م است، در سوس�ال�سم
ن برد و کاال کردن  وی کار برای خشکاندن �ما�ه، با�د کار مزدی �عین حا�م�ت کاال بر ا�سان را از بنی ن�ی

وی کار خود را (حیت اخت�ار و  ارادەکرد ز�را تا زمان�که ا�سان مجبور باشد   نس�خا�سان را محکوم و م ن�ی
ی از آزادی  ،ل کند به کاال برای فروش، تبد�قرارداد) ی به ظاهر آزادانه امضادر پوشش  خواهد نخ�ب

 های ا�سان  بود. 
گ

�ن از خودب�گان� نا�ش از اجبار تعظ�م فروش ارادە و در بند کردن آزادی، �� از مهم�ت
، یب خانماین و مرگ میباشد. 

گ
 در برابر قدرت �ما�ه به منظور فرار از گرسن�

 شعار پنهان �ما�ه، �ما�ه دار و �ما�ه داری اینست: 
 انتخاب داری: آزادی 

 . و دستمزدی بخور نم�ی داشته باش ما تن بدە استثماری�ا گرسنه بمان و بم�ی �ا به قرارداد 
 

ن بردن اجبار ا�سان برای کاال  بن�ادین این مسئله است موفق�ت سوس�ال�سم در گروی حل �عین از بنی
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وی کار خود و این �عین ن�ن اجبار در تما� روابط نظام �ما�ه از جمله و  �عین ن�ن نظام و ، کردن ن�ی
 . در اساس، ن�ن م�لیتار�سم آن

 
ا�، قرار دارد به عبارت د�گر،  ،وجه تول�د سوس�ال�سیت  ن وجه تول�د �ما�ه داری و وجه تول�د اش�ت بنی

ا�، به دورە ای ن�از دارد که � آن، طبقات متخاصم  گذار از نظام طبقایت �ما�ه داری به نظام اش�ت
ر �ما�ه و �ما�ه دار، از حا�م�ت به ز�کاال، پول و ،  و کل�ه اشکال آن هنوز وجود دارند و� ارزش

کش�دە شدە اند و هیچ سه� در قدرت ندارند به عوض، کار اجتما�، حا�م است و این �عین 
ست با این تفاوت که برنامه این حا�م�ت، حذف طبقات �ما�ه دار، کارگر و اد�کتاتوری پرولتار�ا 

�ن گام این دولت، برنامه ر�زی و اجرای تول�د وسا�ل معاش است که بدون هیچ  دولت است. مهم�ت
وی کار، �عین زمینه اجبار ا�سان به  د. به این ترت�ب ن�از به مبادله ارز�ش ن�ی مبادله ای با�د صورت گ�ی

ود.  ن م�ی وی کار، از بنی  کاال کردن ن�ی
 �ما�ه، ن�ن م�شود. �عین نه تنها منشاء   در سوس�ال�سم،

گ
کل �ا دق�ق�ت گفته شود تمام�ت چرخه زند�

وی کار) با� بمنظور فروش در  ،بل�ه تول�د کاال حیت �شکل تعاوین  ،د ن�ن شود ارزش اضا�ن (خ��د ن�ی
ن بازار   ن�ن م�گردد. ن�ی

 
 

 های پا�ه ای نظام بر�ف از 
گ

 برای بحث:  سوس�ال�سیت و�ژ�
، لغو کار مزدی،  - ، لغو لغو پول، لغو �ما�ه، لغو بازار، لغو استثمار، لغو اجارەلغو تول�د کاالیی

 . سود 
، پوشا�، �  )را�گاین ( یب ن�ازی از معامله - ، حمل  مواد غذایئ پناە، خدمات، خدمات بهداشیت

 استاسا� ن�از  کهو هرآنچه   �گر� ،پرورش، ه�ن  و نقل، آموزش و 
 آزادی و برابری زنان -
 در عرصه های کار، محله، شهر، ...، کشور و جهان  شورایی دموکرا�  -
 کمینه سازی ساعات کار الزم  استفادە همه جانبه از اتوماسیون و  -
 طب�عت کاالیی کردنپا�ان دادن به سودجویئ و  حفظ مح�ط ز�ست و  -
ی جا�گ��ین تغذ�ه گ�ا� -  حما�ت از حیوانات و با سمت گ�ی
 و محو تجارت نظامن این جهاین بود -

 
 

سد. نظامهای مخت� طبقه بندی و گروهبندی گفتار   اجتما� با ط�ح چند نکته به پا�ان خود م�ی

 را بر عهدە دارد.  های اجتما�نظام، برر� و تار�ــــخ علوم اجتما�، س�ا�، اقتصادی
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ن طبقه بندی این مراحل خاص هستند. نظام  های باال بنو� تج��ه تار�ــــخ به مراحل و ن�ی

از �کد�گر تکامل پ�دا کردە اند و بینشان مراحل باال بهمان ترت�ب که آمدە اند بدنبال هم و با فراروی 
ن مرحله، در هر مرحله طبقه ای حا�م است طبقه، حا�م�ت  . �ک مرحله انتقال قرار دارد.  غ�ی از اولنی

ن حا�م � کند هنگا� که طبقه �ا طبقایت قوی �  است �عین طبقه حا�م، افکار خود  همه جانبه را ن�ی
ن ه شوند، ب ن قدرت  (که در مطالبات آنها بازتاب م�ابد) س�ا� شان، افکارشانموازات قدرت گرفنت ن�ی

د. آنگاە زماین فرا � رسد که طبقه حا�م، توان حکومت کردن را از دست م�دهد و این زمان�ست  � گ�ی
ی است، د�گر نه تنها به افکار و احکام طبقه حا�م تن نم�دهد،  که طبقه ای که در حال قدرت گ�ی

ن هنگا�ن�ن و بل�ه به  دازد. در چننی ا�ط انقالیب است.  ،محکوم کردن آن می�پ شورش بردگان به �ش
ی اسپارتا�وس، انقالب کب�ی فرا�سه، کمون پار�س و انقالب ا�ت�ب در بز نگاە های تغی�ی نظامهای  ره�ب

 .  . در ضم�مه ها به آنها اشارایت کوتاە خواه�م داشتهستند  وقا�� تار�ــــخ ساز اجتما�، 

هیچ نظام  اصوال های اجتما�، هیچ دا�ش، تکنولوژی، ه�ن و فلسفه، ا�دئولوژی و نظامبدون وجود 
 . سوژە ای، وجود نخواهد داشت

 

 های سوژە اینظام. ۵

 مفهو� نظامهای اجتما�، نظامدر مراحل تکام� 
�
های د�گری بوجود � آیند که جنسییت اساسا

جهان  نظامها، سوژە آنهاست و با آنها �ک نظامهای د�گر، او�ژە فرض شوند، آنگاە این نظامند. ا�ر دار 
های این مرحله، ضمن فراروی از مراحل قب�، آنها را نظامعبارت د�گر، ه شمول را �شک�ل � دهد. ب

د با این تفاوت ا� و محدود به دا�ش روز است.    در برم�گ�ی ن ی، ان�ت  که این در بر گ�ی

ون�� و سخت افزاری انقالب نرم افزاری ، �س�اری از عمل�ردهای اند�شه را پا بپای انقالب ال��ت
ش و  مکمل آن تصور  را � توان ادامه و  را�انه ها اندام اند�شه است،  ،عمق دادە است. ا�ر مغز  گس�ت

های اجتما� نظام، فراوردە تکامل ینرم افزار نظامهای آن عمل � کند. گرچه  �ت کرد که نرم افزار بر �س
از مراحل  در آن قرار دارد و� از جنس د�گری است و  در طول تار�ــــخ و مت� به آخ��ن آنهاست و 

، سنخ�ت جدا�انه و ارتباط مستق�م با  ن اتوماسیون، متفاوت و متمایز است. استقالل �سیب پ�شنی
ندە نظامارد. ذهن و سوژە د های نرم افزاری بعنوان عا� ت��ن شکل س�ست� موجود مادە، در�ر گ�ی

ا� ذهن و سوژە قراردارد در  ن جذب � کند، کتابخانه  خود  دا�ش اجتما�، هر آنچه را که در جهان ان�ت
ون�� تبد�ل کردە است و  و  بازار ها ی خ��د  ها، دا�شگاە ها و  خواهد کرد. �ا  فروش را به ن�ع ال��ت

ن اثر  ها ا�نون نقش نظامبگذارد. این  هوش مصنو� و فعال�ت از راە دور، � رود که در همه چ�ی
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 در کل�ه عرصه های تول�د، توز�ــــع، مبادله و م�ف بازی م�کنند و 
گ

 غول های دگرگون کنندە و بزر�
آسای اطالعات  قبر  ای رسانهحرکت انحصاری تازە ای، در جهان �ما�ه داری، بوجود آوردە است. 

ل ون��، دا�شگاههای  ،از راە دور  و کن�ت ون�� کردە �ا م�کند. فروشگاههای ال��ت ن را ال��ت همه چ�ی
ون��  ون��، ب�مارستانهای ال��ت ە ال��ت ی را خودکار م�کند و ... و غ�ی ن�از به کارگر سادە مشاغل ب�ش�ت

ن � آورند که در اثر آن  ندە ای درا پاینی ر پ�ش خواهد بود و انبوە کارگران جای خود را ب�کاری اوج گ�ی
، دا��ش و اطالعایت ب�ش به ب�کاران م�دهد.  تا چند سال آیندە رو�ات های ا�سان نما با توانایئ هو�ش

از ا�سان به دن�ا � آیند. آنها به صوریت یب س�م با هم تماس خواهند داشت و قدرت جستجوی 
، آنها را  نیت گرچه �ارای   ا�شمند و متخصص تبد�ل م�کند ای از زمینه ها به ددر پارە مستق�م این�ت

، بل�ه  رقابت بانو آوری ا�سان را ندارند  با  . تنها مسا�ل حل شدە را خودکار م�کنند در حال حا�ن
اینحال هوش مصنو�، �� از زمینه های اص� نوآوری ها را �شک�ل م�دهد و د�دە شدە است که 

 که �� از پ�چ�دە ت��ن بازی هاست، برتری خود را �شان دادە اند. را�انه ها در مسابقه شطرنج  
 

 �� از در پ�ش است که  داری شکل و چهرە تازە ای از �ما�ه
گ

هژموین میتواند  های آن،و�ژ�
دولیت کشور ها مقررات  فارغ از جهاین ن��ن که  یرمز ای ارزه . شد اجهاین ب-اطالعایت -ما�انحصارات 

اوراق در ند و �ما�ه گذاری های جهاین دور از چشم دولت ها که بر�ن از آنها م�شو خ��د و فروش 
 �شان م�دهد. گ��زگاهای ن��ین را در این مرحله از �ما�ه داری افشا شدە اند،  پاناما و پارادایز 

دە،  نت و ارتباطات شبکه ای �س�ار گس�ت ون�ک، این�ت از مناسبات  تریتازە  هایشکلزمینه ساز ال��ت
کت آمازون)  و  تول�د  کتهای �س�ار کوچک را تحت انحصارات غوالسا، (همچون �ش شدە است که �ا �ش

ول تراف�ک فروش ل و سلطه خود در � آورند و �ا با کن�ت جبور آناین را که سود د� باال دارند، م ،کن�ت
است و هنگام�که شدن انحصاری تر  خاص از  ای ، به معنای مرحلههمه اینها  . ە شدن م�کنند د�بلع به

، در بن �ست �ما�ه گذاری های جد�د  ،به پا�ان خود نزد�ک شود، �ما�ه ،این تقس�م کار جد�د 
در  ،تول�د) مازاد انبارها (در  مازاد کاالی نا�ش از اشباع   ،گرفتار م�شود و ا�ر تا�نون �� از بحران ها 

 اشباعبحران نا�ش از امکان ا�نون با�د به آن،  ،بود زار) ه�ج و م�ج با نا�ش از (برابر نبود قدرت خ��د 
ن حوزە م�ف  در بازار  �ما�ه )مازاد( به این دل�ل که �ما�ه، ین موض�ع ا و  را افزود جد�د و ن�افنت

 . انتظار باشد چندان دور از عا� ت��ن شکل (دگرد��) کاال ست ن� تواند 
 

، فلسفه و هرچه که ، شامل علوم، ی سوژە ایهانظام تکنولوژی، روش شنا�، ا�دئولوژی، ه�ن
ی است � باشد.  حاصل هوشمندی و   �ا تخ�ل ��ش
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 نکته: 
 های م��وط به خود را دارد و نه تنها جزیئ از فرایند تکام�  

گ
هر ال�ه از نظام ها، نه تنها و�ژ�

ن را آ�شارگونه و ال�ه به ال�ه در   خود دارد. است بل�ه ذات نظام های پ�شنی
 

 و بازگشت از آن از جوامع امروز به نقطه آغاز قابل تصور  س�ی و سفری اجما� -]چ[

 از کل به جز (تج��ه)ال�ه به ال�ه س�ی و سفری . رفت: ۱
وع � کن�م و مرحله ای (در  حال از  ها) به گذشته نظاممس�ی معکوس تکام�  جامعه امروزی جهان �ش

 بر م�گرد�م. 
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 جامعه به اجزا طبقات،ز تج��ه کل�ت ا

 از تج��ه �ک طبقه خاص به �ک فرد از طبقه، 

 از تج��ه �ک فرد به �اخته های �شک�ل دهندە آن،

 از تج��ه �ک �اخته به مول�ولهای �شک�ل دهندە آن،

،  از تج��ه مول�ولها به عنا� جدول تناویب

ون، پروتون و   نوترون، از تج��ه عنا� اول�ه به ال��ت

ون، پروتون و باالخرە، ا و  اینکه . نوترون به سمت رس�دن به ذّرات پا�ه ای تر، حرکت دار�م ز ال��ت
 هایئ دارند که این همه شگفیت � زا�د، در حوزە ر ذ

گ
روش شنا� عام این نوشته ات بن�ادین چه و�ژ�

 های  تخ�� بکار گرفته شود �ا ، کل�شه ای و )فورمال�سیت صوری (و روش شنا� نبا�د ن�ست 
گ

و و�ژ�
د  ، . موض�ع مورد برر� را ناد�دە بگ�ی �ک ذرە  نهایتا حدس زد که میتوان  ا استقراءب اما، بلحاظ منط�ت

میتوان تصور کرد که این ک�ف�ت  . باز است وجود داشتهبن�ادین با کمییت نجو� اما ک�فییت ناپا�دار 
، این گونه � نما�د  ترکییب روش این ذّرە، همراە با م�ل جوش و خ و ناآرا� ذایت و  فقط در لحظایت

ی( ن ا�ر روش البته  . آن، فرصت چنداین برای پا�داری و همانگونه بود�ش با�ت نم�گذارد ) شد�د سن�ت
در اینجا  ،این روش شنا�آنگاە یب پا�ان، در مادە باشد، ای شنا� ما بصورت درخیت به دنبال تج��ه 

سد  )بن �ست( به پا�ان خود  ا�ط موض�ع دارد. مثال ممکن است در . انتخاب م�ی روش، �سته به �ش
�ک ال�ه، تج��ه الزم ب�ا�د و در ال�ه د�گر تج��د و این به ماه�ت موض�ع در مق�اس و محدودە خاص 

 دارد. 
گ

ن روش و م آن، �ست� �ن آ�ست د�دە شو  س��ه، دو وض�عدرست آ�ست که د�ال�ت�ک بنی د و به�ت
ن بتوان روش را از موض�ع وجود ندارد، در مورد هایئ که اطمینان کا�ن که   . استخراج کرد ن�ی

ا� که پاال�ش از کم�ت  ،از روش تج��ه ، نه تنها سفر به گذشته نا�فته نماند که در این ن در بل�ه از ان�ت
ن حفظ ن همخواین  این ن�ع تج��ه. ک�ف�ت در �ک فرد، استفادە کرد�م  عنی با معکوس حرکت تکام� ن�ی

، �عین از تج��ه از نو� د�گر از تج��ه و در آن مط�ح گرد�د  های پنجگانهنظامدر مبحث که پ�ش�ت دارد  
 . استفادە شد به مراحل کل فرایند تکام� 

 )اجزا (ترک�ب از جز به کلبازگشت: س�ی و سفری . ۲
و چرخه سفر  شتازگببرر�  � توان به نقطه آغاز ، حال با حرکت وارونه و �شت �هم از جز به کل

، تا آنجا که دا�ش هو آ�شار گونمفهو� را پا�ان برد با این تفاوت که در این سفر برگشت �شک� درخیت 
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ترک�ب  هسیت براساس به عبارت د�گر، . میتوان پ�ش رفت و به حال رس�د ما �شان م�دهد به روز 
��  ذرات ن ن های و انباشت  با  و بن�ادین سادە ف�ی تکامل �افته است و این بدین  ،متنو�مکرر سن�ت

ن کل های مرحله   از جز به کل بودە است و کل های هر مرحله از سن�ت
�
معناست که حرکت تکامل، اساسا

حله های مر نظامهای �ک مرحله، اتکا به نظامهر �ک از پ�ش�ت اشارە شد که قبل بوجود آمدە اند. 
ن دارد و ضمن ن�ن و فراروی، آنها  د و  پ�شنی �ا در خود حفظ � کند. به عنوان مثال،  را در بر � گ�ی

ک طبقایت خود را دارد، خصوص�ات ض�ما�ه داری،  نظامفردی از �ک  من اینکه خصوص�ات مش�ت
ن -ز�سیت  �� را ن�ی ن ، ش�م�ایئ و ف�ی  در ضمن اشارە شود که . تدارا سا�ساین

گ
اجتما� مورچگان، در زند�

 .  حوزە نظام های زندە، قرار دارد و نه در حوزە نظام های اجتما� ا�ساین

 
 ]س�سپرا� ،شناخت[د�ال�ت�ک  -]ح[

ن دآور شناخت �عین  هر پرا�س�س �عین . ن�ن او�ژە در سوژە �عین  (سوژە) ذهندرون به  (ابژە) ن عنی
ن دگرگون م�کند مح�ط. آ�اهانه روش مند و  تغی�ی هدفمند ا�سان برای  کنشن�ع   پرا�س�س ا�سان را ن�ی

اند بل�ه  پ�ش(شب�ه به رانندە ای که نه تنها اتومب�ل را به  ن به با اتومب�ل، م�ی د). �ب می پ�شخود را ن�ی
خاص�ت اسا� پرا�س�س، دگرگون کردن ا�نون و آیندە است در حال�که خاص�ت اسا� شناخت، 

است که در اصل، در �ک مدل تق��یب روش د�ال�ت��  با استفادە از  ،وین سادە کردن گذشته تا�ن
اما، حرکت از سوژە  در پرا�س�س . در شناخت، حرکت از ابژە به سوژە است . استد�ال�ت�� شناخیت 

میتوان این دو را در شناخت است. �س و ضد د�ال�ت�� به ابژە تازە است. �عین پرا�س�س، وارونه 
 . خالصه کرد جفت د�ال�ت�� [شناخت، پرا�س�س] 

 
  نکته: 

ن واژە  در این (عمل) فرق گذاشته شدە است و پرا�س�س، مفهو� ک�  و پرات�ک پرا�س�سنوشته بنی
، اعم از اینکه  ،ندە ا�ساندگرگون کنکنش ن�ع  تر و عام تر از پرات�ک دارد و شامل هر  خود ا�سان ب�ش�ت

، را دگرگون کند و نظری باشد و �ا  در کل�ت و عم� باشد �عین دگرگوین  مح�ط را دگرگون کند ب�ش�ت
 . است ] مد نظر عم� ،نظری[
 

دگرگوین در سوژە، نا�ش از پرا�س�س نظری در سوژە است و دگرگوین در ابژە، نا�ش از پرا�س�س عم� 
دگرگوین سوژە ای، جفت د�ال�ت�� دگرگوین ابژە ای است. پرا�س�س از دو جفت  در ابژە است. 

و �ا [تج��ه، ترک�ب]،  د�ال�ت�� [نظری، عم�] و شناخت از دو جفت د�ال�ت�� [تحل�ل، ترک�ب]
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 قد�� ت��ن شکل پرا�س�س، تول�د وسا�ل معاش.  شک�ل م�شود. �
 

ن و ذهن �ا به عبارت د�گر عینییت آم�خته  ی از عنی ن مح�� که در طول تار�ــــخ با آن �وکار دار�م، سن�ت
، عین�ت �تاست و د�گر طب�عت دست نخوردە آغاز�ن ن�ست. ذهن �تبا ذهن ن سادە  اجتما� ما ن�ی
 �پ ه��ک د�گری را نت�جه م�دهد. ی از مح�ط را در خود دارد و این دو به صوریت مار��ا شدە

 
 ر دو دسته ه. اند�شه، نق�ش اسا� هم در شناخت و هم در پرا�س�س ا�فا م�کند اندام با وجود اینکه 

 ، ن در هر دو اندامهای ح� و حرکیت در شناخت، و هژمون�ک  و� نقش اسا� بکار گرفته م�شود  ن�ی
ن اندامها، میتوان بوض�ح، نقش  . استاندامهای حرکیت با اندام های ح�، و در پرا�س�س، با  در بنی

 را در فرایند شناخت و پرا�س�س د�د.  ، دهان و گوشدست ،چشم، مغز و هژمون�ک برجسته 
 

غ�ی قابل تغی�ی نگاە به گذشته اساسا، . �� است تمایز تفس�ی از تغی�ی تمایز شناخت از پرا�س�س، 
پرا�س�س،  . و آنچه که با�د �شود  قابل تغی�ی  آیندەو  ا�نوننگاە به اساسا، دارد و د�گری  �نوین تا 

 خاص ا�سان 
گ

پرا�س�س، کل�ت [ا�سان، مح�ط] . استاز حیوان �عین وجه تمایز ا�سان نوآوری و و�ژ�
هم خود را. هم مح�ط خود را تغی�ی م�دهد و  ،پرا�س�سا�سان در اثر را با هم دگرگون  م�کند �عین 

 دارد �عین صورت مسئله 
گ

ا�ط �ست� د اصوال به �ش اینکه تغی�ی در کدام�ک پ�ش از د�گری صورت م�گ�ی
ز�ان، دا�ش، تکنولوژی، در ذهن آغاز م�شود.  اساسا م�ا�د و� حل آن به ذهن از مح�ط  اساسا 

 پرا�س�س هستند. فراوردە های �د آوردە است، همه و همه، صنعت، کشاورزی و هرآنچه که ا�سان پد
وجود دارد و هم کار دسیت (نظری) هم کار فکری  شکل خا� از پرا�س�س است و م�دان�م که ،کار 

 و این تفک�ک د�ال�ت��، مانع از آن ن�ست که گفته شود هر کاری هر دو را در�ر دارد.  ). عم�(
ن طور است پرا�س�س برای  ن همنی کل�ت درهم رفته هر دو سوی   �عین فرایند دگرگون کردن، مشمولن�ی

و این �عین میتوان پرا�س�س را به دو جزء نظری و عم� تج��ه کرد  و د�ال�ت�� [نظری، عم�] است
 �عین به د�ال�ت�ک [پرا�س�س نظری، پرا�س�س عم�] رس�د. 

پرا�س�س، فعال�ت هدفمند و تغی�ی آف��ن ا�سان است چه این دگرگوین در خود ا�سان (شامل 
پرا�س�س نظری، در [اینکه  پرا�س�س نظری) باشد و چه در مح�ط (شامل پرا�س�س عم�). 

جه نظری و عم� است، مرحله م��وطه را ، هدف و هژموین با کدام �ک از دو و ]پرا�س�س عم�
ن م�کند. �عین فرایند پرا�س�س نظری، بدون در نظر آوردن پرا�س�س عم�  و به در این فرایند تعینی

 م�� ن�ست.  ،در این فرایند  عکس، فرایند پرا�س�س عم�، بدون در نظر آوردن پرا�س�س نظری
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ط�ح نظری (ابژە ای) است مرکب از دو فرایند دگرگوین که فراوردە آن، نوآوری واق� (پرا�س�س،  �س 
ن�ن مشخص که او� از ط��ق است   اجرای ط�ح)پ�ادە سازی و  (و سپس عم�و ط�ح ابژە تازە) عمل

و رس�دن به مشخص  تازە اند�ش�دە ن�ن مشخص، و�دو  تازە اند�ش�دەا�جاد مشخص  و  اند�ش�دە
د واق� جد�د    . شکل م�گ�ی
وند. شناخت میتواند  پرا�س�سشناخت و    پرا�س�س خاص خود را داشته باشد. به درون هم م�ی
ن میتواند شناخت خاص خود را (مثال در شکل بازخورد) داشته باشد پرا�س�س  در اساس،  و بهر ر  . ن�ی

مار�یچ �ک کامل از   چرخه�ک  در نها�ت، شناخت و پرا�س�سشناخت مقدمه پرا�س�س است. 
صورت د�گری که میتوان به این جفت [شناخت، پرا�س�س] نگاە کرد،  . د دهنم��شک�ل را تکام� 

است و در سایئ هدف و هژموین ه��ک از آنها در هر مرحله است. در شناخت، هدف اص� شنا
 پرا�س�س، هدف اص� دگرگوین است

(او�ژە به سوژە و سپس سوژە به او�ژە)، اما در دو گانه [او�ژە، سوژە]، ظاهرا� حرکت، دو مرحله ا�ست 
ن این دو، حرکت سوژە �� از اهداف این نوشته،  . در سوژە، پنهان شدە استتازە به سوژە آغاز�ن  بنی

ن  و کردن این حرکت   و پر رنگ برجسته ،تمایز  ،ط�ح ،رفع ابهام  است. این مرحله، آناسا� دا�سنت
نوشته به تضاد [او�ژە، سوژە]، سه مرحله ای است. سه است. بنابراین رو�کرد این پرا�س�س نظری 

، که ن�ن  (و در سوژە دگرگون شدە  توسط، ن�ن سوژە نا�ش از شناخت، بینابیین مرحله �عین سه ن�ن
ن حال، دگرگون کنندە)   سوژەمیباشد. نت�جه این تفک�ک �ا پاال�ش (تج��ه سوژە) اینست که، عنی

و  (تازە) تبد�ل م�گردد  سوژە دومبه به عنوان مادە خام در پرا�س�س نظری ن�ن م�شود و  اول�ه،
 ، سوژە دوم را در او�ژە تازە ن�ن م�کند. عم� پرا�س�س�انجام 

خاص �س نظری و عم�، روش شنا� شناخت، پرا�سچرخه هر �ک از لحظات و مراحل سه گانه 
 خاص خود را دارد.  زار ذهین و منطقفانرم و  نظام، خاص روش شنا� و هر 

 
 . شناخت۱

ه ب� مراح� و م�شود  آغاز ) (او�ژە�ک کل�ت مشخص ن�ن مفهو�  از  ،رایند شناسایئ �ا شناختف
�ن تق��ب(سوژە)  رس�دن به �ک مشخص اند�ش�دە د�ال�ت�� با کمک کار�رد روش  اند�ش�دین  که به�ت

د. از مشخص آغاز�ن هستسادە   را ن�ن تج��دی م�کند،شناخت نه تنها مشخص آغاز�ن  ، پا�ان م�گ�ی
 م�کند  ن�ن واق� تازە،به مشخص را در جهت رس�دن مشخص آغاز�ن  اول چرخه ا�ست کهگام بل�ه  

بنابراین شناخت، هدفمند و جانبدار است، حیت ا�ر این قصد، ضمین باشد و به �احت ب�ان �شدە 
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 . باشد 
�ن مدل شناخت را میتوان نو� پرا�س�س دا�ست که نوآوری   رس�دن به به�ت

گ
آن در پاسخ به چگون�

بمنظور تغی�ی و تحول است با اینحال در این نوشته از پرا�س�س اساسا  واقع�ت موجود،اند�ش�دین 
برای مراحل �س از شناخت استفادە شدە است مگر آنکه مراحل ادغام شدە و ��ــــع � شوند که 

ون است.  ممکن باشد که در آن صورت از حوصله این نوشته ب�ی  تفک�ک آنها غ�ی
، حاصل فعال�ت اند�شه  الییت که با استفادە از روش د�ال�ت��، در�افت ست، فعو عمل اشناسایئ

، مشخص آغاز�ن را طبقه بندی و  ،تجریب -های ح� در ساختاری  پاال�ش کردە و  مفهو� و پژوه�ش
مهم ها را  ذایت  منط�ت سازمان م�دهد، غ�ی م��وط ها، غ�ی  خالصه سازی به  کنار � گذارد و�ا   ها و غ�ی

بصوریت مدون  نما�ش) این مدل، � تواند  و  رسد. نمود (ب�ان، ارا�هکل�ت مشخص آغاز�ن �   مد� از 
�ا حیت شب�ه سازی را�انه ای) باشد تا آنجا که اصل تق��ب (نزد�� به مشخص آغاز�ن) در  �ا عیین (و 

اعایت  رد آن حفظ شود. بنابراین مشخص اند�ش�دە، مشخ� مج ن ن و مشخص تم است که با ان�ت عنی
شناخت را  . است از مشخص آغاز�ناند�ش�دە سادە و  بازتایب خالصه،  بازسازی شدە است و بطور 

ن نگ��ست ا�ر آنچه که از مشخص آغاز�ن در می�اب�م، نمود �ا پد�داری از آن  میتوان بصوریت د�گر ن�ی
باشد، آنگاە هدف شناخت رس�دن به مد� از ذات مشخص آغاز�ن است. به این ترت�ب، شناخت، 

اساس شناخت د�ال�ت��، سادە کردن مرحله ای،  است. و و�ژگیهای ذایت به ذات (ها) حرکیت از نمود 
) عوامل غ�ی اسا� و آنگاە حل مسائل اسا� تر و ر�شه غ���ل کردنفظ عوامل اسا� تر و ن�ن (ح

ای تر (که چک�دە و خالصه شدە اند) است و سپس اضافه کردن عوامل کنار گذاشته شدە و اعمال 
 اثر آنها بر مدل اسا� مرحله قبل است. 

 
) �شک�ل بازنمایئ ارائه �ا ( ترک�ب) و گری�ا کاوش پژوهش(تحل�ل شناخت د�ال�ت�� از دو مرحله 

است �عین این تضاد نا�ش از حرکت ذهن در  ،�کد�گرند و شناختضاد متتحل�ل و ترک�ب  . م�شود 
، حرکت از پ�چ�دە آشفته به تحل�لدر مرحله  . را دار�مترک�ب]، شناخت}  تحل�ل،سه گانه {[اینجا در 

وع م�شود و مدل سادەترک�بمجرد است. سپس در مرحله  هسادە ساخت�افت  ،، حرکت از سادە �ش
ن های با ارزش به آن  های م��وط به آن بحث انجام و (کم، کم پ�چ�دە م�شود و اینکار با ترک�ب تعینی

ود مدل پ�ش  شدن �سیب پ�چ�دە تر  به سمت ایانضمام مرحله  بصورت سطح از مدل) . مسلما م�ی
 های یب ارزش مشخص آغاز�ن را  نخواهد داشت و بنابراین مد� سادە 

گ
مدل نهایئ �س�اری از پ�چ�د�

 نام�دە م�شود.  مشخص اند�ش�دەکه   خواهد بود و ساخت�افته 

�ک و مبحث نور، بازتابا  ن ، م�کروسکوپ و �ا تلسکوپ ( ،�ر در علم ف�ی ن عد� ترکییب از توسط دور�نی
د و نت�جه اساسا ح� حاصله  بازتاباما تجریب است، در اینجا -های مقعر و محدب) صورت م�گ�ی
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تجریب بودن، -ح� فراتر از تحل�ل و ترک�ب بدست م�ا�د و تج��ه، از شناخت، از خالل عد� های 
رانروشمند و کامال 

�
اساسا ، تودە ای آشفته و مشخص آغاز�نکه   م�دان�م �عین اند�ش�دە است.  همتفک

حواس مستق�م برداشت های در�افت ها و است و  )ملموسمحسوس و (�ا به�ت بگوئ�م  تجریب -ح�
ن  پندار هایئ چون گردش مانند  باشد  گمراە کنندەمیتواند  از جزئ�ات پد�داری آن ما   ،خورش�د بدور زمنی

گذشته از آن،   . �ا غار افالطون ، گرگ و م�ش و �اب ،لیوان آبداخل قاشق شکسته بنظر رس�دن 
را داشته باش�م و گرنه از کاە، کوە و از  نبا�د هوش�اری و آ�ا� کا�ن برای استفادە از عد� های ما

 کوە، کاە خواه�م ساخت. 
 

ود �عین چرخه ای دار�م که نه تنها از تج��د زادە شدە بل�ه  در شناخت هم تج��د وهم تج��ه بکار م�ی
ن شک� خاص دارد. بر تج��ه به اجزا  اما  (مراحل) استوار است و گذشته از آن هر �ک از این اجزا ن�ی

[مشخص، مجرد] و [کل،  به استفادە از دو د�ال�ت�ک�فا این بدین معین ن�ست که شناخت با�د 
ن نوشته از د�ال�ت�ک های [ک�ف�ت، کم�ت] و [ذات، جزء] ، منح� باشد به عنوان مثال، در همنی

ن استفادە شدە است.     پد�دار] ن�ی
 

وع  فراز  ا�ط مشخص �ش ا�ط مشخص، اشارە به فرآیند شناخت دارد که از �ش تحل�ل مشخص از �ش
سم�شود و با تحل�ل و ترک�ب به مشخ� اند�ش�دە که دادە اول�ه پرا�س�  . د س نظری است م�ی

 
 نکته: 

استفادە شدە است  (مانند کل�ت انضما�) در بع�ن از نوشته ها از واژە انضما� به جای مشخص
،  تکه نارسا اس

گ
ن ز�را مشخص به معنای محسوس، ملموس �ا دارای مشخصه (و�ژ� ) میباشد تعنیّ

ن واق� �ا مشخص که برای فرد  ود ن�ی مشخ� مجرد که آن،  اند�ش�دە ن�ع  �فا براینه و بکار م�ی
ن در روش ترکییب با انضمام است و   ها، بدست � آ�د.  تعنیّ

    
 

 . پرا�س�س نظری۲ 
این فرایند که عا� ت��ن فعال�ت ذهن است و بر اساس اند�شه فعال استوار است، از مشخص  

آن به طر� هوشمندانه و دگرگون کردن آ�اهانه ن�ن و م�کند و�ا  ز آغا رآمدە از شناخت،اند�ش�دە ب
، ذهن با اعمال نظر، فرآوردە حاصله از فرایند این  در  � رسد.  ،تازە، که موردن�از و امکان پذیر باشد 

اجتما�، به مد� نو و عا� تر ارتقاء -طبقایت شناخت را بر اساس ارادە، خواست، اهداف و ن�ازهای 
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�ن تق��ب برای مشخص آغاز�ن ن�ست بل�ه ضمن حفظ نزد�� با � دهد. این ط�ح تازە، د�گر  به�ت
�ن تق��ب برای پاسخگویئ به ی آناجزا قابل�ت استفادە مجدد در حد آن ( )، با�د در درجه اول، به�ت

 مدت باشد.  ن�ازهای اجتما� مرحله ای و اهداف بلند 
شخص تکامل �افته بعدی، رس�دن به م طرا� خالقانه راە حل برای فراروی از مشخص آغاز�ن و 

 اص� این فر 
گ

 ابداعات جوامع در آن آغاز شدە است.  که نوآوری ها و   فرآیندییند است، آو�ژ�
ن کنندە، در نتایج این فر  میتوانند یند دارند و طبقات گونا�ون آاهداف و ن�ازهای اجتما�، نق�ش تعینی

ز واقع�ت موجود ب�اف��ند و آف��دە مثال طبقه حا�م میتواند تصوری وارونه ا رسند ب ضادیبه نتایج مت
 بنامد و با رواج این افکار، حا�م�ت خود را توج�ه کند.  و پروردگار خود را، آف��دگار و پروردە 

و�  . دارد  روش های خاص خود را  آغاز�ن در آن قرار دارد،مشخص  حوزە ای کهاین فرایند، �سته به  
ن  �عین  ،ترکییب اجزا روش  قابل استفادە در ت��ن روش  ، عامبه کل �ا فراروی از اجزا  }کل  >> ا جز {ا سن�ت

وع کرد و هر کدام را  اند�ش�دە مشخصهای کل از مجموعه ای از   مثال میتوان . است فرایند  این �ش
ن جد�د رس�د  �به عنوان جزیئ در نظر گرفت و  �ا با آنها را در ترک�ب تازە ای قرار داد و به �ک چ�ی

دست زد. از آنجا که حرکت  یئ جد�د، و ترک�ب با اجزایئ د�گر به نوآوری مشخ� جد�د اجزاطرا� 
 . موجود ا�جاد کند اند�ش�دە ری از اجزای قوە تخ�ل، محدودییت ندارد، میتواند ترکیبات ب�شما ذهن و 

وی ترکییب فوق العادە وس�ع�ت و  �دهد که حدی بر آن قوی تری از طب�عت، بدست م بنابراین، ن�ی
 متصور ن�ست. 

   
تئوری انقالیب کدام است،  ،چوناست ازجمله هدف های پرا�س�س نظری، پاسخ به پرسشهایئ 

وهای انقالیب کدامند،  با  � و ��تتا چه  ،یابرنامه چه  ؟چگونهچه طر� برای اجرا �ا چه با�د کرد، ن�ی
اتژی چه   ؟اس�ت

، ار، گفتار، یج پرا�س�س نظری، میتواند �شکل نوشتانت و نظایر آنها  ،تنقشه، الگو، مدل، ما کنقا�ش
 باشد. 

 
 . پرا�س�س عم�۳

و بنابراین رس�دن به نقطه  (نت�جه پرا�س�س نظری) ط�ح تازە و اجرای پ�ادە سازی، فرایند تحقق
پرا�س�س عم�  ،پا�ان �ک چرخه تکام� که خود، نقطه آغاز چرخه بعدی در مار�یچ تکام� است

 . پذیرد  پا�ان � تازەدر مشخص به فراروی نام دارد که از فراوردە پرا�س�س نظری آغاز م�شود و 
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 فرایند، ارادە، خواست و اهداف اجتما� به صوریت عم� اعمال � گردد. در این 
ن روش   مشخصم��وط به م�دان حوزە �ا  ماه�تبه  ه�ستدارد که واخاص خود را  شنا�این فرایند ن�ی

 روش های پ�ادە سازی  . است تازە
�
 . ند ستهاین روش ها، اساسا

 
ن شناخت و پرا�س�س۱نکته وحدت این دو در مار�یچ تکام� که  ن تضاد با تضاد وجود دارد. ای ،: بنی

ندە وحدت سوژە و او�ژە است، حل � شود.   در بر گ�ی
   

ن پرا�س�س نظری و پرا�س�س عم� وحدت ۲نکته : پرا�س�س، خود و در درون خود تضاد دارد. بنی
، چرخه باز خوردیدر ادامه بصورت  تکام� وجود دارد که با م�ان�ب گری شناخت آغاز � شود و 

 پ�ادە سازی آ�ست.  و  طرا�دارد که معطوف به رابطه (تضاد)  خاص خود را 
 

ن  حرکت درخیت از عام به خاص و از خاص به فرد را در حرکت پرا�س�س نظری به پرا�س�س عم� ن�ی
و�م و هر آنچه را   ن م�ی پرا�س�س نظری  که در میتوان د�د. � این حرکت (پرا�س�س) ما از ذهن به عنی

�م در پرا�س�س عم� محقق م�کن�م.  مشخص بعبارت د�گر،  بصورت ط�ح �ا مدل در نظر م�گ�ی
 ، نقش فرد تحقق �افته را ا�فا م�کند. تازە واق�مشخص ، نقش عام و اند�ش�دە تازە

 }مشخص اند�ش�دەشناخت]،  ،مشخص آغاز�ن{[

 اند�ش�دە تازە}، پرا�س�س نظری]، مشخص مشخص اند�ش�دە{[

 {[مشخص اند�ش�دە تازە، پرا�س�س عم�]، مشخص واق� تازە}

 }یت سوس�ال�سانقالب ]، تئوری سوس�ال�سم، جنبش کارگری{[

پرا�س�س عم� تول�د به خواه�م د�د که در ، بخش های پا�این مبحث مسئله جمع�ت مشخصدر 
ن   کار�رد دارد.   د�ال�ت�ک {[عام، خاص]،فرد} ،م�ف ن�ی

 
 : شناخت و پرا�س�س خالصه. ۴

بنابراین دور کامل �ا چرخه تکام� شناخت و پرا�س�س، عبارت است از تبد�ل و دگرگوین سه فرایند 
 ز�ر: 
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 . از او�ژە به سوژە در سوژە (عین�ت به ذهن�ت)، تبد�ل مشخص آغاز�ن به مشخص اند�ش�دە،۱
 . از سوژە به سوژە در سوژە (ذهن�ت به ذهن�ت)، تبد�ل مشخص اند�ش�دە به ط�ح تازە مورد ن�از، ۲
 مشخص آغاز�ن به مشخص تازە.  . از سوژە به او�ژە در او�ژە (ذهن�ت به عین�ت)، فراروی از ۳
 

 او�ژە تازە]> -تازە  سوژە >-آغاز�ن سوژە  >- آغاز�ن او�ژە: [عبارت است از  بصوریت خالصهکه 

 که متمایز هستند میتواند در مق�ا� بزرگ �ا کوچک، کوتاە مدت �ا بلند   ا گذار هو   فرآیندها این 
د.  فرآیندیمدت، به شکل مراحل �شت �هم و �ا   همزمان انجام گ�ی

�
 ابزار سازیادغام شدە و �سبتا

 و کار نمونه ای از این چرخه است. 
 �شان دادە شدە است:  }> فرآوردە-]فرآیند[>-دادە ها {در ز�ر، مراحل چرخه تکام�، به کمک مدل 

 }>مشخص اند�ش�دە آغاز�ن-]شناخت[>-واق� مشخص آغاز�ن{

 ]>مشخص اند�ش�دە تازە (دگرگون شدە)-]پرا�س�س نظری[>-آغاز�ن مشخص اند�ش�دە{

 }تازەواق� >مشخص -]پرا�س�س عم�[>-مشخص اند�ش�دە تازە{

 �کجا: 
مشخص >-]پرا�س�س نظری[>-آغاز�ناند�ش�دە >مشخص -]شناخت[>-آغاز�نواق�  مشخص{

 }تازەواق� >مشخص -]پرا�س�س عم�[>-اند�ش�دە تازە
 

 دار�م:  چهار مشخص، ]عم� س�=> پرا�س ینظر  س�[شناخت => پرا�سدر کل چرخه بنابراین 
 شناخت: دادە های آغاز�نواق�  مشخص. ۱
ن دادە های پرا�س�س نظری) : فرآوردە شناختاند�ش�دە آغاز�نمشخص . ۲  (و ن�ی
ن دادە های پرا�س�س عم�) (و  : فرآوردە پرا�س�س نظریمشخص اند�ش�دە تازە. ۳  ن�ی
  فرآوردە پرا�س�س عم� : تازەواق� شخص م. ۴
 

 . ن  و �ا تعینی
گ

مشخص، دو ن�ع اص� واق� در اینجا مشخص �عین کلییت دارای مشخصه، خاصه، و�ژ�
، همان مشخص مجرد �ا خاص است. در روش شنا�(مادی) و اند�ش�د  ین دارد. مشخص اند�ش�دین

. در روش د�ال�ت�� است در برابر با دادە های �س�ار و آشفته) ، واق� ، مشخص آغاز�ن (شناخت
ن  این قرار داد و از آنجا که حال�که مشخص اند�ش�دە را میتوان مثال در برابر روشهای تج��ه و سن�ت

 مشخص 
گ

اعپاال�ش ( ،از آشفت� ن کار   م�دان�م کهکم�ت ن�از دارد.   ،روش د�ال�ت�� شدە است به )ان�ت
و تبد�ل است �ا حیت میتوان گفت که بجای تغی�ی  تر روی مدل و تبد�ل آن به مد� نو و دلخواە سادە 

د ابتدا تغی�ی و تبد�ل روی مد درست آ�ست که ،تواقع�در  �س�اری از مجهول  در نت�جهو  ل انجام گ�ی
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ب المثل پارچه را بار م�شود های اجرا از پ�ش معلوم  ، ب�این موجز به  �کبار اندازە بگ�ی و ها (�ن ب�ب
 . پ�ش از اجرا دارد) کا�ن   تقدم تفکر 

ن ترک�ب و ، از عم� س�پرا�سو  ینظر  س�پرا�س ،شناخت )فرآیند( در هر سه مرحله استفادە  ،سن�ت
 : م�شود 

در شناخت �س از تج��ه و تحل�ل مشخص آغاز�ن، ترک�ب را دار�م که فرآوردە آن، مشخص . ۱
 : اند�ش�دە است

 {[مشخص آغاز�ن، روش د�ال�ت��]، مشخص اند�ش�دە}

 {[نظام �ما�ه داری، روش د�ال�ت��]، کاپیتال}.  انند م

 

ن خود اساسا �ک ترک�ب است . ۲ ی پرا�س�س نظری ن�ی ن  (مشخص اند�ش�دە تازە)، سن�ت
�

ز�را هر راە ح�
 : از مشخص اند�ش�دە و خواست ها و اهداف طبقایت است

 {[مشخص اند�ش�دە، خواست ها و اهداف]، مشخص اند�ش�دە تازە}. 

 

ی از مشخص اند�ش�دە تازە و مشخص . ۳ ن ن است، سن�ت ن اساسا سن�ت �انجام، پرا�س�س عم� ن�ی
 : ص تازە استآغاز�ن که فراوردە آن، مشخ

 ]، مشخص تازە}. مشخص آغاز�ن ،{[مشخص اند�ش�دە تازە

د�ال�ت�ک مشخص ها را میتوان در [مشخص واق�، مشخص اند�ش�دە]، خالصه کرد که شناخت 
حرکت از مشخص واق� آغاز�ن به مشخص اند�ش�دە و حرکت پرا�س�س عم� از مشخص 

از اند�ش�دە به اند�ش�دە موازی حرکت دو �ان، اند�ش�دە تازە به مشخص واق� تازە است و در این م
قرار دارد و این به معناست که در �ک ، در ابژە و از واق� آغاز�ن به واق� تازەدر جهان سوژە تازە 

 چرخه، مشخص ها دارای چهار حرکت هستند. 

 خودجوشجنبش ، نظام �ما�ه داری باشد و از این نظام، مشخص آغاز�نا�ر  برای پرا�س�س عم�،
د طبقه کارگر   و مشخص اند�ش�دە تازە، تئوری وارد ترک�ب شود  ،که از تضاد طبقایت �شات م�گ�ی

ی از   به اختصار دار�مباشد، آنگاە سه گانه د�ال�ت�� ز�ر را  انقالیب  ن وزمند در آن، سن�ت که انقالب پ�ی
 تئوری انقالیب و جنبش انقالیب است: 

، جنبش  وزمند}{[تئوری انقالیب ]، انقالب پ�ی  انقالیب
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  نکته: 
، اشارە شدە بود.  ]، در حوزە تکامل هسیت ن ن در د�ال�ت�ک [تج��ه، سن�ت پ�ش�ت به نقش هژمون�ک سن�ت

، استفادە ]س�پرا�س ،شناخت�ا فرآیند های [ د�د�م که در همه مراحلهم در باال  ن ، از ترک�ب و سن�ت
ن است و سه گانه م�شود.  ن خود نو� سن�ت ن دوگانه ها بوجود � آیند. ها، وحدت اضداد ن�ی به از سن�ت

ن   از هرچه نگاە کن�م نق�ش  اعات و نه تنها  در آن می�اب�م. سن�ت از  تول�د (شامل تول�د مثل جانداراناخ�ت
ن نر و مادە ط��ق ن است بل�ه  ،)سن�ت شنو� سن�ت ن �ا حیت �ک موس��ت در آواز شعر و موس��ت  آم�ی

ن را سمفوین  ن دا�ستمیتوان ن�ی ا� ت��ن شکلش، حرکت از چند  . نو� سن�ت ن ن �ا ترک�ب، در ان�ت  البته سن�ت
ت به به �ک (  د�ال�ت�ک [چند، �ک] است.  م��وط به ،وحدت)از ک��

ی از دو دوگانه د�ال�ت�� است]شناخت، پرا�س�س[ �ال�ت��وگانه ددخالصه آنکه  ن  : ، خود سن�ت

 . ]]عم� ، پرا�س�سپرا�س�س نظری]،[تحل�ل، ترک�ب[[

 : بعدی در�ارە د�ا�رام یت انک
(از و سمت چپ م��وط به پرا�س�س (از ابژە به سوژە)  م��وط به شناخت ،د�ا�رام سمت راست

 است. سوژە به ابژە) 

ن آن،  آغاز�ن به(ابژە) از مشخص واق�  م��وط بهفراروی ، د�ا�رامدر باالی  فراروی تازە و در پاینی
  آغاز�ن به تازە، آمدە است. (سوژە) از مشخص اند�ش�دە  م��وط به

. فرایند اص� پرا�س�س، به دو آنهستند و �ا فراوردە به فرایند مشخص ها، �ا دادە های ورودی 
 . فرایند پرا�س�س نظری و عم�، تج��ه شدە است

ا� ذات مشخص آغاز�ن است که ذایت موجود  ن ی حالت، معادل ان�ت ذات مشخص اند�ش�دە، در به�ت
ن است �و  �ا پ�شنی ا� ذات  نذات مشخص اند�ش�دە تازە، در به�ت ن حالت، قرار است معادل ان�ت

به این ترت�ب فراروی ذات موجود به ذات تازە، در پرا�س�س نظری  . �ا �شود  تازە باشد واق� مشخص 
د صور  ، میتوان از باشد  فراروی از ذات �ما�ه داری به ذات سوس�ال�سیت مقصود، ا�ر  . حالت م�گ�ی

 �ما�ه
گ

�ن نقطه آغاز پژوهش،تع��ف ن�ن د�ال�ت�� چرخه زند� طرا� ذات نظام  ، به عنوان مهم�ت
وع کرد  سوس�ال�سیت  �ن  و  �ش  . این نوشته است آیندەهای  هدفاین �� از مهم�ت



40 
 

 



41 
 

 مسئله جمع�ت مشخص. ۵

مسئله جمع�ت در حوزە شناخت اجتما� قرار دارد و از روش د�ال�ت�� برای حل آن استفادە م�شود. 
روش د�ال�ت�� در اساس حرکت گام به گام از مشخص به مجرد (از پد�دار به پ�ش�ت اشارە شد که 

ا� از  ن ا� از ذات) و سپس حرکت معکوس آن (از ان�ت ن ی) است. این روش ذات به پد�داران�ت ن از  سن�ت
) است.  ) و ترکییب (ارائه �ا بازنمایئ  دو روش �شت �هم تحل�� (پژوه�ش

 
، از جمع�ت به عنوان -در برر� س�ا� ن وع � کن�ممشخص اقتصادی �ک کشور معنی  آغاز�ن، �ش

ی را حل نم�کند بل�ه به طبقه بندی های آن  ن البته د�دن جمع�ت به عنوان جمع وس�� از افراد چ�ی
ن آنها و رابطه آنها با طب�عت توجه م�کن�م. �عین  آغاز�ن در اینجا �فا منبع، مشخص و روابط بنی

و� است که اطالعات و دادە های دست اول را میتوان از آن بدست آورد.   کل�ت، مرجع و نقطه �ش
بنابراین میتواند کامال مبهم و  موجود و �ا مادە خا� است که برای برر� و پژوهش، در برابر ماست. 

آشفته باشد و� هدف این است که توسط فرایند شناخت، به فراوردە ای سادە و قابل فهم تبد�ل 
 ها �ا تعیینات 

گ
یب اهم�ت و غ�ی ذایت آنرا شود. بنابراین الزم است آنرا پاال�ش کن�م و �س�اری از و�ژ�

، کار را متوقف کرد ز�را هر چه  کنار بگذار�م تا به مفاه�م مجرد تری برس�م . با این حال، با�د در جایئ
ی را حل نم�کنند و در  ن ب�ش�ت پ�ش رو�م، این مجرد ها، ک�، عام، توخا� و یب محتوا م�شوند و چ�ی

ن با�ت ماندە است و این مجرد هاصل در این نقطه، شناسایئ ما، همچنان ابهام آم های عام که   ا �ی
ندە  ذات مجرد است، از در این نوشته (مانند ن�ن  مشخص ا� ت��ن سطح در�رگ�ی ن ) نام دارند، ان�ت

، نقطه پا�ان روش تحل�� و از سوی د�گر، نقطه آغاز روش ترکییب هستند. مثال در تحل�ل  سویئ
�ن روشهای س�ا� جمع�ت مشخص فوق، با توجه به -اقتصادی اینکه طبقه بندی �� از مهم�ت

 تحل�� است، میتوان اینگونه حرکت کرد

 > طبقات اجتما�--طبقه بندی سط�ح و اشکال درآمد -

 > کاالی مجرد--طبقه بندی کاالها -

 > م�ف]-> مبادله -طبقه بندی گردش کاال: [تول�د > توز�ــــع -

 > کار مجرد -->  تقس�م کار --طبقه بندی کارها -

 و نهایتا به مجرد های ز�ر رس�د: 

 >  کار مجرد ب�گانه شدە]---> ارزش ---> کاال ---> پول ---[�ما�ه 
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 و �ا مثال: 

 > کار مجرد]---> کاال ---> ارزش مبادله ای--->ق�مت ---> ارزش اضا�ن ---> سود---> رانت---[بهرە

از آنجا که در ارائه فراوردە �ک پژوهش (مانند پژوهش م��وط به این نوشته)، نتایج طبقه بندی شدە 
د، مسائل م��وط به پژوهش در ارائه  و ارزشمند پژوهش، با ترتییب معکوس در البالی ارائه جای � گ�ی

رس�دن به مفاه�م مط�ح نم�شوند. بنابراین نقش پژوهش و تحل�ل، حرکت اساسا از پ�چ�دە به سادە و 
، حرکت، از سادە به  وع کار�رد روش ترکییب است �عین در روش ترکییب مجرد سادە است که نقطه �ش

�ن تق��ب  از پ�چ�دە است و نت�جه نهایئ این روش، رس�دن به مشخص اند�ش�دە است که به�ت
ا� مشخص آغاز�ن، اما بصوریت  ن تحل�ل، به  است. بنابراین گرچه از نظر فرآیندی، پژوهش و ان�ت

وری است و� از نظر ارائه، فرایند و  عنوان  ن�ازی به ط�ح میتواند گام نخست روش د�ال�ت��، �ن
، بعضا به اشتباە، به معنای روش شته باشجدا�انه ندا ن دل�ل است که روش ترکییب د و به همنی

 د�ال�ت�� تصور � شود.  

، مثال میتوان، حرکت ارزش را، از کار  به کاال و از کاالی در گردش به پول و از پول به در روش ترکییب
�ما�ه، که حرکیت گام به گام از مجرد به مشخص است برر� کرد که در آن �ما�ه، شکل خا� از 
 پول و پول، شکل خا� از کاال و کاال، جلوە ای از ارزش و ارزش، حاوی کار مجرد ب�گانه شدە است: 

 > �ما�ه]---> پول ---> کاال ---> ارزش ---[کار مجرد ب�گانه شدە 

 �ا اینکه: 

 > بهرە]  ---> رانت ---> سود ---> ارزش اضا�ن ---> ق�مت ---> ارزش مبادله ای ---[ کاال  

 ها]>>مشخص اند�ش�دە}مشخص {
گ

 آغاز�ن>>[تحل�ل]>>...مجرد...>>[ترک�ب گام به گام و�ژ�

 استفادە کرد؟ س�ا� جهاین  اقتصاد برر� برای  ،اما چگونه میتوان از مدل جمع�ت مشخص

صورت این مسئله �س�ار بزرگ است، بنابراین، ابتدا به�ت است از د�ال�ت�ک {[کل، جزء]، فرد} برای 
 

گ
کوچک سازی آن استفادە شود. به این ترت�ب که جهان به لحاظ اقتصاد س�ا�، از مجموعه بزر�

ن باز کشورها و روابط  ن بنجا از تجارت �شک�ل شدە است. در ای المل� نی و شبکه ما� و بازرگاین  المل� نی
�م و بعد از آنکه به  جهاین �ف نظر م�کن�م و فقط �ک کشور مشخص، مثال ام��کا را در نظر م�گ�ی
ن مدل برای تق��ب سایر کشورها  مد� از �ما�ه داری در این کشور رس�د�م آنگاە میتوان از همنی
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 های این کشورها را به آن افزود و آ
گ

ن بنگاە روابط استفادە کرد و سپس و�ژ� را به آن اضافه  المل� نی
ا�ط س�ا� اقتصادی جهان رس�د. در اینجا جهان به عنوان کل و �ک -کرد تا به مد� برای تق��ب �ش

کشور به عنوان جزء در نظر گرفته شدە است و ما ابتدا از تج��ه (کل به جزء) و سپس از ترک�ب اجزا 
 [تج��ه، ترک�ب] است. م که کار�رد روش د�ال�ت�� ن�کم� استفادە 

ن�ع د�گر حرکت د�ال�ت�� را میتوان در حرکت از قابل�ت (بالقوە)، به سمت تحقق (بالفعل) �عین 
ن آالت  �ال�ت�کد وی کار، مواد و ماشنی [قابل�ت، تحقق] د�د مثال تول�د، نه تنها از ن�ن و م�ف (ن�ی

وی کار است)، حاصل م�شود بل�ه ضد خود � عین ا�دە عام منظور نهفته م�ف که خود نا�ش از ن�ی
ـــع و مبادله، که نق�ش م�ان�ب دارند، بصورت  نهایئ را به صورت بالقوە، درخود دارد و کاال �س از توز�ـ
فردی و مشخ� م�ف م�شود. �عین آن ا�دە عام م�ف اول�ه، تحقق م�ابد در این م�ان، توز�ــــع و 

ە توز�ــــع به منظور مبادله و مبادله به مبادله، نقش مجرد خاص م�ف را بازی م�کند �عین زن ج�ی
منظور م�ف، منظور هایئ خاص از ا�دە عام م�ف هستند و میتوان بصورت خالصه گفت که 

 تول�د، عام است، توز�ــــع و مبادله، خاص است و م�ف، فرد است. 

 م�ف} بودن مبادله]، فرد بودن توز�ــــع و  صاتول�د، خبودن م ا{[ع

ا� است و با افزودن  ن گفته اند که تول�د، همان م�ف است و به عکس. با اینحال، واژە همان، ان�ت
ن این  ی تول�د که   تعنیّ ن ی م�ف، چه چ�ی ن بنابراین این هماین از آن رفع ابهام م�شود.  م�شود و چه چ�ی

ک کاال، همراە ا�ر هم، منظور، تول�د و م�ف �تول�د و م�ف در اینجا، م�ان ت� و یب معنا است. 
 در   ،با مبادالت م�ان�ب 

گ
ند. بهر کل�ت مد نظر باشد آنگاە اینها هم�  کاال میتوانند قرار گ�ی

گ
چرخه زند�

اع شدە است، برای برر� نظام های خا� چون �ما�ه داری،  ن حال چون این مدل از وجه تول�د، ان�ت
 های د�گر دارد. 

گ
 ن�ازمند انضمام و�ژ�

ن کنندە ن�از، مبدا و مقصد چرخه کامل  البته جامع تر آ�ست که م�ف بعنوان مشخص تعینی
د�ال�ت�� [شناخت، پرا�س�س]، از شناخت ن�از م�ف و رس�دن به پرا�س�س نظری طرا� کاال و 
از پرا�س�س عم� تول�د تا م�ف، بصوریت همه جانبه در نظر گرفته شود با این حال این پرا�س�س 

 م�ف بودن فرد  و �انجام مبادلهبودن توز�ــــع و  صاتول�د، خدن بو م اععم� است که کل چرخه 
د و این شامل گردش کاال و �ما�ه های گونا�ون میباشد.   را در بر م�گ�ی

بصورت ک�، فراوردە پرا�س�س نظری �عین مشخص اند�ش�دە تازە را میتوان بعنوان همتای بالقوە 
 آن به مشخص واق� تازە (تحقق �افته) رس�د:  مشخص واق� تازە نگ��ست و با حرکیت د�ال�ت�� از 
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{[عام بودن مشخص اند�ش�دە تازە، خاص بودن روشهای پ�ادە سازی پرا�س�س عم�]، فرد بودن 
 مشخص واق� تازە} و �ا 

{ ]، فرد بودن نظام سوس�ال�سیت  {[عام بودن سوس�ال�سم، خاص بودن انقالب سوس�ال�سیت

دارای ارزش م��ن است. ارزش م��ن حاصله، نت�جه ن�ن در تول�د، محصو� که تول�د م�شود 
وی کار، خود را در تول�د برای د�گری، م�ف  ن آالت و مواد است. ن�ی وی کار، ماشنی ارزش م��ن ن�ی
� کند و برای اینکه در ن��ت بعدی توان تول�د داشته باشد، با�د با خ��د و م�ف وسا�ل معاش (که 

 د کردە است)، خود را بازسازی (تول�د) کند. خود بلحاظ طبقایت آنرا تول�

کاال، از سویئ محصول و دارای ارزش م��ن است و از سوی د�گر، ارزش است �عین به منظور 
ن را دگرگون م�کند   و عرضه در بازار، تول�د شدە است. م�انج�گری ارزش و ارزش مبادله ای، همه چ�ی

، توسط �ما�ه و �ما�ه دار، ن  ظا� ضد ا�ساین بوجود � آورد. تصاحب ارزش اضا�ن

فراروی و ا�جاد ارزش اضا�ن با ن�ن ارزش های م��ن و کاال های واردە، ارزش م��ن تازە ای � 
ن را �شک� جد�د و به ارزش م��ن جد�دی تبد�ل م�کند که در  آف��ند که در اصل ارزش های پ�شنی

و تنها �� از ارزش ها، ارز�ش اضافه بر ارزش م��ن اش تول�د م�کند و آن  آن ارزشها حفظ م�شود 
وی کار است که ارزش م��ن اش (دستمزدش) معادل ارزش معاش او است و �ما�ه دار  کاالی ن�ی

 با تصاحب آن ارزش اضا�ن و تحقق آن در سود آنرا به کار خود �سبت م�دهد. 

 

 و آ�ا�: کدام�. ۶
گ

ا�ط مادی زند� ف م�کند؟�ش  ک د�گری را تعینی

در چرخه شناخت و پرا�س�س د�د�م که مشخص اند�ش�دە، بازتاب د�ال�ت�� مشخص آغاز�ن است 
ن کنندە مشخص اند�ش�دە است. حال ا�ر بجای  و این بدین معین است که مشخص آغاز�ن، تعینی

ا�ط مادی و بجای مشخص اند�ش�دە، آ�ا� و بجای بازتاب د�ال� ت��، شناسایئ مشخص آغاز�ن، �ش
ن کنندە تفس�ی و آ�ا�  ا�ط مادی آغاز�ن، تعینی �م که �ش معمو� را قرار ده�م، میتوان�م نت�جه بگ�ی
سد آنگاە این آ�ا�  آغاز�ن ماست. سپس آ�ا� اجتما�، دنبال راە حل م�گردد و به آ�ا� تازە ای م�ی

ن دو  ن کند. تعینی ا�ط مادی بعدی را میتواند تعینی ن مولد و زایندە است، در تازە است که �ش م، تعینی
ن گر است. بنا براین بصوریت چرخه ای، هر �ک  ، تفس�ی گر و �ا تبینی ن شناسایئ ن اول، تعینی حال�که تعینی
ن اول، تعییین پ�ش ن�از است و تقدم تار��ن  از دو جفت، د�گری را نت�جه م�دهد با این تفاوت که تعینی
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ن د ورت دارد �عین �ک پا در گذشته دارد و تعینی وم، به آیندە، شکل م�دهد البته در محدودە پ�چ�دە �ن
ا�ط مادی.   و امکان �ش

) هست. آ�ا� اجتما�، اساسا بازتایب  گذشته، گرچه تغی�ی دادین ن�ست و� تفس�ی شدین (شناختین
 از گذشته تا�نوین بعالوە ط�ح و دور نمایی از آیندە است. 

ن به این ترت�ب، کاپیتال، بازتاب د�ال�ت�� ن ، تحقق ۱ظام �ما�ه است (تعینی ). انقالب سوس�ال�سیت
ن تئوری انقالیب بر آمدە از   ). ۲پرا�س�س نظری است (تعینی

 تقدم ا�دە و آ�ا�. به عباریت 
گ

ن دو سوی تضاد �گردان خواه�م بود و نه در دام وارون� بنابراین، نه بنی
ا�ط مادی، مقدمه آ�ا� است و� آ�ا�، هم خود را  ا�ط مادی  خالصه، �ش شکل م�دهد و هم �ش

ا�ط مادی بعدی  ا��، آ�ا�، �ش ن کنندە است و در �ش ا�ط مادی، تعینی ا��، �ش بعدی را. �س در �ش
ن  ن م�کند گرچه هر سو توسط سوی د�گر محدود م�شود. �کس��ه نگری عل� و �گرداین بنی را تعینی

 قطعا نگر�ش د�ال�ت�� و پرا�س�� ن�ست.  دوسو،

 نکته: 
ا�ر در روش د�ال�ت��، در رس�دن به مد� از ابژە آغاز�ن، س� در حفظ ذات (به شک� سادە شدە 
ن در رس�دن به ابژە تازە از  و �ف نظر از گونا�وین های شک�، تصاد�ن و غ�ی مهم)، بودە است و ن�ی

به مشخص  ابژە اند�ش�دە، س� در حفظ ذات بودە است ل�کن این دو ذات، �� ن�ستند و در رس�دن
، تغی�ی و فراروی از ذات آغاز�ن است. بنابراین در این چرخه  تازە از مشخص اند�ش�دە، اساس، ن�ن

 و انقالبات پ�ش روندە، ک�ف�ت ذات، دگرگون م�شود. 

 
 معا� شناخت و پرا�س�س جهش های انقالیب تار�ــــخای از کاسیت شنا� . نمونه ۷

، بهپ�ش�ت در بحث م��وط به جدول  محل های خا� عنا�ی که بعدا کشف  مشخص شدن تناویب
قابل�ت را  اما ایندر اینجا و از قابل�ت پ�ش بیین محدود روش شنا� سخن رفت.  اشارە شد  شدند 

ز ا ،در نظام های اجتما� اخ�ی  در پرتو چرخه [شناخت >> پرا�س�س نظری >> پرا�س�س عم�]
انقالب کب�ی فرا�سه، کمون پار�س و انقالب ا�ت�ب و سه واقعه مهم  کوتا� از د�ال�ت��  اس �ق ط��ق

ن . شود سوژە های م��وطه آنها دنبال م� ] در پرا�س�س عم�، پرا�س�س نظریتضاد [با در نظر گرفنت
[سوس�ال�سم، انقالب  و  [روشنگری، انقالب کب�ی فرا�سه]  به بصورتمورد این وقایع مهم تار��ن 

 [ نظ��ه را ط�ح ز� . ە و به پرسش بگذار�مدکر جا نمایئ   را  کاسیت شه های مه� از  س� م�شود تا گو ا�ت�ب
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 . عم� است پرا�س�س ، نت�جهآنتحقق  پرا�س�س نظری و نت�جه ، �ک انقالب
 

 ا�نون چهار مشخص م��وط به شناخت و پرا�س�س را در مورد نظام های اخ�ی خالصه کن�م: 
 �ما�هنظام : آغاز�نواق�  مشخص. ۱
 کاپیتالکتاب  اند�ش�دە آغاز�ن:  مشخص . ۲
 اقتصاد سوس�ال�سیت تئوری : مشخص اند�ش�دە تازە. ۳
 نظام سوس�ال�سیت  : مشخص واق� تازە. ۴
  

 : م�سازد  ا ر ر اقتصادی ز�چرخه  ،سه ن�ن که � 

]=>  کاپیتال]کتاب  [�ما�ه داری => [نظام  ]=>  [تئوری اقتصاد سوس�ال�سیت   نظام سوس�ال�سیت

 
در �درگ�، خاموش شدە اند چرا که این جنبش ها، تنها به این  متعددی، خود جوشجنبش های 

، اساسا جوش�عین آ�ا� در �ک جنبش خود  رس�دە اند که نظام وقت را نم�خواهند و شناخت آ�ا� 
ن  بر � آ�ا� از  مهم�ت  مسئلهدر حوزە آ�ا�، در حال�که  است و ن�ن نظام حا�م آ�ا� از نخواسنت

، اثبات]در  . بجای آن ب�ا�د با�د نظا� است که  ن کنندە د�ال�ت�ک [ن�ن ، این اثبات است که جنبه تعینی
اعم از اینکه این اثبات، آ�اهانه باشد که در  ن�ن ��، اثبات د�گری است را دارد. در این د�ال�ت�ک،

، اثبات د�گری  در هانه باشد که در آن صورت، اثبات است و �ا نا آ�ابودە اینصورت، هدف از ن�ن
ن  با�د روی این آ�ا�، این پرا�س�س نظری بنابر  . باشد میتواند بدتر حاصل م�شود که د�گری چ�ی

و با بردن این آ�ا� به درون جنبش، گام های اول�ه پرا�س�س عم� را به  پ�شاپ�ش کار کردە باشد 
نداشته گذشته ک�  آ�ا�  همان  تغی�ی ک��ن از آ�ا� ما از نظام جد�د، تابحال، انجام رساند. البته 

تا�نون، نکته مهم�ت اینست که ما ما است با این تفاوت که تا اندازە ای انحراف زدایی شدە است. ا
، شناخت، فهم�دن و درک �ما�ه و مبارزە با �ما�ه داری معطوف  عمدە وقت خود  را به تفس�ی

اث و داشته ا�م و با وجو  �ال�سم «و » کاپیتال«گرانقدر های  گنجینه   د م�ی ت��ن مرحله �ما�ه  باال  �ا ام�پ
این �م، تازە بودە اناقتصاد سوس�ال�سیت و کار کردن روی پرا�س�س نظری ، قادر به فراروی »داری
�ن منابع ند، در  اقتصادی نظام، تصور و �ا مد� است، که �ما�ه و شناخت، که به�ت ن آن را تق��ب م�ی

اقتصاد حوزە شناخت و تفس�ی قرار دارد در حال�که مسئله بر � تغی�ی این نظام و پرا�س�س 
 . است سوس�ال�سیت 

ح او�ژە و اساسا  و� ن�ن نظام �ما�ه را خ�� ک� و جنیین در بر دارد ، کاپیتالکتاب  با وجود اینکه   �ش
 است که ما نم�خواه�م، �عین م�خواه�م آنرا ن�ن کن�م. پارادوکس قض�ه در این است که نظا�تکامل 
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وری است تا �ا میتوان�م �شناس�م ما آنچه که نم�خواه�م را، با تق��ب خویب م�شناس�م  (گرچه �ن
ه که م�خواه�م را، خ�� کم کن�م)، و� آنچو کامل�ت  از لحظه کنوین آن دقیق تر  را  نشناخت ما

ن و  �ن ک��تع� ،  سوس�ال�سم م�شناس�م، �عین تع��ف ما از پرا�س�س نظری �ن تعینی  و بنابراین با کم�ت
و نمیتوان به ام�د تج��ه  صد سال �س از تج��ه انقالب ا�ت�ب استب�ش از و این  مشخص است کم�ت 

تحقق  در جهت عملز�را  . حل خواهد شد  ،های آیندە در انتظار �شست و گفت این مسائل در عمل
ا�ط مشخص مح�ط وا�سته ن�ست بل�ه  ا�ط عمل فقط به �ش د�ال�ت�� و دو س��ه نظ��ه است و �ش

ا�ط نظری است و  ن قراردارد. تحت تاث�ی �ش که طر�   مند استرزشتخ��ب �ک ساختمان هنگا� ا ن�ی
ن برای ساختمان به�ت بعدی  ن به �س برو�م در دست باشد ن�ی  . در غ�ی اینصورت ممکن است �ک گام ن�ی

ناتیو ها، کدام ط�ح و به چه دل�ل به�ت است �ا ا�ر هم مثال در  ن آل�ت تازە بحث مهم اینست که در بنی
 

گ
 ن� انجامد.  ،بار آوری به�ت ن�ست به عقب ماند�

 ، ، آ�بطور تار��ن روش شنا� د�ال�ت�� [شناخت،  در پرتو نقدی  برر� و ا از پرا�س�س انقالب ا�ت�ب
�م، سوژەشته ادا پرا�س�س] آن را  و شناخت �م، �عین ا�ر ما این انقالب را بعنوان او�ژە در نظر بگ�ی

در  ،قط� فورموله شدە و  نظام مند بخصوص در بارە شکست آن ،بصورت جمعبندی د�ال�ت��، 
 ؟دست دار�م

، پرا�س�س خود را، با تک�ه بر شناخت و جمعبندی کمون هفتاد  دو روزە انقالبیون  و  انقالبیون ا�ت�ب
طوالین تر کردند. ا�ر کمون پار�س از پ�ش، تئوری انقالیب عمق بخش�دند و پار�س، آغاز کردند و آنرا 

ی از  ن درسهایئ از شکست کمون سوس�ال�سیت ( تئوری انقالبمشخ� نداشت، انقالب ا�ت�ب اما سن�ت
بود. آ�ا ما با درسهای  جوش، با جنبش خود : �شکل ک��ن حزیب و شوراهای مسلح کارگری)پار�س

ط��ق کار�ست د�ال�ت�ک شناخت و پرا�س�س، برای در انقالب ا�ت�ب و شکست آن، بخصوص از 
 با جنبش های در راە و فراروی بعدی آمادە هست�م؟ پرا�س�س نظری ما تا بحال ب�ش�ت به 

گ
آم�خت�

 ها هنوز در پردە ابهام، با�ت است �عین 
گ

روش شنا� آ�ا چه با�د کرد های ک� پرداخته است و چگون�
ن ی، غین عمل کردە است�ما�ه دار در زمینه شناخت  کهما   غین همان قدر ، در زمینه پرا�س�س ن�ی

؟ با�د پذیرفت که هنگام انقالب، فرصت چنداین برای مطالعه و راە حل �ایب های عمل کردە است
مگر آنکه ط�ح های از پ�ش  را احاطه خواهند کرد، نخواه�م داشت مسائل عد�دە ای که هرروز ما 

 . تع��ف شدە ای برای پ�ادە سازی در دست داشته باش�م

از امروز �ما�ه دار�م؟ بدون شناخت و پرا�س�س نظری امروز�ن، چگونه عمیق براسیت آ�ا شناخیت 
وزی داشت؟ �شان م�دهد که در  جدی تر موض�ع هنگا� اهم�ت خود را  نای میتوان ام�دی به پ�ی
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 ع� مقا�سه با پرا�س�س عم� انقالب کب�ی فرا�سه و د�گر انقالبات �ما�ه داری، پرا�س�س نظری 
 است. بودە های قرون وس� نظام�س�ار غین و حیت غین تر از شناخت  ،روشنگری

 های عام 
گ

سوس�ال�سم در نت�جه، پرسش هایئ اسا� به شکل عام و خاص مط�ح است. و�ژ�
 های عا� دارد؟ مرحله کنوین �ما�ه 

گ
چ�ست؟ فراروی از نظام �ما�ه به سوس�ال�سم چه و�ژ�

 هایئ دارد و فرا روی از آن، ب
گ

کشوری، چه ن�از منطقه ای و  لحاظ ه لحاظ جهاین و به داری چه و�ژ�
 هایئ دارد؟

 
 د�ال�ت�ک وجه تول�د �ا ذات نظامها -]د[

ون ،د�ال�ت��تضاد ، دو اجتما�در تار�ــــخ تکامل  [جامعه،  نق�ش اسا� داشته اند: تضاد جامعه با ب�ی
مح�ط مادی] �عین تول�د اجتما� و تضاد جامعه در درون [طبقات مولد، طبقات استثمارگر] �عین 

کن�م با�د بنو� این دو را در بر   روابط اجتما� تول�د. �س ا�ر بخواه�م ذایت برای نظامها جستجو 
طب�عت دست خوردە و نخوردە است. منظور از تول�د  ،اشته باشد. در اینجا منظور از مح�طد

اجتما�، تول�د وسا�ل مادی از جمله وسا�ل مع�شت است و شامل تول�د مثل ا�ساین و روابط م��وط 
 به آن ن�ست. 

 
 :ذات نظامها

ن اشکال گونا�ون نظامها، آنچه که آنها را  جوهر و ذات نظامها را در وجه تول�د میتوان د�د، �عین بنی
این مفهوم پا�ه  تاث�ی همه تحت  ،مفاه�م د�گر و بطور ر�شه ای، از هم جدا م�کند، وجه تول�د است 

ا آن ذات �ا ماه�ت ست، �عین جلوە های پد�داری �ا نمود های گونا�ون، تنها در رابطه د�ال�ت�� ب�ا
قرار دارند با این تفاوت که ذات، پابرجا تر و�ا ثبات تر از پد�دار است. به این ترت�ب، تقس�م کار، 
ند. تنها هنگا� که نظا� به  طبقات متخاصم و حا�م�ت، براساس و حول وجه تول�د، شکل م�گ�ی

. روشن است دگرگون م�شود  و  ، فراروی م�کند ذات آن -در اثر انقالب-نظام د�گر دگرد�� م�کند 
ن �ا با تغی�ی ایت جزیئ باشد.  ات �ک نظام، شک� باشد، ذات آن، میتواند همان ذات پ�شنی  که ا�ر تغی�ی

 
وهای مولدە، مناسبات تول�د] وجه تول�د:   [ن�ی

وهای  وحدتوجه تول�د،  ، مناسبات تول�د] است. این تضاد، ر�شه ای مولدەتضاد د�ال�ت�� [ن�ی
 هستند.  پد�دار یت��ن تضاد تار�ــــخ جوامع است و بق�ه تضاد ها از جمله تضاد طبقات، �سبت به آن، 

ە.  مناسبات تول�د �ا روابط تول�د �عین روابط ا�سان با ا�سان اعم از روابط س�ا�، مال��ت و  غ�ی
  انتقال آنان به �کد�گر بر این تضاد استوار است: اساس نظامها و تحوالت انقالیب آنها �عین 

وهای مولدە، مناسبات تول�د]، انقالب اجتما�}.   {[ن�ی
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وهای مولدە ، وسا�ل مادی تول�د]ن�ی وی کار ا�سایف  : [ن�ی

وهای  وی کار ا�ساین و وسا�ل مادی تول�د، مولدەجز اول وجه تول�د، �عین ن�ی ، خود به دو دسته ن�ی
وهای  ن و به فراوردە تبد�ل م�شود. بنابراین، طبقه مولدەتفک�ک م�شود. در فرایند تول�د، ن�ی ، سن�ت

وی کار خود در �ک سوی تضاد قرار گرفته است و طبقه بهرە کش، در آن سوی  تول�د کنندە، با ن�ی
وی کار، و بر آن حا�م است تضاد و در مناسبات تول�د،  ن کنندە ای در شکل دادن به ن�ی و نقش تعینی

ن  ە دارد. جدا کردن طبقات از وجه تول�د و اسا� پنداشنت  فرایند تول�د و توز�ــــع فراوردە و غ�ی
گ

چگون�
 آنها، تقل�ل شناخت د�ال�ت�� است. 

 
ف آالت، ساختمان، تکنولوژیوسا�ل تول�د   : عبارت است از ابزار، ماشنی

ـــج و �ا بصوریت جهش گونه تغی�ی می�ابنن�ی  ات با مناسبات  د وهای مولدە، به مرور، بتدر�ـ و این تغی�ی
تول�د در تضاد قرار دارند و این تضاد �شد�د م�شود و این امر، زمینه تحوالت و �ا انقالبات بعدی را 

ات، م�گردد. مثال   انتقال از نظام فراهم م�کند در هنگامه گذار ماهوی، مناسبات تول�د دچار تغی�ی
ی اسا�  وهای مولدە را �شک�ل م�دهد که تغی�ی وی کار بردە، جز اص� ن�ی ا� به بردە داری، ن�ی اش�ت

 در وجه تول�د است. 
 

 نکته: 
ود، شیوە تول�د است و� این واژە، ب�ش�ت به راە،   در فار�، واژە د�گری که بجای وجه تول�د، بکار م�ی
رسم، ط��قه، روش و ابزار (�ا وس�له) ای نرم نزد�ک است و معنای محدود تری �سبت به معنای 

وهای وجه تول�د که وحدیت از  وه است دارد که در آن ، مناسبات تول�د]مولدە[ن�ی ای مولدە وحدیت ن�ی
وی کار، وسا�ل تول�د] است.   از [ن�ی

 
 وجه تول�د �ما�ه داری: 

ات از بازار،  ن وی کار، مواد و تجه�ی در این وجه تول�د، ورودی های فرایند تول�د، کاال هستند �عین ن�ی
 معموال در سط� کالن،خ��داری شدە اند و فراوردە های آن، کاال هستند �عین برای فروش در بازار، 

 تول�د شدە اند. 

 ن�ف وجه تول�د �ما�ه داری: 

 خواهد کرد. 
گ

تا هنگا� که ذات نظام �ما�ه حفظ شود، �ما�ه داری در شکلهای گونا�ون خود زند�
 های الزمه ن�ن �ما�ه داری، ن�ن ذات آن �عین ن�ن وجه تول�د �ما�ه داری است و چون 

گ
�� از و�ژ�

 �ما�ه است، با�د به این چرخه در اص� 
گ

این وجه تول�د، چرخه ارزش افزایی �عین چرخه زند�
ن ن�ن  کرد تمام�ت آن پا�ان داد �عین کل�ت آن را با�د ن�ن   تول�د بمنظور و این شامل ن�ن کار مزدی و ن�ی
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م این دوران است. است فروش ورت م�ب ، �ن که   به این ترت�ب رس�دن به تع��ف دق��ت از این ن�ن
�ن معما �ا معادله دوران اخ�ی است و شکست انقالبات را با�د از سویی در عدم روشن  خود بزرگ�ت
بودن �سیب این تعار�ف دا�ست. طبعا این تعار�ف خود ن�ازمند تعار�ف �سبتا روشین از روش شنا� 

 درست آ�ست.  د د�ال�ت��، و کار�ر 
 
 

 د�ال�ت�ک ارزش و چرخه ارزش و �ما�ه -]ذ[

اع شدە اند ز�را همهدر  ن ن آالت ان�ت ، مواد کم� و م��ن و ماشنی اینها  تعار�ف ز�ر، ارزشهای م��ن
 اجزای ثابیت در کل چرخه تول�د و فروش هستند. 

ن آن، در گردش به سمت تول�د کاالیئ بودن آن است. ۱  . �ما�ه، پو� خاص است. �ک تعنیّ

ن ۲  آن، در م�ان�ب گری عام مبادله است.  .پول، کاالیئ خاص است. �ک تعنیّ

ن شکل پد�داری ارزش است و �ک۳ ن آن که پنهان است، ارزش مبادله ای .کاال، اولنی و  تعنیّ
ن  ن ارزش م��ن است. د�گر تعنیّ  آن داشنت

 . ، نمود م�کند دارای جوهر ی پنهان استکاال، پول و �ما�ه  که در پد�دار هایئ چون.ارزش  ۴

)   هو س��.ارزش: وحدت تضاد (د۵
گ

 کار مجرد ب�گانه شدە و ارزش مبادله ای است. پنهان  �

 .شک� از ارزش، که خود را در برابر ارزش های د�گر، �شان م�دهد، ارزش مبادله ای است. ۶

 جوهر ارزش، کار مجرد ب�گانه شدە است. . ۷

 .کاال، ارزش است. ۸

 .پول، ارزش است. ۹

 .�ما�ه، ارزش است. ۱۰

وی کار، ارزش اس۱۱ ت. ز�را هم ارزش مبادله ای دارد �عین قابل خ��د و فروش در�ازار .ن�ی
است وهم، منشا کار و کاالست. کل�ه پد�دارهای ارزش، جوهری از کار مردە ب�گانه شدە دارند 

وی کار که در جوهرش، قابل�ت کار زندە، نهفته است.   به جز ن�ی

جوهر ارزش، تحقق ارزش .چند تحقق در نظ��ه ارزش: تحقق جوهر ارزش، تحقق مقدار ۱۲
 اضا�ن و �ا تحقق ارزش مبادله ای. 
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۱۳ :  .تول�د و تحقق ارزش اضا�ن

ا�ر �ما�ه دار در ازاء هشت ساعت کار، معادل سه ساعت کار، خ�ج معاش �عین بازسازی 
 کارگر را ت�ف 

گ
، در شکل کاال، از زند� وی کار (مزد) بدهد آنگاە پنج ساعت ارزش اضا�ن ن�ی

 �ما�ه، این پنج کردە است. و�
گ

 این هنوز آغاز کار است و در نها�ت در آخر چرخه زند�
، در افزا�ش �ما�ه تحقق � �ابد.   ساعت با�د به تول�د باز گردد. �عین این ارزش اضا�ن

 

 �ما�ه: و  د�ال�ت�ک [ذات، پد�دار]
گ

 چرخه ارزش افزای زند�

د�گر،  و در مقا�سه با د�ال�ت�ک هایاهم�ت اسا�  ،در بحث ارزش، د�ال�ت�ک [ذات، پد�دار]
ن کنندە و  ، تعینی  . دارد  هژمون�کنق�ش

 �ما�ه (پروانه)، ابتدا ارزش اضا�ن (تخم پروانه)، در نهانخانه تول�د �ما�ه،
گ

منعقد  در چرخه زند�
ە ا الرو)، در م�ا�د و آنگاە در (پ�له های طالیئ �ا نقرە-م�شود و سپس به شکل کاال (کرم ی و غ�ی

 
گ

ە ای) پول، دگرد�� م�کند و �انجام در شکل �ما�ه (پروانه)، زند� اش را آغاز  بصورت شف�ی
ارزش، خود را  م�کند. نکته مهم در اینجا اینست که � تما� این گذار ها، (کروموزومها ی) ذات

دگرد�� های  البته این مقا�سه، برای فهم�دن است و نه تبع�ت، ز�را چرخهحفظ کردە است. 
پروانه در حوزە ز�ست  �ما�ه در حوزە نقد اقتصاد س�ا� قرار دارد در حال�که چرخه دگرد�� های

 ندارند.  طب�عت قراردارد و از نظر روش شنا�، قابل�ت جابجایی د�ال�ت�ک شنا� و 
 �ما�ه، در شکل 

گ
د�دار های و متشکل از پ ]ا[ذات: گذار پد�دار ه د�ال�ت��در اینجا، چرخه زند�

ە و پ�له های   پروانه مینما�د مثال انجماد ظاهری شف�ی
گ

چهارگانه، نمود م�کند که متناظر با چرخه زند�
، به �ما�ه، (پروانه آزاد   . طالیئ �ا نقرە ای آن با پول، طال و �ا نقرە  به سمت تول�د کاالیی

گ
که در زند�

 تخم گذار) دگرد�� م�کند. 
 

 پروانه: [کرومو 
گ

ە >> پروانه]. چرخه زند�  زومها ی پروانه: تخم >> کرم >> شف�ی
 �ما�ه: [کار مجرد 

گ
 : کار تول�د کنندە ارزش اضا�ن >> کاال >> پول >> �ما�ه]. ب�گانه شدە چرخه زند�

 
 ارزش، �ا تضاد دروین آن �عین تضاد [کار، �ما�ه]، در تما� چهار شکل پد�داری 

گ
، دوگان�

گ
دو س��ه �

 این شکل های پد�داری، به تفک�ک و بصوریت چک�دە در ز�ر آمدە است.  آن وجود دارد. گذار 
 

 �ما�ه
گ

 :چهار گذار چرخه زند�

وی   دگرد��.۱  )در نهانخانه تول�د ارزش اضا�ن جوهرارزش و به کاال (تول�د مزدی کار ن�ی
)جوهرارزش و کاال به پول (انتقال   دگرد��.۲  ارزش اضا�ن
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) جوهرارزش و  پول به �ما�ه (انباشت دگرد��.۳  ارزش اضا�ن
وی  ضد د�ال�ت�� �ما�ه به  دگرد��.۴ وی  مزدی کار ن�ی  )کار(خ��د ن�ی
 

 پروانه استکه قابل مقا�سه با 
گ

 : چهار گذار چرخه زند�
 دگرد�� تخم پروانه به کرم . ۱
ە . ۲  دگرد�� کرم به شف�ی
ە به پروانه . ۳  دگرد�� شف�ی
ی و دگرد�� پروانه به تخم.جفت  ۴  گ�ی
 

ە ای �ا پ�له ای و حرکت  �ما�ه آزاد و گذشته از آن، قابل�ت مقا�سه ای انجماد پو�، با حالت شف�ی
وی کار، این مقا�سه را در تفه�م موض�ع تول�د و گردش ارزش، پرمعین م�کند.  ی با ن�ی در  در جفت گ�ی

وی کار  را میتوان د�د. دی در نظام �ما�ه ذایت ت��ن و چک�دە ت��ن مفهوم آزا حیت  این جا  مجبور  ن�ی
ن نمایندگان آنان، �� را برای  کردن بر او، حکومت  و عدە ای را برای  شفروش خدما�است از بنی

و این درحا� است که �ما�ه داری، جلوە وارونه ای از آن ارائه م�دهد و حکومتش را  انتخاب کند. 
برای �فا  ،در حال�که در این �گردنه، �ما�ه خدمت گذار و �ما�ه دارش را کار آف��ن م�خواند. 

وی کار محتاج ، خود افزا�ش  وی کار  در مقابل، و  استن�ی رابر کامال ناب  انتخایب  به برای نان شبشن�ی
ی پروانه ها، آزادانه وعاشقانه است و�قای آنان را تحقق � بخشد  . تن م�دهد  �ما�ه اما  . جفت گ�ی

ی نه تنها آزاد من�ش پروانه را ندارد بل�ه  و تخم گذاری اش فاخته  ، زالو صفتانه استاشجفت گ�ی
 وار. 

 
 �ما�ه

گ
ا� است ب�گانه  دگرد�� ، چرخهچرخه زند� ن های پد�داری ارزش هستند. جوهر ارزش، ان�ت

باال است که در همه پد�دار های  کار، کاال، پول و �ما�ه، تول�د و  ۱در مرحله  شدە از کار ا�ساین 
 منتقل م�شود. 

  
 ارزش:  نظ��هد�ال�ت�ک های پارە ای از 

 [مشخص، مجرد]،
 [خاص، عام]،

 ،[جز، کل]
 [ک�ف�ت، کم�ت]،

 [ذات، پد�دار]،
 [جوهر، نمود] ([محتوا، شکل])،

 [قابل�ت، تحقق]. 
 



53 
 

 پارە ای از تحقق ها در نظ��ه ارزش: 
: ارزش م��ن در م�ف، تحقق � �ابد،  ارزش م��ن

 ارزش مبادله ای: ارزش مبادله ای در ق�مت (پول)، تحقق � �ابد،
 ق�مت: ق�مت در مبادله (فروش)، تحقق � �ابد،

 :  . ارزش اضا�ن در سود، تحقق � �ابد ارزش اضا�ن

ی را در نهانخانه تول�د خود پنهان کردە است؟ ن  اما �ما�ه داری، چه چ�ی
، بردە به عنوان ک� که هیچ ح�ت ندارد شناخته شدە است ز�را زندگ�ش در دست 

گ
در نظام برد�
به این ترت�ب سهم مع�شت او از تول�د،  و تما� محصول او در مال��ت بردە دار است.  بردە دار است
سهم های رع�ت، ار�اب و حکومت، کامال آشکار غ�ی از غارت ها، در نظام زمینداری، پنهان است. 

است. در نظام �ما�ه داری، سهم مع�شت کارگر که بصورت مزد پرداخت م�شود روشن است اما 
، کامال پنهان است.  � قراردادی (بظاهر آزادانه و� در اجباری �عین کارگر  سهم م��وط به ارزش اضا�ن

پنهان)، با در�افت دستمزد، تمام حقوق خود را بر محصول با امضای خود به �ما�ه دار وا�ذار کردە 
 است. 

 
وری است؟  �ما�ه �ف

گ
 چرا ن�ف تمام�ت چرخه زند�

برای ن�ن د�ال�ت�� �ما�ه داری در سوس�ال�سم، با�د ذات نظام �ما�ه �عین وجه تول�د آن را ن�ن 
وهای  از کرد. وجه تول�د وحدیت   و تصاحب ، مناسبات تول�د] مولدە[ن�ی

گ
است . در ارزش، ب�گان�

د.  وهای مولدە صورت م�گ�ی وهای ن�ی ارزش اضا�ن از ط��ق حا�م�ت و غلبه مناسبات تول�د بر ن�ی
، وسا�ل مادی تول�د]، ترک�ب �ا وحدیت است از مولدە وی کار ا�ساین . در فراروی و دگرد�� [ن�ی

وی کار  انقالیب نظام ها، وسا�ل تول�د کماب�ش حفظ م�شود. اما آنچه که قابل�ت ارزش افزایی دارد، ن�ی
وی کار است که م�فش � چرخه ای، درنها�ت به تول�د �ما�ه   � انجامد. بنابرایناست و این ن�ی

 �ما�ه با�د ن�ن شود. 
گ

 اص� این ذات، �عین کل چرخه ارزش افزای زند�
گ

 و�ژ�

وی کار با �ما�ه، قرار دارد  چرا با�د تما� چرخه، ن�ن شود؟  ز�را گرچه �چشمه ارزش، در خ��د ن�ی
د �عین هر کدام از این مراحل  و� ارزش اضا�ن که در فرایند تول�د �شک�ل م�شود در کاال قرار م�گ�ی

ە در و چون حلقه ای نق�ش خاص  ند تول�د را بخواه�م کل چرخه ا�فا م�کند و مثال ا�ر فقط فرای  زنج�ی
ن�ن کن�م (و بق�ه مراحل را ن�ن نکن�م) مانند شکل تعاوین تول�د �ا حیت شکل فرانچایزی که �ک خانوادە 

. گرچه اجزا �ا شکل هایئ از تم�گردانند و �ا خود گرداین های د�گر، هنوز ذات نظام �ما�ه داری اس
 �ما�ه با�ت بماند، امکان سوس�ال�سم را با خود دارد �عین تا هنگام�که حیت �ک 

گ
مرحله از چرخه زند�

بازسازی پنهان و آشکار مراحل د�گر حیت بازگشت آن هیوال همچنان وجود دارد ز�را جوهر ارزش و 
 و دو 

گ
، �عین تضاد [کار، �ما�ه]، گآن دو س��ه �

گ
 ذایت ان�

گ
هدف نهایئ  . است �کا�ک این مراحلو�ژ�

به تع���ن از ذات نظری سوس�ال�سیت است که معمای �س�ار ن�ن نظری ذات �ما�ه داری، رس�دن 
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 مهم برر� های آیت است. 

 
 د�ال�ت�ک مرک��ت دموکرات�ک -[ک]

ی و او�ژە ن سوژە پرا�س�س نظری انقالیب ره�ب ی  پرا�س�س عم� رابطه بنی جنبش انقالیب با رابطه ره�ب
روش شنا� و تطبیق آن با واقع�ت جنبش �ا نظام،  وس�لهاست و این رابطه ب ر با تودە ها متناظ
 تع��ف م�شود. 

ی موفق ی در بارە  ،ره�ب راە حل ها را از پرا�س�س عم� تودە ها ی کارگری هر جا که بتواند، تصم�م گ�ی
 . ها  دور از تودەاز ارادە در � �ابد، نه 

ی، تودە های   ن [ره�ب کارگری] از ط��ق مجموعه سازمان های د�ال�ت�ک [مرک��ت، دموکرات�ک] و سن�ت
�ت کارگری با�د تع��ف  م��وطه و شورا های کارگری شهرها با حق انتخاب و عزل فوری با رای ا���
شوند. تقس�مات جغراف�ایی شورا ها بصورت درخیت (شهرها >> استانها >> کشوری) با�د تع��ف 

 شوند. 

ی و تودە های کارگری، همان رابطه مرک�  �ت و تودە است. ا�ر این رابطه د�ال�ت�� نباشد رابطه ره�ب
ی تع��ف و اجرای �عین دموکرات�ک نباشد. همه ام�د ها ب��اد خواهد رفت.  ا�� ره�ب اینکه در چه �ش

ا�� تودە ها  ندە است و در چه �ش �س�ار مهم است. مرک��یت که دموکرات�ک نباشد و  ،تصم�م گ�ی
 د�کتاتوری و استبداد است و �ا آنارش�سم.  دموکرات�س� که مرک��ت نداشته باشد �ا 

ن م�کند.  با استفادە از فن آوری گو�ش های هوشمند  این رابطه را چرخه [شناخت، پرا�س�س] تعینی
ل  با�د نظا� طرا� کرد که حقوق سط�ح و نقش های متفاوت در آن تع��ف شدە و اخت�ارات در کن�ت

ی و  نظا� اتومات�ک باشد که امکان سوء استفادە از  د. شفاف�ت های تصم�م گ�ی ن می�ب قدرت را از بنی
�ن پرا�س�س  ن نظا� خود �� از بزرگ�ت قابل�ت اطالع رساین در آنها �س�ار مهم است و طرا� چننی

� را ال�ه به ال�ه در اخت�ار تودە های کارگری های ن و نه (ظری خواهد بود نظا� که اهرمهای کن�ت
 قرار دهد.  )سازمانهای اطالعایت س�ا�مرک��ت 

ی، و گو�ش های هوشمند، میتوان چنان  با استفادە از فناوری مشابه ارزهای رمزی در نظام رای گ�ی
ی ها، انتخابات ها و عزل ها ا�جاد کرد که  و  �عت کار فوق العادە باال رود و  ا�مین تحو� در رای گ�ی

 . خ�� از تصم�مات بتواند از ط��ق مراجعه به آرای تودە های کارگری بدست آ�د 
ی با�د راە حل ها و دال�ل خوب و بد بودن آنها را تع��ف کند و آنگاە تودە های کارگری  بهرحال ره�ب
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ا�ط مختلف و تقس�م کار و وظا�ف و شیوە اجرا اهم�ت اسا�  ی کنند. دقت در تع��ف �ش تصم�م گ�ی
ی، �عت عمل است بنابراین تصم�مایت که به �عت عمل  د. دار  �ن محدود�ت در تصم�م گ�ی مهم�ت

 (ناتمام) ن�از دارد به نا���ر با�د توسط مرک��ت اتخاذ شود. 

 

  �کپارچه: طبقه بندی  -]ر[

 های اص�: نظام
�� ن  => سوژە ای] => اجتما� جاندار=>  => ش�م�ایی  [ف�ی

 
 :های اجتما�نظام

ا� اول�ه  ]سوس�ال�سیت =>  �ما�ه داری=>  زمینداری=>  بردە داری=>  [اش�ت
 

 : سوس�ال�سیت نظام بھ  �ما�ه دارینظام فراروی از 

پرا�س�س > -] سوس�ال�سم> [- پرا�س�س نظری >-] کاپیتال> [- شناخت[ => داری [نظام �ما�ه
] => عم�]  نظام سوس�ال�سیت

 : و �کپارچه تماما بر اساس ن�ن  بصورت �کجا 

�� ن ا� => جاندار  => ش�م�ایی  => [ف�ی  => داری �ما�ه => زمینداری => بردە داری => اول�ه اش�ت
] => عم�] پرا�س�س >- ]سوس�ال�سم[ >- پرا�س�س نظری >-اپیتال] ک> [- شناخت[  سوس�ال�سیت

 خ� و آ�شار گون
گ

 اص� باال، مد� �س�ار سادە شدە است و�  هالبته �کپارچ�
گ

اینست در �کپارچ�
 های 

گ
، و�ژ� ن بر اساس مفهوم عام ن�ن قرار دارد و� هر ن�ن خود را دارد و در هنگام خاص که همه چ�ی

  است.  ی جدا�انهفرد ،وق�ع خود، در مورد و نمونه واق� و مشخص خود 

 

 این نوشته:  ارائهروش  -]ز[
و این بدین معناست  ود از روش د�ال�ت�� استفادە شس� بر این بودە است تا در ته�ه این نوشته، 

در پرتو آن، دست کم در رو�کرد،  ارائهو  نگارشب�ان، روش تحل�� و  پرتو در که پژوهش آن، ب�ش�ت 
، ت��ن مفهوم  به این ترت�ب که از مجرد  شدە است.  انجامروش ترکییب  د�ال�ت��، �عین مفهوم عام ن�ن

] و [مشخص، مجرد]، که �� ءدر ال�ه �کم، آغاز شدە و در ال�ه دوم به دو ن�ع د�ال�ت�ک [کل، جز 
) شدە است. اساسا  ن  ن�ن واق� و د�گری ن�ن مفهو� (تج��دی) است، خاص (متعنی
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، به مراحل و در نها�ت به   �� به تج��ه آ�شار  ها (و �ا سفر رفت و نظامگونه فرایند تکام� هسیت
برگشت) رس�دە است، و د�گری به د�ال�ت�ک [او�ژە، سوژە] و در نها�ت به [شناخت، پرا�س�س] 
رس�دە  است، گرچه در چرخه د�ال�ت�� [شناخت، پرا�س�س]، از لحظات �ا مراح� که مورد خا� 

رخه و ادامه آن در مار�یچ از د�ال�ت�ک [کل، جز] است، استفادە شدە است. و �ا اینکه، مراحل هر چ
 های خاص خود را دارد و بنابراین نو� از کار�رد [عام،

گ
 خاص] را در خود دارد.  تکام�، هر �ک و�ژ�

 
 ن�ف  -: ۱ ال�ه
 
 دوگانه ها: ۲ ال�ه
 ]مجرد ،مشخص: [ن�ن مشخص در مجرد  -
 : [کل، جزء]ا جز ان�ن کل در  -
 [پد�دار، ذات] : ن�ن پد�دار در ذات -
ات ک -  ت: [ک�ف�ت، کم�ت]�ک�فدر   ّ� ن�ن تغی�ی
  
 ن�ف های متعدد -سه گانه ها : ۳ ال�ه
 {[عام، خاص]، فرد} -
 ]، فرد}، جزء{[کل -
 {[ذات، پد�دار]، فعل�ت} -
  {[ک�ف�ت، کم�ت]، محدودە} -
   

{[عام، خاص]، فرد} فرد مشخص => ن�ن (مشخص در مجرد) => مجرد => ن�ن (خاص در عام) => 
ـــخ} => [شناخت، پرا�س�س] =>  {[او�ژە، سوژە]، تار�ـ

 
 : ۴ ال�ه

) => ن�ن چرخه ای گذار  -} => (ن�ن جز در جز بعدیفرد) => {[کل، جز]، اجز ا=> ن�ن (کل در  فرد 
 مراحل => مار�یچ تکام�

  
) => مراحل تکام� گذار  -بعدی ءدر جز  ء} => (ن�ن جز فرد]، ء) => {[کل، جز اجز ا=> ن�ن (کل در  فرد 

 فرایند هسیت 
 

 ) های �شت � هم �شک�ل شدە اند: لحظه - (مرحله ءتج��ه بر�ن از چرخه هایئ که از جز 
 => ... => مرحله آخر ]  ۳=> مرحله  ۲=> مرحله  ۱چرخه تکام�: [مرحله  -
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 => ...] ۳=> چرخه  ۲=> چرخه  ۱مار�یچ تکام�: [چرخه  -
 

 مثالها: 
ن => زمستان] -  چرخه سال: [بهار => تا�ستان => پائ�ی
 چرخه شبانه روز: [صبح => ظهر => غروب => شب] -
ن => بچه => جوان =>  -  ]    مرگ=>  ]عشق[[جننی
 ]م�غ => [تخم م�غ => جوجه -
 ە]شف�ی [پروانه => تخم => کرم =>  -
 شکوفه => غنچه]گ�اە => جوانه =>  =>  دانه => گل => میوە[ -
 کاال => پول => �ما�ه]کار => ارزش =>  [ -
 [تول�د => توز�ــــع => مبادله => م�ف] -
 
-  :[ ن  [تج��ه، سن�ت
 > کل]-- ،جز > --... تر  ءجز ... > --] >> [جزء ت��ن ن> جزء ت��--... تر  ء> جز -->... -- ء> جز --[ کل    
 
 ] شخصم عام >--خاص  >... -- تر  خاص... > --[ مشخص  شناخت: د�ال�ت�ک [تحل�ل، ترک�ب]:  -

 . ]�دە> مشخص اند�ش--...  تر  > خاص--> خاص --... > -- شخصم >> [عام   
 

ا� ت��ن مفاه�م روش شنا�، آغاز شد و با توجه به ضم�مه ها، به  ن اما این نوشته بطور ک� از ان�ت
 نظامها و �ا نقد اقتصاد س�ا� مانند ارزشبر�ن از مفاه�م پا�ه ای مانند وجه تول�د به عنوان ذات 

، نا ترکییب و ماندە است و� تا حدودی جهت  تمامرس�د�م که باوجود اینکه این بحث های اخ�ی
 انضما� روش د�ال�ت�� را پ�مودە است. 

 
 روش شنا�: مالحظایت در  -]ژ[

، شک� عام هنوشتهر عل�، روش شنا� خاص خود را دارد، و روش شنا� مط�ح شدە در این 
ن حال،  . دارد  ن میتواند سفر کند. در عنی به عنوان مثال در علوم روش شنا�، حیت به علوم پا�ه ن�ی

ا� مانند  ن ن ممکن است  ر�ا�ن  ان�ت ]،  �افت،را  اضداد ن�ی [جمع، مثً� در مفاه�� چون [مثبت، من�ن
ب، تقس�م]، تف��ق]،  که در اینصورت، روش شنا�،   ە[د�فرا�س�ل، انتگرال] و غ�ی [توان، ر�شه]، [�ن
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 خاص ر�اض�ات است. 

ن  و عمل ک�، به روش شنا� میتوان، به مثابه چراغ راە و راهنمای برر�  اضافه براین و بطور  ن�ی
ن را روشن کند (مثل ) م�کروسکوپن�از به  نگ��ست و� همانگونه که نور چراغ قادر ن�ست همه چ�ی

موض�ع مورد برر�،  ماه�تمیتواند کا�ن نباشد و �سته به همانطور هم، روش شنا� مورد استفادە، 
ورت، همراە با ابزارهای تکم�� و  �د. آ�شتیبا�ش) الزم  روش شنا� خا ص تازە ای (و درصورت �ن

ا� در اخت�ار ما  ن هد، که با آن بتوان، دادە های قرار م�دارزش روش شنا� در این است که ابزاری ان�ت
ون آوردە  ب�ی

گ
ن غ�ی م��وط  و بنظم آورد و  ، سادەدر دست را، از آشفت� این تنها با پاال�ش و ناد�دە گرفنت

مهم های �سیب ممکن است ن یب بهرە از  که حیت روش  به این معین است. این ها و غ�ی شنا� ن�ی
و روش شنا� خاص، حدفاصل روش شنا� عام و  فرد  د�ال�ت�ک {[عام، خاص]، فرد} ن�ست. 

 (مشخص �ا موض�ع مورد برر�) قراردارد. 

 ،  و �گرداین
گ

روش شنا� این نوشته، د�ال�ت�� است. این روش شنا� تا آنجا که ما را از آشفت�
که خود به مانع و بن �سیت روش شناسانه تبد�ل شد، با�د به فراروی نجات دهد استفادە دارد و آنجا  

از آن دست زد. فهم�دن و درک درست از روش شنا� و کار�رد درست آن، کل�د حل �س�اری از 
مسا�� است که امروز، در برابر ما قد علم کردە است. در اند�شه اجتما�، سادە کردن و نظم روش 

 
گ

 جهان مادی، در سوی د�گر قرار دارد. رو�کرد روشمند، شنا� در �کسو و پ�چ�د�
گ

و آشفت�
] است و ه�ن ما با�د این باشد تا مرزهای 

گ
رو�کردی د�ال�ت�� به این دوسو در دوگانه [نظم، آشفت�

 بر 
گ

ا��، آشفت� د�ال�ت�� حد فاصل این دو را در پرا�س�س اجتما� در�اب�م و در�اب�م که در چه �ش
، هژموین (غلبه) نظم است و  نظم غلبه دارد و   و تار��ن

�
. قاعدە ک�

گ
ا�� نظم بر آشفت� در چه �ش

 با�د با فراروی نظم، حل شود. برخوردی اینگونه، جایئ برای فلج تحل�� کار�رد 
گ

استثنای غلبه آشفت�
ن دو سو با�ت نم�گذارد. مثا� در این بارە را میتوان در   بنی

گ
حوزە  ادواری غلط علت و معلول و درماند�

د، فرا روی، با  �ک ان�شتیین قرار م�گ�ی ن �ک نیوتوین در تناقض با ف�ی ن �ک د�د. هنگا� که ف�ی ن دا�ش ف�ی
د.   تفک�ک و تخص�ص حوزە کار�ردی و مق�اس های [کوچک، بزرگ] انجام م�گ�ی

، گ��ای صحت  کار د�گر روش شنا�، نو� پ�ش بیین محدود است. خانه های خا� جدول تناویب
، شکل عام عنا� و این ادعا ا �ن تعییین ست، البته گرچه این جدول، بصورت بالقوە ای و با کم�ت

قابل�ت وجود آنها را مط�ح م�کند ل�کن هیچ رو�ش برای رس�دن به شکل مشخص این عنا�، �شان 
 نم�دهد. 

ن �افته جد�دی وجود دا رد تکامل تا�نوین �شان دادە است که هموارە امکان پد�د آمدن و�ژگیهای سن�ت
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 های تا�نوین است �ا به عبارت د�گر فراروی از گذشته و حال است. بنابراین، روش 
گ

که فراتر از و�ژ�
ن مانند هسیت تا�نوین و �ا هر علم د�گری، حق�قت مطلق،  ن پا�این ندارد �عین روش شنا� ن�ی شنا� ن�ی

 د�
گ

ال�ت�� اش با موض�ع کامل و �ا تمام شدە ای ن�ست بل�ه تغی�ی �افتین است و به دل�ل وا�ست�
ن  ن این دو تضاد تازە ای رخ داد با�د به حل این تضاد پرداخت. بنی مورد برر�، دو س��ه است. ا�ر بنی
کار�رد و استخراج روش، رابطه د�ال�ت�� وجود دارد [کار�رد روش در موض�ع، استخراج روش از 

ود و بعکس، موض�ع به درون ر  ود. دقت در این موض�ع] �عین روش به درون موض�ع م�ی وش م�ی
ی از  رو�کرد کل�شه ای و �ا به عکس، افتادن در دام د�ال�ت�ک و پرا�س�س آن، میتواند به پ�ش گ�ی

]، در اینجا 
گ

فلج و وسواس ترس از استفادە روشمند بینجامد. گرچه مشابه د�ال�ت�ک [نظم، آشفت�
، وج ن ، شک] استفادە کرد که در آن �قنی ن ، �عین میتوان از د�ال�ت�ک [�قنی ن تا�نوین ه حا�م است و �قنی

 شک های تا�نوین مان را حل کردە ا�م. 

نت�جه اینکه الزم است تا در حوزە برر� مسا�ل س�ا�، اقتصادی و اجتما�، روش شنا� 
 را به عنوان ابزار نرم برر�، جا�گ��ن وسا�ل آزما�شگا� علوم کن�م. 

گ
البته  د�ال�ت�� و دو س��ه �

ن نبا�د مجهز شدن به اب زار، بتنهایی کا�ن ن�ست بل�ه نظام کار�رد درست و بجای روش شنا� را ن�ی
 ناد�دە گرفت: 

آ�ا� از رو�ش که بکار نم�ا�د، جا�گ��ین برای ناآ�ا� از رو�ش که الزم دار�م ن�ست. به این حکا�ت 
 توجه کن�د: کوتاە 

ی م�گشت. پ�ادە دوال  ،در تار�� شب، شخ� ز�ر نور چراغ پ�ادە رو خ�ابان، دوال  ن  دنبال چ�ی
کل�د ها�م را در این ؟ گفت:  م�گردی�پ دنبال کرد و پرس�د   ز د�گری از راە رس�د و او را ور اندا

ی پ�دا نکردند کمکت کنگفت بگذار  .  نزد�� ها گم کردە ام ن م. �س از آنکه آنجا را خوب گشتند و چ�ی
که   ر و اشارە به قدری آنطرف تگمش کردم آنجاها  نه ؟ گفت آ�ا مطمئین که اینجا گم کردیپرس�د 

تار�ک بود کرد. پرس�د ا�ر آنجا گم کردە ای �س چرا اینجا بدنبالش م�گردی؟ گفت: برای اینکه 
ن را خوب ببینم.   اینجا نور هست و میتوانم زمنی

 

�ما�ه داری مدتهاست که گوی سبقت در تع��ف و کار�رد روش د�ال�ت�� (مثال در چرخه توسعه 
را از  پرا�س�س کار�رد چرخه شناخت و نظامهای اطالعایت و طرا� بر اساس حوزە و م�دان عمل) و  

 اند ماندە در گذشته در این زمینه  شطبقه کارگر ر�ودە است. این طبقه کارگر است که روشنفکران ا
با اینحال تصور م�کنند که  د ندر بارە تعار�ف و کار�رد آنها (حیت کالس�ک) دار  و مبه� و اطالعات کم
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فته ترن نظ��ات انقالیب هستند  و را �ف ن�ن و مجهز به پ��ش �ن ن�ی  در مقابل ب�ش�ت
گ

عموما عمل زد�
ی م�کنروزمرە دنباله روانه از حوادث  نکه تا درک روشن و مشخ� از روش شنا�، د، غافل از اینس�پ

اتژی  اهه رود وجود تئوری، اهداف و اس�ت نداشته باشد، مبارزات عل�ه نظامهای موجود میتواند به ب�ی
وهای ارتجا�  د و و مورد استفادە ن�ی  بجای گا� به پ�ش، دو گام به �س رود. قرار گ�ی

 
دارد و کار�رد آن روش شنا� ابهامات �ا تضاد های در ای سوژە ای بحران کنوین از سویئ ر�شه ذات 

و افت و ضعف جنبش کارگری در شکست سوس�ال�سم در روس�ه ای ابژە ای و از سویئ د�گر، ر�شه 
�شتت این بحران، خود را در ب�ماری فلج کنندە  . که خود یب ارتباط با ر�شه سوژە ای آن ن�ست  دارد 

دنباله روی، جلوە و نمود  ن �ست رو�کرد های روزمرە ای و ، تزلزل، یب اعتمادی، انزوا و بتئور�ک
م�کند. برای فراروی از این بحران، با�د به �ک روش شنا� �کدست و همه جانبه ای در عا� 
م است و آنگاە در هنگامه خاص شد�ش،  گام  دوم  ورت م�ب مشخص رس�د که این تازە گام اول و �ن

گام سوم آنگاە به روش شنا� (پرا�س�س) عم� و انقالیب را در پرا�س�س کار�ردی آن بکار �ست،  
 خواهد رس�د. 

 
، برندە ت��ن سالح  ازە پرا�س�س نظری است. روش شنا� انقالیب روش شنا�، نظم دهندە و ش�ی
د عل�ه �ما�ه داری، موفق  طبقه کارگر است و این طبقه، هر وقت به این سالح مجهز شد، در ن�ب

و سازماند�  ، نظاما� به روش شنا� انقالیب مجهز م�شود که با نظمم�شود. طبقه کارگر، هنگ
 پرا�س�س نظری ترک�ب شود. 

 
ن درک صحیح و تج��ه کا�ن در و جان بخش�دن به:   و �انجام ن�از به داشنت

 . روش شنا�،۱

 . حوزە مشخص اجتما�،۲

ن ۳  ): ۲و۱. کار�رد روش شنا� در حوزە مشخص اجتما� (سن�ت

 شنا�، حوزە مشخص اجتما�]، شناخت و پرا�س�س}{[روش 

 

، تئوری انقالیب  داشت و م�دان�م که بدون تئوری انقالیب  د نخواهوجود  ،بدون روش شنا� انقالیب
ن و (پرا�س�س نظری)،  ، موفق ، انقالباتجنبش انقالیب (در پرا�س�س عم�)آن با  هسازمان �افت سن�ت

 د. نن� شو 
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 : پا�ایف نکته  -]س[
ا� از انواع پد�دار های د�ال�ت��   ن�ن است عام مشخصنقطه آغاز این نوشته، مفهوم  ن که ذایت ان�ت

س�م، خوب است به لحظه آغاز آن برگرد�م و جای ا�نون  . است که به لحظه پا�این این نوشته م�ی
س�م چرا نبا�د روش در�اب�م را خا� روش تحل�� در رس�دن به نتایج روش شناسانه این نوشته  و ب�پ

 د�ال�ت�� را بصوریت کامل برای شناخیت که این نوشته س� در فهم�دن آن دارد بکار ب��م و د�ال�ت�ک
اع از کل�ت های مشخص م��وطه بدست آور�م بعبارت د�گر روش پژوهش  ن های بکار رفته از ط��ق ان�ت

ن  ، همراە  انضما� سا ساو ارائه ادر ارائه، مدون ساز�م  ،را ن�ی خود این . �مکن را با طبقه بندیهای پژوه�ش
هسیت ب��ژە  جهان هسیت مشخص(وا کاوی) تحل�ل تج��ه و میتواند آغازی باشد برای کار�ست فرایند 

و آنگاە است که میتوان ادعا کرد، چرخه  ...  ها  د�ال�ت�ک اعو در رس�دن به ان ،امروز تار�ــــخاجتما� 
ف�لسوف تفس�ی های و کارمان د�گر  ای د�ال�ت�� را برای شناخت روش شنا� عام بکار �سته ا�م

اما با وجود این نقد در بارە کاسیت اسا� کار�رد مرحله اول روش  . �ستمآبانه و �ا مت� به فلسفه ن
کار�رد اجما� مرحله بنو�  د�ال�ت�� �عین پژوهش و تحل�ل، س� در این نوشته بر این بودە است که 

وع دوم روش د�ال�ت�� �عین ترک�ب و ارائه،  از عام مشخص روش شنا� د�ال�ت�� به سمت با �ش
   ، � ط��ق کند.(ناتمام)اقتصاد س�ا� و لزوم فراروی از آنحوزە مشخص نقد 

 
 

  



62 
 

 �ادداشت های ضم�مه: 
 نکته: 

، ته�ه شدە اند. آنها  ،این �ادداشت ها  هر چند بخصوص آنهایئ که تار��ن هستند بدون پژوهش کا�ن
، الزم هستند اما جرد بحث های مهای مشخ� در برابر به عنوان مکمل بصوریت چک�دە و کوتاە، 

 برخوردی روشمند نداشته اند. ام�د آنکه درآیندە �وساماین پ�دا کنند. پژوهش و فرصت کا�ن برای 
 
 

ی  شورش بردگان . ۱  اسپارتا�وس ،تار�ــــختابنا�  خورش�د به ره�ب

 و حکومت بردگان. 
گ

 هدف: پا�ان دادن به برد�
�مبردە و برد یب ساخت  با�د دن�ایئ شعار اص�:  وز م�ش��م �ا � م�ی  . ە دار و در این راە �ا پ�ی

�ن �دار انقالیب تار�ــــخاین اسپارتا�وس، قلب   ا�سانها برابری به و تپ�د  بردگان �برای آزادی  ،بزرگ�ت
 عشق میورز�د. 

�ه اما نهایتا شکست خورد،  و  حدود سه سال بطول انجام�د در  آنان (سوم)، با وجود اینکه انقالب �ن
 به حکومت روم زد و 

گ
ن بار در تار�ــــخ، بزر� در وسعت ن اجتما� را در خود نظام کمو برای نخستنی

 ،
گ

 گرچه برابری و آزادی آنان  تج��ه کرد که �س�ار فراتر از کمون قب�له ای بود. بزر�
گ

را از نگاە زند�
  ل�کن ند بودو بازگشت به آن گرفته  قب�له ای گذشته

گ
ش� ن�ست الگوی آنان، فراروی ک��ن از زند�

 محکوم و مردود بود بل�ه که در آن   بود جدا از هم قب�له ای 
گ

 قب�له ها جدایئ و جنگهای نه تنها برد�
ن باهم و نابودی �کد�گر   عق�دەکمون اسپارتا�وس�ان، �ا�ی و مستقل از قوم�ت،   . جایئ نداشتن�ی

ن همه بردگان به هم و نابودی   و جنس�ت بود شعار آنان  مح� نبود  کامل بردە و هدف آنان پیوسنت
ی در شعارها�شان نبود که وسعت جنبش انقالیب آنان را محدود کند  ن ن . آنان داری بود و چ�ی نخستنی

ان  ها شان، نداشتند که از دست دهند. و ره�ب ی جز زنج�ی ن  )ناتمام(پ�شقراوالن پرولتار�ا بودند و چ�ی

 

 فرا�سه انقالب . ۲
�ن و مانقالب فرا�سه،  ـــخ بزرگ�ت �ن رو�داد تار�ـ  . است�ما�ه داری هم�ت

�س  ز ط��ق نمایندگان س�ا� آنان و جابجایئ قدرت س�ا� آنان،تن�ع و نما�ش صف آرایئ طبقات ا
ـــخ، جلوە هایئ شفاف از طبقایت بودن قدرت و دولت های حا�م  از شورش های بزرگ بردگان در تار�ـ
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ن جناح ها  (حکومت ها) را �شان داد   گرفته . اصطالحات س�ا� چپ و راست از محل �سیب �شسنت
جناح ها و فرا�سیون ها ی اقتصادی، آشکارا، نقش و جابجایئ خود را در قدرت س�ا�  شدە است و 

 �شان م�دادند. 

�ما�ه داران ن��ای آن  ه نفعدر درجه اول بگرچه ،  مال�ان و پادشاهان ،مذهب ،دین شدن از ی�غ آزاد 
و� �س لرزە های این زلزله بزرگ تار��ن به مرور به تمام جهان را لرزاند و پا�ه های استبداد  بود زمان 

�ه ک��ندە انقالب فرا�سه ب. سست کرد  سدە های م�این را  ن داری و �ن مظاهر س�ا� ر وجه تول�د زمنی
را میتوان نقطه عطف آغاز�ن حا�م�ت وجه تول�د �ما�ه داری  سلطه پادشاهان و روحانیونآن �عین 

در تار�ــــخ دا�ست. البته نقش موثر انقالبات و جنبش های د�گر جهاین مانند انقالب ام��کا را نبا�د 
 ناد�دە گرفت. 

اثر برگشت این انقالب، شکست خورد و سلطنت مطلقه، دو مرتبه باز گشت. با اینحال،  ،این انقالب
ن بعدا شکست خورد  در فرا�سه، کما اینکهخود را در جهان گذاشته است  ناپذیر  امروزە  . سلطنت ن�ی

  )ناتمام(. تمام جهان ز�ر ی�غ �ما�ه داری است

 
 کمون پار�س  . ۳

گفته شود، شکل جنیین و�د�داری  ، کمون پار�س، لحظه نخست، پ�ش درآمد و�ا دق�ق�ت بلحاظ تار��ن
میباشد واین   هردو، لحظایت آغاز�ن از �ک دورە ن��ن تار��ن است. انقالب ا�ت�ب

اما ماهنوزتحل�ل مشخص وروشین ازاین دو رو�داد بزرگ تار��ن درجهت دست�ایب به تع���ن ازشکل 
د�کتاتوری پرولتار�ا ندار�م و �فا برمحتوای طبقایت آن تا��د دار�م تا ازمخدوش شدن مرز�ندی با 

 رفورم�ستها مصون باش�م. 

  از مرک��ت دموکرات�ک دار�م؟چه تع���ن 

ی بودن �ک دولت دار�م؟  چه مع�ار، مح� وتع���ن برای پرول�ت

ی کرد؟بازگشت به عقب  چگونه میتوان از   دولت انقالیب پ�شگ�ی

ن دولیت چه با�د باشد؟  برنامه های اقتصادی چننی

ری آیندە �ادبود های گذشته، با�د به تج��ه وتحل�ل آزمونهای گذشته وتع��ف پرا�س�س نظ
 ب�انجامد! 
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 بر�ف از و�ژگیها ودرسهای کمون: 

که کمون گرچه ساختاری دموکرات�ک داشت ل�کن فاقد مرک��ت انقالیب بود. به عبارت د�گر کمون  
فاقد �ک تئوری انقالیب بود و پرا�س�س عم� و انقالیب کمون، در  ،اساسا �ک جنبش خودجوش بود 

 د. نبود پرا�س�س نظری انقالیب نا�ام مان

کمون در هنگامه انقالب، بجای درهم کویب باق�ماندە ارتجاع داخ� که عمدتا در ورسای متمرکز و 
مشغول تجد�د قوا بودند به انتخابات زودرس و کار های داخ� د�گر، خود را مشغول کرد و به این 

نه و رمانت�ک ترت�ب اول��ت اعمال اتور�ته انقالیب یب درنگ را ناد�دە گرفت. خوش قلیب سادە لوحا
ن ارتجاع، نت�جه ای  ن از اعمال قهر انقالیب و آزاد گذاشنت کمون ی  آس�ب پذیر افزا�ش ز جکمون در پره�ی

 نداشت. و برنامه ر�زی برای شکست 

کمون دچار توهمات م� ومیهن پرستانه بود و از جنگ با ارتجاع داخ� به بهانه اینکه نبا�د آغاز گر 
فت و خ�� دیر، تنها هنگا� که مجبور شد به دفاع پرداخت. �ک جنگ داخ� باشد،   طفرە م�ی

کمون �شان داد که بورژوازی های متخاصم در دشمین با سوس�ال�ست ها چگونه رنگ عوض م�کنند 
 و خائنانه، ظواهر میهن پرستانه خود را ز�ر پا م�گذارند وعل�ه کارگران متحد م�شوند. 

�ت اعضای کمون را پرودون�ست ها و بالنک�ست ها �شک�ل م�دادند که اساسا  ترک�ب طبقایت ا���
 تخ�� بودند و حضور سوس�ال�ست های عل� انقالیب در آن �س�ار اندک بود. 

کمون �شان داد که طبقه کارگر با�د استقالل خود را در هر مبارزە ای حفظ کند و در دام م� گرایئ 
 ن�فتد. 

ن حال  کمون، اساس شک� حضور تودە های ستمد�دە را در حکومت �عین شورا را �شان داد و در عنی
ن را نمیتوان با عدم تمرکز حل کرد بخصوص در هنگامه انقالب و درهم کویب  �شان داد که همه چ�ی

ی �ک اول��ت محض است.   بورژوازی، �عت عمل در تصم�م گ�ی

ا�ط تار��ن برای موفق ن شهرهای و باالخرە �ش �ت قط� کمون، هنوز فراهم �شدە بود و بدون پیوسنت
 د�گر فرا�سه و �� دو کشور د�گر بع�د بود که موفق شود �عین پار�س تنها ماند. 

ن اما   ن ماە مه، و�ا از خود گذشته ای های خون بارش نخستنی کمون تن به �سل�م نداد با مقاومت خوننی
 (ناتمام)رد. سنگ بنای سوس�ال�سم را از خود بجای گذا
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 انقالب ا�ت�ب . ۴
وزمند کارگری جهان است. این انقالب، از ط��ق دموکرا� شورایی  ن تج��ه پ�ی ، نخستنی انقالب ا�ت�ب

خون��زی  ،با اینحال، این انقالب شهرهای بزرگ روس�ه، که به ق�ام مسلحانه رای داد به ثمر �شست
. �ک �س�ار ک� داشت و سوء استفادە کینه توزانه ای از قدرت مسلحانه، صورت نگرفت ،�س�ار 

محدود به انقالب اهم�ت د�گر این انقالب، در اینست که با هوش�اری انقالیب ره�ب آن، خود را 
، ممکن نبود. نظری بورژوایئ نکرد که این جز در پرتو تئوری (پرا�س�س   ) انقالیب

انقالب در آلمان �س از شکست انقالب در لهستان، شد که  محرز  انقالب ا�ت�ب زماین  شکست
فته�پ یبه انقالبات در کشورها د �ام شکست خورد و   رو�رو شد. عامل اص� با نا�ا� ،ارو�ایی  �ش

  ه،�شکست انقالب روس
گ

ن تنها ماندن بدر بل�ه  ،حزیب  یکتاتور �د ا � و  ه�روس نه عقب ماند�  المل� نی
ن به عنوان نخست نها،یدو ا تنها ماند و شکست خورد. البته هر  س�که کمون در پار   همانگونه بود. آن   نی

 نهایئ  امحاءخواهند ماند چرا که خواهان  ستودین  ار ��س سم�ال�سوس �ن �بزرگ تار  یآزمون ها و گامها
 طبقات هستند. 

ا�ط نقش ی از تعداد  ا�فا کردند: تضاد هایئ که در تحل�ل �ش
 ،]ان، �ما�ه دار ان[کارگر 

ن دار ان[دهقان  ،]ان، زمنی
ن داران، �ما�ه داران]،  [زمنی

�ال�ست ها]،، ها  [مل�ت  ام�پ
 [جنگ، صلح]،
 [تودە ها، تزار]،

 [آزادی، اختناق]،
، فرماندە های ارتجا�]  [��ازان انقالیب

 
ن آزمونهای شاانقالب ا�ت�ب کمون پار�س و  مواجه  ،با شکست ن، مانند انقالب فرا�سه، گرچه در اولنی

وز  این دل�� بر عدمل�کن  شدند   )ناتمام(. بود خواهد ی، در آیندە نپ�ی

 
 �ما�ه داری و  زنان آزادی . ۵

ین است که زنان، آزاد باشند تا مورد بهرە بر داری �ما�ه ااز آزادی زنان، اساسا  منظور �ما�ه داری
ند �عین آزادی زنان در گرو آزادی �ما�ه است. به عبارت د�گر، زنان از خانه آزاد شوند و  قرار گ�ی
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وی کار خود را به �ما�ه بفروشند و این آزادی در مورد زنان، کماب�ش، به این شکل است  آزادی و ن�ی
 را همچنان کماب�ش ادامه م�دهند و توسط مردان استثمار م�شوند، بل�ه که اغلب نه تنها ک

گ
ار خان�

 
�
وی کار آنان، از جنس�ت آنان، از پوست آنان، از ز�بایئ و لطافت آنان  مضافا بر آن، �ما�ه داری از ن�ی

نان از و خالصه از تما� وجود آنان، بعنوان کاال بهرە برداری م�کند و این در حال�ست که نه تنها ز 
کامل هستند و بار اص� تول�د مثل ا�ساین را نه فقط در طول ب�ش   س�ار نظر اندامهای تول�د مثل، �

د�، تغذ�ه و مواظبت های د�گر و طوالین تری را بر دوش دارند. تن فرو�ش   بل�ه ش�ی
گ

از نه ماە حامل�
چه بلحاظ ن�از ما� در شک� برای آنهایئ که را� د�گر برای معاش ن�افته اند و �ا ازدواج اجباری، 

نا�فته، نت�جه نا���ر نظامهای  طبقایت تا�نوین است. �تا� تار�ــــخ پر از ق��این شدن آنان چه در 
، زندە به گور شدن، تجاوز، سنگسار، خودک�ش و قتل های م��وط به روابط خارج از 

گ
شکل برد�

، مملو از همه گونه اجحافات و ستم ازدواج و خودفرو�ش بودە اند و تار�ــــخ نظامهای طبقایت تا کن وین
طبقایت و جنسییت بر آنها ست. چه از آن هنگام که زنان و بچه ها بردە مرد شدند و تحت مال��ت 

 مرد درآمدند و اسارت شان آغاز شد و چه ا�نون که بردە پول و �ما�ه هستند. 

، عموما تحت سلطه مرد قرار دارد و سلطه مرد در رابطه با زن، نت�جه ی مبتین بر ازدواجخانوادە 
دارد و رابطه قراردادی معامالیت  یئ مبناعموما، مانند روسپ�گری  ازدواجسلطه اقتصادی او ست. 

ن  آناقتصادی در   شدن زن و جدایی اش از تول�د اجتما�، اولنی
گ

ن کنندە است. خدمتکار خان� تعینی
ن کنندە دارد. تقس�م کار تار�ــــخ اس  ت که � آن و بعد از آن در �تا� تار�ــــخ، سلطه مرد نق�ش تعینی

 دائ� دو تن باهم مخالف ن�ست بل�هسوس�ال�سم، 
گ

با کاالیی کردن و �ا معامله ای کردن  با زند�
، با حذف رابطه  مخالف است.  ، چه بصورت دائم و چه بصورت موقت،روابط در نظام سوس�ال�سیت

ن ن�از به معامل ن معاش، زمینه اقتصادی �س�اری از ستم هایی که بر زنان � رود از بنی ه برای تامنی
خواهد رفت. آزادی انتخاب دوست، همدم و هم� بر اساس کشش و عشق متقابل خودشان، مبنای 
روابط خواهد شد. در سوس�ال�سم، به دعوی های ما� و حقو�ت طالق پا�ان دادە م�شود ز�را آزادی 

 چه در ا�جاد رابطه و چه در قطع رابطه. س��ه است  انتخاب، دو 

ن داشته باشند و مبارزە عل�ه بهرە برداری مرد را ادامه دهند و�  ساالرانهزنان با�د سازمانهای خودرا ن�ی
اول��ت اسا� را به مبارزە عل�ه �ما�ه داری بدهند ز�را ر�شه ستم هوش�ار باشند و هموارە با�د 

، چه  ا�ط کنوین جنسییت   (ناتمام). در وجه تول�د است ،بلحاظ تار��ن و چه در �ش
 
 



67 
 

 . وجه تول�د آس�ایي ۶

ان  ن ن و آب، بدست م�ا�د و در آس�ا و سهم و وسا�ل تول�د کشاورزی عمدتا از ترک�ب (م�ی نقش) زمنی
مهم�ت بودە است و بلحاظ مشاع �ا عمو� بودن آب، به به دل�ل کم آیب بر�ن نقاط د�گر نقش آب 

ون بودە است و این تفاوت   ن�از بودە است که از عهدە �ک �ا چند مال� ب�ی
گ

شبکه آب�اری �س�ار بزر�
، نظا� بزرگ آب رساین در وسا�ل تول�د، وجه تول�د را متفاوت کردە است. تول�د (شبکه قنات ها) و 

در تیول داری نمونه ای از ادغام قدرت س�ا�، اقتصادی و نظا� الزم داشته است. و قدرتمند 
  )ناتمام(بودە است. حکومت هایی استبدادی 

 
ە رو�دادهای مهم به آ�شارگونهو  اجما� نگا�. ۷  �ــــخ معا� ایرانتار  زنج�ی

ن است ان ز�ادی، نت�جه و نا�ش از وقایع پ�شنی ن ـــخ ساز ز�ر ه��ک تا م�ی این حوادث . در وقایع مهم و تار�ـ
  بزرگ

گ
�ال�ست ها در تغی�ی جهت دادن ارتجا� از �کسو و عقب ماند� تار��ن ایران، نقش عمدە ام�پ

وهای انقالیب آن، کامال مشهود است و ا�ر  ی تار��ن ایران و ضعف اسا� ن�ی ا�ط تغی�ی در این �ش
د  ن المل� در احتمال ادامه  اسا�، صورت نگ�ی وهای بنی ن منوال �عین تاث�ی قوی ن�ی آن کم آن به همنی

  نخواهد بود. 

 و حا�م�ت اسالم گرا ها سلطنتسقوط  -
 ۴۳ پانزدە خرداد  -
 ۴۲در بهمن  شاە-اصالحات ام��کا -
 مرداد ۲۸کودتای  -
 جنبش م� شدن نفت -
 ۱۳۲۰شه��ور  -
 کودتای رضاشاە -
وطه -  جنبش م�ش
 قرارداد دار� امت�از نفت -
 سلطه روس و انگل�س بر ایران -

شاە و حقوق -اصالحات ام��کانمود آن  و آخ��ن ام��کا در ایران، از �کسو به سلطه سقوط سلطنت
 ، ارتباط دارد. ر ��ش کار ت
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 شاە: -اصالحات ام��کانتایج 

ن و راندە ە ایجنبه او�ژ  : نابودی ز�ر ساخت های سنیت اقتصادی روستاها و ک�چ روستای�ان یب زمنی
  . حلیب آباد ها و زور آباد ها شدە به شهرها. تبد�ل به ت� دستان ب�کار شهری و توسعه 

ناتیو ارتجا�ە ایجنبه سوژ  ناتیو -سنیت -مذهیب -: مقاومت آل�ت �ال�سیت  مل� در برابر آل�ت  ام�پ
 . خرداد ۱۵در

مرداد ام��کایی دارد ز�را � آن در اصل، ام��کایی ها به  ۲۸، ر�شه در کودتای و شاە اصالحات ام��کا 
 خواهان اصالحات شدند. قدرت رس�دند و به تبع آن، 

که نه تنها دست انگل�س را کوتاە کرد بل�ه   مرداد، ر�شه در جنبش م� کردن نفت دارد  ۲۸اما کودتای 
�ال�سم ام��کا در سطح جهاین بود.   قدرت شاە را محدود کرد که تق��با همزمان با صعود ام�پ

بر کناری رضا شاە، سوی د�گر به  جنبش م� کردن نفت ، از �کسو، ر�شه در قرارداد دار� دارد و از 
ن در تحت تاث�ی  توسط انگل�س و به قدرت رس�دن شاە و  وزی متفقنی  جنگ جهاین ارتباط دارد. پ�ی

شکست آلمان در جنگ جهاین  بر کناری رضاشاە، ر�شه در به قدرت رساند�ش به کمک انگل�س و 
 دارد. 

وطه دارد  وطهو  و همه اینها ر�شه در انقالب م�ش ، شکل انقالب م�ش ، تحت تاث�ی انقالبات جهاین
 گرفته است. 

وهای ارتجا� چه خار�ب و چه داخ� (حمالت دائ�   توسط ن�ی
گ

تار�ــــخ ایران، مملو از در هم ر�خت�
 های تیول داری ، ثبات و ا�الت و قبا�ل به شهرها) بودە است  

گ
مجا� که در نت�جه حیت خود کام�

وهای مولدە نبرای تکامل  وها با شکل های ارتجا� تر، جا�گ��ن و �ا داشته است ن�ی و مرتب این ن�ی
 (وجوە تول�د ترک�ب شدە است. 

گ
�ال�سم،   تضاد این عقب ماند� کهنه) با وجه تول�د �ما�ه داری و ام�پ

وطه  است.  شکل دهندە اص� تار�ــــخ ن��ن ایران بودەهموارە  بر خالف انقالب فرا�سه (جنبش م�ش
ن داری و ضد سلطه پادشاهان و روحانیونن�اد های عمیق عل�ه بکه اساسا جنب�ش  ، هم سلطه )زمنی

ن�ن این سلطه دوگانه نبود بل�ه اصالحایت بود پادشا� را حفظ کرد و هم سلطه روحانیون را، �عین 
وط کردن آنها.  برای  (ناتمام)م�ش
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 ها  . ۸
گ

) پندارهای وارونه( وارون� ف  : �ا دروغنی
 . بر کار زندە (�ما�ه) انباشته شدەحا�م�ت کار مردە ب�گانه و  -
 دموکرا� �ما�ه.  وارونه جلوە دادن حکومت �ما�ه به عنوان حکومت منتخب تودە ها در  -
وی کار و ت�ف آن تحت عنوان سود.  -  پنهان کردن ارزش اضا�ن تول�د شدە توسط ن�ی
ن آف��دە خود و پرستش پندار.  -  آف��دگار پنداشنت
.  گردش کائنات از جمله  - ن  خورش�د به دور زمنی
 هسیت به مثابه پد�داری از ذات روح.  -
 حا�م�ت مطلق ا�دە بر هسیت مادی.  -
 جا�گ��ین رفاە واق� امروز در رو�ای بهشت آخرت.  -
 حا�م�ت اوهام و تخ�الت ب�گانه شدە بر ا�سان.  -
 دموکرا�طبقایت �ما�ه �شت ظاهر  پنهان کردن ماه�ت زورگ��انه، م�لیتار�سیت و  -
ن روش د�ال�ت�� در رس�دن به روح.   -  (ناتمام)  کار�رد راز آم�ی
 

 این نوشته و�راست های . گفتاری کوتاە در�ارە۹
ساختار اص� این و�راست، تفاوت چنداین با ساختار و�راست های گذشته تحت عنوان �سخه ندارد. 

ح ز�ر استهای تفاوت   اص� به �ش
با  از حالت ط�ح ضمین در آمدە اند و مستق�ً  [ک�ف�ت، کم�ت] د�ال�ت�ک های [ذات، پد�دار] و  -

 توض�حایت  مط�ح شدە اند. 
 ا�س�س، بازن��� تکم�� داشته است. قسمتهای م��وط به شناخت و پر  -
 و�راست ها در تکم�ل، ترم�م و اصالح  -

گ
سادە سازی و مثال آوری) شامل (و در آیندە روش هم�ش�

 همچنان ادامه خواهد داشت. تا آنجا که زمان اجازە دهد،  به صوریت تکام�
منشا این مسئله در اضافه به دل�ل ضعف تمرکز، تکرار یب دل�ل مفاه�م در این نوشته کم ن�ست.  -

ام�د  ست که در نت�جه پژوهش های تازە بوجود م�آ�د. �ا تازە و� مهم تاەنکات کو عجوالنه کردن 
 . بتوان آنرا حل کرد  آیندەسادە و روان سازی های آنکه در 

ن از جدلروال این نوشته در  - نقل قو�، همچنان حفظ خواهد شد.  های ارائه مفهو� و پره�ی
،مفهو� های برداشت  ن  گا�نهایئ ارائه د�د ممکن است ناقص و حیت اشتباە باشد و� مقصود  منت

ن خوانندە مطالعه بعدی  تواند با روش شناسانه که ب است س� شدە  نحیت االمکاتکم�ل شود. �ا پ�شنی
ن شود است که از  روش شناسانه (شامل منطق صوری) و �فا از منطق د�ال�ت��  فلسفه پره�ی

علم ن�ست و ا�ر هم علم شود د�گر فلسفه  ،علم است و� فلسفه ،ز�را روش شنا� ،استفادە شود 
و از فلسفه  راە �ایب ن�ست. با اینحال هر حوزە ای که علم برا�ش پاس�ن نداشته باشد به نا���ر �اغ 

ە  ـــج روش شنا� و کار�رد انقالیب آنرا دقیق تر و به�ت کن�م.  گردد. م�غ�ی   مهم تر اینست که بتدر�ـ
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  فهرست: 
 هدف و گرا�ش اص� این نوشته

 ن�ف  -[الف]
 انواع اص� تضاد

 د�ال�ت�ک [مشخص، مجرد] و [خاص، عام] -[ب]
  تج��د 

اعد�ال�ت�ک [ ف   ]انضمام ،ان�ت
اع) روش ف  تحل�� (براساس ان�ت

 روش ترکییب (بر اساس انضمام)
 روش د�ال�ت��

 د�ال�ت�ک [جزء، کل] -]پ[
 تج��ه

 رابطه تکام� جزء و کل 
 ادغام پذیری د�ال�ت�ک های {[عام، خاص]،فرد} و{[کل، جزء]، فرد}

 ترکییب -روش د�ال�ت�� تج��ه
 گرها به �کد� دار �پدد�ال�ت�ک [ذات، پد�دار] و گذار  -]ت[

 رابطه [ذات، پد�دار] با روش د�ال�ت�� و تع���ف دق�ق�ت از شناخت د�ال�ت��
 ]ک�ف�ت، کم�تد�ال�ت�ک [ -]ث[
  رو�کردی نظام مند به تکامل هسیت  -]ج[

۱�� ف   . نظامهای ف�ی
  . نظامهای ش�م�ایئ ۲
 )زندەجاندار (نظامهای . ۳
 نظامهای اجتما�. ۴

ا� اول�ه. الف  اش�ت
  بردە داری . ب
ف داری . ج   زمنی
  �ما�ه داری . د 

  سوس�ال�سیت  . ه
  . نظامهای سوژە ای۵

 وامع امروز به نقطه آغاز قابل تصور و بازگشت از آنجاز  س�ی و سفری اجما� -]چ[
 از کل به جز (تج��ه) . رفت: س�ی و سفری ال�ه به ال�ه ۱
 )اجزا (ترک�ب از جز به کل. بازگشت: س�ی و سفری ۲

 ]پرا�س�س ،شناخت[د�ال�ت�ک  -[ح] 
 . شناخت۱
 . پرا�س�س نظری۲
 . پرا�س�س عم�۳
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 . خالصه شناخت و پرا�س�س۴
 . مسئله جمع�ت مشخص۵
ف م�کند؟. ۶  و آ�ا�: کدام�ک د�گری را تعینی

گ
ا�ط مادی زند�  �ش

 شناخت و پرا�س�س جهش های انقالیب تار�ــــخ معا�کاسیت شنا� نمونه ای از  . ۷
 د�ال�ت�ک وجه تول�د �ا ذات نظامها -]خ[
 و چرخه ارزش افزای �ما�ه د�ال�ت�ک ارزش -]د[
 مرک��ت دموکرات�کد�ال�ت�ک  -]ذ[
 طبقه بندی �کپارچه -]ر[
 روش ارائه این نوشته -]ز[
 شنا�مالحظایت در روش  -]ژ[
 پا�ایف نکته  -]س[

  : �ادداشت های ضم�مه
ی خورش�د تابنا� تار�ــــخ، اسپارتا�وس۱  . شورش بردگان به ره�ب
 . انقالب فرا�سه۲
 . کمون پار�س۳
 . انقالب ا�ت�ب ۴
 �ما�ه داری و  زنان آزادی. ۵
 . وجه تول�د آس�ایي ۶
ە رو�دادهای مهم گونه به و آ�شار  اجما�نگا� . ۷  تار�ــــخ معا� ایرانزنج�ی
 ها (پندارهای وارونه۸

گ
ف  . وارون�  )�ا دروغنی

 این نوشتهو�راست های گفتاری کوتاە در�ارە .  ۹
 

https://www.facebook.com/madjid.salehi.585 

https://www.facebook.com/madjid.salehi.585

