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                  فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی                                                                        

 مجید صالحی 

 آنست. غییرت نکته اصلی هدر حالیککرده اند  تفسیر فقط اجهان ر ،گوناگونیشیوه های ه فیلسوفان، ب

 

او در مود ترین رهناصلی ، بزرگترین اثر روش شناسانه مارکس است و عبارت بالا یعنی آخرین تز مارکس در این اثر، حاوی تزهائی در باره فوئرباخ

 است.انقلابی  زمینه روش شناسی

تفسیر و  حرکت میکند، کاستی اساسی فلسفه که بدنبال وقایع )مانند پرواز شبانگاهان جغد مینروا( تز پیشین است ۰۱تز که نتیجه و چکیده این 

 است را نمایان میکند.گر گذشته 

باید در شناخت ن مهمترین کاربرد این دگردیسی، این است که. تغییر، فراروی از شناخت به پراکسیس است به تفسیر و توصیف ،فراروی از تعبیر

ن فراروی، حاصل کار شناخت، چیزی جز درماندگی بلکه باید از آن به پراکسیس )سوسیالیستی( فراروی کرد. بدون ای درجازد)سرمایه داری( 

 درگذشته تا کنونی نیست.

چرخه  .د و باهم یک چرخه میسازنددارنپراکسیس، وارونه شناخت است و با آن تضاد دیالکتیکی دارد. این دو، به یکدیگر گذار دیالکتیکی 

نخستین سطح )لایه( از تجزیه فرآیند کلیت تحول )اجتماعی( به دو فرآیند اصلی و مکمل است. یعنی شناخت،  ،دیالکتیکی ]شناخت، پراکسیس[

مرحله ضرور و مقدماتی این چرخه است و بدون آن، پراکسیس، نوعی عمل زدگی در تاریکی است. در این دیالکتیک، خاصیت اساسی پراکسیس، 

ست در حالیکه خاصیت اساسی شناخت، ساده کردن گذشته غیر قابل تغییر تا کنونی، بصورتی اندیشیدنی دگرگون کردن اکنون و آینده قابل تغییر ا
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 است.

ه فراروی آن موقع ب سنتز ]ماتریالیسم، ایده آلیسم[ تا کنونیبا ، تزمارکس در این  تز،  جامع تر ین و مهم تر ین آنها تز یکم است. پس از آخرین

ی دگرگونی یعنبا پراکسیس،  دست میزند که فراروی یکم اوست. سپس این شناخت را، از موضع ماتریالیستیی شناخت دیالکتیکاز این دو به 

 .که فراروی دوم اوست، میرسدترکیب کرده است و به  کلیت دیالکتیکی ]شناخت، پراکسیس[ آگاهانه، 

خ آنرا ناکافی ارزیابی میکند و ازسوی دیگر گرایش ماتریالستی فوئربا او از سوئی ماتریالیسم فوئرباخ را که اساسا حسی است، مورد نقد قرار میدهد و

طور بایده آلیسم آلمانی و در راس آن ایده آلیسم هگل را )نبه دیگر ین حال جهممیکند. در  ائیدرا که وارونه کننده گرایش ایده آلیستی است ت

جزء  ، از هریک، جزئی را کنار گذاشته و.ند و بنابراین در فراروی از این دومثبت ارزیابی میکروش دیالکتیکی شناخت( منطق و بدلیل ارائه ضمنی 

 دیگری را حفظ میکند.  

منی، در بخش روش اقتصاد سیاسی، بصورتی ضمراجعه کنیم. او مارکس ، اثر دیگر گروندریسهاکنون برای تجزیه و تحلیل فرآیند شناخت، باید به 

. یدهدتوضیحاتی مه[، بر اساس ]تحلیل، ترکیب[ ئتحت عنوان روش ]پژوهش، ارا، نقد اقتصاد سیاسیدر هگل روش دیالکتیکی کاربرد  در مورد

روش دیالکتیکی از ترکیب روش های تحلیلی و ترکیبی )که معکوس یکدیگرند و باهم تضاد دیالکتیکی دارند( بدست می آید. روش تحلیلی 

ابراین یعنی باهم تضاد دارند و بنمام های گام بگام، قرار دارد. انضمام، معکوس انتزاع است براساس انتزاع های گام بگام و روش ترکیبی براساس انض

ر ، شناخت دیالکتیکی از سرمایه داری، بر اساس روش دیالکتیکی است که اگکاپیتالبزرگترین اثر مارکس، . دیالکتیک ]انتزاع، انضمام[ را میسازند

، کلیت مشخص اندیشیده است که به عنوان فرآورده کاپیتالورودی فرآیند شناخت بگیریم، آنگاه  نظام سرمایه را کلیت مشخص آغازین و داده

ین بشناخت، بهترین مدل تقریبی، ساده شده و اندیشیده این نظام است. شناخت، نوعی بازتاب است که با بازتاب ساده حسی مانند آنچه که از دور

های پدیداری را از طریق ترکیب عدسی های محدب و مقعر، منعکس ن صرفا بخش هائی از جنبهبه دست می آید اساسا متفاوت است زیرا دوربی
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میکند و معمولا، ذات را حذف میکند اما بازتابی که توسط عدسی های تحلیلی و ترکیبی به دست می آید، ذات را حفظ میکند. عدسی تحلیلی 

های پدیداری و آشفتگی ها و رسیدن به انتزاعاتی ساده ای که عام مشخص  شناخت، در اصل، جهت ساده کردن و صرف نظر کردن از ویژگی

و سپس عدسی ترکیبی شناخت، در حرکت معکوس، پوشش های ضروری  میرودو ذات را در خود حفظ کرده است بکار  میشود)مانند کالا( نامیده 

است و برخلاف بازتاب های ساده، خود را به ظواهر و  همتفکّرانکاملا و پدیداری را بصورتی انتزاعی به آن میافزاید. بنابراین شناخت دیالکتیکی 

حسیات ساده و تصادفی، محدود نمی کند بلکه با حرکت از پدیدار به ذات و به عکس، دیالکتیک ]پدیدار، ذات[ را با دیالکتیک های ]مشخص، 

این فراروی مشخص آغازین به مشخص اندیشیده، سعی بر حفظ مجرد[ )و به عکس ]انتزاعی، انضمامی[( و ]خاص، عام[، ترکیب میکند. و در 

 است با این تفاوت که یکی واقعی و دیگری انتزاعی و نوعی است. وهر دذات و ویژگی های پدیداری گزینش شده در 

 د.دست می آیخلاصه: روش دیالکتیکی از ترکیب ]روش تحلیلی، روش ترکیبی[ و شناخت از )ترکیب( فرایند های ]تحلیل، ترکیب[ به 

، به امکان هگل حق فلسفه نقد مقدمهدر اثر دیگر خود، مارکس اکنون به پژوهش در آثار مارکسیستی، جهت تجزیه و تحلیل پراکسیس، بازگردیم. 

ر لزوم بنه تنها  ،چه باید کردلنین در دگردیسی نظریه در سنتز با توده ها، به نیروی قهر مادی )سرنگون کننده سرمایه داری(، اشاره میکند و 

میورزد بلکه با سنتز ]جنبش تئوریک انقلابی، جنبش کارگری[ و ]مرکزیت دموکراتیک، توده های کارگری[ در حزب، تئوری انقلابی تاکید داشتن 

تئوری( نظریه ) برای رسیدن به بنابراین. زمینه فراروی از نظریه انقلابی مارکسیستی و جنبش کارگری به نیروی مادی و انقلاب را فراهم کرد

، لازم است. یا به عبارت دیگر، نظریه انقلابی، به عنوان فر آوری نظری، نتیجه پراکسیس نظری است ،نآاصلی  جنبه خاصی کهانقلابی، پراکسیس 

ن پراکسیس یتواماین بدین معناست که با جنبش انقلابی، در پراکسیس عملی تحقق مییابد،  سنتز نظریه انقلابی پراکسیس نظری است و سپس

، نظر و ه در آنک استتضاد دیالکتیکی ]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی[  ، وحدتپراکسیس را به دو جزء نظری و عملی تجزیه کرد یعنی

 عمل، در پیوند با هم هستی و حرکت دارند.
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نظری( باشد و چه در محیط )شامل  و تغییر آفرین انسان است چه این دگرگونی، در خود انسان )شامل پراکسیس هدفمندپراکسیس، فعالیت 

پراکسیس عملی(. اینکه در ]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی[، هدف و هژمونی با کدام یک از دو جنبه نظری و عملی است، مرحله مربوطه را 

ه ظری است، باشد و چتعیین میکند. یعنی در هر یک از این دو جنبه، دیگری حضوری فرعی دارد. چه فعالیت فکری مانند نوشتن که عمدتن ن

فعالیت فیزیکی که عمدتا عملی است. تجزیه و تفکیک دیالکتیکی، مانع از آن نیست که گفته شود هر فعالیتی هر دو را )حتی اگر دیگری را 

 بصورتی انتزاعی( در بر دارد.

متناظر مدل دیالکتیکی ]قابلیت، تحقق[ )]بالقوه،  فرآورده های پراکسیس نظری و عملی، ذاتی تازه و فراروی شده از ذات فرآورده شناخت دارند که

ت یبالفعل[( حرکت میکند و در آن، قابلیت، معمولا انتزاعی )اندیشیده( و تحقق، واقعی است. یعنی فرآیند دگرگون کردن، مشمول هر دو سوی کل

 درهم رفته و دیالکتیکی ]نظری، عملی[ است.

م هشناخت، شامل پراکسیس خاص خود است و هم یعنی  میروندرند و به درون یکدیگر اضداد شناخت و پراکسیس، وحدتی دیالکتیکی دا

، تدوین کاپیتال، از طریق مثال برجسته پراکسیس در شناخت دارد. هژمونیپراکسیس، شامل شناخت خاص خود. با اینحال در هریک، یکی 

 پراکسیس منطق و روش دیالکتیکی در نظام سرمایه است.

 حدتودیالکتیکی ]تحلیل، ترکیب[ است و پراکسیس که  وحدتدیالکتیک ]شناخت، پراکسیس[ تشکیل شده است از شناخت که  خلاصه:

 دگرگونی کلیت، خود به دو جزء اساسی، تجزیه میشود. یعنی هریک از دو جزءدیالکتیکی ]پراکسیس نظری، پراکسیس عملی[ است 

نام مارکس و لنین به میان می آید. در اصل،   میرودو مارکس، و هنگامیکه از پراکسیس سخن اما هنگامیکه از شناخت صحبت میشود نام هگل 

 کارگر است و لنین، بزرگترین پراکسیسین عملی روش شناسیطبقه مارکس، بزرگترین پراکسیسین نظری دیالکتیک هگل از موضع انقلابی 
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مارکس است در عین حال شکست )بعدی( آن، نشان دهنده وجود حوزه های  مارکسی است. موفقیت انقلاب اکتبر، اثباتی بر نظریه پراکسیس

پژوهشی چه در عرصه کاستی های پراکسیس نظری )ازجمله تعریف دوران گذار و وجه تولید سوسیالیستی( و شرایط عینی لازم پراکسیس عملی 

 .است

آغازین قرار گیرد طی مرحله شناخت دیالکتیکی، میتوان به اکنون اگر در برابر دیالکتیک ]شناخت، پراکسیس[، کلیت مشخصی بنام مشخص 

مشخص اندیشیده رسید. اما در مرحله بعد، این مشخص اندیشیده در برابر پراکسیس نظری به مشخص اندیشیده تازه دگردیسی پیدا میکند و 

 .انجامدبه مشخص واقعی تازه می از طریق پراکسیس عملی سپس 

، مربوط به شناخت )از ابژه به سوژه( و سمت چپ مربوط به شکل. سمت راست اده شده از این بحث ها استجلوه ای تصویری و سزیر،  شکل

، فراروی مربوط به مشخص واقعی )ابژه( از آغازین به تازه و در پایین آن، فراروی مربوط به شکلپراکسیس )از سوژه به ابژه( است. در بالای 

 زه، آمده است. مشخص اندیشیده )سوژه( از آغازین به تا

داده های ورودی به فرایند هستند و یا  که یاریشه در مشخص های مندرج در روش اقتصاد سیاسی مارکس دارد  ،مشخص های چهار گانه نیز

 فراورده آن. فرایند اصلی پراکسیس، به دو فرایند پراکسیس نظری و عملی، تجزیه شده است.

ه ذات مشخص اندیشید .ذات مشخص آغازین است که ذاتی موجود یا پیشین استاز انتزاعی بی تقریحالت،  نذات مشخص اندیشیده، در بهتری

بشود. به این ترتیب فراروی ذات موجود به ذات تازه، در پراکسیس  وانتزاعی ذات مشخص واقعی تازه باشد  تقریبتازه، در بهترین حالت، قرار است 

رگذار د سرمایه داری،)ذات( وجه تولید  از نفی دیالکتیکی باید، فراروی از ذات سرمایه داری به ذات سوسیالیستی، درخصوص میشود. آغازنظری 

نظام  ه تولیدوجودر مورد وجه تولید وحدتی است از تضاد دیالکتیکی ]نیروهای تولیدی، روابط تولیدی[. سوسیالیستی شروع کرد.  وجه تولید به
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ف ارائه ) بر اساس تعاریو آثاری دیگر، راه را برای ما گشوده است.  کاپیتالو در  ایدئولوژی آلمانیو کمک انگلس( در اثر بزرگ  ها نیز مارکس )با همراهی

 ( ptth//:tlcricpjirjat.gro/hpi31203931شده در:    

http://tajrishcircle.org/phi13970203
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