
 مج�د صال�                  فراروي از فلسفه به روش شناسی انقالبی                                                                        

 آنست. غییرت نکته اصلی هدر حالیککرده اند  تفسیر فقط اجهان ر ،گوناگونی شیوه هاي ه فیلسوفان، ب 

 

�ن اثر روش شناسانه مارکس است و عبارت باال �عین آخ��ن تز مارکس فوئ��اختزهائئ در بارە  ، بزرگ�ت
 است. انقالئب  او در زمینه روش شنا�ت��ن رهنمود اص� در این اثر، حاوی 

ن است ۱۰تز که نت�جه و چک�دە این  ، کاسیت اسا� فلسفه که بدنبال وقایع (مانند پرواز  تز پ�شنی
وا)   است را نما�ان م�کند. تفس�ی گر گذشته حرکت م�کند و شبانگاهان جغد می�ن

، فراروی از شناخت به پرا�س�س است.  به تفس�ی و توص�ف ،فراروی از تعب�ی  �ن کار�رد تغی�ی مهم�ت
بل�ه با�د از آن به پرا�س�س  درجازد اری) نبا�د در شناخت (�ما�ه د این دگرد��، این است که

 درگذشته تا 
گ

ی جز درماند� ن ) فراروی کرد. بدون این فراروی، حاصل کار شناخت، چ�ی (سوس�ال�سیت
 کنوئن ن�ست. 

د دارنپرا�س�س، وارونه شناخت است و با آن تضاد د�ال�ت�� دارد. این دو، به �کد�گر گذار د�ال�ت��  
ن سطح (ال�ه) از تج��ه  ،چرخه د�ال�ت�� [شناخت، پرا�س�س] . و باهم �ک چرخه م�سازند  نخستنی

ور و  فرآیند کل�ت تحول (اجتما�) به دو فرآیند اص� و مکمل است. �عین شناخت، مرحله �ن
 در تار�� است. در این د�ال�ت�ک، 

گ
مقدمائت این چرخه است و بدون آن، پرا�س�س، نو� عمل زد�

ن کردن ا�نون و آیندە قابل تغی�ی است در حال�که خاص�ت اسا� خاص�ت اسا� پرا�س�س، دگرگو 
، بصورئت اند�ش�دئن است.   شناخت، سادە کردن گذشته غ�ی قابل تغی�ی تا کنوئن

ن [مات��ال�سم، با  ،  تزمارکس در این   تز،  جامع تر ین و مهم تر ین آنها تز �کم است.   �س از آخ��ن سن�ت
دست  ،  از موضع مات��ال�سیت شناخت د�ال�ت��  راروی از این دو به  آن موقع به ف  ا�دە آل�سم] تا کنوئن 

ند که فراروی �کم اوست. سپس این شناخت را  ن ترک�ب کردە �عین دگرگوئن آ�اهانه، با پرا�س�س،  م�ی
سداست و به  کل�ت د�ال�ت�� [شناخت، پرا�س�س]    . که فراروی دوم اوست، م�ی

سا ح� است، مورد نقد قرار م�دهد و آنرا نا�ا�ن ارز�ائب  او از سوئئ مات��ال�سم فوئ��اخ را که اسا
 ائ�دم�کند و ازسوی د�گر گرا�ش مات��السیت فوئ��اخ را که وارونه کنندە گرا�ش ا�دە آل�سیت است ت

ن حال جهمم�کند. در  بطور ضمین ا�دە آل�سم آلمائن و در راس آن ا�دە آل�سم هگل را (نبه د�گر نی
، از .مثبت ارز�ائب م�کند و بنابراین در فراروی از این دود�ال�ت�� شناخت)  روش  منطق و  بدل�ل ارائه  



 ه��ک، جزئئ را کنار گذاشته و جزء د�گری را حفظ م�کند.  

در مراجعه کن�م. او مارکس ، اثر د�گر گروندر�سها�نون برای تج��ه و تحل�ل فرآیند شناخت، با�د به  
، در مورد بخش روش اقتصاد س�ا�، بصورئت  در نقد اقتصاد  هگل روش د�ال�ت�� کار�رد   ضمین

. روش توض�حائت م�دهد ه]، بر اساس [تحل�ل، ترک�ب] ئتحت عنوان روش [پژوهش، ارا، س�ا�
د�ال�ت�� از ترک�ب روش های تحل�� و ترکییب (که معکوس �کد�گرند و باهم تضاد د�ال�ت�� دارند) 

اع های گام بگام و روش ترکییب براساس انضمام های گام  بدست � آ�د. روش تحل�� براساس ا ن ن�ت
اع است  ن اع، بگام، قرار دارد. انضمام، معکوس ان�ت ن �عین باهم تضاد دارند و بنابراین د�ال�ت�ک [ان�ت

�ن اثر مارکس،  .  انضمام] را م�سازند ، شناخت د�ال�ت�� از �ما�ه داری، بر اساس روش کاپیتال بزرگ�ت
�م، د�ال�ت�� است که  ا�ر نظام �ما�ه را کل�ت مشخص آغاز�ن و دادە ورودی فرآیند شناخت بگ�ی

، سادە کاپیتالآنگاە   �ن مدل تق��یب ، کل�ت مشخص اند�ش�دە است که به عنوان فرآوردە شناخت، به�ت
شدە و اند�ش�دە این نظام است. شناخت، نو� بازتاب است که با بازتاب سادە ح� مانند آنچه  

ن  ن �فا بخش هائئ از جنبه  که از دور�نی های پد�داری  به دست � آ�د اساسا متفاوت است ز�را دور�نی
را از ط��ق ترک�ب عد� های محدب و مقعر، منعکس م�کند و معموال، ذات را حذف م�کند اما  
بازتائب که توسط عد� های تحل�� و ترکییب به دست � آ�د، ذات را حفظ م�کند. عد� تحل�� 

 ها و رس�دن شناخت، در  
گ

 های پد�داری و آشفت�
گ

اصل، جهت سادە کردن و �ف نظر کردن از و�ژ�
اعائت سادە ای که عام مشخص (مانند کاال) نام�دە  ن و ذات را در خود حفظ کردە است   م�شود به ان�ت

ود بکار  وری و پد�داری را  م�ی و سپس عد� ترکییب شناخت، در حرکت معکوس، پوشش های �ن
ا� ن رانبه آن م�افزا�د. بنابراین شناخت د�ال�ت�� کامال  بصورئت ان�ت

�
است و برخالف بازتاب   همتفک

، محدود ن� کند بل�ه با حرکت از پد�دار به  های سادە، خود را به ظواهر و حس�ات سادە و تصاد�ن
ا�،   ن ذات و به عکس، د�ال�ت�ک [پد�دار، ذات] را با د�ال�ت�ک های [مشخص، مجرد] (و به عکس [ان�ت
انضما�]) و [خاص، عام]، ترک�ب م�کند. و در این فراروی مشخص آغاز�ن به مشخص اند�ش�دە، 

 های پد�داری گ��نش شدە در 
گ

است با این تفاوت که �� واق� و  و هر دس� بر حفظ ذات و و�ژ�
ا� و نو� است.  ن  د�گری ان�ت

] و شناخ  ت از (ترک�ب) فرایند های  خالصه: روش د�ال�ت�� از ترک�ب [روش تحل��، روش ترکییب
 [تحل�ل، ترک�ب] به دست � آ�د. 

، جهت تج��ه و تحل�ل پرا�س�س، بازگرد�م.   در اثر د�گر مارکس  ا�نون به پژوهش در آثار مارکس�سیت
وی قهر مادی هگل حق فلسفه نقد مقدمهخود،   ن با تودە ها، به ن�ی ، به امکان دگرد�� نظ��ه در سن�ت

ن در (�نگون کنندە �ما�ه داری)، اشارە م�کند و  ن بر لزوم نه تنها  ،چه با�د کردلننی تئوری داشنت



، جنبش کارگری] و [مرک��ت دموکرات�ک، انقالئب تا��د  ن [جنبش تئور�ک انقالئب میورزد بل�ه با سن�ت
وی تودە های کار  گری] در حزب، زمینه فراروی از نظ��ه انقالئب مارکس�سیت و جنبش کارگری به ن�ی

، پرا�س�س  بنابراین. مادی و انقالب را فراهم کرد  خا� کهبرای رس�دن به نظ��ه (تئوری) انقالئب
، به عنوان فر پرا�س�س نظری است ،ن آاص�  جنبه ، الزم است. �ا به عبارت د�گر، نظ��ه انقالئب

ن نظ��ه انقالئب   ی نظری، نت�جه پرا�س�س نظری است و سپسآور  ، در پرا�س�س   سن�ت با جنبش انقالئب
میتوان پرا�س�س را به دو جزء نظری و عم� تج��ه کرد این بدین معناست که عم� تحقق می�ابد، 

ه در آن، نظر و ک  است تضاد د�ال�ت�� [پرا�س�س نظری، پرا�س�س عم�]  ، وحدتپرا�س�س �عین 
 ل، در پیوند با هم هسیت و حرکت دارند. عم

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

 است، مرحله م��وطه را پرا�س�س عم�]، هدف و هژموئن با کدام �ک از دو جنبه نظری و عم�
ن م�کند. �عین در هر �ک از این دو جنبه، د�گری حضوری فر� دارد. چه فعال�ت فکری مانند  تعینی
�� که عمدتا عم� است. تج��ه و تفک�ک  ن ن که عمدتن نظری است، باشد و چه فعال�ت ف�ی نوشنت

ا�) د�ال�ت��، مانع از آن ن�ست که گفته شود هر فعالییت هر دو را (حیت  ن ا�ر د�گری را بصورئت ان�ت
 در بر دارد. 

فرآوردە های پرا�س�س نظری و عم�، ذائت تازە و فراروی شدە از ذات فرآوردە شناخت دارند که 
متناظر مدل د�ال�ت�� [قابل�ت، تحقق] ([بالقوە، بالفعل]) حرکت م�کند و در آن، قابل�ت، معموال  

ا� (اند�ش�دە) و تحقق، واق� است. � ن عین فرآیند دگرگون کردن، مشمول هر دو سوی کل�ت ان�ت
 درهم رفته و د�ال�ت�� [نظری، عم�] است. 

وند اضداد شناخت و پرا�س�س، وحدئت د�ال�ت�� دارند و به درون �کد�گر  شناخت،  هم �عین  م�ی
پرا�س�س، شامل شناخت خاص خود. با اینحال در ه��ک، هم شامل پرا�س�س خاص خود است و 

، تدو�ن کاپیتال، از ط��ق پرا�س�س منطق و مثال برجسته پرا�س�س در شناخت دارد.  هژموئن �� 
 روش د�ال�ت�� در نظام �ما�ه است. 

د�ال�ت�� [تحل�ل،   وحدتد�ال�ت�ک [شناخت، پرا�س�س] �شک�ل شدە است از شناخت که    خالصه: 
�عین ه��ک د�ال�ت�� [پرا�س�س نظری، پرا�س�س عم�] است    وحدتاست و پرا�س�س که  ترک�ب]  

 دگرگوئن کل�ت، خود به دو جزء اسا�، تج��ه م�شود.  از دو جزء

ود اما هنگام�که از شناخت صحبت م�شود نام هگل و مارکس، و هنگام�که از پرا�س�س سخن     م�ی



ن به م�ان � آ�د. در اصل، ن نظری د�ال�ت�ک هگل از   نام مارکس و لننی �ن پرا�س�سنی مارکس، بزرگ�ت
ن عم� روش شنا� مارک� است.  طبقه  موضع انقالئب  �ن پرا�س�سنی ، بزرگ�ت ن کارگر است و لننی

ن حال شکست (بعدی) آن،  ، اثبائت بر نظ��ه پرا�س�س مارکس است در عنی موفق�ت انقالب ا�ت�ب
عرصه کاسیت های پرا�س�س نظری (ازجمله تع��ف �شان دهندە وجود حوزە های پژوه�ش چه در 

ا�ط عیین الزم پرا�س�س عم� است ) و �ش  . دوران گذار و وجه تول�د سوس�ال�سیت

د  ا�نون ا�ر در برابر د�ال�ت�ک [شناخت، پرا�س�س]، کل�ت مشخ� بنام مشخص آغاز�ن قرار گ�ی
در مرحله بعد، این مشخص  � مرحله شناخت د�ال�ت��، میتوان به مشخص اند�ش�دە رس�د. اما 

از ط��ق اند�ش�دە در برابر پرا�س�س نظری به مشخص اند�ش�دە تازە دگرد�� پ�دا م�کند و سپس 
 .انجامدبه مشخص واق� تازە � پرا�س�س عم� 

، م��وط به شکل. سمت راست جلوە ای تص��ری و سادە شدە از این بحث ها استز�ر،  شکل
، شکلسمت چپ م��وط به پرا�س�س (از سوژە به ابژە) است. در باالی  شناخت (از ابژە به سوژە) و  

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

ن  که  س�ا� مارکس دارد  ر�شه در مشخص های مندرج در روش اقتصاد  ،مشخص های چهار گانه ن�ی
دادە های ورودی به فرایند هستند و �ا فراوردە آن. فرایند اص� پرا�س�س، به دو فرایند پرا�س�س  �ا 

 نظری و عم�، تج��ه شدە است. 

� ا� تق��یب حالت،  نذات مشخص اند�ش�دە، در به�ت ن ذات مشخص آغاز�ن است که ذائت از ان�ت
ن است �ن حالت، قرار است  ذات مشخص اند�ش  . موجود �ا پ�شنی ا� ذات    تق��ب�دە تازە، در به�ت ن ان�ت

�شود. به این ترت�ب فراروی ذات موجود به ذات تازە، در پرا�س�س نظری   و مشخص واق� تازە باشد  
، درخصوص م�شود.  آغاز  از ن�ن د�ال�ت�� با�د ، فراروی از ذات �ما�ه داری به ذات سوس�ال�سیت

وع کرد.  وجه تول�د  درگذار به داری،�ما�ه (ذات) وجه تول�د  وجه تول�د وحدئت سوس�ال�سیت �ش
وهای تول�دی، روابط تول�دی].  ن مارکس  وجوە تول�د در مورد است از تضاد د�ال�ت�� [ن�ی نظام ها ن�ی

و آثاری د�گر، راە را برای ما  کاپیتالو در   ا�دئولوژی آلمائن (با همرا� و کمک انگلس) در اثر بزرگ 
 ست. گشودە ا

 : ۲و�راست س�ک، شناخت و پرا�س�ال�ت�، دکپارچه به روش شنا�� یکرد �رو  بر اساس تعار�ف ارائه شدە در 

 1.pdf-2-methodology-salehi-content/uploads/2019/07/rs-socialism.com/wp-http://revolutionary  

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/07/rs-salehi-methodology-2-1.pdf


  

 

 

 



 


