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 فصل شانزدهم
 

 ديالكتيك ماترياليستی
 

 

  حرآت جهانشمول-١
اگ;ر پان;زده فص;ل گذش;ته را دوب;اره م;رور آ;رده و سعی آنيم تا محتوی همه آنها را           

هر چيزی : در ي;ك ف;رمول خالص;ه نمائ;يم، اي;ن ت;نها فرمول;ی اس;ت آ;ه ب;دان می رسيم           

 .تغيير می آند و در حرآت مداوم بسر می برد

ه ب;;دون ط;;بقه اول;;يه، ب;;ه جامع;;ه ای آ;;ه ب;;ه ط;;بقات تقس;;يم ش;;ده اس;;ت بش;;ريت از جامع;;

حرآ;;ت م;;ی آ;;ند، اي;;نهم ب;;نوبه خ;;ود ب;;ه جامع;;ه ب;;دون ط;;بقه سوسياليس;;تی ف;;ردا منته;;ی            

ش;;يوه ه;;ای تول;;يد جايگزي;;ن يكديگ;;ر م;;ی ش;;وند؛ حت;;ی ق;;بل از آنك;;ه از م;;يان  . م;;ی گ;;ردد

ه ام;;روزی ب;;ا ط;;بقه       ط;;بقه حاآم;; . ب;;روند ن;;يز دس;;تخوش تغي;;يرات الي;;نقطع م;;ی گ;;ردند    

پرولتاريای . برده داری آه بر امپراطوری روم حكومت می آرد، بسيار متفاوت است      
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بي;ن س;رمايه دار آوچ;ك قرن    . معاص;ر آ;امًال ب;ا رعاي;ای ق;رون وس;طی م;تفاوت اس;ت             

 پولنگ -نوزده;م آه صاحب آارگاه صنعتی بود، و آقای راآفلر يا رئيس تراست رون             

هر چيزی در . ن ت;ا آس;مان اس;ت، ه;ر چ;يزی تغي;ير م;ی آ;ند            ام;روزی، تف;اوت از زمي;      

 .حرآت مداوم بسر ميبرد

م;ا اي;ن حرآ;ت جهانش;مول را ن;ه ت;نها در تاريخ جوامع بشری، بلكه در آليه سطوح                     

افراد تغيير می آنند، و اين تغيير محكوم به سرنوشتی محتوم      . هس;تی مش;اهده می آنيم     

 بلوغ می گذارند، مسن می شوند، و سپس وارد      است، بدنيا می آيند، رشد ميكنند، پا به       

موجودات زنده هم مانند انسانها،    . دوران اف;ول آهول;ت می گردند و باالخره می ميرند          

موجوداتی . ن;وع بش;ر هميش;ه وج;ود نداش;ته است          . همي;ن سرنوش;ت را دن;بال م;ی آن;ند          

ه ما نظ;ير خزندگان عظيم الجثه دوران سوم زمين شناسی، آه روزگاری ساآنين سيار        

همين حاال، موجودات نباتی . را تش;كيل م;ی دادن;د، اآ;نون از روی زمي;ن محو شده اند         

اين امر . و حيوان;ی ديگ;ری هم هستند آه در برابر چشمانمان در حال از بين رفتن اند            

ت;ا ح;دودی نت;يجه تغي;يرات ب;ی روي;ه و وحشيانه ای است آه شيوه توليد سرمايه داری                   

 .ورده استدر محيط زيست زمين بوجود آ

قانون از . همي;ن س;ياره ای آ;ه در روی آن زندگ;ی م;ی آن;يم ت;ا ابد باقی نخواهد ماند           

زمين . دس;ت دادن ان;رژی زمي;ن را بط;ور اجت;ناب ناپذي;ری محك;وم ب;ه ف;نا آ;رده است               

زمين سياره ای . و ب;رای هميش;ه ه;م وجود نخواهد داشت        . هميش;ه وج;ود نداش;ته اس;ت       

 .ی آه مانند آن در گيتی بسيارنداست در يكی از منظومه های سماو

. اي;;ن هم;;ان م;;اده اس;;ت  . حرآ;;ت، تك;;امل جهانش;;مول، ب;;ر تمام;;ی هس;;تی ح;;اآم اس;;ت    

. عنص;ر بنيان;ی م;اده ات;م اس;ت، آه آن نيز از ذرات حتی آوچكتری تششكيل شده است               

آ;ه جمعًا عناصر بنيانی سطح و اتمسفر زمين را    . ترآي;ب اتمه;ا، مولكوله;ا را ميس;ازد        

  يعنی آب H٢Oبرای مثال، ترآيب معينی از اآسيژن و هيدروژن،  . ندبوج;ود م;ی آور    

 .را  می سازند، مولكولهای ديگر، فلزات، اسيدها و بازها را بوجود می آورند
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اين امر تكامل . تك;امل م;اده معدن;ی، در ش;رايط معينی، منجر به پيدايش ماده آلی شد          

ان اي;;ن تك;;امل ب;;ود آ;;ه    در ج;;ري. موج;;ودات زن;;ده گياه;;ی و ج;;انوری را ف;;راهم نم;;ود    

ميمونها آه يكی . موج;ودات زن;ده عال;ی ت;ر، يعن;ی پس;تانداران شروع به پيدايش آردند              

از اي;;ن موج;;ودات پس;;تاندار بودن;;د تكامل;;ی را ط;;ی آ;;ردند آ;;ه منته;;ی ب;;ه پ;;يدار ش;;دن         

 .موجوداتی نوين، يعنی نوع بشر آردند

 

  ديالكتيك، منطق حرآت-٢
ب;ر تمام هستی است، يافتن مشخصات مشترك  از آنجائ;يكه حرآ;ت جهانش;مول ح;اآم        

در حرآ;;ت م;;اده، حرآ;;ت جوام;;ع انس;;انی و حرآ;;ت دان;;ش بش;;ری امك;;ان پذي;;ر ب;;نظر            

در واق;;;ع، ديالكت;;;يك ماترياليس;;;تی م;;;ارآس و انگل;;;س مدع;;;ی اس;;;ت آ;;;ه اي;;;ن   . م;;;ی آي;;;د

 .مشخصات مشترك را آشف نموده است

 :ديالكتيك يا منطق حرآت در سه زمينه ظاهر می گردد

 بدين معنی آه مستقل از طرحها، مقاصد   –يالكت;يك طبيع;ت، آه آامًال عينی است         د*

اي;ن ام;ر اين واقعيت را نفی نمی آند آه همراه با توسعه       . و انگ;يزه ه;ای انس;انی اس;ت        

ن;يروهای مول;ده، بش;ريت ق;ادر م;ی ش;ود ت;ا ب;ا اس;تفاده از قوانين طبيعت، شرايط بقاء،                

 .ايدتوليد مثل و ارضای خود را بهتر نم

ام;;ا ظه;;ور ط;;رح انقالب;;ی پرول;;تاريا . ديالكت;;يك تاريخ;;ی، آ;;ه اب;;تدا عمدت;;ًا عين;;ی ب;;ود*

ب;رای س;اختن مج;دد جامع;ه مطابق با برنامه ای از پيش تعيين شده، تحولی انقالبی در           

 ه;ر چ;ند آه طرح ريزی و اجرای چنين برنامه ای به شرايط مادی           –آن بوج;ود آورد     

 .ل از اراده انسانی هستند وابسته استو اجتماعی عينی موجود آه مستق

ذهن بوده و حاصل تأثير متقابل  / ، آه ديالكتيك عين   )تفكر انسانی (ديالكتيك انديشه   * 

و آ;;نش ذه;;ن ) موض;;وعات آل;;يه عل;;وم (بي;;ن عينيات;;ی اس;;ت آ;;ه بايس;;تی مفه;;وم آ;;ردند    

انس;;انهائی آ;;ه خ;;ود توس;;ط ش;;رايط اجتماع;;ی،    (ب;;رای ش;;ناخت اي;;ن عين;;يات   ) انس;;انها(
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 و - آ;;ه ش;;امل اب;;زار آ;;ار و مفاه;;يم فك;;ری اش;;ان م;;ی ش;;ود        -يل تحقيق;;ی موج;;ود وس;;ا

 ).دگرگونی همين وسايل توسط فعاليتهای جاری اجتماعی وغيره، مقيد شده اند

 ديالكتيك عينی خود مرحله ای در تاريخ تفكر و معرفت انسانی      آشفاز آنجائ;ی آ;ه      

اآليتس پايه گذاری گرديد، ديالكت;يك نخس;تين ب;ار توس;ط فالس;فه يون;ان نظير هر           (اس;ت   

، اي;;ن تم;;ايل ايج;;اد       )بع;;د بوس;;يله اس;;پينوزا دن;;بال و توس;;ط هگ;;ل و م;;ارآس تكم;;يل ش;;د    

اي;;ن اش;;تباهی ب;;يش . ذه;;ن آ;;اهش ده;;يم/ م;;ی ش;;ود آ;;ه آ;;ل ديالكت;;يك را ب;;ه رابط;;ه عي;;ن 

ص;حيح اس;ت آ;ه آل دانستنيهای ما، منجمله دانش مان از ديالكتيك طبيعت، از               . نيس;ت 

اين نيز صحت دارد آه عقايد و  . ه مغز و عمل اجتماعی مان بدست آمده       ط;ريق واس;ط   

اما اين واقعيت . عم;ل اجتماع;ی م;ان توس;ط ش;رايط اجتماع;ی زندگ;ی تعيي;ن م;ی شوند                  

 آ;ه ص;حت آن توس;ط آزمايش;ات عملی فراوانی     –بديه;ی م;ا را از وق;وف ب;ه اي;ن ام;ر               

زمين از حيات، و عالم از  ب;از نم;ی دارد آ;ه ح;يات از تفكر انسانی،       -تعي;يد ش;ده اس;ت     

اين معنی . زمي;ن آهنس;ال تراند، و اين حرآت از عمل، تفكر وجود انسان مستقل است      

 .دقيق مفهوم ديالكتيك ماترياليستی عينی می باشد

ه;ر چ;ه معرف;ت م;ا گس;ترش يابد و علمی تر شود، هر چه به واقعيت نزديكتر گردد                 

 عمدت;ًا ب;ه اين خاطر آه واقعيت          معرف;ت ب;ا واقعي;ت غ;ير ممك;ن اس;ت،            آ;امل يكس;انی   (

، پيش;;رفت آن ه;;ر چ;;ه بيش;;تر ب;;ا حرآ;;ت عين;;ی م;;اده همگ;;ام               )م;;دام در حرآ;;ت اس;;ت  

ديالكت;;يك تفك;;ر علم;;ی م;;ا، ديالكت;;يك ماترياليس;;تی، دق;;يقًا ب;;ه اي;;ن خاط;;ر آ;;ه      . م;;ی ش;;ود 

حرآ;تش بط;رز فزاي;نده ای در تط;ابق ب;ا حرآ;ت م;اده م;ی باش;د، م;ی تواند واقعيت را                   

 ب;;ه آ;;الم ديگ;;ر، قواني;;ن دان;;ش و روش ش;;ناخت واقعي;;ت آ;;ه توس;;ط ديالكت;;يك      .بشناس;;د

ماترياليس;;تی بك;;ار گرف;;ته م;;ی ش;;ود، ه;;ر چ;;ه بيش;;تربا قواني;;ن واقع;;ی ح;;اآم ب;;ر حرآ;;ت   

 .جهانشمول واقعيت عينی مطابقت می يابد

در اي;نجا الزم اس;ت ب;ه تف;اوت مهمی آه بين پيشرفت علوم طبيعی و علوم اجتماعی                 

م;;نظور از عل;;وم اجتماع;;ی، دانش;;ی اس;;ت آ;;ه ب;;ا در نظ;;ر    . اره آن;;يمموج;;ود اس;;ت، اش;; 
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گرفت;;ن ادراك م;;ا از منش;;اء و ديالكت;;يك پيش;;رفته آل;;يه عل;;وم، از جمل;;ه عل;;وم طبيع;;ی،      

اگ;ر چ;ه پيش;رفت عل;وم طبيعی نيز از     . زندگ;ی جتماع;ی را ه;دف خ;ود ق;رار م;ی ده;د           

وابغ هر عصر  چ;را آ;ه حت;ی متهورتري;ن ن    -ط;ريق تاريخ;ی و اجتماع;ی تعيي;ن ميش;ود       

ت;نها ق;ادر ب;ه ط;رح و ح;ل تع;داد معين;ی از مس;ائل علم;ی می باشند، و اين مسائل خود                        

ناش;ی از عق;ايد و آم;وزش آس;ب ش;ده اس;ت، و نيز مسائل غامض جديد در اين زمينه،         

در رابط;ه ب;ا تح;والت م;ادی، خصوص;ًا در رابطه با آار، ابزار آار، و ابزار تفحض                  

ليكن اين جبری غير مستقيم است، و بطور بالواسطه  -علم;ی و غ;يره ظاه;ر می شوند      

 .توسط منافع مادی طبقات تعيين نمی شود

عل;;وم اجتماع;;ی بط;;ور    . ام;;ا در م;;ورد عل;;وم اجتماع;;ی مس;;أله ق;;دری ف;;رق م;;ی آ;;ند     

در اي;;نجا وزن;;ه . عم;;يق ت;;ری ب;;ا س;;ازمان و س;;اختار جامع;;ه طبقات;;ی م;;ربوط م;;ی ش;;وند  

 بيان ت;ر اس;ت، چ;را آه اين عقايد صرفًا      بس;يار س;نگين   " عق;ايد و آم;وزش آس;ب ش;ده        "

منافعی آه به   -ايدئوژي;ك م;نافع محافظ;ه آ;اری اجتماع;ی ي;ا انق;الب اجتماع;ی م;ی باشد                  

مواضع طبقاتی متخاصم خالصه می شود پر واضح است آه تعيين اجتماعی پيشرفت              

عل;وم اجتماع;ی  بس;يار مس;تقيم ت;ر و بالواس;طه ت;ر از عل;وم طبيعی می باشد، البته در           

اي;نجا م;نظور اي;ن نيس;ت آ;ه فالس;فه، ت;اريخ نگاران، اقتصاد دانان، جامعه شناسان، و                

زير دست اين يا آن طبقه اجتماعی بدل شدند آه برای حفظ      " عمال"انس;ان شناس;ان به      

ان;;د ي;;ا ب;;رای س;;رنگونی اوض;;اع فعل;;ی س;;رگرم  " توط;;ئه"نظ;;ام موج;;ود دس;;ت اندرآ;;ار 

ب;;ه همي;;ن ط;;ريق، و بعل;;ت روال آ;;ار،   . م;;ی باش;;ند " س;;ازماندهی اعم;;ال خ;;رابكارانه "

موض;وع عل;وم اجتماعی بطور بسيار بالواسطه تری توسط ساختار و تاريخ جوامع با     

رج;;وع ب;;ه حق;;ايق بدس;;ت آم;;ده تعيي;;ن ميش;;ود، در حال;;ی آ;;ه در م;;ورد موض;;وع عل;;وم      

 .طبيعی اينطور نيست
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  ديالكتيك و منطق صوری-٣
منطق صوری  . سكون متمايز است  ديالكت;يك ي;ا م;نطق حرآ;ت، از منطق صوری يا             

 :بر پايه سه اصل اساسی استوار است

 ، ه;ر چ;يز هميش;ه ب;ا خودش مساوی       A  مس;اوی اس;ت ب;ا         A:  اص;ل اينهمان;ی    -ال;ف 

 .است

   مساوی A - هرگز نمی تواند با غير    A فرق دارد؛    A - با غير  A:  اص;ل تنافی   -ب

 .باشد

 .A-  باشد و نه غيرAد نه ؛ هيچ چيز نمی تواننA -، و يا غيرAيا : ج اصل هويت

ي;ك لحظ;ه ت;أمل م;ا را ب;ه اي;ن نت;يجه م;ی رس;اند آ;ه م;نطق صوری مشخصه آنچنان                          

صحت اصول . رون;د فك;ری اس;ت آ;ه در آن حرآ;ت، تغيير، در حاشيه قرار می گيرد           

  تا زمانی آه تغيير نكند، همچنان A. زمانی است آه ما از حرآت تجريد آنيم     ف;وق ت;ا     

A    باق;ی م;ی م;اند .A ;ا زمان;ی آ;ه ب;ه مخ;الف خ;ود ب;دل نشده است، با غير        ت- A فرق  

 نك;;ند، ترآي;;ب  را A -  و غ;;يرA   ت;;ا زمان;;ی آ;;ه ه;;يچ حرآت;;ی  A -   و غ;;يرA. دارد

 از آرم به پروانه، گذار    دگرديسیاما وقتی ما    . يكديگ;ر را در ب;ر نم;ی گيرند، و غيره          

گ، تولد يك موجود  از زندگ;ی ب;ه م;ر   حرآ;ت از دوران نوجوان;ی ب;ه بل;وغ و بزرگ;ی،          

 دو سلول در يك سلول جديد و غيره را در    ترآيبجدي;د و ي;ا ي;ك نظام اجتماعی جديد،           

 .نظر گيريم، آنگاه اين قوانين را بوضوح نابسنده می يابيم

اوًال، برای اينكه اين  : تج;ربد تغي;ير و تح;ول از حرآ;ت، از دو نقط;ه نظر مفيد است                

 حالت مجزا مقدور می گرداند و باعث شناخت      ام;ر مطالع;ه دائم;ی پدي;ده ه;ا را در يك            

به;;تری از اي;;ن پدي;;ده ه;;ا م;;ی ش;;ود؛ ثان;;يًا، از نقط;;ه نظ;;ر عمل;;ی ب;;ودن، زي;;را آ;;ه وقت;;ی   

 .تغييرات بسيار ناچيز باشند در فعاليت روزانه می توان آنها را ناديده گرفت

اگ;ر م;ن ي;ك بس;ته ي;ك آيلوئ;ی ش;كر را از خواروب;ار فروش;ی خريداری آنم، معادله            

، با توجه به منظور عملی من از خريد مزبور،       "يك آيلوگرم = يك آيلو شكر    "موازنه  
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موقع;;ی آ;;ه در قه;;وه ام ش;;كر م;;ی ري;;زم ي;;ا ب;;ه مخ;;ارج   . ب;;رای م;;ن م;;ورد اس;;تفاده دارد 

خانگ;ی خ;ود رس;يدگی می آنم، اين واقعيت آه وزن بسته شكری آه خريده ام يك آيلو        

از .  گرم است، حائز اهميت نيست٩٩٠ر  گ;رم ب;وده و وزن بسته ديگ   ٨/٩٩٩ن;بوده و    

 .نقطه نظر عملی، اين تفاوتهای بسيار ناچيز قابل اغماض هستند

. بهمي;ن عل;ت م;نطق ص;وری ه;نوز در ت;ئوری و عم;ل مورد استفاده قرار می گيرد                     

بهمي;ن خاط;ر اس;ت آ;ه ديالكت;يك ماترياليستی، منطق صوری را بدور نمی اندازد بلكه         

 و ب;;;ه آن ب;;;ه م;;ثابه ي;;;ك اب;;;زار ب;;ا ارزش تحل;;;يل و دان;;;ش          آن را در خ;;ود ج;;;ذب نم;;وده  

م;نطق ص;وری مادام;ی معت;بر اس;ت، آ;ه م;ا به محدوديتهايش واقف باشيم،                . م  ی نگ;رد    

مادام;يكه بدان;يم آن را در م;ورد پدي;ده حرآ;ت، و در م;ورد فرآي;ند تغي;ير نمي;توان بكار               

آن;;يم، ل;;زوم اس;;تفاده از        ب;;ه مح;;ض اي;;نكه ب;;ا چ;;نان پدي;;ده هائ;;ی س;;ر و آ;;ار پ;;يدا        . ب;;رد

مقو;له ه;ای تاآتيك;ی، مقو;له ه;ای م;نطق حرآ;ت، آ;ه ب;ا مق;والت م;نطق ص;وری فرق                        

 .دارند، واجب ميگردد

 

  حرآت، عملكرد تضاد-٤
از ديدگاه سكون، يك . حرآ;ت ب;نا ب;ه خصلتش به معنای گذشتن و سبقت گرفتن است           

حتی اگر اين لحظه (اشد ش;يئی نم;ی توان;د در ي;ك لحظه مشخص در دو نقطه متفاوت ب        

از ديدگاه ديناميك، حرآت يك شيئی دقيقًا به معنای گزارش از        ) ب;ی نهاي;ت آوت;اه باش;د       

 .يك نقطه به نقطه ديگر است

بنابراي;;ن ديالكت;;يك ي;;ا م;;نطق حرآ;;ت عمدت;;ًا قواني;;ن حرآ;;ت و اش;;كالی را آ;;ه حرآ;;ت   

 بررس;ی ق;رار   و اي;ن از دو جن;به م;ورد   . اتخ;اذ م;ی آ;ند، م;ورد مطالع;ه ق;رار م;ی ده;د        

 .گرفته اند؛ حرآت به مثابه عملكرد تضاد؛ حرآت به مثابه عملكرد آليت

علي;ت يك;ی از معقو;;له ه;ای اساس;ی ديالكت;يك و س;اير عل;;وم       . ه;ر حرآ;ت علت;ی دارد   

 .در تحليل نهائی، انكار عليت بمعنای انكار امكان پذيری شناخت است. ميباشد
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، عبارت از تضادهای درونی شيئی يك;ی از علل اساسی همه حرآات، همه تغييرات      

در تحل;يل نهائ;ی، ه;ر ش;يئی، هر پديده تحت تأثير تضادهای            . در ح;ال تغي;ير م;ی باش;د        

درون;;ی اش حرآ;;ت م;;ی نم;;ايد، تغي;;ير ميك;;ند، تح;;ول م;;ی ي;;ابد و هوي;;ت جدي;;دی بخ;;ود      

منطق . ب;ه اي;ن معن;ی، ديالكت;يك غال;بًا به درستی علم تضادها ناميده شده است              . ميگ;يرد 

 . منطق تضاد دو تعريف عمًال يكسان ديالكتيك می باشندحرآت و

مطالع;ه ه;ر ش;يئی، پدي;ده ي;ا مجموع;ه ای از پدي;ده ه;ا بايس;تی آشف عناصر متضاد                    

تش;;كيل ده;;نده، و پ;;ی ب;;ردن ب;;ه حرآ;;ت و ديناميس;;می را آ;;ه در نت;;يجه اي;;ن تض;;ادها ب;;ه   

 .جريان می افتند، به مثابه هدف خود قرار دهد

 آه -اي;ن آ;تاب مختصر ما نشان داده ايم آه مبارزه طبقاتی         ب;ه اي;ن جه;ت، در خ;الل          

 در چه مقطعی بر حرآت    -نت;يجه وج;ود ط;بقات اجتماعی متخاصم در جامعه می باشد           

در مقياس وسيعتری . و تح;ول در جوامع;ی آه به طبقات تقسيم شده اند، حاآم می شود          

ه سوسياليستی آينده آ;ه در ب;ر گ;يرنده جامع;ه بدون طبقه اوليه، جامعه طبقاتی، و جامع       

م;ی باش;د، م;ی توان گفت آه تضادی آه بر تحول جامعه حاآم است، تضاد بين ميزان               

و رواب;;ط ) م;;يزان آن;;ترل بش;;ر ب;;ر طبيع;;ت (انكش;;اف ن;;يروهای تول;;يدی در ه;;ر عص;;ر  

آ;;ه اي;;ن رواب;;ط تول;;يدی خ;;ود در تحل;;يل نهائ;;ی از   . اس;;ت) س;;ازمان اجتماع;;ی(تول;;يدی 

 .وليدی در عصر گذشته بر می خيزدميزان انكشاف همين نيروهای ت

قواني;;ن (     ب;;ا س;;اده آ;;ردن، م;;ی ت;;وان قواني;;ن اساس;;ی حرآ;;ت و اش;;كال اص;;لی آ;;ه    

بخود ميگيرند و مقوله های اساسی منطق ديالكتيك يا منطق حرآت را تشكيل            ) م;زبور 

 :می دهند، ذيًال تشخيص داد

 همزيستی تضاد عبارت است از. حرآ;ت تضاد است : وح;دت و تض;اد اض;داد      -ال;ف 

عناص;ر مخ;الف، همزيس;تی و ض;ديت مق;ارن بي;ن اي;ن عناص;ر، اگر همگونی يكدست                

وج;;ود داش;;ته باش;;د، يعن;;ی فق;;دان آ;;امل عناص;;ر متض;;اد ب;;ا يكديگ;;ر برق;;رار باش;;د، در     

 .آنصورت نه تضادی در آار است، نه حرآت، نه حيات، و نه هستی
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 آليتی آه -ار يافتهوج;ود عناص;ر متض;اد هم شامل همزيستی آنان در يك آليت ساخت    

 می شود، و هم شامل مبارزه اين عناصر برای       -در آن ه;ر عنصر مكان خود را دارد        

سرمايه داری بدون وجود همزمان سرمايه و آار مزدوری، . در ه;م شكستن اين آليت     

ه;;يچ ي;;ك از اي;;ن دو نم;;ی توان;;د ب;;دون آن   . ب;;ورژوازی و پرول;;تاريا امك;;ان پذي;;ر نيس;;ت 

اما اين به هيچوجه بدين معنی نيست آه يكی دائمًا سعی در        . دديگ;ری وجود داشته باش    

س;رنگونی ديگ;ری ن;دارد، آ;ه پرول;تاريا س;عی در س;رآوب سرمايه و آار مزدوری و              

ل;ذا س;عی در مغل;وب آ;ردن سرمايه داری ندارد، و سرمايه داری گرايش به جايگزين              

 .نداردرا ) ماشين آالت" (آار مرده"با ) آار مزدوری(نمودن آار زنده 

حرآ;;ت م;;ی توان;;د ب;;ه آنچ;;نان ش;;كلی از تغي;;ير ب;;يانجامد آ;;ه  : تغي;;ير آم;;ی و آيف;;ی -ب

در اينص;ورت م;ا در باره       . پدي;ده م;ورد نظ;ر را همچ;نان حف;ظ نم;ايد            ) آيفي;ت (س;اختار   

در اينصورت، ساختار در    . تغي;ير آم;ی، آ;ه غال;بًا نامحس;وس اس;ت، ص;حبت می آنيم               

معين;;ی، تغي;;ير آم;;ی ب;;ه تغي;;ير آيف;;ی م;;بدل               در آس;;تانه . حال;;ت تع;;ادل باق;;ی م;;ی م;;اند    

در ورای آس;;تانه م;;زبور، تغي;;ير ش;;كل تدريج;;ی ب;;ودن خ;;ود را از دس;;ت              . م;;ی گ;;ردد 

تع;;ادل ب;;ه ع;;دم تع;;ادل و تك;;امل ب;;ه انق;;الب . ظه;;ور م;;ی آ;;ند" جه;;ش"م;;ی ده;;د و بش;;كل 

" في;;تآي"و . منته;;ی م;;ی ش;;وند، و اي;;ن فرآش;;د ت;;ا برق;;راری تع;;ادل نوي;;ن ادام;;ه م;;ی ي;;ابد 

ي;ك روس;تای  ق;ادر است تدريجًا به يك روستای بزرگ و حتی به          . نوين;ی پدي;د م;ی آي;د       

ام;;ا تف;;اوت بي;;ن ي;;ك ش;;هر ب;;زرگ و ي;;ك روس;;تا ص;;رفًا ي;;ك  . ي;;ك ش;;هرآوچك م;;بدل ش;;ود

انق;;;;الب "، بلك;;;;ه در نت;;;;يجه )تع;;;;داد س;;;;اآنين، مس;;;;احت آب;;;;ادی(تف;;;;اوت آم;;;;ی نيس;;;;ت 

 فعاليت حرفه ای اآثريت اهالی .، ي;ك تف;اوت آيف;ی ن;يز بوج;ود آم;ده اس;ت          "شهرنش;ينی 

گ;روه اآثري;ت را ديگ;ر آش;اورزان تش;كيل نم;ی دهند،         . دس;تخوش تغي;يرات ش;ده اس;ت       

يك محيط اجتماعی . بلك;ه در برگ;يرنده پيش;ه وران، تج;ار و مأموري;ن اداری م;ی باشد               

جدي;د ش;كل گرف;ته آ;ه مس;ايل اجتماع;ی را آ;ه تاآنون در روستا وجود نداشت، مطرح             

 م;;ربوط ب;;ه اي;;اب و ذه;;اب، ارت;;باطات، خدم;;ات اجتماع;;ی، نواح;;ی       مس;;ائل: م;;ی آ;;ند 
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ط;;بقات اجتماع;;ی نوين;;ی، هم;;راه ب;;ا تض;;ادهای نوي;;ن بي;;ن آنه;;ا،  . و غ;;يره" مخص;;وص"

 .ظاهر می شوند

تمام;;ی ح;;رآات گ;;رايش دارن;;د ب;;ه ايج;;اد نف;;ی پدي;;ده ای مش;;خص و   : نف;;ی و تف;;وق -ج

گ;رما فق;ط در رابطه با     . ت;بديل اش;ياء ب;ه ض;د خودش;ان، ح;يات م;رگ را ايج;اب ميك;ند                  

هر اثباتی بمعنی نفی  "به قول اسپينورا، آن ديالكتيك دان بزرگ،        . سرما قابل فهم است   

آ;ه آنهم بنوبه خود، و در     . جامع;ه ب;دون ط;بقه، جامع;ه طبقات;ی را ايج;اد ميك;ند              ". اس;ت 

را از " خالص"اما ما بايستی نفی . س;طحی عالي;تر، جامع;ه ب;دون ط;بقه را تول;يد ميكند           

آ;ه بمع;نای ارتق;اء تض;اد و در عي;ن ح;ال بمنز;له نف;ی، ابق;ا و تعال;ی به           "  در نف;ی   نف;ی "

جامع;;ه ب;;دون ط;;بقه اول;;يه از س;;طح باالئ;;ی از   . س;;طح باالت;;ر م;;ی باش;;د، م;;تمايز نمائ;;يم  

پيوس;تگی درون;ی ب;رخوردار ب;ود، آ;ه آن خود از فقرشان، و از تبعيت تقريبًا آاملشان       

مع;ه منقس;م به طبقات مرحله ای در سلطه   جا. ب;ه ن;يروهای طبيع;ت، نش;أت م;ی گرف;ت        

فزاي;نده انس;ان ب;ر ن;يروهای طبيعت محسوب ميشود، آه به قيمت بروز تضادی ژرف                  

جامعه سوسياليستی آتی بر اين نفی فائق . و فروپاش;ی س;ازمان اجتماع;ی، ميسر گرديد       

اي;ن ب;ار، بش;كرانه جامع;ه ب;دون ط;بقه، سلطه عالی تر انسان بر نيروهای         . خواه;د آم;د   

طبيع;;ت هم;;راه ب;;ا ش;;كل بهم;;ان نس;;بت عالي;;تر از به;;م پيوس;;تگی و همك;;اری اجتماع;;ی      

 .حاصل ميگردد

 

  برخی ديگر از مسايل ديالكتيك دانش-٥
پی در پی بخود ميگيرد آه     ) ساختارهای(حرآت الزامًا َاشكال  : محتوی و شكل   -الف

خودآار بدور ام;ا ش;كل پيش;ين را نمي;تواند بط;ور      . ب;نا ب;ه ش;رايط بس;ياری تغي;ير ميك;ند         

شكل . و اي;ن مقاوم;ت بايس;تی در هم شكسته شود          . آن ش;كل مقاوم;ت م;يورزد      . ب;ياندازد 

ام;ا طبيع;ت م;;تحجر    . بايس;تی ب;ا مح;توی مطابق;ت داش;ته باش;د و ت;ا ح;د معين;ی ه;م دارد          
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ش;ده ت;ر آن م;انع تط;ابق مطل;ق و مداوم شكل با حرآت ميگردد، چرا آه حرآت با هر                

 .چيز ثابت و ساآن مخالف است

 مثال خوبی را در مورد رابطه متضاد  ديالكيتك بين روابط توليدی و نيروهای مولده      

ن;يروهای مول;ده ب;رای آنك;ه انكشاف يابند الزامًا بايستی     . ش;كل و مح;توی بدس;ت م;يدهد     

روابط توليدی برده داری،  : در اش;كال معين;ی از سازمان اجتماعی انسانها قرار گيرند          

آه از نظر (هر شكل جديد از سازماندهی آار و توليد       . هفئودال;ی، سرمايه داری و غير     

، در ابتدا رشد نيروهای مولده را )ميانگي;ن ب;ارآوری آ;ار ب;ر شكل سابق رجحان دارد          

ام;ا اي;ن ش;كل، خ;ود در م;رحله معينی مبدل به مانعی بر سر راه رشد       . ب;ر م;ی انگ;يزد     

د و توس;ط يك رشته  ل;ذا بايس;تی از م;يان برداش;ته ش;و         . بيش;تر ن;يروهای مول;ده م;يگردد       

" جه;;ش ب;;زرگ ب;;ه جل;;و "ت;;ا راه ب;;رای . رواب;;ط تول;;يدی جدي;;د و برت;;ر جايگزي;;ن ش;;ود  

 .جديدی در پيشرفت مادی و فكری بشريت هموار گردد

آل حرآت به شكل زنجير بهم پيچيده ای از علل و معلول جلوه     : عل;ت و معل;ول     -ب

ا را در ه;;م عجي;;ن نم;;وده در نظ;;ر اول، تأث;;ير م;;تقابل و تفك;;يك ناپذي;;ری آنه;; . م;;ی نم;;ايد

پرول;تاريای دس;تمزد بگير بعلت غصب خصوصی وسايل توليد آه در انحصار             . اس;ت 

اما همين انحصار در نتيجه وجود . ي;ك ط;بقه اجتماع;ی در آمده است، انكشاف می يابد        

 .دستمزد بگيران حفظ ميشود

ان ارزش دستمزدبگير. دس;تمزد آارگران به آنها اجازه آسب وسايل توليد را نميدهد      

اف;;زونه را تول;;يد ميكن;;ند آ;;ه توس;;ط س;;رمايه داران غص;;ب ميش;;ود و م;;بدل ب;;ه مالكي;;ت     

و باي;;ن س;;ان، ت;;بديل عل;;ت ب;;ه معل;;ول و  . بورژوائ;;ی ب;;ر وس;;ايل تول;;يد بيش;;تری م;;يگردد 

 و آالف سر در گمب;رای خالصی از اين      . معل;ول و ب;ه عل;ت همچ;نان ب;ه پ;يش م;يرود              

م;ورد، بايس;تی روش تكوينی را بكار ببريم،    اجت;ناب از س;قوط در التفاط;ی آرائ;ی ب;ی             

بدين سان در می يابيم آه در .  حرآت مورد سئوال بگرديم  منشاء تاريخی يعن;ی بدن;بال     

حقيق;ت ت;اريخ س;رمايه و ارزش اف;زونه ب;ه قبل از پيدايش پرولتاريای دستمزدبگير بر                  
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ته، آه م;يگردد، و م;توجه ميش;ويم آ;ه انكش;اف آنه;ا خارج از قلمرو توليد صورت گرف             

 دستمزدبگير - سرمايه-دس;تمزدبگير :  در گذش;ته، داي;ره بظاه;ر ش;يطانی      انباش;ت اول;يه   

 . را در هم می شكند

ه;;;ر حرآ;;;ت ب;;;ا فعالي;;;ت آگاه;;;ی ب;;;رای تحق;;;ق ه;;;دف معين;;;ی          : وس;;;ايل و اه;;;داف -ج

فرآيندهای فكری ابزاری هستند برای مرتفع نمودن موانعی آه   . جهت گيری شده است   

از ساده ترين ( فرآيندهای فكریآفايت.  ب;ه اي;ن اه;داف ق;رار دارند     ب;ر س;ر راه رس;يدن      

در تحليل  ") علوم خالص "مسائل روزانه گرفته تا عالی ترين اشكال        " فردی"راه ح;ل    

نهائ;;ی، بس;;ته ب;;ه اي;;نكه ت;;ا چ;;ه ح;;د رس;;يدن ب;;ه و تحق;;ق يافت;;ن ه;;دف معين;;ی را مق;;دور         

 .گردانده اند، ارزيابی ميشوند

آليه اقدامات . يالكتيكی آشكار بين وسايل و اهداف موجود است      ام;ا يك تأثير متقابل د     

اگر چه بعضی از اين تأثيرات از     . ف;ردی و اجتماع;ی دارای تأث;يرات بيش;ماری هستند          

برخی از تأثيرات . ق;بل پ;يش بين;ی ش;ده ان;د، ليك;ن در م;ورد بق;يه آن;ان اي;ن چنين نيست                     

ك هدف مورد نظر را بجای پ;يش بين;ی نش;ده بخوب;ی ميتوان;ند ام;ر تحق;ق بخش;يدن ب;ه ي;            

 از وس;ايل با آفايت هستند آه مجموعه  ع;ده از اي;نرو، فق;ط آن   . تس;هيل، مش;كلتر نماي;ند     

چس;بيدن ب;ه وسايلی آه   .  م;ا را ب;ه ه;دف مطل;وب واقع;ًا نزديك;تر م;ی نماي;ند           تأثيراتش;ان 

ه;دف نخس;تين را ب;ه آي;نده هر چه دورتری می آشاند، منجر به تغيير هدف خواهد شد          

تاريخ;ی اص;الح طلب;ی و استالينيس;م در جن;بش متشكل آارگری بيان عالی اين            فج;ايع   (

 ).قانون می باشند

ب;;ه " اراده آ;;امًال  آزاد" بش;;ريت بط;;ور دلبخواه;;ی و ب;;ا    اجتماع;;یبع;;الوه در عم;;ل  

بلكه تحت فشارهای اجتماعی و مادی موجود است . وس;ايل و اه;داف دست نيافته است   

. ردند، و نيز در خدمت منافع اجتماعی معينی هستندآ;ه اين وسايل و اهداف ايجاد ميگ       

 م;ی باش;;ند آ;;ه خ;ود مس;;تقل از زمي;;نه اجتماع;ی و زي;;ر ب;;نای    نيازمنديهائ;;یاه;داف ت;;ابع  

انتخاب ميشوند، ) ق;وه تخيل (وس;ايل ه;م در پ;يروی از تج;ربه و اخ;تراع       . م;ادی نيس;تند   
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 هر دو، يعنی قدرت  اين. آ;ه خود نير بی رابطه با شرايط و فعاليتهای اجتماعی نيستند           

، و محدوديتهائ;;ی آ;;ه ام;;ر ان;;تخاب  )م;;نجمله ق;;درت اب;;داع اه;;داف نوي;;ن (تعيي;;ن اه;;داف 

برای (اه;داف و وس;ايل را مش;روط و مق;يد می نمايد، مشخص آننده ديالكتيك دانش اند                  

 ). رجوع آنيد٥، بخش ١٧آاربرد اين قانون آلی در مورد مسئله سوسياليسم به فصل 

در . رآ;ت، ه;ر پدي;ده، دارای مشخص;اتی است مختص خود     ه;ر ح  : ع;ام و خ;اص     -د

عي;ن ح;ال، و عليرغم اين ويژگی ها، هيچ حرآت يا پديده ای نميتواند درك، مفهوم، و             

سرمايه داری قرن نوزدهم . تشريح شود، مگر در چارچوب هستی ای برتر و آلی تر          

سرمايه داری آنونی بريتان;يا ب;ا س;رمايه داری بريتان;يا در ن;يمه دوم ق;رن بيستم و يا با                   

ه;;ر ي;;ك از اي;;نها، ب;;يانگر ي;;ك ش;;كل اجتماع;;ی مش;;خص ب;;ا مق;;ام    . ام;;ريكا يكس;;ان نيس;;ت

مشخص;;ی در ي;;ك اقتص;;اد جهان;;ی م;;ی باش;;ند آ;;ه در ط;;ول ي;;ك ق;;رن بط;;رز ش;;گرفی         

معه;ذا، ن;ه س;رمايه داری بريتانيای عصر ويكتوريا، نه           . دس;تخوش دگرگون;ی ش;ده ان;د       

 و ن;ه س;رمايه داری معاص;ر امريكا را نميتوان    س;رمايه داری ف;رتوت آنون;ی بريتان;يا،     

ج;;دا از قواني;;ن عام;;ی آ;;ه مشخص;;ه تح;;ول س;;رمايه داری بم;;ثابه ي;;ك نظ;;ام اس;;ت، درك   

ب;;ا تحل;;يل  " ع;;ام" تحل;;يل" ترآي;;ب"ديالكت;;يك ع;;ام و خ;;اص، ص;;رفًا ب;;ه مع;;نای     . نم;;ود

بلك;ه در عي;ن ح;ال م;ی آوش;د ت;ا خ;اص را در ارت;باط ب;ا قواني;ن عام                 . نيس;ت " خ;اص "

 نمايد، و قوانين عام را از طريق مداخله تعداد معينی از عوامل خاص تصحيح   تش;ريح 

 .آند

درك حرآ;;ت و ي;;ا تغي;;;ير ع;;ام، در گ;;رو ش;;ناختن وج;;ود تع;;;داد       : نس;;بی و مطل;;ق   -ه

بهمين "). حرآت وحدت پيوستگی و انفضال است. ("بيش;ماری از حاالت انتقالی است  

 بي;;ن مقو;;له ه;;ا، و يواره;;ای مطل;;قددل;;يل درك نس;;بی ب;;ودن چ;;يزها، امت;;ناع از س;;اختن  

 بي;ن عناص;ر مخ;الف، يك;ی از مشخصات اساسی     ن;يروهای واس;طه   آوش;ش ب;رای فه;م       

تك;امل ع;ام مس;تلزم وج;ود پدي;ده ه;ای مرآب، وجود اوضاع و حاالت                 . ديالكت;يك اس;ت   

از زندگ;;ی ب;;ه م;;رگ، از موج;;ودات گياه;;ی ب;;ه ح;;يوانات، از پ;;رندگان ب;;ه         " انتقال;;ی"
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ب;ه انسان می باشد و لذا خط فاصل و تمايزات موجود بين همه         پس;تانداران، از م;يمون      

 .اين مقوالت را امری نسبی می داند

هنر "يا " هنر سر درگمی"ليك;ن، ديالكت;يك غال;بًا ب;ه ش;يوه ای ذهن;ی گ;رايانه، بم;ثابه          

فرق بين ديالكتيك علمی آه وسيله شناخت . بك;ار گرف;ته ش;ده اس;ت    " دف;اع از تناقض;ات    

 يا ديالكتيك ذهنی عمدتًا در اين است آه از نظر        سفسطه پردازی  واقعيت عينی است و   

آنها . سفس;فطه پردازان نسبيت پديده ها و مقوالت خود تبديل به چيزی مطلق می گردد           

ف;راموش ميكن;ند، ي;ا تظاه;ر به فراموشی ميكنند، آه نسبيت مقوالت تنها نسبيتی جزئی               

 آ;;ه بهم;;ان ان;;دازه الزم اس;;ت اس;;ت و ن;;ه نس;;بيتی مطل;;ق، ب;;العكس، نس;;بی ب;;ودن نس;;بيت 

 .نسبی بودن مقوالت ديگر

م;;ا بي;ن ح;;يات و م;رگ ب;;ه دل;يل وج;;ود ح;;االت    " مطل;ق "ط;بق ديالكت;;يك علم;ی، ف;;رق   

اما سفسطه پردازان پاسخ می دهند آه هر چيزی . ف;ی م;ا بي;ن نفی شده است       " انتقال;ی "

: د، خيرديالكتيك دان در جواب می گوي. نس;بی اس;ت، منجمله فرق بين زندگی و مرگ         

. در ف;رق م;يان زندگ;ی و م;رگ ن;ه تنها چيزی نسبی، بلكه چيز مطلقی نيز وجود دارد                 

ب;ا تك;يه ب;ر اي;ن واقعي;ت غ;ير ق;ابل انك;ار آ;ه ميان زندگی و مرگ چندين مرحله ميانی                

وج;ود دارد، ن;بايد ب;ه اي;ن نت;يجه ب;ی معن;ی برس;يم آه منكر آنست آه مرگ نفی زندگی             

 .است

 

  مجرد و مشخص-د تماميت حرآت بمثابه عملكر-٦
ت;ا بح;ال مشاهده آرديم آه حرآت عملكرد تضادهای درونی پديده يا مجموعه ای از      

 ي;;ك س;;لول زن;;ده، ي;;ك مح;;يط طبيع;;ی آ;;ه   -ه;;ر پدي;;ده. پدي;;ده ه;;ای م;;ورد نظ;;ر م;;ی باش;;د 

موج;ودات گون;اگون در آن وجود دارند، يك جامعه بشری، يك منظومه سماوی، يا يك               

اين . رای ترآيب;ی و عناص;ر تش;كيل ده;نده بی شماری ميباشد             ش;امل جن;به ه;ا، اج;        -ات;م 

آنها . عناص;ر بط;ور تص;ادفی و بش;كلی آ;ه دائمًا در حال تغيير باشد، گردهم نيآمده اند                
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 و يك نظام ارگانيك را تشكيل ميدهند، آه مطابق  آلي;ت هائ;ی ساختار يافته، يك تماميت       

 .با يك منطق درونی ساخته شده است

ورژوائی، روابط متقابل و متخاصم بين سرمايه و آار ابدًا تصادفی           مثًال در جامعه ب   

رواب;ط م;زبور توس;ط اج;بار اقتص;ادی مزدبگيران در فروش نيروی آار خود          . نيس;تند 

سرمايه دارانی آه صاحب وسايل توليد و معيشت، آه . ب;ه س;رمايه داران تعيين ميشود     

ه ب;ر اس;اس اس;تثمار استوار        جوام;ع ديگ;ری آ;     . ه;ر دو ب;ه آ;اال ت;بديل ش;ده ان;د، هس;تند              

ش;ده ان;د، توس;ط رواب;ط متقابل;ی س;اختار ياف;ته اند آه از نظر آيفی با آنچه در باال ذآر          

 .شد متفاوت بوده و بنابراين جوامع سرمايه داری نيستند

ديالكت;يك ماترياليستی نمی بايستی هر پديده و هر موضوع مورد تحليل و مطالعه را           

پديده ) قوانين حرآت( تض;ادهای درون;ی آن آ;ه مبين تكامل           ت;نها بخاط;ر تعيي;ن نم;ودن       

م;;زبور اس;;ت، ج;;ذب نم;;ايد، بلك;;ه ب;;ايد بكوش;;د ت;;ا بط;;ور هم;;ه جان;;به ب;;ه مس;;أله م;;زبور      

 جوان;بش درك آند، آن را در تماميت آن بررسی آند و  تمام;ی ب;رخورد آ;ند، آن را در        

 واقعيت را از ه;ر ب;رخورد ي;ك جان;به آ;ه ب;ه ش;يوه ای اخت;ياری ي;ك جن;به مش;خص از                     

مج;;رد ميك;;ند و جن;;به ديگ;;ر آن را خف;;ه مي;;نمايد و ل;;ذا از درك تض;;ادها در تماميتش;;ان و 

 . آن عاجز است، احتراز آندتماميتبدين ترتيب از فهم حرآت در 

اي;ن توانائ;ی ديالكت;يك آ;ه آن را ق;ادر ب;ه تلف;يق نم;ودن ب;رخورد جهانش;مول ب;ا تحليل                

منطق "،  "م;نطق حرآت  . "بش;مار م;ی آي;د     خ;ود م;يگرداند، يك;ی از محس;نات عم;ده آن             

ب;ه مح;ض آنك;ه    . عم;ًال تع;اريف م;ترادف ديالكت;يك ميباش;ند     " م;نطق تمامي;ت  "و " تض;اد 

متفكري;ن غير ديالكتيكی از بعضی عناصر متناقض واقعيت روی برگردانند از آن رو            

ميكند، آنگاه " زيادی غامض"آ;ه فك;ر ميكن;ند آ;ه ب;ه حس;اب آوردن آنان آار تحليل را              

 آ;ه از آل به جزء ميرسند در حالی آه هم تضاد و هم تماميت را در آن واحد به           اس;ت 

 .دست نسيان ميسپارند
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ب;;ه " خالص;;ه آ;;ردن تمامي;;ت "الب;;ته مق;;دار معين;;ی از س;;اده س;;ازی، و ح;;د معين;;ی از   

 در برخورد به هر اولين قدم آ;ه آن را تش;كيل داده اند بعنوان      تعيي;ن آن;نده ای    عناص;ر   

ل علم;ی آ;ه هميش;ه در اب;تدای آ;ار الزامًا تجريد خواهد بود، امری      پدي;ده و ب;رای تحل;ي    

ام;ا بايس;تی بخاط;ر س;پرد آه چنين فرآشد اجتناب ناپذير تجريد         . اجت;ناب ناپذي;ر ميباش;د     

ه;;ر چ;;ه ش;;خص ب;;ه واقعي;;ت نزديك;;تر ش;;ود، ب;;ه   . در عي;;ن ح;;ال واقعي;;ت را ته;;ی ميك;;ند 

ی بيشماری است آه تحليل تمامي;ت نزديك;تر ش;ده اس;ت، تماميت;ی آ;ه ممل;و از جن;به ه;ا            

. علم;ی، يعن;ی دانش، بايستی هم روابط متقابل و هم روابط متضادشان را تشريح نمايد          

 )هگل"(حقيقت تماميت است). "لنين"(حقيقت هميشه مشخص است"

 

  نظريه و عمل-٧
از نظر تاريخی، ديالكتيك ماترياليستی     . ديالكت;يك ي;ك روش و ي;ك اب;زار دان;ش اس;ت             

اي;ن ام;ر ب;ه ه;يچ وج;ه خص;لت بطور           (به ت;ئوری دان;ش پرول;تاريا نام;يد        را مي;توان بم;ثا    

عين;ی علم;ی آن را آ;ه ن;يز پيوس;ته مح;تاج به اثبات در سطح علمی است مورد سئوال                     

آزم;;ايش : ه;;ر نظ;;ريه دان;;ش ب;;ه ي;;ك آزم;;ايش سرس;;خت گذاش;;ته ميش;;ود  ). ق;;رار نم;;يدهد

گ;;ی و از م;;نافع  در تحل;;يل نهائ;;ی، خ;;ود دان;;ش پدي;;ده ای مج;;زا از زند     . تج;;ربه عمل;;ی 

ح;ربه ای اس;ت ب;رای حف;ظ و بق;ای موج;ودات، وس;يله ای اس;ت آه به                    . بش;ريت نيس;ت   

انس;;ان ب;;رای به;;تر ب;;ه زي;;ر س;;لطه آش;;اندن ن;;يروهای طبيع;;ت، ب;;رای به;;تر ش;;ناختن                

بنابراين دانش از   . و يافتن راه حل آنان، توان می بخشد       " مسائل اجتماعی "ريش;ه های    

در . عملك;;ردش آ;;امل آ;;ردن همي;;ن عم;;ل ميباش;;د  ه؛ وعم;;ل اجتماع;;ی بش;;ريت زاده ش;;د

اثبات عملی . تحل;يل نهائ;ی، آارآئ;ی دان;ش در ق;بال ن;تايج عملی آن اندازه گيری ميشود        

 .همچنين بهترين حربه نهائی عليه مغلطه پردازان و شكاآان محسوب ميشود

.  شداي;ن ن;ه ب;دان معناس;ت آ;ه نظ;ريه در پراگماتيس;م آوته بينانه و مبتذل حل خواهد          

ب;ودن يك فرضيه علمی   " غل;ط "ي;ا   " درس;ت "اغل;ب اتف;اق ميافت;ند آ;ه آارآئ;ی عمل;ی و              
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فرض;يه م;زبور ق;بل از اي;نكه خ;ود را بط;ور مؤثری در عمل به        . ف;ورًا آش;كار نميش;ود     

اث;;بات برس;;اند مح;;تاج ب;;ه وق;;ت، ن;;تايج عمل;;ی حاص;;ل، تج;;ارب ت;;ازه و ب;;ه ي;;ك سلس;;له       

م بهتري;;ن ن;;يات و ايمانه;;ا، ممك;;ن اس;;ت عل;;يرغ. پ;;ی در پ;;ی ميباش;;د" آزمايش;;ات عمل;;ی"

بس;ياری از م;ردان و زن;ان، آسانی آه زندانی امپرسيونيستی ظواهر شده اند و دارای           

آه خود (دي;دی جزئ;ی و س;طحی از واقعي;ت، و دي;دی موقت;ی از رون;د تاريخ;ی هستند                     

 در باره ) نهاي;تًا توس;ط ايدئول;وژی ط;بقات و اقش;ار اجتماعی غير انقالبی تعيين ميشود               

خص;لت بورژوائی دموآراسی پارلمانی شك داشته باشند، در مورد نياز به ديكتاتوری         

پرول;تاريا، ي;ا در ب;اره ن;ياز ب;ه انق;الب بي;ن الملل;ی ظفرم;ندی برای تكميل ساختمان يك                 

جامع;;ه سوسياليس;;تی واقع;;ی در اتح;;اد ش;;وروی و ديگ;;ر آش;;ورها ش;;ك و ت;;رديد داش;;ته    

 .باشند

واه;;ند آ;;رد آ;;ه آ;;دام نظ;;ريه واقع;;ًا علم;;ی ب;;ود و  ام;;ا دس;;ت آخ;;ر واقع;;يات قض;;اوت خ

ميتوانس;ت واقعيت را با تمام تضادهايش و در تماميت حرآتش درك آند، و در عوض    

آ;دام فرض;يه ه;ا غلط بودند، فقط قادر به درك اجراِئی از واقعيت، جدا از آل ساختار               

زم;;ان و بدي;;ن ترتي;;ب ق;;ادر ب;;ه درك م;;نطق بن;;يادی حرآ;;ت ب;;رای م;;دت     . ياف;;ته، بودن;;د

 .طوالنی نبودند

پ;;يروزی انق;;الب سوسياليس;;تی جهان;;ی، رس;;يدن جامع;;ه ب;;دون ط;;بقه، ص;;حت نظ;;ريه    

 .   مارآسيستی انقالبی را در عمل تأييد خواهد آرد


