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 درباب دیالکتیک لنین تأمالتی 1

 .داشت ممارکسیس تمامی عناصر باًیتقر تکامل در عظیمی سهم لنین ایلیچ والدیمیر

 اهمیت ازتوسط وی  جهات یهمه در ماتریالیستی دیالکتیک تکامل  ما، نظر از اما

 هانج دیالکتیک و دیالکتیکی منطق شناسی،روش از . این جهاتاست برخوردار ایویژه

را دربر  یسوسیالیست یجامعه ساختن و انقالبی فرایند دیالکتیک تا گرفته عینی مادی

 .گیردمی

 :عنیی کرد، درک علمی معنای سه به حداقل توانیم را به تعبیر لنین، دیالکتیک

در طبیعت زنده و  هاآن رفع و تناقضات طریقتکامل از  یخصیصه (1

به  را آن لنین که طورهمان ،«عینی دیالکتیک)» غیرزنده، ذهن و جامعه

 ؛(فهمیدمی انگلس فردریک از پیروی

 نیز و خاص سپهر در آن تجلی و هستی یاین خصیصه یآموزه (2

 درک آن یلهیوسبه جهان عینی دیالکتیک که قوانین و مقوالت از نظامی

 (.«ذهنی دیالکتیک»)یابد بازتاب می تفکر در و شودمی

 .شودمی بررسی آن با ذهنی و عینی جهان که روشی (3

 هایدهپدی و فرایندها لنینیستیِ دیالکتیک هایجنبه از برخی تنها مقاله، این در
 تیکدیالک آگاهی و و ماده شناختیِهستی دیالکتیک و کرد خواهیم تحلیل را اجتماعی

در نظر  ،شد مطرح (1191) سمیسیتیوکریو امپر سمیالیماتر دررا که  طبیعی علوم

 .گیریم.نمی

 

 لنین اجتماعی دیالکتیک یاولیه مواضع
 بیشتر ااز آنج دیالکتیکی خود را روش و دیالکتیک لنین که آغازینی نقاطعنوان به

ک دیالکتی یهسته مورد در را او معروف قضایای از نمونه دو بسط و گسترش داده است،

 .اجتماعی علوم طبقاتی ویژگی و داری،جانب و مارکسیسم روح گرفت: خواهیم نظر در
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 ی دیالکتیکهسته
 فتعری اضداد وحدت اصل توانمی را دیالکتیک خالصه،طور به: »نویسدمی لنین

 اگرچه 1«.دارد بسط و شرح به نیاز اما است، دیالکتیک[ یهسته] ذات این تعریف، .کرد

 ضحوا اما کنیم،می صحبت آموزه یکعنوان به دیالکتیک از «هسته» تعریف در اینجا

 وطهمرب عمل با و متناظر روش با ناپذیریجدایی ارتباط همواره لنین «یآموزه» که است

 روش تحقیق ی درونیِهستهکند که صحبت می چیزی از لنین موضع، این در .دارد

 واقعاً نیبیرو و درونی تناقضات کشف این هسته، .دهدمی تشکیل را دیالکتیکی علمی
 اجتماعی یپدیده یک درها آن )سنتزها( هاینهادهم و( شناختیازنظر هستی) موجود

 .است( آگاهی یا هستی ایدئال؛ یا مادی)

 نلنی از نظر رود،می کار به اجتماعی فرایندهای یمطالعه برای «هسته» این وقتی

 ساختار یتوسعه در تناقضات انضمامی توضیح اول،: است توضیح به نیاز معنای به اساساً
 حمایت و طبقاتی یمبارزه در عینیطور به که تناقضات طبقاتیتوضیح  دوم، ؛اقتصادی

 .شودمی بیان طبقاتی آگاهی قالب در ذهنیطور به و طبقاتی منافع از

 و اضداد/تناقضات این باید چرا: آیدپیش می معقولی پرسش جااین در

 ها،سازوکار ها،وضعیت فرایندها،) اجتماعی هایپدیده در را هاآن نهادهم/وحدت

 سازیپیاده از هدفکنیم؟  شناسایی( نهادها و هنجارها آگاهی، اشکال روابط، ساختارها،

 چیست؟ اصل این

 هب اینامه در لنین است که آغاز ینقطه دومین «گرایانهعمل» پرسش این پاسخ

 مارکسیسم، کل روح کل: »نویسدمی آن نامه در او کرد. بندیصورت 1اندمآر سااینِ

تاریخی، ب( تنها در ارتباط ازنظر  فقط قضیه باید الف( هر که کندمی ایجاب آن، نظام

 2«.شود گرفته نظر ی انضمامی تاریخ دربا تجربهبا دیگران و ج( فقط در ارتباط 

 ایدب تناقضات تبیین طریق از اوالً که گویندمیدرواقع  اولیه اصل دو این ،درمجموع

 مندیتاریخ یعنی شناخت، را اجتماعی آگاهی و هستی بودنِ فرایندی یا درونی پویایی
 جیتدربهکه اکنون  آینده هایجوانه روندها و آن شناسایی دوم، و کرد؛ کشف را هاآن

 .هستند رسیدن حال در

                                                      

1 Inessa Armand 
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 رده،ک استفاده سرمایه در اصول این از مارکس کارل که ایشیوه باکامالً موضوع  این

 مجلد هاینقد و بررسی از یکی منتقد و اقتصاددانان روسی در 2اِن. سیبر .است سازگار

 که نوشت( مارکس با نظر مطابق)اول 

 به شکلی از هاآن انتقال یعنی ،هاآن تکوین و [هاپدیده[ ]تاریخیِ] تغییر قانون... 
اهمیت بیشتری دارد.  ...ای متفاوتسلسله به ی پیوندهاسلسله یک از دیگر، شکل
این  هک پرداخت اثراتی بررسی به[ مفصالً مارکس] او شد، کشف قانون این کهیهنگام
 چنین علمی ارزش... آید به نمایش درمی اجتماعی زندگی ها دراز طریق آن قانون

م یک ارگانیس مرگ تکوین و وجود، ،منشأ که است خاصی قوانین افشای در تحقیقی
 و کند.تر را تنظیم میاجتماعی معین و جایگزینی آن با ارگانیسم دیگری از نوع عالی

 3دارد. ارزشی چنیندرواقع  مارکس کتاب
گوید از نظر لنین کند آنجا که میمی دیتأکگئورگ لوکاچ بر همین نکته 

 4«.ی تاریخ استدیالکتیک، نظریه»

 

 دارانه( علوم اجتماعیسرشت طبقاتی )جانب
 ه دیگرب( اجتماعی هستی مندیتاریخ و اصل تناقضات) اولیه اصل دو این ترکیب با

 معنای به داری کهجانب اصل - رسیممی مارکسیستی دیالکتیک بنیادین اصل

 یالعهمط به که دانشمندی توجه و اجتماعی تعامل و مشارکت گرفتن نظر در یگسترده

 .شودمی پردازد، درکمی اجتماعی مختلف هایپدیده

 یمؤلفه این در طبیعی ریاضیات و علوم از در تمایز اجتماعی علم بودگیخاص

 به سیهند هایاکسیوم اگر: »گویدمی جایی در لنین .است نهفته «سوبژکتیویستی»

علوم اجتماعی و حتی بیش از  5«.شوندمی ابطالاحتماالً پس  بزنند، لطمه مردم منافع

، همیشه آگاهانه یا ناآگاه، منافع طبقه ی شخص خاصی در موقعیتی خاصمطالعهآن، 

کند که دانشمند علوم اجتماعی به آن تعلق دارد یا یا گروه اجتماعی خاصی را بیان می

 کند.با آن همدلی می مشخص و انضمامیی فرد زنده مثابهبهشخص 

                                                      

2 N. Sieber 
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ی این بدیه بیان باصرفاً  نه و بود تاریخی و انضمامیاساساً  اصل این لنین، مورد در

ظاهراً  اجتماعی آمار برای مثال حتی) استدارانه جانب اجتماعی پژوهش که واقعیت

ا آن ی طبقاتی متناظر بو مبارزه خاص طبقاتی منافع لیوتحلهیتجز با بلکه ،(«عینی»

 .در روسیه قبل از هرچیزالبته  -ارتباط داشت 

 علم هیچ است، شده بنا طبقاتی یمبارزه یپایه بر که ایجامعه در» ،بیترتنیابه

 و دولتی علوم تمام ترتیب، هر به .باشد داشته وجود تواندنمی "ایطرفانهبی" اجتماعی

 اعالم گیبرد این علیه امانبی جنگی مارکسیسم و کنندمی دفاع مزدی بردگی از لیبرال

 لوحانه... ساده قدرهمان مزدی، بردگی یجامعه در طرفانهبی علم انتظار .است کرده

 رمایه،س سود کاهش با پرسش که این یدرباره داراناز کارخانه طرفیبی انتظار که است

 6«.خیر یا دهند افزایش را کارگران دستمزد

 

 لنیننزد  اجتماعی فرایندهای دیالکتیک عناصر
 را زیر ضروری «هایمؤلفه» توانمی لنینیستی دیالکتیکی روش ساختار در

 گانهجدا صورتبه اما ،ندارد وجود( روشمثابه )به دیالکتیک هاآن بدون که داد تشخیص

 ای مستقل هایروش عنوانبه ،باشند داشته نیز وجود دیالکتیک از خارج توانندمی

 شامل فقط بلکه نیست، جامع البته فهرست این .دیگر تحقیق روش یک از هاییمؤلفه

 .هستند تراساسی و تراز همه مهم ما نظر به که شودمی مواردی

 

 مندیتاریخ اصل
 تاریخ لمع قویاً ماتریالیستی دیالکتیک لنین، هم و مارکس هم یعقیده بهازآنجاکه 

 هر اصل، این مطابق با .بزند را اول ما حرف تحلیل باید در مندیتاریخ اصل پس است،
 چیزی که عنوانبهشود، یعنی می بررسی گیر تکاملدر امریعنوان به ایپدیده

درونیِ زمان گذشته  و بیرونی تناقضات نهادهم از دارد و گذشته (1

 ِآید؛برمی

 (؛حالموجود و بالفعل است ) (2
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 فراتر خود حدود از خودش تناقضات کنش دلیل به پیشاپیش (3

 7.(آینده)آورد می وجود به را ایآینده وضعیت امکان و رودمی

 چگونگی گاهنظر از سؤال هر به» است الزم که کندمی خاطرنشان همچنین لنین

وین پدیده در مسیر تک که ایناین شود، نگاه تاریخ در شدهشناخته ایپدیده آمدن پدید

نون باید ببینیم که اک تحول این تغییر و منظر از مراحل اصلی عبور کرده و کدام از خود

 8«.به چه چیزی تبدیل شده است

 توانیمیم هستیم، لنین اجتماعی دیالکتیک اساسی عناصر تبیینازآنجاکه درصدد 

 هایایده پرتو در( طبیعی یمندخیتار مقابل در) اجتماعی یمندخیتار را از زیر تعریف

 .کنیم بندیصورت فوق

 طی که است اییکپارچه و واحد زمانیِ تکوین منسجم فرایند ،اجتماعی یمندخیتار

 :مردم از جدید نسل هر آن

 که اجتماعی طبیعی-عینی جهان در را خاصی یاولیه یلحظه (1

 کند؛می برای خودش پیدا است، شده ایجاد قبل هاینسل دستبه

ساختارهای  در خود نظری و عملی تکامل طریق از را جهان آن (2

 کند؛می ادغام اشمادی ایدئال و

 طریق از را کنونی جهان بیرونی، و درونی تناقضات تأثیر تحت  (3

 ؛دهدمی تغییر( پراکسیس) اجتماعی یکنندهدگرگون فعالیت

سابقِ  هایوضعیت «ردهای» هم که آفریندمی جدیدی دنیای  (4

 ساختارها، گیری روابط،شکل باعث هم و کندمی حفظ را( گذشته) هستی

بالً ق شود کههایی میموقعیت و نیازها ها،ایده فعالیت، اشکال ها،ویژگی اشیا،

 (؛ وآیندهنداشتند ) وجود

 کند.را به نسل بعدی منتقل می جدیدسپس این دنیای  (5

 دیالکتیک مقابل برای مثال در) مارکسیستی اجتماعی دیالکتیکجاکه ازآن

-اعیاجتم هایپدیده به انتزاعی بلکه تفکر به نه ( اصوالًف. هگل ایدئالیستی گ. و.

 مامیانض گراییتاریخ اصل به «دیالکتیک اساسی اصل» پردازد،می انضمامی تاریخی

طابق م پروراندند و به کار گرفتند. لیتفصبهشود که مارکس، انگلس و لنین می تبدیل
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 «خودیخودبه» «عام» قوانین منظر برخی از نه باید را اجتماعی هایپدیده اصل، این با

 و جااین در تجربی طوربه که انضمامیامور  مثابهبه هاآن تاریخی بودگیخاص در بلکه
 یمفراتر رو انضمامی امر از توانیممی صورت این در تنها .کرد بررسی ،دارند وجود اکنون

 این ،عالوهبه .برسیم ،اجتماعی بندیشکل یمقوله به مثال برای انتزاعی، سطح به و

 اب دیالکتیکی وحدت در همواره کند،گذر می انتزاعی امر به انضمامی امر ازپژوهش که 

 در .گیردمی انجام امر انضمامی به انتزاعی امر از صعود روش یعنی مخالف روش

 یگریکد در انزوا از تواننمی امر انضمامی و انتزاعی امر ، بهراستین دیالکتیک چارچوب
 .برد کار به از هم ها را جداو آن اندیشید

 رد محقق یبه اندیشه دهیجهت است برای روشی انضمامی، تاریخی تحلیل روش

 وش،ر این طریق از (.اجتماعی یپدیده یک) تحقیق موضوع خاص مسیر تکوین با رابطه

 رد .کرد درک اجتماعی ارگانیسم کل با آن یرابطه و یمندخیتار در را پدیده توانمی

 ،(شودمی اطالق روسیه خاص شرایط مورد در کهگونه )آن لنین ویژهبه و مارکس آثار

 زمرهرو زندگی به پرداختن از تحقیق حرکت معنای به انضمامی تاریخی تحلیل اصل

 و/یا فرهنگی سیاسی اجتماعی، ساختارها در یک موقعیت اقتصادی، درک به( تکین)

، گنجاندن این تحلیل در تیدرنها( و جزئیمشخص و مشخص در کشوری خاص )

 ( است.کلی، عامی اجتماعی )بندشکلی تولید غالب و چارچوب شیوه

 لی،ک و مشخص تکین، خاصِ امر تاریخی دیالکتیک این کاربرد دادن نشان برای

 این .نوشممیرا  چاییک برند انگلیسی )دیلمه(  کنید من فرض: آوریممی را زیر مثال

 واقعیت آن دیگر طرف در که هستی سطح هستی و پدیداریِ سپهر است، پدیده یک

دهد؛ به این معنا می بودنی ی روزمره اجازهپدیده این به که است تریدیگر و عمیق

ن طریق آ از که چای دارد وجود «پنهان» المللیبین نوشیدنم تجارت چای پشت که در

 روسیه به آنجا از شود،می بندیبسته بریتانیا یابد، درپرورش می هند یا سریالنکا در

 خاتمه کنم، این فرایندمی خرید از آنمعموالً  که فروشگاهی همان در و شودمی صادر

 با که ییکاال تولید یتوسعه برای کل المللبین تجارت بینیم،می که طورهمان .یابدمی

 ایهرویه و شرایط این اگر .است اساسی شود،می تعیین داریسرمایه تولید یشیوه

 نهروزاچای  نوشیدن یپدیده از صحبت بودند، شکل نگرفته تاریخیطور به وجودی

 شودیم آشکار زمانی تنها( پدیده) من چای ی نوشیدنمندخیتار بنابراین، .امکان نداشت
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 ینا که( ذات) فعالیت انسانی مختلف اشکال- پدیده این خود امکان یمندخیتار که

 .کنم تثبیت و را شناسایی -است وابسته هاآن به پدیده

ها انضمامی آن هایجابجایی در را تاریخی ارجاعات یزنجیره این ،حالنیدرع

 نوانعبه چای خود چای، نوشیدن فرایند یمندخی: تارنامتناهی دانست باًیتقر توانمی

لی الملبین بازار این که داریسرمایه رسیده، دست من به آن طریق از که بازاری گیاه،

 و چای هایفنجان کنم،هزینه می چای خرید برای که پولی را به وجود آورده است،

 ،آب منبع حتی وگاز اجاق شکر، قوری، قاشق، اند،شده درست آن از که ایجنس چینی

 .قاشق و فنجان شستن برای تیدرنهاو  چای آپارتمانم برای به آب رساندن

 را«( پیدایشی-هستی)»تاریخی  مراحل از تعدادی من شخصی نوشیدن چای اما

 .تگرف نادیده را هاتوان آننمی ی انضمامیپدیده این یمطالعه در که کندمی طی نیز

 هک گرفتم یاد سپس کردند، درست چای من برای مادربزرگم و مادر زمانی مثال، برای

 را خودش تاریخ خاصی آموزش یدورهعنوان به نیز این و) دهم انجام را کار این خودم

 .داد خواهیم آموزش هایماننوه و فرزندان به ازدواج، من و همسرم از پس ؛(دارد

این  .ودشمی آشکار ارپدید و ذات دیالکتیک دیگر، چیزهای مانند اینجا در بنابراین،

 بافتار در آن وریدرک غوطه ینحوه و پدیده خود یمندخیتار طریق از ]دیالکتیک[

 یرابطه این بازسازی با فقط این، بر عالوه .شودمی انضمامیِ تمامیت، منتقل

 بافتار در چای نوشیدن) خاص ، امر(من چای میهمانی)امر انضمامی  بین ماندگاردرون

، (جهانی داریسرمایه بازار نظام در چای نوشیدن شمول) امر کلی و( روسیه واقعیت

  اینمشخصِ منطق به درک» یعنی انضمامی برسیم، یپدیده این درکی از به توانیممی

 1.«مشخص موضوع

 

 اصل تمامیت
 هایدیدهپ گرفتن نظر در به نیاز با ماتریالیستی دیالکتیک بعدیِ ضروری عنصر

 سایر با سوکی از متقابل یدر رابطه ذاتاً هاییمثابه پدیدهبه انضمامی اجتماعی

 عنا،م این به .مرتبط است طبیعت با دیگر سوی از و غیره و نهادها فرایندهای اجتماعی،

 ژنتیکی و سازنده عنصریاست؛  کارکردی هم و ساختاری هم اجتماعی یپدیده هر
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– منسجم کلی از( کندمی ها را ایجادآن و شودمی ایجاد دیگر هایپدیده با یعنی)

 درون اندرکنشدر حال  باید را اجتماعی هایپدیده تمام بنابراین، .است -تمامیت
 :دارد وجود یکدیگر با مرتبط اصل دو اینجا کرد. در بررسی تمامیت

 اجتماعی یپدیده هر آن در که( اندرکنش)تمام و کمال  متقابل ارتباط اصل

 شود:می گرفته نظر در گونهنیا

 ی اندرکنش؛نتیجه (1

 با هم؛ اندرکنشدر  عناصر از متشکل نظامی  (2

 ها؛پدیده سایر اندرکنش با هایسویه از یکی  (3

 .هاپدیده ها واندرکنش سایر پویای علت و (4

 یپدیده هر ماتریالیستی، دیالکتیک اصل یا( کلیت) تمامیت اصل اساس بر

 هگرفت نظر در -جامعه اجتماعی، نظام- ارگانیک کل از ناپذیریجدایی بخش اجتماعی

 .شودیم

 سوکی از (Totalität ،Gesamtheit ،Integrität) کلیت و تمامیت

 شیء،) نظام یک عناصر تمام کارکردیِ و ساختاری ارگانیکِ وحدت درونی و ایمجموعه

 حفظ را خود بودگیخاص بخش هر آن در که است( دولت/وضعیت شخصیت، فرآیند،

 ی کیفیاتگیرد که به مجموع سادهکند و کیفیات جدید و اضافی از تمامیت میمی

 بودن ملکا بیرونی، جامعیت همچنین شامل ،دیگر سوی از تقلیل نیستند.عناصر قابل
 جهان درونی وحدت ،نظام است عناصر تمام شناختیِغایت-علّی یوستگیپهمبه و

 .اجتماعی و انسانی

 اساسی اهمیت یدرباره را خود شناختیروش هایایده لوکاچ که معناست همین به

کامالً  علم» مارکس که نویسدمی او .کندمی مطرح شناخت برای تمامیت یمقوله

 19داد. بسط و گسترش «تمامیت گاهنظر» اساس بر را[« تاریخ علم] جدیدی

 .کندیم تعیین نیز را خود سوژه بلکه دانش یتنها ابژهنه تمامیت ی، مقولهحالنیباا
 زیرکانه، یا لوحانهساده ناخودآگاه، یا آگاهانه را اجتماعی هایپدیده بورژوایی تفکر

ود؛ شنمی منتهی تمامیت به فرد از راهی هیچ .کندمی قضاوت فردی منظر از پیوسته
موارد  بیشتر جزئی، در هایحوزه از هاییجنبه به که هست ایجاده حالت، بهترین در

 خاص ره و انتزاعی به قوانین یا بافتار، هرگونه از عاری «امور واقع» صرف، هاییپاره
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ده کننوضع یسوژه که وضع کرد توانمی صورتی در را فقط یک ابژه تمامیت .بردمی
 ورتص تمامیت را ابژه باید بفهمد، را خودش خواهدمی سوژه اگر و باشد؛ تمامیت خودش

 11.دهند نشان را تمام و کمال گاهنظر این توانندیم طبقات فقط مدرن یجامعه در .کند
عنوان هب جامعه با رابطه: یعنی انضمامی پس تحلیل» که کندیم بیان ادامه در لوکاچ

 زمان هر در هاای که انسانآگاهی شود، برقرار رابطه این که زمانی تنها زیرا .کل یک

 12.«شودمی پدیدار اشذاتی هایویژگی تمام با وجود خویش دارند، از معینی

 اصل با را مارکسیستی دیالکتیک در تمامیت اصل یدرستبه مارکوزه هربرت

 بقط دیالکتیکی روش ،رونیازا» نویسد:وقتی می کندمی مرتبط تاریخی بودگیخاص

ر امو ها،پدیده که است این واقعیت .«است شده تبدیل تاریخی روشی به خود ماهیت

 از معینی اجزای و اندشده تعبیه تریگسترده هاینظام و ساختارها در چیزها و واقع

 تریتردهگس انضمامی تاریخی بافتار از بخشی خود ینوبهبه که دهندمی تشکیل را کل

 رارق دیالکتیکی تحلیل معرض در توانمی امر واقع را هرگونه: »کندمی تأیید او .است

 و شوندمی منتهی تاریخی-اجتماعی فرایند ساختار به هاتحلیل این یهمه اما ...داد 

 امور واقع را دیالکتیک، .است تحلیل ی امور واقع مورددهند که آن سازندهنشان می

 13.«کرد جدا آن از توانرا نمی هاآن که گیرددر نظر می معینی تاریخی عناصر تمامیت

 هایاتحادیه راجع به دیگر بار» عنوان با 1121 یژانویه در ایمقاله در لنین

 ارینبوخ که- «ساحتی بودنآسیب تک» یدرباره را بوخارین نیکالی افکار ،«کارگری

 برای ابزاری هم و است یاشهیش ایاستوانه هم که داد نشان مثال لیوان با را آن

 :نویسدمی او ترتیببدین. بخشدتکامل میبا نگاه انتقادی  -نوشیدن

 دو این از بیش اما .است نوشیدنی ظرف هم و ایشیشه یاستوانه هممطمئناً  لیوان
 و «هاواسطه»از  نامتناهی تعداد ها،آن از نامتناهی تعداد دارد؛ وجه یا صفت ویژگی،
 آن زا توانمی که است سنگینی شیء لیوان .دارد وجود جهان یبقیه با متقابل روابط

 یئیش ای گیریپروانه برای ظرفی ،پیمانهعنوان به توانمی کرد؛ استفاده پرتابهعنوان به
، آن ایجنس شیشه به اصالً ربطی هااین و باشد هنری طراحی یا حکاکی با ارزشمند

 د.غیره ندار و نه یا است ایاستوانه استفاده کرد یا نه، نوشیدن برای توانمی اینکه
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 یاهمیت هیچ داشتم، نیاز لیوانی به نوشیدن همین لحظه برای اگر عالوه بر این،
از شیشه ساخته شده یا نه؛ آنچه  واقعاًای باشد و که این لیوان چقدر استوانه نداشت

 نوشیدن هنگام که چیزی یا دارد وجود ته لیوان سوراخی آیا اهمیت دارد این است که
اما اگر برای نوشیدن به لیوان نیاز نداشتم بلکه برای  .غیره و زخمی کند را هایملب

بدون ته  الًاصای به کار آن بیاید، لیوانی با ته شکسته یا ی شیشههدفی که هر استوانه
 کرد.نیز کفایت می

 قیقیح دانش خواهیممی اگر ،اوالً که جلوتر برویم. کندمی ایجاب دیالکتیکی منطق
بنگریم و  را آن «هایواسطه» و ارتباطات وجوه، تمام باید باشیم، داشته یک ابژه از

 ،میابیستد آن بهکامالً  باشیم امیدوار توانیمنمی هرگز که است چیزی این .کنیم بررسی
 دوم، منطق .است جمود اندیشه و اشتباهات برابر در سپر محافظی جامعیت، یقاعده اما

که هگل  ونهگ)آن «خودانگیختگی» تغییر و ،تکامل در ابژه که کندمی ایجاب دیالکتیکی
له لیوان بالفاص مانند ایابژه مورد در موضوع این .گرفته شود آن در نظر (گویدگاهی می

 و کاربرد هدف، یدرباره ژهیوبه امر این و است سیالن در نیز آن اما شود،نمی آشکار
 شامل دبای یک ابژه از کاملی «تعریف» سوم، .کندصدق می پیرامون دنیای با آن ارتباط

 باطارت عملیِ شاخصعنوان به هم و حقیقت معیارعنوان به هم باشد، انسان یتجربه کل
 میشهه حقیقت» که است بر این باور دیالکتیکی منطق چهارم، .انسان هایخواسته با آن

 14.«نیست انتزاعی هرگز انضمامی است و
 :نویسدمی لنین استدالل این شرح در مارکوزه

وارد  باید انسانی عمل کل» که دیگویم آب لیوان مثال به اشاشاره در لنین
 اقعیتو هر .شودمی منحل آب لیوان مستقلِ عینیت ،بیترتنیابه؛ «شود ابژه "تعریف"
 معرض در تواناست، می اجتماعی فرایند تخاصمات تأثیر تحت که جایی تا تنها را

 15داد. قرار دیالکتیکی تحلیل

 

  



  

 
 

 درباب دیالکتیک لنین تأمالتی 11

 اصل بازتاب/ بازنمایی

 یک درون اجتماعی هایپدیده بین اندرکنش مفهوم خود از که بعدی ضروری اصل

 نظامی گشودهعنوان به اجتماعی یپدیده یک که است این شود،می ناشی تمامیت

 دیگری یدهپدی تأثیر به معین ایبه شیوه که چیزی نظر گرفته شود، یعنی در( بازتابی)

 معین، حاالت یا هاویژگی در مناسب تغییرات طریق از و دهدمی نشان واکنش

 ییبازنما خود درونی یا شناختیریخت ساختارهای در تأثیرگذار را یهای پدیدهویژگی

 .کندمی (بازتولید)

 اصل ینا اجتماعی، هستی( لنینیستی)ازجمله  مارکسیستیِ دیالکتیک در ،عالوهبه

 .کنددهد و بازنمایی میمی آگاهی هستی را بازتاب: دارد مشخصی و خاص معنای

 -یدرباره–به  بیشتر ما اًتینها یعنی «است هستی بازتاب آگاهی» شناختیِهستی موضع

 م،کنیمی زندگی شرایطی چه که دراین کنیم، بهمی است فکر کرده احاطه را ما آنچه

 استفاده چیزهایی چه از شویم،می رابطه وارد کسی چه با ،میدهیمی انجام کارچه

 ت.ماس خود وجود همیشه شکلی هر به ما آگاهی موضوع ،گریدعبارتبه .غیره و کنیممی

 هرگز [das Bewusstseinآگاهی ]» :گویندمی همین را قاًیدق انگلس و مارکس

 هاانسان هستی و باشد [das bewusste Sein] آگاه هستیِ جز چیزی تواندنمی

 16«.هاستآن زندگی بالفعل فرایند

 ستیه یحوزه در بازتاب دیالکتیکی اصل شناختیِهستی یجنبه آنچه گفته شد،

 «یقاعده» سه قالب در توانمی را اصل این شناختیِروش یجنبه. است اجتماعی

 :داد نشان هم با مرتبط

 سازوکار است الزم همیشه خاص، اجتماعی یپدیده یک یمطالعه در. 1 یقاعده

 وجود توصیف شد، شناسایی شود. شرایط طبق ترشیپ که آگاهی محتوای تعیین عامِ

 لنین. را لحاظ کرد ماتریالیستیخط  باید فوق، یقاعده اجرای هنگام. 2 یقاعده

 :نویسدمی

 ادیم واقعیت که در مردمی ی بالفعلرابطه یعنی .شودمی تعیین هستی با تفکر
 بلکه نیست، اولیه آگاهی این .دیگری ها چیزآن آگاهی است و زیچکی دارند وجود

 تعیین مردم مادیِ زیستن شرایط یهمه و جامعه موجودواقعاً  نظام با و است مشروط
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 بدون دارند، وجودواقعاً  که طورهمان را بالفعل اجتماعی روابط بتوانیم باید .شودمی
و  قاًیدق مردم، هایایده با دارند و هاآن از که مردم تصوری با هاآن گرفتن اشتباه

 17کنیم. مطالعه یدرستبه
ندگی ز از فرایند شناختیهستی وجه دو شناختی بینروش ازنظر است الزم بنابراین،

 رفک هاآن یدرباره مردم آنچه و موجود واقعاً روابط: شویم قائل تمایزوضوح بهبالفعل 

 .کنندمی

 و ذات دیالکتیک باید بازنمایی، هایسازوکار چارچوب درون ،تی. درنها3 یقاعده

 ی که دراهگونبه ماتریالیستی دیالکتیک کاربست اصل یعنی گرفت، نظر در را ارپدید

 هر پس شود: ذاتی در محسوب ذاتو هم  ارپدید هم ای یکسانابژه آن چارچوب

 تاریخی-اجتماعی عمل از شکل آن یا این یعنی دارد، وجود اجتماعی زندگی یپدیده

 خاص و جزئی، اجرای اجتماعی ارپدید این شودمی معلوم که انسانی مشخص فعالیت یا

 18.«است عملیذاتاً  اجتماعی زندگی» ،رفتههمیرو .است آن

 

 ی آگاهینیبشیپ سازوکار
 بازتاب و بازنمایی فرایند تثبیت خود کنیم،می صحبت دیالکتیک یدربارهجاکه ازآن

 متضادِ فرایند متضمن لزوماً اجتماعی آگاهی ساختارهای و محتوا در اجتماعی هستی

 ار فرایند دو این .است اجتماعی هستی ساختارهای و محتوا بر اجتماعی آگاهی تأثیر

 بتصح آن از «دیالکتیک ذاتِ/هسته»هنگام تعریف  لنین که وحدتی در باید همیشه

 نیسملنی و مارکسیسم کنندگانمبتذل از بسیاری متأسفانه .گرفت نظر کرد، درمی

 آن بر کردند، تمرکز بازتاب اصل بر تنها( متافیزیکی یعنی) سویهیک و جزمی طوربه

و  سمیالیماتر در لنین که آگاهی شناختیِمعرفت و شناختیهستی مفهوم
 یسازوکار به ی اواندیشه از خامی قرائت چنین در و داد ارائه سمیسیتیوکریامپر

 شد.ای فروکاسته میبازتاب آینه یا «عکاسی» منفعالنه،

 مامیانض شناختیجامعه و تاریخی آثار ژهیوبه و فلسفی هایدفترچه اگر ،نیباوجودا

یکی ضروری دیالکت ازنظر متضادِ فرایند لنین ،برعکس که بینیمبگیریم، می نظررا در  او

ضمن در  آگاهی توسط جهان یآفرینش فعاالنه - ردیگیمدر نظر  اول یوهله دررا 
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 آگاهی»: نویسدمی رک کامالً لنین نظر گرفتن نقش خود بازتاب بازنمایانه )منفعل(.
 آگاهی 11«.کندمی خلق و ایجاد را آن بلکه دهد،می بازتاب را عینی جهانتنها نه انسان

 است؛ یانعکاس-ی، عامدانهبازتاب-دستانهشیپ منفعل،-فعال ذهنی فعل یک همیشه بشر

 «هستی بر آگاهی معکوسِ تأثیر» انتزاعیِ به امر فعالیت آن یدرونیِ لحظه محتوای

 .یابدتقلیل نمی

 شکیببله، : آوریم تا متقاعد شویمروزمره روی  زندگی به کافیست ،سوکی از

 و جاک کسی، چه با چگونه، شود کهمی« پر»و  تعیینبا این مسائل  ما آگاهی محتوای

 دیگر، از سوی اما .میکنیم زندگی این جهان و با چه روابطی در چیزهایی چه میان در

 خشبرضایت وجود را زندگی ما ممکن است این ینحوه بر تأمل مثالً و این وجود درک با

 مکنم هستی، شکل بهترین یدرباره( «هادئالیا») هایمانایده با مطابق سپس ندانیم.

 یهرابط مثال، برای) کنیم دگرگون یا داده تغییر را خود ی کنونیروزمره زندگی است

 .(میدهانجام  تعمیرات یا کنیم ازدواج ،میدارنگهگربه  دهیم، تغییر همکاران را با خود

 و پیشرو آگاهی را آن 3آنوخین پیتر که کنیممی صحبت چیزی مورد در اینجا در

 نتزیفا یا تخیل آنچه و( «جاماندهبه»افتاده، آگاهی عقب برخالف) نامدمی دستانهپیش

 باغل مردم امروزه .نام دارد بینیپیش علمی، تحقیقات با ارتباط در و شودیمنامیده 

 ینا اما .رندیگیمبه سخره  است، کرده مطرح انگلس که را علمی سوسیالیسم مفهوم

 بینییشپ نه) آینده اندازچشم که معناست این به فقط که- علمی سوسیالیسم از مفهوم

 بلکه نیست، ترمطلوب اجتماعی ساختار یدرباره ما هایفانتزی بر مبتنی( چیزی چنین

روندهایی که در زمان حال متناقض موجود هستند و  آن علمی تحلیل اساس بر

همان چیزی است که در  قاًیدق -دهندهای ممکن را برای تکوین جامعه نشان میبدیل

 شود.ی و سیاسی لنین دیده میشناختجامعهو عمل  هانوشته

 

  

                                                      
3 Peter Anokhin 
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 تعریف دیالکتیک اجتماعی لنین
 هک )تمامیت( هست انضمامی اجتماعی و تاریخی دنیای یک فقط لنین، دیدگاه از

 و تناقضات در آنانضمامیت بررسی  با فقط و ماندگاری دارددرون تکاملمنطق 

 پویاییهمان  عینیاجتماعی  دیالکتیک بنابراین، .است درکقابل هایشپویایی
 منطقی یشیوه به نه که تناقضات درونی از آن تکامل است، خود جامعه ماندگاردرون

 .آیندمی به وجود تاریخی یشیوه به بلکه

 یمطالعه برای راهی ،علمی روش در مقام ماتریالیستی اجتماعی دیالکتیک
 :آن طریق از که است( آگاهی) ایدئال و( هستی) مادی اجتماعی هایپدیده

 (شناختیهستی)ازلحاظ  موجود واقعی بیرونی و درونی تناقضات (1
 به هاآن نهادهم که شوندمی شناسایی تجربی پژوهش طریق از هاپدیده در

 (انقالب) کیفیازنظر  هم و( تطور) یکمّازنظر  هم ابژه تحول و تغییر

 انجامد؛می

( طبقاتی اول یدرجه در) تناقضات و تضادها این یمبارزه تحلیل (2

 ود،وج وقوع، یعنی کند،می آشکار اجتماعی را هایپدیده خود تاریخیِ پویایی

 ؛(دیگری وضعیت گذر به) هاآن مرگ و عملکرد

 روندهایی و هاها، لحظهآن نطفه ،مرگ به وجود از گذار در توانمی (3

 وضعیت ظهور به و کنندمی ویران درون از را کنونی وضعیت که دید را

 فئودالیسم «یبدنه» در داریسرمایه هاینطفه)مثالً  شوندمی منجر جدیدی

 داریغیرسرمایه روابط مدرن شکل یا پانزدهم؛ تا چهاردهم قرون در اروپایی

 واهدخ منتهی سوسیالیسم به که جهانی داریسرمایه ساختار در غیرکاالیی و

 شد؛

 بینانه با پایه و اساسواقع هایبینیپیش انجام به قادر بنابراین (4

 راراستق برای هاییبدیل مورد در( «بصیرت» و «نگریآینده» برخالف) علمی

 هستیم؛ ی دورترآیندههم  و نزدیک بسیار یآینده هم در
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 وان بهتمی مبنای علم بر بینیپیش و علمی لیوتحلهیتجز طریق از (5

 (داریسرمایه با رابطه در) ویرانگر هم: ها دست زدبا آن متناظر اجتماعی عمل

 .خالقه هم و

 علمی که) مارکسیسم در 4رایت لیناو اریک که است چیزی همان این امر

 وظایف .خواندیم اجتماعی بخش انتقادیرهایی کارکرد( شودمی شناخته بخشییرها
 جهانی نقد و مندنظام یابیمشکل تشریح( 1)»: ازاند عبارت بخشییرها علم این اساسی

 اولین .ی دگرگونینظریه( پروراندن 3)بادوام؛ و  هایتصور بدیل( 2)که وجود دارد؛ 

نیم؛ ک ترک کنیم،می زندگی آن در که را دنیایی خواهیممی چرا که گویدمی ما به مورد

 از چگونه گوید کهمی ما به سومی و برویم؛ کجا به خواهیممی که گویدمی ما به دومی
 29«.برسیم آنجا به اینجا

 

 دیالکتیکی یلنینیست-یمارکسیست یفلسفه اندازهایچشم

 نیمعی دوران اجتماعیِ یفلسفه و نظریه( آن اشکال یهمه در) مارکسیسمازآنجاکه 

 یابژهعنوان )به آن به فوق اصول یهمه پس ،معنوی و اجتماعی ایپدیده یعنی است،
 کرد یمخواه سعی بنابراین. هستند پذیراطالق( مارکسیستی انضمامی تاریخی پژوهش

 و یسممارکس خود تاریخی تحلیل برای را ماتریالیستی دیالکتیک اصول از این برخی
 .ببریم کار به لنینیسم

 آن انضمامی تاریخی محتوایازنظر  مارکس تاریخی-اجتماعی دیالکتیکدرواقع 

 شناختیروش هایرویه از تاریخی محتوای آن به بود. در اشاره محدود و ویرانگر ،منفی

 طریق زا که تاریخی مطالب یدرباره بلکه گوییم،نمی سخن دیالکتیکی منطق صوریِ

 تحلیل که است این ی مهمکنیم. نکتهمی صحبت شود،می مطالعه دیالکتیکی ابزارهای

 .رسدمی پایان به پرولتاریا دیکتاتوری ضرورت نظریِ توجیه با مارکس ماهوی

. عملی هبلک ،نظریتنها نه - کندمی کار متفاوتیکامالً  مصالح با پیشاپیش لنین

 :دهدمی شرح چنین را تمایز این بوخارین

                                                      
4 Erik O. Wright 
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را  اجتماعی هایپدیده یمطالعه هایروش نظام اگر دیگویملنین  (1

 ممارکسیس در که شناسیروش آن ابزار، آن» کنیم، درک مارکسیسم طریق از

ی آموزه شناسیروش لنینیسم که ماندپس تردیدی نمی است، نهفته

 ،نظر این از برعکس، کند.مارکسیستی را اصالح یا در آن تجدیدنظر نمی

 انگلس و مارکس خود که است مارکسیسمی به کامل بازگشت لنینیسم

 21«.اندکرده بندیصورت

 یدرباره معین هاییایده مارکسیسم، از ما منظور اگر ،حالنیباا  (2

 است واضحکامالً » صورت این در است، انضمامی تاریخی اجتماعی هایپدیده

 ارکسم مارکسیسم از ترگسترده بسیار ایلنینیستی دامنه مارکسیسمِ که

ای مجموعه ،[مارکس در] موجود قبالً هایایده مجموع به زیرا چرا؟. دارد

 کامالً هاییپدیده تحلیل یجهی[ درنتلنین در] انضمامی قضایای از جدید

 مشروط، مفهوم این به. شد اضافه جدیدی کامالً تاریخی جدید و گروه

 22«.رودمی فراتر مارکسیسم مرزهای از که است اینتیجه لنینیسم

 ریهنظ از ترکیبی» ارائه داده، ما به لنین مارکسیسم آنچه ،عالوهبه (3

 کار از ترکیبی... است  پیروزمند و در حال مبارزه کارگر یطبقه عملِ و

تر اخیر به نظر من از همه مهم موضوع و کارگر، یطبقه خالق و ویرانگر

 23«.است

 ادانتق از مارکسیسم، تاریخی اندازهایچشم گرفتن نظر در این منطقِ تعمیم با

 یجامعه ایجاد و داریسرمایه عملی نابودی تا( مارکس) داریسرمایه از ویرانگرش

ازآنجاکه  .بکنیم ار زیر بینیپیش باید کمونیستی، ی بالفعلندهیآ و( لنین) سوسیالیستی

 ممارکسیس مرزهای از» پیشاپیش( شناختیروش نه و) آن ماهویی جنبه در لنینیسم

 تریرادیکال حتی گام نیازمند کمونیسم آتی و جدید دوران ،«رودمی فراتر کالسیک

 :برای اینکه چرا؟. برد خواهد فراتر لنینیسم حدود از را آن که است

 برای آماده هایدستورالعمل از ایمجموعه ماتریالیستی دیالکتیک (1

 حرکت بلکه نیست، منجمد مقوالت از نظامی یا زندگی موارد یهمه

 .است آن تحقیق خاص خود موضوع دنبالبه  محقق یاندیشه
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 هورظ لنین برای مثالً) کند تغییر مطالعه یخود ابژه اگر بنابراین،  (2

 مارکس نزد که ایمرحلهعنوان به امپریالیسم داری،سرمایه از جدیدی شکل

 آن در این ابژه که شود ایجاد جدیدی بافتار اگر همچنین و( بود ناشناخته

 آن تحقیق روش پس دارد، آن با متقابل جامعی ارتباط و کندمی عمل
 با محقق که است دلیل این واقعیت به روش یدگرگون این .شودمی دگرگون

 تغییرات، این یهمه باید لزوماً خود یمطالعه خاص یابژه از پیروی

ی ابژه با را همراه جدید بافتارهای و شرایط جدید، هایویژگی مشخصات و

 .بگیرد نظر در متغیری تاریخی ازنظر

 تیشناخروشازنظر  لنینیسم نویسدمی که کندمی اشتباه بوخارین بنابراین،

 و ظرین کاربردعنوان به لنینیسم خیر، .است «مارکس مارکسیسم به کامل بازگشت»

 ترشبسط و گس همچنین تاریخی انضمامی شرایط در ماتریالیستی دیالکتیک عملی
س پ کنیم،می صحبت مارکس به معینی بازگشت از اگر .است دیالکتیکی روش این

 سطحی اربسی با دیالکتیک که خود حزبی رفقای از گرفتن فاصله معنای به تنها لنین

 .بازگشت مارکس به بردند،می کار به را آن ناشیانه و آشنا بودند

 درک برای ،آینده کمونیستی یجامعه در رسدمی نظر به ها،این یهمه به توجه با

 آن ویماه هایجنبه در مارکسیستی یفلسفه از جدیدی کامالً شکل هستی، از فلسفی

 اب تقابل در این امر .بود خواهد موردنیاز آن بنیادی شناختیروش مبانی حفظ در عین

مانند  و پسامارکسیسم مائوئیسم، نئومارکسیسم، لنینیسم، مارکسیسم، مدرن اشکال

 :زیرا هاست،آن

 لتکام دیالکتیک لنین، مارکسیسم هم و مارکس مارکسیسم هم (1

 است این بر فرض بنابراین و هستند های متخاصممبارزه طریق از اجتماعی

 یرناپذآشتی شکل در اجتماعی تناقضات آینده، کمونیستی یجامعه در که

 ماند، آمیز باقی خواهنددر اشکال غیرتخاصم اگرچه شد، خواهند مغلوب هاآن

 بود؛ خواهد طبقهبی آینده یجامعه زیرا

 هایظامن لیوتحلهیتجزفقط  لنینیسم و هدف مارکسیسم کالسیک (2

 یهایروش از استفاده با طبقهبی یجامعه یمطالعه -است  طبقاتی متخاصم
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 طراحی طبقاتی اجتماعی ساختارهای و هاارگانیسم یمطالعه برای که

 است؛ غیرممکن اند، امریشده

 عوامل اجتماعی تکامل محرک نیروهای آینده، یجامعه در (3

 و شخصی عوامل اطالعات، فناوری خالقیت، آموزش، علم، مانند ناملموسی

 مرکزمت جوامعی تحلیل بر کالسیک مارکسیسم کهیدرحال بود، خواهند غیره

 مردم، و حیوانات عضالنی قدرت طبیعت،) فیزیکی عوامل هاآن در که است

 دارند؛اصلی را  نقش( مواد فناوری،

 را اداری وظایف فقط مرگ حالِ در جیتدربه دولت آینده، این در (4

 ماشینعنوان به دولت نقد و تحلیل هدف مارکسیسم و داد خواهد انجام

 است؛ دیگر یطبقه علیه ایطبقه سرکوبگر

( «رتضرو قلمرو») تاریخیشاپ با مارکسیسم کنونی و سابق اشکال (5

 و انسانی واقعی تاریخ آینده یجامعه کهیدرحال دارند، و هنوز داشته سروکار
 بیگانگی، های غیرانسانیت،بود. مقوله خواهد( «آزادی قلمرو») گراانسان

 یبارزهم موهوم، طبقاتی آگاهی ایدئولوژیک، نمود فتیشیسم، ازخودبیگانگی،

 ناییمع دیگر دارند، محوری نقش کالسیک مارکسیسم در که غیره و طبقاتی

 .داشت نخواهند

س پ "ضرورت قلمرو" با مبارزه مطمئناً: »نوشت یدرستبه مارکوزه دلیل، همین به

 ینب از تناقض و منفیت و یافت خواهد ادامه او "واقعی تاریخ"ی مرحله به انسان گذر از

 د،شده باش تبدیل مبارزه این آزاد یسوژه به جامعه که زمانی ،نیاوجودبا .رفت نخواهند

 اختارس تحمیل دلیل، همین به .گرفت خواهد انجام متفاوتیکامالً  اشکال به مبارزه این
 24«.نیست جایز بشریت یآینده تاریخ بر پیشاتاریخ دیالکتیکی

 الاشک کاسترو، فیدل و مین هوشی مائو، لنین، مارکس، مارکسیسم بنابراین،
 ونمدی را خود ظهورچراکه  هستند، اجتماعی انقالبی عمل و نظریه از گذرایی و تاریخی

 ناپدید آورده است وجود به را هاآن که شرایطی اگر .هستند تاریخی انضمامی شرایط
 یاجتماع وجود جدید شرایط با ارتباط مستقیمی دیگر اعمال و هانظریه این خود ،شود

 نخواهند داشت.
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 طوربه موضع این رفت؟ خواهد بین از یکلبه مارکسیسم که معناست بدان آیا

 که) مارکس یاین گزاره نویسدمی شود کهدیده می سارتر پل ژان کار در ضمنی

 را زندگی معنویِ و سیاسی اجتماعی، فرایندهای مادی، زندگی تولید یشیوه»

 («کندمی تعیین یطورکلبه

 که زمانی برویم تا فراتر آن از میتوانینمماند[ که  خواهد شواهد واقعی ]باقی
...  باشد نکرده رها کمبود یوغ از را انسان فنی، پیشرفت و اجتماعی روابط دگرگونی

 داشته زندگی وجود تولید از فراتر واقعی آزادی از ایحاشیه برای همه کهاینمحض به
 ما اما گیرد.ی آزادی جای آن را میو فلسفه رسدیممارکسیسم به پایان خود  باشد،
 ای آزادی این امکان دهد ما به که نداریم انضمامی یتجربه فکری و ابزار وسیله، هیچ
 25کنیم. درک را فلسفه این

 در ممارکسیس گیردمی فرض که کندمی اشتباه مورد این در سارتر رسدمی نظر به

 دارند مارکوزه حق و بوخارین ،حالنیباا .تمام خواهد کرد را خودش کمونیسم شرایط

 عنوانبه لنینیسم و کالسیک مارکسیسم تاریخیِ هایمحدودیت بر تأکید در

 به( مارکوزه) شناسیروش در هم و( بوخارین) محتوا در هم که مفهومی هایچارچوب

 سیلپتان انکار معنای به ،نیاوجودبا .اندوابسته پیشاتاریخ ساختارهای و خاص شرایط

 .نیست آینده تاریخ برای هاآن عملی و تبیینی-علمی

 ود به حداقل آینده در شناسیروش و اجتماعی علممثابه به مارکسیسم ما نظر به

 :یافت خواهد ادامه الزاماً همزیست شکل

 فیفلس-تاریخی و اقتصادی تاریخی، شناسیروش و نظریه قالب در (1

 موجود؛قبالً  طبقاتی متخاصم جوامع یمطالعه برای خاص علمی

 جامعه یمطالعه برای عام علمی شناسیروش و نظریه قالب در (2

 حقیقی تاریخ»و  پیشاطبقاتی دورانازجمله  ،تکامل مراحل تمام در بشری

 .کمونیسم: پساطبقاتی« بشریت

 مارکسیسم تاریخی تکاملی آینده اندازهایچشم به تأمالت این یهمه ،حالنیباا

 حتی و کشورها از بسیاری در مدرن شرایط به خاطر حاضر، حال در .شودیم مربوط

 غیرانسانی شرایط همچنین و- دارند وجود هنوز پیشاصنعتی جوامع که مناطقی کل
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 عمل و هینظر شکل از ترینمرتبط لنینیسم -پسااستعماری داریسرمایه با ایجادشده
 آن، اظرمتن ملی هایویژگی با که است لنینیسم دقیقاً و .است انقالبی مارکسیستی

 .بود خواهد نزدیک یآینده در جوامع این برای ایخالقانه و ویرانگر واقعی اندازچشم

 را( «لنینیسم-مارکسیسم» یجا)به لنین مارکسیسم اهمیت تواننمی نظر، این از

 و نظریه سازی لنینیستیِغنی و توسعه بافقط نه اهمیت این. گرفت کمدست

 علم به اسیسی و عملی بازگشت با بلکه مارکسیستی، اجتماعی دیالکتیک شناسیِروش

 یا «یعکاس» ،«بازتاب» مقابل در) دستانهپیش آگاهی و انسانی ابتکار مارکسیستیِ

 نمایندگی با) شخص زنده؛ و واقعی فعال یسوژه یک ارتباط دارد؛ (منفعل آگاهی

 تاریخ. خالقعنوان ( بهپرولتاریا
 اشکال یهمه» با مبارزه گیرد درقرار می اساس همین بر لنین هایفعالیت تمام

 منجر "خودانگیختگی" و "اکونومیسم" تاریخی، تقدیرگرایی گرایی که بهجزم

 با را "علمی" تاریخ عینیت، یبهانه به» که مارکسیسم از تفسیری هر با و «شوندمی

 رد .«کندمی خلط است، غایب شخص و شده نوشته پیش از آینده آن در که تاریخی

 مقابله فاسیرت این تمام با «تاریخی دیدگاه از مارکسیستی قتاًیحق درکی» با لنین پاسخ،

 26بازگرداند. مارکسیسم به را انقالبی روح و کرد

 

 سخن آخر

 عالوه بر) دیالکتیک از لنین درک که بگوییم توانیممی خود تحقیقات بندیجمع با

 یتموقع از انضمامی و کامل بینشی به معطوف( ی که مشخصاً بیان نشدهدیگر موارد

 .کندمی تعیین را لنین ماندگار موضوعیت که است مجموعه همین و است تاریخی

 - ستا تکامل و تغییر حال در دائماً تمامیتی دیدن لنین، دیالکتیک در چیز ترینمهم

 و انضمامی فرایند/ابژه پدیده، گنجاندن و ذات دیالکتیک ها،پدیده جهانی پیوند

 .کل این یمندخیتار و کل در مشخصی

 و آموزگار پیشکار، کارگاه، رئیس کارخانه، مدیر دهنده،سازمان دانشمند، هر

 آن گنجاندن طریق از پدیده هر پذیرانعطاف و ارگانیک یمالحظه این باید سیاستمدار

 هک طورهمان مالحظه، این از مثال ترینساده .بیاموزد لنین از یکپارچه را ساختاری در
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 شود،یم به سخره گرفته اغلب امروز که تحلیلی است، آب لیوان از لنین تحلیل ایم،دیده

 یکدیالکت از لنین ینسخه اساس بر بنابراین، .کنیم درک را آن درونی عمق آنکهبی

 هایهشیو بلکه کنیم، ایجاد علمی را مفاهیم و هاروشتنها نه توانیممی مارکسیستی،

 .تکامل بخشیم مختلف سطوح در توانیمرا نیز می مدیریتی

 اهگنظر»تنها نه لنین، عملی و اجتماعی دیالکتیک در چیز ترینمهم ،حالنیباا
 یوژهس بازگشت همه، از ترمهم بلکه ،انضمامی از موقعیت تاریخی تحلیل یا «تمامیت
 که ومد المللبین رهبران برخالف ،درواقع .است تاریخی و اجتماعی پراتیک به انقالبی

 در نینل دانستند،می عینیکامالً  اجتماعی فرایند یک را آتی سوسیالیستی انقالب

 کسیسممار به را اجتماعی وجود سوبژکتیوِ بُعد و سوژه خود اجتماعی-سیاسی دیالکتیک

 .بازگرداند

 راییتقدیرگ و «اتوماتیسم» گذاشتن کنار با لنین که است مهم بسیار ،جهیدرنت

 یتدرسچندان بهنهامروزه  که بخشید کارگری جنبش به چیزی دوم، المللبین رهبران

ای هبشری عادالن یندهیآی جامعه از تصویری: شودیمنامیده  اتوپیایی آگاهی یا اتوپیا

به  دبای بلکه آید،نمی وجود به انتزاعی «تاریخی ضرورت» دلیل به «خودیخودبه» که
 .هستند خودشان تاریخ خالقان هاآن زیرا ،شود خلق مردم خود دست
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