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متخصص در  نگ،یفلسفه در دانشگاه نانج اریدانش (Kaan Kangal) کان کانگال

انگلس است. کار او بر -مارکس یو پژوهش درباره کیزیمتاف ک،یهرمنوت ک،یالکتید

 دیوید یزهیجا ی( برندهMarx’s Bonn Notebooksبن مارکس ) هایدفتر یادداشت

ارات )انتش «عتیطب کیالکتیانگلس و د شیدریفر»اثر او  نیشد. آخر 9102 ازانوفیر

 ( است.9191 لان،یممک ویپالگر

*** 

 یست، به دلایلمعاصر، از مارکسیست و غیرمارکسدانشمندان و فیلسوفان طبیعی 

و  یفردریش انگلس، بنیانگذار ماتریالیسم دیالکتیک ،های مختلفمختلف و به مناسبت

 اند.سوسیالیسم علمی را تحسین کرده

، 0211ی نوبل شیمی در سال ی جایزه، برنده(Ilya Prigogine) ایلیا پریگوجین

ارل[ ]کرا ناپذیر ماتریالیسم جدایی مثابه بخشبهی تاریخ طبیعت ایده»نوشت که 

تحولات مدرن در علوم طبیعی .« دکرانگلس مطرح  تربیشمارکس، و با جزئیات 

ی یالکتیکی به بررسهای دهاست ماتریالیستفلسفی را مطرح کرده که مدت یمباحث

روی کار بر  مشغول 0771و  0711ی اند. هنگامی که انگلس در دههها پرداختهآن

گرایش آشکاری همزمان بود،  (Dialectics of Nature) دیالکتیک طبیعتکتاب 

 یدهای»و « درکبینی مکانیکی را رد میجهان»که  آوردسر بر میدر علوم طبیعی نیز 

تر در شدن آنچه که پیشآورد. انگلس به آشکارمی« تردیکطبیعت را نز تاریخی تکامل

علوم طبیعی زمان خود پنهان بود کمک کرد. از آن زمان تاکنون، علوم طبیعی با این 

توان دنیای فرآیندها و جهان مسیرها را با اصلاً چگونه می»رو هستند که وبهپرسش ر

ت گذاش جایبه خود از  بوده باشد، اما آنچه کهشاید کار انگلس کامل ن« هم پیوند داد؟

ت به بنس نماگیریک فلسفی ما از طبیعت و بهبود جهتهمچنان به پربارتر شدن در

 [0]کند.کمک می کنونیعلوم طبیعی 

ی خود بر اولین در مقدمه ،شناسزیست (J. B. S. Haldaneجی. بی. اس. هالدین )

ی نوشت که سهم انگلس در فلسفه 0292در  دیالکتیک طبیعتی انگلیسی نسخه

( Anti-Dohhring) آنتی دورینگخاطر کتاب به تربیشطبیعت و علوم طبیعی 
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 انگلس طبیعت دیالکتیک ،0291 یدهه در  تازگی، بهاین شناخته شده است. باوجود

 بودیم، آشناتر انگلس تفکر روش با اگر». شد منتشر و کشف است، ترجامعکتابی  که

 بود. اگرتر یافتهایشپال گذشته سال سی طی فیزیک مورد در ما هایایده تحولات

شخصه تا حدی از تر بود، بهشدهطور کلی شناختههای او در مورد داروینیسم بهگفته

 [9]«.یافتممی نجات  اغتشاش فکری

 یمقالهنظرات خود بر شناس، در دیرین (Stephen Jay Gould) ن جی گولدفاستی

 دیالکتیک طبیعتانگلس در مجموعه مقالات « نقش کار در گذر از میمون به انسان»

ی رفتهی پیشنظریهبا درنظر گرفتن نقش کار در قلب این دهد که انگلس توضیح می

ویژه جای گذاشته است. گولد بهبرای ما بهاین نظریه از « بیان درخشانی»، تکامل انسان

ار، ک برایدست انسان نه تنها عضوی »که  داشتتحت تأثیر این دیدگاه انگلس قرار 

تند تا ها یاد گرفکه انسانچنانهم کندانگلس استدلال می ..بلکه محصول کار نیز است.

ریسندگی،  کشاورزی،- های دیگریبر محیط مادی پیرامون خود مسلط شوند، مهارت

 [9]«نیز به شکار بدوی افزوده شد. -سفالگری، دریانوردی، هنر و علوم، قانون و سیاست

فرگشتی همدر گرو  کاملاً گولد در جای دیگری ادعا کرد که تمام تکاملات انسانی 

(coevolution) فرگشتی قرن نوزدهمی برای هم یمقالهبهترین »ژن است و -فرهنگ

شده  بیان 0711توجه سال شایان ی در مقالهانگلس ژن توسط فردریش -فرهنگ

 [4]«است

مارکسیست نبود،  ششناس تکاملی، اگرچه خود(، زیستErnst Mayrارنست مایر )

 فراوانی اشتراکات  انگیزیطرز حیرتشناسی بهدریافت که برداشت فلسفی وی از زیست

 مماتریالیس هایریشه» وی کوتاه ینوشته. دارد یدیالکتیک ماتریالیسم اصول با

 آدامز مارک از کوتاه حکایتی با (Roots of Dialectical Materialism) «یدیالکتیک

(Mark Adams )دچن با مصاحبه انجام برای که متحدهایالات اهل شناسیزیست مورخ 

( به اتحاد جماهیر Kirill M. Zavadsky) زاوادسکی. ام کریل جمله از دانشمندان

ر آیا ارنست مای»سد: پرشود. زواداسکی در طول مصاحبه مید، شروع میشوروی رفته بو

 «؟شناسیرا می

 «شناسم.بله، خیلی خوب هم می»آدامز: 



 ی رسول قنبریکان کانگال / ترجمه 4 

 «آیا او مارکسیست است؟»زاوادسکی: 

 «دانم، نه!تا جایی که می»آدامز: 

 «های او ماتریالیسم دیالکتیکی محض است.چقدر عجیب! زیرا نوشته»زاوادسکی: 

مایر که در ابتدا از اظهارات زاوادسکی متحیر شده بود، بعدها به این نتیجه رسید 

ماتریالیستی مانند فرآیندی بودن، -اصول دیالکتیکیبرخی که او درواقع طرفدار 

ین معلوم نیست که چگونه ا»پیوستگی جهانی، و تغییرات دائمی در طبیعت است. همبه

طور مستقل توسط تاریخ طبیعی و ماتریالیسم شان، بهتربیشتعداد اصول، و شاید 

بود از  برای مارکس و انگلس عبارت یاند... ماتریالسم دیالکتیکآمدهدست دیالکتیکی به

 اصالت فیزیکمکتب ی اول با از بین بردن هوهلی عمومی طبیعت. این امر در فلسفه

(physicalism( و مکتب دکارت )Cartesianism.حاصل شد ).. ها و ویژگی لازم است

 شناسی توسعه یابد تا در نهایتمانند فیزیک و زیست« بُعدیتک»اصول مختلف علوم 

نسبت به تمامی علوم داوری  ی طبیعت ساخته شود، کهی جامع دربارهیک فلسفه

 [5].ای داشته باشدمنصفانه

شناس دان و چینشیمیزیست( Joseph Needham) ترتیب، جوزف نیدامهمینبه

توجه « طور کامل دیالکتیکی استطبیعت به»انگلس مبنی بر این که  باورانگلیسی، به 

 :سوق داد موارد زیردرستی دیالکتیک خود را علیه داشت و انگلس به

های ایستای دانشمندان معاصرش، که آمادگی مواجهه با برداشت

ها روبرو شود، و خواست با آنانبوه تناقضاتی را نداشتند که علم می

ری ناپذیر و تمایزات آشکادانستند که طبیعت پر از تضادهای آشتینمی

شوند. قوانین ح بالاتر با همدیگر سازگار میسطهای ارگاناست که در 

نفی، همه به  مشهور تبدیل کمیت به کیفیت، وحدت اضداد، و نفیِ

 [1]اند.ای رایج در تفکر علمی تبدیل شدهاندیشه

خاطر مخالفت (، فیلسوف علم اهل آرژانتین، بهMario Bungeه )گماریو بون

ه چه در ملأ گدیالکتیکی انگلس مشهور است. بون شدیدش با دیالکتیک و ماتریالیسم

اش با فیلسوف کرد. در رویاروییدر خلوت، موضع خود را پنهان نمی عام و چه

ی قدیمی ( مسئلهBonifaty M. Kedrovمارکسیست شوروی، بونیفاتی ام. کدروف )

( ... ما را Mircea Malitzaریاضیدان کاربردی میرچا مالیتزا ). »شددیالکتیک مطرح 
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ای در آپارتمان خود دعوت کرد. (، کدروف و دیگران به جلسهTarskiهمراه تارسکی )به

کتیک را لوقتی به کدروف گفتم که یکی از اختلافات من با مارکسیسم این است که دیا

نگران نباش رفیق بونگه، چرا که مارکس در »کنم، کدروف با کنایه پاسخ داد: رد می

، بونگه از برخی اینوجودبا [1]«برد.کتاب کاپیتال خود فقط شش بار از دیالکتیک نام می

به ما  دیالکتیک»ی مارکسیستی را تأیید کرد، چرا که اعتراف کرد جهات اعتبار فلسفه

که به سکون اعتماد نکنیم، زیرا ممکن است مبارزه را پنهان کند، و تعادل آموخته است 

نیز ممکن است ناپایدار باشد. همچنین به ما آموخته است که تمام منازعات بد نیستند: 

پذیرش قابل یهسته» [7]«برخی ممکن است منجر به چیزهای جدید و بهتری شوند.

تغییر  ( هر چیز در این یا آن فرایندِ 0: )ها تشکیل شده استدیالکتیک از این فرضیه

 [2]«آید.نوینی پدید می هایکیفیتی خاصی از هر فرایندی، ( در مرحله9قرار دارد، و )

وی در جای دیگر، پافشاری انگلس بر ادغام روش هگل، و نه سیستم او، در ماتریالیسم 

 [01]ستاید.دیالکتیکی را می

خش بخودآموخته، به چند طریق همچنان الهام دانشمنداین که انگلس، بودن بدیهی 

های بعدی فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی است، با این حقیقت همراه است نسل

ان مکه ابزار پژوهشی که انگلس از آن استفاده کرده است، عمدتًا ناقص و مربوط به ه

ی ( در اوایل دههEduard Bernsteinدوارد برنشتاین )دوران بوده است. هنگامی که ا

ساخت، با این مشکل مواجه های مارکس و انگلس را برای انتشار آماده مینوشته 0291

نشتین یانگلس ارزش انتشار دارد؟ او نظر آلبرت ا دیالکتیک طبیعت شد که آیا اصلاً 

 ها از نظر فیزیک معاصر هیچ اعتبارینوشتهنشتین پاسخ داد که این دستیرا پرسید. ا

ی فکری انگلس ارائه گینامهاما مطمئناً اطلاعات جالبی را در مورد زند ندارند،

Dialectical  heT) شناس دیالکتیکیزیستیک مثال دیگر این که کتاب  [00]د.دهمی

Biologist)  ریچارد لوانتین )ازRichard Lewontin( و ریچارد لوینز )Richard 

Levin تباه اشدر  موارد تربیشبه فردریش انگلس، که در »منتشر شد:  اهدانامه( با این

 Hilary)نام تادر نهایت این که، هیلاری پ [09]«.جایی که باید درست نوشت آن، اما بود

Putnam )س یکی کنم انگلفکر می»گونه نوشت: طور مشابهی اینفیلسوف تحلیلی به

های قرن خود بود. او در مواردی دچار اشتباه شد، اما دانش آموختهترین دانشاز علمی
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ی علم... از ی فلسفهوی درباره آنتی دورینگنظیری داشت، و کتاب عمومی بی

 [09]«ی علم است.بسیاری جهات، کتابی معقول در مورد فلسفه

هایی از کار خود را ست که انگلس بسیاری از عواقب آتی بخشدرواقع طنز تاریخ ا

چاپ  یبینی کرده بود. در همین راستا، در مقدمهداشت، پیش تربیشکه نیاز به شرح 

 نوشت که: دورینگآنتی دوم کتاب

چیزهای زیادی وجود دارد که در توضیحات من هنوز خام است و 

تری بیان واضح و مشخصتوان به شکل ها را امروز میبسیاری از آن

. ممکن است پیشرفت علوم طبیعی نظری، آثار من را تا حدود دکر

 یهواسطبهانقلابی که زیرا زائد جلوه دهد.  طور کلیبهزیادی و یا حتی 

ته انباشروی هم که  م بخشیدن به کشفیات کاملًا تجربینظ ضرورت

د که بای نوعی استشود، بهمیبر علم طبیعی نظری تحمیل اند، شده

ن گوشزد به سایری از پیش ویژگی دیالکتیکی فرایندهای طبیعی را بیش

 [04]ین مخالفت را با آن دارند.تربیشگرایانی که ، حتی تجربهکند

ی، پرسش اصلی که با نگاهی به دستاوردهای عظیم این غول فکری از دیدگاه فعل

 ،یی فلسفه و علوم طبیعهید این است: چه چیزی در کار انگلس دربارآبرایمان پیش می

باید د که انهای گوناگون کاملًا موافقضروری است؟ پژوهشگران با پیشینهبلکه ، زائد نه

 تأکید کرد.دیالکتیک انگلس بسیار  (emergentist) یگرایانهپدیدنوویژگی بر 

طور ( مورخ لهستانی بهZbigniew A. Jordanبرای مثال، زبیگنف ای. جردن )

و  نگآنتی دوریرا باید در  نوپدیدگرایانهی اصلی تکامل ایده»مؤکد استدلال کرد که 

واقعیت مادی »انگلس ی پدیدگرایانهنودیالکتیک  براساس « یافت. دیالکتیک طبیعت

ای از خصوصیات هر یک از این سطوح با مجموعه دارای ساختاری چندسطحی است؛

کاملًا  شود؛ و هر سطح مطابق قوانینص میناپذیر مشخقوانین تجزیهمتمایز و 

ز سطوح کنند، اناپذیری نسبت به قوانینی که در سطوح پایین تر عمل میبینیپیش

شدت با برداشت انگلس از دیالکتیک پدیداری بهنوی ایده« اند.تر پدید آمدهمقدماتی

ره گهم بهزیست و وابسته فیزیکی همهای اجسام عنوان علم ارتباط میان سیستمبه

ماده است،  یی وجودخورده است. حکم معروف انگلس مبنی بر این که حرکت، شیوه
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دهد که ماده توانایی ایجاد تازگی و تنوع را در طبیعت دارد. این اصل که نشان می

نفک لای است، جزء هاارگان تررفیعهرچه ماده قادر به ایجاد تازگی و تولید اشکال »

ماتریالیسم دیالکتیکی از زمانی که برای اولین بار توسط انگلس تدوین شد، بوده 

( اقتصاددان و فیلسوف Hyman Levyطور که هایمن لوی )همان [05]«است

دهد ی دیالکتیکی تکامل نشان میتدوین کرده است، ایدهآن را درستی اسکاتلندی به

قریباً اند که تای ظهور کرده، از اشکال سادهنباتاتو  زنده اتی حیواناشکال پیچیده»که 

 [01]«خورند.تر پیوند میهای ابتداییشماری به شکلطی اعصار بی

تأکید بر  شایستگی یماتریالیسم دیالکتیک»حتی بونگه نیز بر این باور است که 

راتبی مهسلسل»خواند: ، یا آنچه مایر آن را چنین می«پدیداری را داردنوتازگی کیفی یا 

ای متفاوت از فرایندهای که در هر سطح ممکن است مجموعه ارگانیاز سطوح 

کند، مشاهده می (Ted Benton) گونه که تد بنتونهمان [01]«دیالکتیک در کار باشد

مراتبی از سطوح سازمانی ماده سلسلهکه سطوح مختلف پیچیدگی حرکت،  جاییازآن

لحاظ منظم و بهمراتبی لحاظ سلسلهبه چیز واحدِیک دهد، طبیعت باید را تشکیل می

یی شرط همگراعنوان پیشدرونی دارای تمایز در نظر گرفته شود. این وحدت است که به

 تکاملای از هم پیوستهشود. دانش واحد از طبیعت، وحدت بهعلوم خاص ظاهر می

 عت که هر علمیقلمرو طبی»گیرد. تاریخی متمایز و ناهموار علوم گسسته را فرض می

ی سطح مشخصی از پیچیدگی حرکت است، دهندهکار دارد، نه تنها نشانوبا آن سر

 [07]«شود.ی مشخصی در تکامل تاریخی جهان نیز محسوب میبلکه مرحله

بیان دیگر، این تاریخی بودن طبیعت و همچنین پیشرفت مداوم در علوم خاص به

. همیشه یک نیاز سازدرا ضروری می مااست که بازنگری اساسی در چارچوب علمی 

نظری برای آزمودن دقیق سازوبرگ مفهومی مورد استفاده وجود دارد. این امر -درونی

شده در تازگی پدیدآمده و کشفهای بهمعنای ادغام مداوم تازگیهمچنین به

مان است. بنابراین جای تعجب نیست که دیالکتیک انگلس تا حد های کنونیاندیشه

 هبدر طبیعت است.  نوظهوری هادرونی و تازگی پیوستگیهمبهدنبال تکامل ی بهزیاد

 راگیرف درونی مند پیوندهایعنوان بررسی نظامتحت ، انگلس دیالکتیک را قیاس همین

علوم  ترین شکل تفکر را برایدقیقاً دیالکتیک است که مهم»کند: در طبیعت تعریف می
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اده فرآیندهای تکاملی رخ دتنهایی قیاسی برای را بهدهد، زیطبیعی امروزی تشکیل می

 اینبنابر، و دیگر یی پژوهش به حوزهدر طبیعت، پیوندهای کلی و انتقال از یک حوزه

 [02]«کند.فراهم می ی برای آنروش توضیح

ماده،  انارگها و قوانین نوپدید در سطوح مختلف ی دیالکتیک در درک کیفیتنظریه

ی بندگیرد و از نظر طبقهکار میساختار مفهومی، زبان علمی و روش پژوهش خود را به

 کاملاً آزاد است.

های بندی رشتهدر متنی که انگلس در مورد برخی معیارهای تشخیص و طبقه

کند، تأکید دارد که هر علمی خود را با شکل خاصی از حرکت مختلف علمی بحث می

یک »ها ممکن است سازد. موضوع تحلیلخه است، مشغول میکه مخصوص همان شا

ای از اشکال حرکتی باشد که به همدیگر تعلق دارند و به شکل حرکت یا مجموعه

بندی مستلزم پیروی از آرایش نکته این است که این طبقه [91]«شوند.می تبدیلیکدیگر 

زی ه نماند که بازسا. ناگفتاستذاتی اشکال حرکت مورد بحث  تکاملیعینی و توالی 

به  ترتیب شکل منظمیهمینشناختی توالی رویدادهای طبیعی، باید بههستی-منطقی

 ها، شیمی را فیزیکفیزیک را مکانیک مولکول پیش از هر چیزیاگر من »خود بگیرد. 

از  هر یک تبدیلخواهم ها بنامم، میشناسی را شیمی پروتئینها و درنهایت زیستاتم

تفکیک گسسته را بیان  این تمایزِ و ، تداوم، ارتباطرو این علوم را به دیگری، و ازاین

 [90]«کنم.

، اشکال ایدبیرون می )غیرآلی( واراندامجهان غیردل از  )آلی( وارانداموقتی جهان 

کند. آنچه از لحاظ تاریخی مقدم بر خاصی از حرکت و قوانین خاص خود را ایجاد می

زندگی « دگرگون» یشکل به، وارغیرانداماست، یعنی جهان  واراندامی جهان وسعهت

متفاوت است. سیستم  وارغیراندامآشکارا از جهان  واراندامحال، جهان بااین [99]کند.می

 وارغیراندامدارای بسیاری از خصوصیات نوپدید است که هرگز در جهان  واراندامجهان 

توسط  واراندامهای ر از همه این که الگوهای رفتاری سیستمتشود. مهمیافت نمی

ی تاریخی است، اداره دست آمدهها که حاوی اطلاعات بههای ژنتیکی آنبرنامه

 [99]شود.می

 یتنها در مورد پیوندهادهد که نهدر این زمینه، انگلس تصویری قابل توجه ارائه می

شناسی ]در هم دیگر[ استدلال های متفاوتی مانند شیمی و زیستو نفوذ حوزه درونی
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یک - (autopoiesisخودنوگری )که امروزه  نوظهورهای ویژگی ی ازکند، بلکه یکمی

 کشد:تصویر میشود را بهنامیده می -دههای خود سازمانویژگی نسلی در سیستم

ای یایی در آخر راه به بدنههای شیم... تمام پژوهشواراندام جهاندر 

ی فرآیندهای شیمیایی معمولی رسند که اگرچه نتیجهمی -پروتئین-

 و خودکار از تمام اشکال دائمییک فرآیند شیمیایی داشتن است، اما با 
ئین ی این پروت. اگر شیمی موفق به تهیهشودمتمایز میفرایندها دیگر 

ح اصطلا، یعنی بهیدوجود آبهوضوح در آن شود، به شکل خاصی که به

ودگی، ببودگی یا بهتر بگویم عدم وجود این خاصپروتوپلاسم، یک خاص

خود  دررا نیز  ینطور بالقوه تمام اشکال دیگر پروتئای که بهگونهبه

باشد...، بنابراین انتقال دیالکتیکی در واقعیت ثابت شده است، و داشته 

 [94]د.شواثبات می طور کاملبهرو ازاین

و پیچیدگی  «ارگانمداوم سطح  ارتقای»از دیدگاه  پدیدگرایانهنو دیالکتیک

به شرایط مادی  ،کند. جانشینی هر سطحیعت دفاع میدر طب مندنظامسازوکارهای 

آن بستگی دارد که الزاماً نسبت به سطوح پیشین  نوظهوربرای شکوفایی خصوصیات 

توان با استفاده از اجزای سطوح مختلف را می. موقتاً، دارندفردی پیچیدگی منحصربه

دهی درونی و سازمان پیوندیهماما اگر  [95]مربوط به هر کدام، از یکدیگر تشخیص داد.

کیب ها با هم ترشوند. کوارکدرستی از یکدیگر تفکیک میاجزا را در نظر بگیریم، به

 ی خودنوبهدهند که بههایی مانند پروتون و نوترون را تشکیل میشوند و هادرونمی

یل دهند که باعث تشکهایی را تشکیل میها نیز مولکولدهند، و اتمها را تشکیل میاتم

ها و های کلوئیدی باعث ایجاد بافتشوند، تودهاجزای سلول و ذرات کلوئیدی می

ی شوند و الهای اندام تبدیل میها و سیستمها به اندامو سلولشوند میهای زنده سلول

 آخر.

وجب م د، و ضربه،شومیگرما، نور و الکتریسیته  موجب تولید اصطکاک،

ه ها را برو حرکت تودهازاین- شودمی گرما و نور بدون الکتریسیته تولید

کند. ما وارد قلمرو حرکت مولکولی در فیزیک حرکت مولکولی تبدیل می

ا نیز متوجه دهیم. اما در اینجی را انجام میتربیششویم و تحقیقات می
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یته ها نیست. الکتریسی پژوهششویم که حرکت مولکولی بیانگر نتیجهمی

شود. گرما و نور نیز همینطور. و از آن ناشی می گشتهتحول شیمیایی  وارد

شیمی. پژوهش در -شود ها تبدیل میحرکت مولکولی به حرکت اتم

برای پژوهش روبرو ای عنوان شاخهبه واراندامفرایندهای شیمیایی با دنیای 

شود، یعنی جهانی که در آن فرایندهای شیمیایی، اگرچه تحت شرایط می

 [91]دهد.مختلف، رخ می

پدید نوی ، نکتهاینوجودسطح بالاتر پیچیدگی شامل اجزای سطح پایین نیز است. با

هایی در چه سطحی وجود دارند، آمدن ]سطوح بالاتر[ فقط این نیست که چه مؤلفه

بلکه این است که چگونه این قطعات در سطوح خاص پیچیدگی با یکدیگر در ارتباطند. 

ش سطوح کندیالکتیکی در تلاش است تا هنگام ارزیابی برهم پدیدارگرایینومتعاقبًا، 

های یک کل در درجات مختلف سازماندهی ماده بخشبر ادغام مختلف پیچیدگی، 

 [91].هااین بخش کنار هم قرار گرفتنبر صرفاً ، نه دست بگذارد

در درون خود مکانیک، ارگانیسم قطعاً وحدت بالاتری است که 
توان که دیگر نمی دهدنحوی پیوند میفیزیک و شیمی را در یک کل به

گانه را از هم جدا کرد. در ارگانیسم، حرکت مکانیکی مستقیمًا این سه

با تغییر فیزیکی و شیمیایی، به شکل تغذیه، تنفس، ترشح و غیره انجام 

 الانتق که این از پس.  ...مانند حرکت عضلانی خالصشود، درست بهمی

است شرایطی  ازمل اول یوهله در پذیرفت، صورت یستز به شیمی از

تحلیل قرار وو ادامه یافته است، مورد تجزیهکه در آن حیات ایجاد شده 

د. سایر موارسپس شناسی، هواشناسی و گیرد؛ یعنی پیش از همه زمین

ها قابل درک سپس اشکال مختلف زندگی، که درواقع بدون این

 [97]نیست.

دست ترتیب بهی یک کل جامع، وضعیت ادغام خود را بدیندهندهاجزای تشکیل

وجود ها در همدیگر بهو نفوذ آن کنشبرهمها از طریق های آنآورد که ویژگیمی

آورد که مختص همان وجود میرا به یابیآید، که در نهایت حالت خاصی از سازمانمی

ایجاد  منظوربهها داشته باشید که این بخشدر اینجا توجه  [92]کل مورد بحث است.
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وند و ی پیها، نحوهکنش آنیند. بلکه برهمآکه به آن تعلق دارند گرد هم نمیکلیتی 

 [91]دهد.نامند، تشکیل میها را، و در نتیجه آنچه را یک کل مینفوذ متقابل آن

(، که reductionismگرایی )یعنی تقلیل- خودرقیب فلسفی  ، برخلافپدیدگرایینو

سطح  هایهای سطح بالاتر مستقیماً توسط پویاییکند سازوکارهای پیچیدگیادعا می

اجزای موجود در آن کل « چیزی جز»مقابل این ایده که کل در  -شوندپایین ایجاد می

 کند. کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است.نیست، مقاومت می

و  (reduction) کنند که میان تقلیلن مینتین و لوینز با دقت خاطر نشاالو

گرایی تفاوت وجود دارد. اگرچه درست است که ترکیب و ساختار یک سطح تقلیل

« دکننی نیروهایی که در سطوح بالاتر عمل مینشانه»عنوان توان بهرا می ترپایین

 لیعلت اصتصویر کشید، اما این بدان معنا نیست که وضعیت سطح پایین نیز به

کند نگاه می ترهای سطوح پایینوتحلیلبه تجزیه تقلیل. »باشدکنش سطح بالاتر رهمب

کند ادعا می گراییتقلیلکه های نیروها در سطوح بالاتر را بشناسد، درحالیتا نشانه

بیان دیگر، به [90]«بالاتر هستند.سطوح های که نیروهای سطوح پایین علل واقعی پدیده

در آن  باشد که شکلیی کنندهتعیین ،ست ترکیب سطح پایینکه ممکن اازآنجایی

طح های سگیری پدیدهافتد، آنچه در شکلسطح بالای ماده اتفاق می ارگانکنش برهم

 یهاهدیدر هر صورت، پد ها بازگردد.تواند به اسلاف سطح پایین آنبالاتر نقش دارد، می

نقاط »وسط ت بلکه. ستندیمرتبط ن بلافصل تیوجه با علچیهو سطح بالا به نییسطح پا

 شوند.یم به هم وصل یهگل (nodal points) «گاهیگره

تر حرکت را در مقابل اشکال فرعی در برخی موارد، انگلس اشکال بالاتر و پیچیده

کند که برخی از دانشمندان معاصرش، وزن کاملی دهد. وی مشاهده میحرکت قرار می

همراه است. « جنون تقلیل همه چیز به حرکت مکانیکی»دهند که با به حرکت می

« برد.ایر اشکال حرکت را از بین میویژگی خاص س»حرکت  دیدگاهی نسبت بهچنین 

ال بالاتر اشک»گیرد که بر حرکت مکانیکی این را نادیده می عمدیقیاس، تمرکز همینبه

و  «های مکانیکی واقعی )خارجی یا مولکولی( مرتبط هستندحرکت با برخی از حرکت

 نهایتاین در «. شونداشکال بالاتر حرکت همزمان باعث ایجاد اشکال دیگر نیز می»

شود. کنش در طبیعت میهای حرکتی و برهممنجر به ناآگاهی از تنوع و گونه
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کنش شیمیایی بدون تغییر دما و تغییرات الکتریکی، زندگی آلی بدون »، اینجودوبا

« یر نیست.پذتغییرات مکانیکی، مولکولی، شیمیایی، حرارتی، الکتریکی و غیره امکان

شود، چرا که هر دو در یکدیگر نفوذ یک شکل از حرکت در شکل دیگری آشکار می

 اشکال میانتی مادی خاص، باید دهی یک فضای حرکمرکز سازمان منظرکنند. از می

اما وجود این اشکال فرعی موجب پوشانده شدن گوهر »اصلی و فرعی تمایز قائل شد. 

صورت آزمایشی به حرکت شود. یک روز مطمئناً فکر را بهاشکال اصلی در هر مورد نمی

 رشود که گوهخواهیم داد؛ اما آیا این امر موجب می« تقلیل»مولکولی و شیمیایی مغز 

 [99]فکر پوشانده شود؟

عنوان اجزای کند که انگلس عناصر سطح پایین را بهاین خطوط روشن می

افق بود مو. انگلس قبول داشتنوپدید سطح بالاتر ماده  ارگانی تاریخی دهندهتشکیل

ها ردیابی کرد )تقلیل(، اما آن تکاملی توان در سابقهکه اشکال فعلی حرکت را می

سطح  هایتوان تنها با ویژگیدر سطح بالاتر را می نوظهورخصوصیات  منکر این بود که

 گرایی(.تری که از دل آن بیرون آمده است توضیح داد )تقلیلپایین

گرایانه در فلسفه و علوم طبیعی نظری همچنین لازم به یادآوری است که روند تقلیل

یت بدیل ترغیب کرد. در آغاز ی روای دوم قرن نوزدهم بود که انگلس را به ارائهدر نیمه

های ماتریالیستی ، انگلس قصد داشت پاسخی موجز به دیدگاه0711ی دهه

 Ludwigزئی لودویگ بوشنر )جشناسی دوی معاصر مانند هستیانهگرایتقلیل

Büchnerغز ی تفکر انسان به کار می فیزیکی و نیرو، یا تقلیل ناپختهی ماده( درباره

 Jacob( و یاکوب مولشوت )Carl Vogtط کارل وگت )یا چربی فسفریک توس

Moleschott.ی تکامل داروین در ادبیات اما بعداً هنگامی که نظریه ( ارائه دهد

ی ی سیاسی یافت، حملات اولیهسرعت جنبهسوسیالیستی و لیبرال ارتجاعی به

تبدیل  (دیالکتیک طبیعتمند )ی انگلس به اقدامی کم وبیش نظامشدهریزیبرنامه

(، اسکار اشمیت Rudolf Virchowشناسان مرتجعی مانند رودولف ویرچو )زیست شد.

(Oscar Schmidt( و ارنست هکل )Ernst Haeckel که ابتدا از کمون پاریس )0710 ،

و سرانجام موفقیت پارلمانی حزب سوسیال دموکرات  0719سپس بحران اقتصادی در 

سعی در تضعیف استقبال سوسیالیستی از احساس خطر کرده بودند،  0711در سال 
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هکل با این استدلال که قوانین حیات وحش ]ارنست[ تر این که داروینیسم داشتند. مهم

 ی داروینیسم اجتماعی داشت.سعی در حفظ ایده کندکاملاً در مورد بشر نیز صدق می

رار ق دیالکتیک طبیعت« فهرست مغضوبان»که تمام اشخاص مذکور در درحالی

را  آگاهی داشت و خود یگرایتقلیل باط بتمر مباحثاشتند، انگلس همچنین از سایر د

کرد. یکی از این موارد، گرایش پوزیتیویستی آشکاری میها آماده گویی به آنبرای پاسخ

شناس ( زیستMatthias Schleidenبود که مدافعی همچون ماتیاس شلایدن )

کرد بینی ماتریالیستی حمله میهگلی و جهانی نئوکانتی داشت که آشکارا به فلسفه

مهم دیگری که با  یدفاع بودند. مسئلهو رودولف ویرچو و هکل کاملاً در برابر آن بی

( بود که در Ignorabimus) نخواهم دانستاختلافات همراه بود، مربوط به روایت 

ا شد. نگلی بشناس نئوکانتی بیان ( گیاهCarl Nägeliی اول توسط کارل نگلی )درجه

کرانی و جهانی بودن کانت، ادعا کرد که بی (thing-in-itself) استناد به امر در خود

قوانین طبیعی همچون یک رمز و راز باقی مانده است، چرا که فقط قلمروهای محدود 

 یویهری بسیار مشهور بیانگر طبیعت برای ذهن انسان قابل دسترسی است. این گزاره

های علوم خاص و خصومت پوزیتیویستی نسبت به فلسفه بندییمنئوکانتی در تقس

شناختی سلول و تکامل، قوانین های زیستدیالکتیک طبیعت بود. غیر از نظریه

های طور که دستنوشتهترمودینامیکی انرژی نیز در دستورکار انگلس قرار داشت. همان

تا زمان مرگ مارکس  دهند، انگلسنشان می 0771ی از اسناد دهه دیالکتیک طبیعت

 مشغول عمدتاً و کرد معطوف  های اخیر در فیزیکتوجه خود را به نوآوری 0779در 

 بیعیط علمی تحقیقات شد مجبور مارکس، اقتصادی هایدستنوشته کشف با. بود هاآن

 انتشار برای مارکس هاینوشته کردن آماده وقف را خود و کرده قطع دیگر بار را خود

 .کند

اشد، جای نگذاشته بی طبیعت کاملاً کار شده را برای ما بهانگلس یک فلسفهشاید 

ی پژوهشی را که ناگزیر باز و ضرورتاً ناقص مانده است، برای اما خطوط کلی یک برنامه

ر پایان بودن کار دو بی بودن جای گذاشت. درواقع، او صریحاً گفته است که ناقصما به

ین لس اترین محاسن کار ناتمام انگه است. یکی از بزرگی او نهفتهای برنامهویژگی

زمانده از ماتریالیستی با-دهد که چگونه میراث دیالکتیکیاست که با موفقیت نشان می
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نوز ، مشکلاتی که هایمهایی که هنوز نپرسیدهپرسشتواند به ما کمک کند تا هگل می

ی که . تا جایرا پیش ببریمایم هایی که هنوز کشف نکردهایم و حوزهنکرده بندیصورت

بینم، ماتریالیسم دیالکتیکی فقط تا حدی جایگاه خود را در مباحث اخیر مربوط به می

من با توجه به  [99]ه است.تی علم یافگرایی در فلسفهی و تقلیلگرایپدیدارنو

ی یک بحث کامل نیستم، اما در عوض یک یا دو های این مقاله، قادر به ارائهمحدودیت

 کنم.ذکر می دهد،را تشکیل میمن  درکایده که پایه و اساس 

، یتمارکسیس یارزشمند میراث هگلی در فلسفه یانگلس با آمیختن چندین جنبه

این  پدیداری باز کرد. وینوماتریالیستی -شناسی دیالکتیکیراه را برای ایجاد هستی

های محدود منفرد که واقعیتی را که ما به آن تعلق حفظ کرد که موجودیتدیدگاه را 

د کنش متقابل میان یکدیگر، فاقدهند، بدون وابستگی جمعی و برهمداریم تشکیل می

 پذیرشان بای ]روند[ تکاملی تحولاند. اجزای محدود، در نتیجههر گونه هستی واقعی

ین دهند. ارشدیابنده را تشکیل می-ودنهایت خشوند و یک کلیت بیهم ترکیب می

ها را به هم بافته است باهمدیگر تعیین اجزای محدود تا زمانی که روابط درونی را که آن

آیند. بر این اساس، یک بررسی دقیق و ایجاد کنند، اجزای یک کل به حساب می

ی از دانتقا-دیالکتیکی در ساختارهای بنیادین واقعیت باید موجب ایجاد آگاهی خود

های بندی خود که برای بازسازی دائمی باز است، گردد. ظهور تازگیچارچوب طبقه

ی پیرامونی که کنونی، نه یک مسئله یی اندیشهها در بدنهعینی و ادغام ذهنی آن

دیالکتیک طبیعت، این دیدگاه را « 0717طرح »انگلس در  [94]ی اصلی است.مسئله

 [95].«تکاملشکل مارپیچی »دیالکتیک تدوین کرد:  عنوان قانون چهارمصراحت بهبه

 یقانون مربوط به اشکال ساختار نیا یاساس یدهیا نیترو ساده نیتریاساس

از  یاوعهمجم ی، وقتیبیطور تقراست. به گرید زیاز چ زیچ کی پدیدار گشتن یچگونگ

 یقبل، سطح شوندها میموجودیتاز  یگرید یمجموعهموجب ایجاد ها تیموجود

 ینپس ید تجلیآی. آنچه به چشم مباشدکرده است می جادیاکه  آنچه لیپتانس یحاو

 است. هر چه پیش از خود

هگل در منطق خود که ( Doctrine of Essence) گوهری آموزهیک بخش از 

ی در مورد منطق تربیشبینش  -«بازتابحرکت »-گیرد مولاً مورد توجه قرار نمیمع

هایی است که آنچه هگل کند. این فصل شامل بخشدیالکتیکی پدیداری ارائه می



 

 
 

 انگلس یانهیدگرایپدنو کیالکتید 05

رجسته نامد، بمی« کنندهتعیین بازتاب»و « بیرونیبازتاب »، «شوندگیرقرارب ازتابِب»

 «یشخو بر بازتاب»ی گانه برابر است با آنچه او دوگانهکرده است. همان ساختار سه

(reflection-into-itself)  دیگری بر بازتاب»و »(reflection-into-other )

کند و اصطلاحات نامد. اگرچه هگل در آنجا یک تحقیق منطقی محض را دنبال میمی

زئیات ای مناسب برای جدهد زمینهبرد، اما سرنخی که میکار میتا حدودی خام را به

 کند: هرگاه یک چیزی چیزس را فراهم میانگل یگرایانهارپدیدنودیالکتیک  تربیش

(، تحت تأثیر آنچه است که از آن پدید آمده دیگریبر بازتاب وجود آورد )دیگری را به

غییر ( با ایجاد تشوندگیبرقرار بازتاب(. این بدان معناست که یک چیز )خودبر بازتاب )

(. ندهکنتعیینبازتاب گیرد )میخارجی( در معرض تغییر قرار  بازتابدر چیز دیگری )

شود. به اعتقاد من، این جنبه از رو، جسم اول محصول مشترک فعالیت خود میازاین

 انگلس نهفته یپدیدگرایانهنودهی در قلب دیالکتیک سازمان-ارجاع به خود یا خود

(، اثباتی autopoietic) کنندهخلقخودهای است. و ساختارهای پدیدآمده و سیستم

 است برای آن.
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