
روش دیالکتیکی

خیرت رویت

ترجمه: طاها زینالی

اا ترجمه ی متنی از خیرت رویت با عنوان «روش مارکس» در وبسایت پراکسیس منتشششتوضیح متجرم 1 شششدر: اخیر

اشاره شده بود که آن— نضمن معرفی فشده ی فعالیت های علمی و پژوهشی خیرت رویت—که در توضیح اش 
مت برای درج در یک کتاب راهنمی روش شناسی اقتصادی به نگارش درآمده بود و در همن کتاب متشش دیگششری

 نیششز،ر همچششونناز رویت با عنوان «روش دیالکتیکی»،ر یعنی مت حاض،ر نیز به چاپ رسیده بود. رویت در این مت
ی از روش دیششالکتیکی بششراینمتشش اا ساده شششده توضششیح مختص  «روش مششارکس»،ر تلش دارد تششا بششه زبششانی نسششبت

دانشجویان اقتصاد و اقتصاد سیاسی ارائه دهد. روشی که رویت در این جا توضیح می دهد،ر دیالکتیششک نظام منششد
اا نی تششوان انتظششارناست که،ر بنا به گفته ی رویت یی هگل می توان یششافت. طبعشش ،ر خاستگاه نظری اش را در آثار فلسف

داشت که متنی از این دست توضیح جامعی از موضوعی با چنین عمق فلسفی و روش شناسانه  به دست دهد؛ بششا
 می تواند برای آشنایی مقدماتی با این روش دیششالکتیکی سششودمند باشششد،رن رویتراین حال،ر خواندن معرفی مختص

یی مششورد بحششث معرفششی یی بیش تششر بششا روش دیششالکتیک به علوه در پایان مقاله منابعی بششرای علقه منششدان بششه آشششنای
مایه ی مششارکس؛ پاسششخ هایی بششهرمنطششق سششمی شوند. از میان آن منابع می توان به اثششر تششونی اسششمیت بششا عنششوان 

 اشششاره کششرد کششه در آن توضششیحات جششامعی دربششاره ی ایششن موضششوع ارائششه شششده اسششت،ر اثششری کششهانتقادات هگلی
خوشبختانه به همت فروغ اسدپور به فارسی برگردانده شده و در دسششت ویرایششش نهششایی بششرای انتشششار در ایششران

.2است

* * *
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یر ترجمه شده به فارسی می توان از کتاب «دیالکتیک جدید و سمایه ی مارکس» از کریستور آرتور با ترجمه ی فشروغ اسشدپور نشام بششرد2 از آثار دیگ

که توسط نش پژواک در ایران به چاپ رسیده است. 
 علوه بر آثار فوق،ر می توان به ترجمه ی مقالتی در معرفی دیالکتیک نظام مند رجوع کرد که در وبسایت پراکسیس منتش شده اند و در این لینک
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سنت دیششالکتیکی،ر از میششان سشنت های فلسشفی اصششلی،ر تنهشا در سششطح نششاچیزی در روش شناسششی اقتصششادی اثرگششذار بشوده اسششت.
یی دیالکتیک در اقتصاد،ر به جز تعداد اندکی استثناء،ر به دانشمندانی که به طریقی تحت تأثیر آثار مششارکس ( )1۸1۸-1۸۸۳به کارگیر

ک روش دیشالکتیکی اربرد ی را ک ه چ بوده اند محدود شده است. البته هیچ   دلیل پیشینی در پاسخ به این پرسش وجود ندارد ک
می بایست محدود به گرایشی مارکسی باشد.

ین نقششادانه ی1۷۷۰-1۸۳1روش دیالکتیکی،ر به معنای مدرن کلمه،ر از آثار هگل ( ) سچشمه می گیرد،ر کسی  که هششدف اش سششنتزکرد
یی،ر هششر دو،ر جهششان را در معنششای دوگانه انگششارانه ی سششوژه-ابششژه یششا اندیشششه2 و تجربه گرایی1خردگرایی  بود. خردگرایی و تجربه گرای

واقعیت در نظر گرفتنششد،ر و هشر دوی آن هششا بنیشان ششناخت را بششه یکششی از ایششن قطب هشا فروکاسشتند. پشروژه ی هگششل فششراروی از
یی چنین فلسفه هایی بود؛ به نحوی که بر هر دوی آن ها فائق شود،ر بدون این کششه بینش  هیچ یششک را از دسششت بدهششد. تک سویه گ

) همسو است. با این حال،ر فلسفه ی کانت نیز نابسنده به ششمر می آیششد،ر چششرا کششه بشر1۷2۴-1۸۰۴هگل در این هدف با کانت (
یی  مفهومی اتخاذ می کند و۳این دوگانه گی غلبه نکرد: فلسفه ی کانت شکل را از محتوای شناخت منفک می کند،ر یک پیشینی گرای

یک «چیز در خود» را مسلم فرض می کند که نی توان آن را شناخت.

امروزه،ر دیالکتیک در  واقع نامی خانوادگی بشرای جریان هشایی متنشوع اسشت،ر امشری کشه در مشورد خردگرایشی و تجربه گرایششی نیشز
یی آن هسششتند. مصششداق دیالکتیششک تششاریخی مطششالعه یدیالکتیک نظام مننند و دیالکتیک تاریخیمصداق دارد.   دو جریششان اساسشش

یم مربوط به آن —یا به طور معین تر مطالعه ی پیدایش تاریخی  یششک اقتصششاد و علششم پیدایش تاریخی  جامعه،ر و فلسفه،ر هن و عل
یت را مشورد تأکیششد قششرار می دهنشد،ر امششری کشه وام دار دو ب ایشن جریشان نخسش آن— است. برداشت های متدوال از دیالکتیک اغل
ر ود،ر و دیگ اا به واسطه ی درک اش از جامعه بر اساسر ماتریالیسشم تشاریخی معرفشی می ش واقعیت است،ر یکی اینکه مارکس عمدت

اا به واسطه ی اثرش درباره ی فلسفه ی تاریخ  شناخته می شود (توجه شود که همیشن دیالکتیشک اسششت کششه۴این که هگل هم عمدت
ته ای مشد نظشر قشرار گرفتشه ششده اسشت). در آن چشه در پشی در تصویر ارائه شده از هگل و مارکس توسط پوپر نیز به طور برجس
.5می آید،ر من دیالکتیک نظام مند را مورد بررسی قرار می دهم. منابع اولیه برای این دیالکتیک دو اثر هگل درباره ی منطق است

در ادامه چند عنص از این دیالکتیک،ر که به برخی مشکلتی ارتباط دارند که فلسفه ی جریان  اصلی در اقتصاد با آن روبروست،ر
برجسته می گردد.

د ک نظام منشد قص ه دیالکتی ا از ایشن طریشق برخشی از مسشائلی را ک ادی آغشاز می کنشم،ر ت ک مثشال اقتص رح ی ا ط توضیح ام را ب
ف (Iبرطرف کردن شان را دارد،ر در مرکز توجه قرار دهم. یک مدل ساده ی سمایه گذاری ( )،ر وC) را در نظر آوریششد،ر کششه بششه مص

ف می کنششد (Mمبلغ پولی که در دستسر است ( ) وابسششته اسشت. در نشتیجه ی ایششنG) و هشزینه  ای کششه دولشت بششرای آمششوزش ص
رایI=aC+bM+cGوضعیت فرمول زیر به دست می آید:  ن ب ادیری معی ت و مق ده اس اتی ش دل عملی ن م . فرض کنید که ای

کc و b و aمولفه های  ه ی ا ب ا این  متغیره ه: آی ود ک یش مناسب این خواهد ب  در نظر گرفته شده اند. در این صورت،ر یک پرس
1 Rationalism
2 Empiricism
3 Apriorism

.1۸۳۷ هگل،ر ۴
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ییاندازه «اهمیت» دارند؟ در رویکردهای معمول به مدل های اقتصادی به این پرسش با اشاره بششه تفاوت هششای  ممنن  آن هششا پاسششخک
داده می شود،ر یعنی اندازه ی متغیرهاست که محدود ه های شان را تعیین می کند. اما پرسش مناسب دیگششری می توانششد ایششن باشششد

یت این متغیرها می توان به دست آورد؟ در این جا پاسخ بر حسب درجه ی کیفی که: آیا نظمی  یف یا ضورتاز اهمی  ایششنتصنناد
یل کیفشی متغیرها در نسبت با آن نظام اقتصادی ای که در حال نظریه پردازی اش هستیم داده خواهشد شششد. بشر مبنششای ایشن تحلیشش

مایه گذاری بششهرنشان داده می شود که مصف و امور بانکی برای سمایه گذاری ضوری اند،ر یعنی آن ها شایطی وجودی برای سشش
مایه گذاری داشششته باشششیم. پششس اهمیششت شمر می آیند؛ زیرا  حتی بدون هزینه های دولتی در زمینه ی آموزش هششم می تششوانیم س
یی آن بازتاب نی یابد. با ایششن حششال،ر هزینه هششای دولششتی ممکششن اسششت مم یی هزینه های دولتی در زمینه ی آموزش در اهمیت ک کیفشش

ممی برای تعیین سطح سمایه گذاری مهم باشد،ر اما پرسش این است که: تا چه انششدازه  مایه گذاری توسششط آنر سششمفهننومبه طششور ک
 که به عنوان مولفه ای که مفهومی،ر شده استتعیین می گردد؟ یا این که در این جا کدام [مفهوم از] سمایه گذاری در نظر گرفته

به طور نظام مندی در رابطه ای درونی با سایر پدیده ها قرار دارد عمل می کند؟

ال با این که چنین به نظر می رسد که این پرسش ها و موارد مشابه آن در نظریه پششردازی  مششا در ارتبششاط بششا اقتصششاد و جششامعه کششام
ر می رسشد. ه نظ وار ب لی دش ان  اص ادی جری موضوعیت دارند،ر اما پاسخ دادن به آن ها درون گفتمن محصور در چارچوب اقتص
له مراتب ه دارای سلس ت ک ن اس ک نظام منشد،ر ای ا دیالکتی اد ب مشکل عمده  ی چارچوب  اقتصادی جریان  اصلی،ر در تایزی متض
نظام مندی از تعین ها نیست. مشخص تر این که،ر نخست،ر فاقد لیه های مفهومی  یا سطوح تجریدی  است که به طور نظام منششدی
در ارتباط با یک دیگر باشند: یک مفهوم یک بار که درون یک بحث تعریف شد،ر همن معنای خود را حفششظ می کنششد،ر در نششتیجه

ن تغییشر کننشد).امفهومی ثابت است و نی تواند تکامل و گستش بیابد (اگرچه ممکن است مفاهیم در روند تاریخی یک گفتمشش
یی هسته ی یک بحث اا به مانند آغازگاه اولیه سودمند هستند؛ فرایند باز-مفهوم پرداز در سوی دیگر،ر نزد دیالکتیسین تعاریف صف

یی جریان اصلی فاقد انگاره ای 2 از یک نظام است،ر نظامی کششه به وسششیله ی هسششتنده های1دیالکتیکی است. دوم،ر چارچوب  اقتصاد

یی اا تصشادفی،ر متعیششن شششده باشششد،ر هسشتنده هایی کششه بششرایر به طور درونی ارتباط یافته با یک دیگر،ر در تقابل با وجوه صشضور ف
یل ضوری هستند. در واقع،ر یکی از اهداف پژوهششش هستی خود این نظام به مثابه ی هستنده ای خود-بازتولیدگر به عنوان یک ک
دیالکتیکی تفاوت گذاری بین امر ضوری و امر تصادفی است. در همین رابطه،ر انگاره های «نظششام» و «کششل» بششه چشششم انداز مششا

که بششرای ابششژه ی پژوهششش—وابستگی وافری دارند. در حالی که هدف  ما این است که چشم اندازمان را از همه ی زوایای ممکن 
اا ضوری اند— گستش دهیم،ر با این حشال می تشوانیم تحلیشل را  بشه زوایه  ی دیششد تنگ تششری (کشه اصشطلح مناسشب آن «یشکموقتن

احتارصنن» است) محدود ناییم،ر البته تا زمششانی کششه بششر درهم تنیششده گی های آن هششا در کل هششای بزرگ تششر ۳دقیقه/یک گام/یک فراز
.۴ آگاه هستیما/به  روشنی

1 Notion
2 Entities
3 Moment

.1۹۹۳مقایسه کنید با اولن،ر ۴



یت ( یی نظام مند می تواند به ماننششد حرکششتی از یششک آغازگششاه تجریششدی-عششام بششهDarstellungبه طور کلی،ر یک عرضه داش ) دیالکتیک
میت می بخشد،ر تا این که سوی یک امر انضممی-تجربی شح داده شود،ر حرکتی که به تدریج آغازگاه را در مراحل متوالی انضمم
سانجام پدیده  های تجربی را آن چنان که به طور نظام مند در روابششط درونششی بششا یک دیگششر هسششتند درک نایششد. مششا نی تششوانیم از

ین بی واسطه ی پدیده های تجربی منفرد   به عنوان اموری خاص —همچون اشیاء،ر روابط انسانی،ر فرایندها و غیره—طریق گنجاند
اا حقیقتی توخالی را ارائششه می نایششد. چنیششن تحت این امر عام به طور ثربخشی از آغازگاه پیش روی کنیم،ر زیرا چنین حرکتی صف
دی ور نظام من ا را به ط ه آن ه ه را ک ا آن چ د،ر ام تاک دارن گنجاندنی ممکن است مشخص کند که این پدیده ها چه چیزی در اش

،ر اگر چنین چیزی وجود داشته باشد،ر نشان نی دهد: این که آن ها چگونه با یک دیگر در پیونششدی درونششی قششراروحدت می بخشد
 میان پدیده هاست که آن ها را تعین می بخشد؛ اما این تفاوت نیز از بیان این که چه چیششزی آن هششاتفاوتدارند. علوه براین،ر این 

را به طور نظام مندی وحدت می بخشد،ر اگر چنین چیششزی وجششود داششته باشششد،ر نششاتوان اسششت. مششادامی کشه مششا تفششاوت و وحششدت 
تفاوتپدیده های مرتبط با هم را مشخص نکرده باشیم،ر هیچ متعین سازی انضممی ای ارائه نکرده ایم. این متعین سازی دوتایی (

یر آن دردر وحدت یت امر دارای تفاوتی  حضو ) است که دیالکتیک نظام مند در پی آن است. همن طور که هگل می گوید،ر ”حقیق
میت می بخشد“. در آغازگششاه،ر  اا انضمم تفششاوت  هنششوز”وحدت است. و تنها گذار از میان این حرکت است که این وحدت را حقیقت

. در ادامه ی ایششن مقششاله آغازگششاه و نحششوه ی پیش روی از آن را1در وحدت غرق  است،ر هنوز به مثابه ی متفاوت وضع نشده است“
به طور کوتاه شح می دهم.

ن یه چنی ت. آغازگشا اتی اس اه،ر یشا نقطه ی ورود،ر حی ریه ای) آغازگ ر نظ رای ه ه ب ان  ک یی (همچن ت دیشالکتیک برای هر عرضه داش
یم یت تششامیت ابششژه طششرح می شششود (در۳ فراگیر2عرضه داشتی یک مفهوم عا  مجرد است که به عنوان مفهومی برای بازنایی جششامعی

یق  یم فراگیری به نحشو نششاممکنی حقیقششی بشه نظششر می آیششد (هشرمنط یض «هستی» است). چنین مفهو یه همه جا-حا هگل این آغازگا
چیزی یک هستی است). اینک که ما این مفهوم فراگیر را در دست داریم،ر دیگر چه نیازی به کاوش بیشت است؟ با وجششود ایششن

که ما یک مفهوم به طور فرضی فراگیر را وضع کردیم،ر آشکارا نیاز داریم تا به جستجوی یک محتوای انضممی تر برآییم.

یل انضممی اش بازنایی نی کند. با ماندن در همن تأمل بیش تر آشکار می سا یلیه زد که چنین مفهومی حقیقت را در غنای کام
اا تخت»،ر آ ن چنان که در یک مدل متداول اقتصادی می شناسیم)،ر متوجه می شویم که مقوله ای کششهفراگیر مجرد (به نحوی «مطلق

ییاز آن آغاز کرده بودیم،ر  از منطشق هگشل) را خود ینف تی» در آغ د خشود،ر مقشوله ای خلف آمشد («نیس ا ایشنا ض  در بشر دارد،ر ام
اا منفی ممکششن متفاوت متباین نیز به نحوی باورنکردنی قدر ت مند و حقیقی است: مقوله ای است نابسنده. اما این نتیجه ی ظاهر
م آن هشا را ت باششد و ه وم نخس ر دو مفه است برون داد مثبتی داشته باشد،ر اگر که مقوله ای را بیابیم که هم وحشدت بخش ه

میت بخشد («شدایند» در آغاز   هگل).منطقانضمم

.۸۳،ر ص 1۸۳۳هگل،ر 1
2 Universal
3 All-embracing



تنده   ای  ار می رونشد،ر و در ایشن معنشاییکسناندر هر دو مورد (نفی نودن و انضممی سازی) مفاهیم متقابل در مورد هس  بشه ک
ین آن تضادی اسشت کشه از1ویژه،ر هگل این دو مفهوم متباین و متقابل را «تضاد یت دیالکتیکی حل کرد یف عرضه داش » می نامد. هد

).2آن آغاز نوده ایم (”جوهر فلسفه به  معنای دقیق کلمه شامل حل  تضاد فاهمه است“

در کنار اصل تفاوت گذاری بین امر به طور نظام مند ضوری و امر تصادفی،ر نفی نودن و انضممی سازی دو اصل مهم هستند که
 تجربی انضممی تر به جلشو می راننشد تششا جشایی کششه بشه مشرحله ی جششامعیتدر جهت لیه های به لحاظعرضه داشت دیالکتیکی را 

یی ابژه ی پژوهش برسند. پس عرضه داشت به وسیله ی فرا یی—شالوده هاق تثبیت طریروی از تضاد و از انضمم ی —شایط هسششت
ید حرکت رو به جلو تعین های پیشین را نادیده نی گیردانضممی تر از تعین های پیشین به   جلو می رود. این ،ر بلکه بر دقایق متضششا

مفهششومی فششائق  می شششود،ر و در نششتیجه آن هششا را در لیه ی به لحششاظ (همچششون یکسششانی-تفششاوت،ر عششام-خششاص) تعین هششای پیشششین
یه تعینی فراتششر و یت دقایق متضاد را فراهم می ناید. اما به طور هم زمان این شالود انضممی تری وضع می کند: شالوده ای که وحد

ود (تفاوتانضممی تر از این  an است،ر تفاوتی که پیش تر تنهشا در خ  sichن ود،ر و ای ده ب ع ش ویحی) وض القوه،ر تل ور ب ،ر به  ط
موضوع اکنون آشکار می شود. بنابراین،ر تفاوت هایی که پیش تر به این نحو وضع نشده بودند،ر اکنون هستی می یابند (هستی  ای

افته که اگرچه انضممی تر است،ر ولی هنوز تجریدی است،ر به این ن معنی که کامل تکامل و گستش ی ود ای پس،ر خ ت). س نیس
شالوده در این لیه ی جدید تحرک می یابد؛ این شالوده خود هستی ای تجریدی است که تضادی را نشان می دهد کششه نی توانششد

ید حرکت است تا آنکتوئل/بالفعل) ،ر به طور اfür sichبرای خود ( وجود داشته باشد،ر از این روست که عرضه داشت ناگزیر نیازمن
. و این حرکت به  همین  ترتیب ادامه می یابد،ر۳ را فراهم کندآنرا به  نوبه ی خود شالوده گذاری ناید،ر و در نتیجه شایط هستی  

تششا جششایی   کششه عرضه داشششت مششدعی می شششود کششه بششه مششرحله ای دسششت یششافته اسششت کششه در آن ایششن هسششتنده را به مثششابه ی امششر
یی آن به نحششوی تعیششنر) درک کرده است،ر به این معنا که شWirklichkeit/واقعیت (اکتوئل/بالفعل،ر به منزله ی فعلیت ایط هسششت

یافته است که اکنون هستی  ای به راستی اکتوئل،ر انضممی،ر خود-بسنده یا درون زاد اسشت کشه بشرای بازتولیشد نظام منشد خشود بشه
 نیششازی نششدارد (تشوجه ششود کششه در بسشیاری از مششدل های جریششان اصشلی اقتصششادی بشا بششرخی ۴تعین بخش های بیرونی یا بششرون زاد

تعین بخش های ضوری به مثابه ی چیزی برون زاد برخورد می شود).

ک د،ر ی ه بودن ش اولی اسر پژوه ه اس ده ک ی بازنهاده ش یت «فاکت» های تجرب عرضه داشت دیالکتیکی،ر به واسطه ی در دست  داش
یل آن را بششه دسششت آورد. اا جامعیت کام مفهوم پردازی از امر انضممی در گام هایی متوالی (لیه های تجرید) است تا این که نهایت

 دارای روابط درونیخودبسنده یدر صورت موفقیت در این امر،ر عرضه داشت قادر است تا امر انضممی را به مثابه ی یک نظام 
درک ناید (و چنین نظامی به طور ایده آل همچنین یک نظام خود-تعین بخش است). 

1 Contradictions
.۷1،ر ص 1۸۳۳هگل،ر 2
.۸1-۳،ر صفحات 1۸۳۳؛ همین طور 12۰-۴،ر صفحات 1۸1۷هگل،ر ۳
) منشاء درونی دارد.endogenous) منشاء بیرونی دارد،ر و در برابر آن،ر درون زاد (exogenousبرون زاد (۴



ای پژوهششش») در واقع بر1به مثال پیشین خود از مدل اقتصادی بازگردیم؛ مقوله های مدل های اقتصادی جریان اصلی («خردگرا
وعه ی ین کاربست های (مبتنی بر اصل موض یف شح داد ت:2مفهومی ابداع شده است. با این حال،ر در این جا هد یف ها اس ) توص

ین] ضششتکوینآن ها نه برای یک  یی به لحاظ مفهومی لیه مند،ر و نه حتی بر اسششاسر دیششدگاه [تعییش یت نظششامی  (دارای روابششطر درون ور
یی اا برای ترسشیم نظشام خششود-بسششنده ی انضشمم درونی) یا تصادف،ر ابداع نشده اند. مقوله های سایر مدل ها  («تجربی») هم عموم

ین متغیرها نسبتی با این موضوع ندارند کششه آن هششا ضشش ییرتجربی ابداع نی شوند. در این مدل ها،ر «درون زاد» یا «برون زاد» بود ور
نظام هستند یا تصادفی  .

ل یم هگ ود: ایده آلیس دف۳در پایان این مقاله به مسأله ای بحث برانگیز پرداخته می ش ه ه د ک ه ش اله گفت ن مق دای ای . در ابت
یی سوژه-ابژه نزد خردگرایی و تجربه گرایششی بششود. در نششتیجه،ر دوگانه گی هششا و تضششادها در دیالکتیک هگل فراروی کردن از دوگانه گ
یک وی نقش عمده ای ایفا می کنند. هگل اغلب به دوگانه گی ها و تقابل ها تحت عنوان تضاد اشاره می کنششد. از نقطه نظششر دیالکتی
یی جریان اصلی (خردگرا یا تجربه گرا)،ر مشاهده ی این که یا هگل در حال تکوین یک منطق خردگرایانه اسششت یششا ایششن روش شناس

که وی در حال توصیف تضادهایی در واقعیت تجربی ست،ر وسوسه کننده است.

یی مفاهیم  یی درون  (همچون خریدار و فروشنده،ر یا حقیقت و خطا) است که برجسششتهمتضاداز نقطه نظر خردگرایی،ر این وابستگ
اا وحدتی را شکل می دهند که بر طبششق آن یششک مفهششوم بششدون مفهششوم دیگششر فاقششد هسششتی اسششت (مفهششوم می شود: آن ها ضورت
یله ی ر] به وس ا یک دیگ ر [ب یی درگی ود). از نقطه نظشر تجربه گرایشی،ر هسشتنده های واقعش خریدار به   تنهایی یک تنشاقض خواهشد ب

یی درونی مفاهیم متضاد (ارباب-بنده،ر بورژوازی-پروتا دیگر،ر یششک هسششتنده بششدون دیگششریریا) تشخص یابی می شوند؛ بار وابستگ
یی واقعی است (ه  نخواهند بود). حتی اگر (یکی از) این دو درک از تضششادنگامی که زیردستان نباشند،ر پادشاهان همفاقد هست

یی ابشژه ی پژوهشش راابرای بسیاری معقول باشد،ر هگل کسی ست که نشان می دهد که این دو این همش اه الیت آگ تند: فع ن هس
 ابژه ی پژوهش وضع می کند. از آن جا که چنین بینشی از ایده  به عنوان وحدت سوژگی [یا سششوبژکتیویته] و عینیششت [یششابه عنوان

یم مطلق» نام گذاری شده است. ابژکتیویته] تکوین یافته است،ر فلسفه ی او «ایده آلیس

راهنمی خواننده

ل در سشال ق،ر 1۸1۷اثشر هگ م منط ت: عل اره ی نخس فی؛ پ وم فلس امه ی عل ع اولیه  ی دیالکتیشک نظام منشد اسشت:دانش ن ،ر منب
) بشا سشاختار و محتشوایی مشششابه آن جزئیشات و توضششیحات1۸12 هگششل (علشم منطششقدشوارترین و البته غنی ترین منبع. اگرچشه 

ال  ر وی در س ر دیگ ردارد. اث فحات 1۸۳۳بیش تری را درب ت؛ ص اده تری  اس ش  س ع اولیه ی کم وبی ا 5۳ منب رجمه ی۸۶ ت  (در ت
 را ارائه می کند. هگلمنطق انگلیسی) از این اثر چکیده ی دقیقی از 

یی فهم پذیری از اندیشششه ی هگشل ارائشه می کنشد (مطشالعه ی آن توصشیه125) در اثر خود،ر در 1۹۷۶نورمن (  صفحه،ر توضیح انتقاد
) یششک بررسششی فهم پششذیر  در1۹۹۳ صفحه ای روش هگل را معرفی می ناید. اثر اولششن (۴۰) در مقاله  ای  1۹۹۳می شود). فورست (

1 Rationalist
2 Axiomatic 

.1۹۹۳؛ و فورست،ر ۶،ر فصل 1۹۶۷برای نونه بنگرید به نورمن،ر ۳



یت آن یشک بررسششی این باره که چگونه این روش دیالکتیکی ممکشن اسشت در عمششل بشه کششار آیشد ارائششه می کنشد،ر کششه بخششش نخسش
مقششدماتی،ر و بخششش دوم آن در سششطحی پیش رفته تششر اسششت،ر و پایششان ایششن کتششاب مثال هششایی روشششنی بخش را دربششردارد. در اثششر

،ر روش دیالکتیک نظام مند ترسیم می گردد؛ سششایر۴۹ تا ۳)،ر بخش نخست،ر صفحات 1۹۸۹ویراستاری شده توسط رویت و ویلیامز (
)1۹۹۰بخش های این اثر این روش را در اقتصاد سمایه داری،ر دولت،ر و سیاست های اقتصادی به کار می  بندنششد. تششونی اسششمیت (

ک هگشلسمایه یک برداشت دیالکتیک نظام مند از  وبی از روش دیالکتی رح واره ی خ یم آن ط ل یکش ه می کنشد؛ فص ی مارکس ارائ
ی مارکس را ترسیم کرده و پاسخ می دهد.سمایه است؛ و در فصل سوم اعتاضات هگلی نسبت به 
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