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  درباره تضاد

  
   )١٩٣٧اوت ( 

  
يا قانون وحدت اضداد ، اساسی ترين قانون  تضاد ذاتی اشياء و پديده ها ،  قانون 

ديالکتيک به معنای واقعی کلمه ، « : لنين می گويد . ديالکتيک ماترياليستی است
لنين اين قانون را اغلب ) ١(» . در خود جوهر اشياء و پديده هاستمطالعه تضاد 

لعه از اين رو ما در مطا) ٢. (جوهر ديالکتيک و همچنين هسته ديالکتيک می ناميد
اين قانون نمی توانيم از برخورد با موضوعات گوناگون ، از برخورد با يک سری 

چنانچه ما اين مسائل را روشن بسازيم ، ديالکتيک . مسائل فلسفی خودداری ورزيم
 عام ؛ دو جهان بينی: اين مسائل بدين قرارند . ماترياليستی را از اساس خواهيم فهميد

 همگونی و مبارزه ؛ تضاد عمده و جهت عمده تضاد ؛ خاص بودن تضاد ؛بودن تضاد 
  . و مقام آنتاگونيسم در تضاد ؛اضداد

  انتقادی که طی سالهای اخير از طرف محافل فلسفی اتحاد شوروی بر ايده آليسم 
ايده . مکتب دبورين وارد شده ، توجه ما را به شدت به سوی خود جلب کرده است

بخشی گذاشته است و نمی  تأثير بسيار زيانآليسم دبورين در حزب کمونيست چين 
اين مکتب ناديده توان ارتباط نظرات دگماتيستی درون حزب ما را با متدولوژی 

بدين جهت ريشه کن کردن نظرات دگماتيستی بايد هدف عمده تحقيقات فلسفی . گرفت
  .کنونی ما باشد

  
   دو جهان بينی– ١

  
: الم وجود داشته است  قانون تکامل ع  در تاريخ شناخت بشر همواره دو برداشت از

 است که دو جهان بينی متضاد ی متافيزيکی و ديگری برداشت ديالکتيکيکی برداشت
  :لنين می گويد . را تشکيل می دهند

يا دو برداشت ممکن؟ يا دو برداشتی که در تاريخ ديده می ( دو برداشت اساسی   « 
 تکامل بمثابه کاهش و افزايش ، بمثابه :عبارتست از ) اولوسيون ( از تکامل ) شود؟ 
   روابطتقسيم يک واحد به اضداد دافع يکديگر و( تکامل بمثابه وحدت اضداد  و تکرار،

  ـ٣ـ
  
  
  



  )٣(» . )متقابل آنها
  .لنين در اينجا درست از همين دو جهان بينی مختلف سخن می گويد

يوه تفکر، چه در چين و اين ش. می نامند» شوان شوه «   متافيزيک را در زبان چينی 
  متعلق به جهان بينی ايده آليستی  چه در اروپا ، طی يک دوره تاريخی بسيار طوالنی 

در اروپا ماترياليسم در اوان . بود و در فکر انسانها موضع مسلطی را اشغال می کرد
ولی از آنجا که يک سری از کشورهای . پيدايش بورژوازی نيز متافيزيکی بود

ر رشد گام قتصادی خود به مرحله کاپيتاليسم ُپ ا–طول تکامل اجتماعی اروپايی در 
نهادند و نيروهای مولده ، مبارزه طبقاتی و علوم به سطح بی نظيری در تاريخ رسيدند 
، و همچنين از آنجا که پرولتاريای صنعتی به عظيم ترين قوه محرکه تکامل تاريخ 

از آن پس ، . ستی مارکسيستی پديد آمد ماتريالي–بدل گشت ، جهان بينی ديالکتيکی 
عالوه بر ايده آليسم ارتجاعی آشکار و کامًال عريان ، اولوسيونيسم عاميانه بمثابه ضد 

  .ديالکتيک ماترياليستی نيز در ميان بورژوازی نمودار گرديد
  جهان بينی متافيزيکی يا اولوسيونيستی عاميانه جهان را منفرد ، ساکن و يک جانبه 

اين جهان بينی کليه اشياء و پديده های جهان ، اشکال و انواع آنها را بطور . دمی بين
اگر هم در اينجا صحبتی از تغيير و . ابدی منفرد از يکديگر و اليتغير مالحظه می کند

به عالوه ، علل . در ميان باشد ، منظور فقط کاهش يا افزايش کمی و تغيير مکان است
ير مکانی در درون اشياء و پديده ها نهفته نيست ، بلکه چنين افزايش يا کاهشی و تغي
.  اشياء و پديده ها يعنی در تأثير نيروهای خارجی يافتاين علل را بايد در بيرون

متافيزيسينها باز بر اين نظرند که انواع گوناگون اشياء و پديده های جهان و همچنين 
آتی آنها فقط افزايش يا کاهش خواصشان از بدو پيدايش اليتغير می ماند و تغييراتی 

متافيزيسينها باز بر اين عقيده اند که هر شيئی يا پديده الی االبد فقط می . کمی است
به . تواند نوع خود را تجديد کند ، ولی قادر نيست به شيئی و يا پديده ديگری بدل گردد

ويدوآليستی عقيده آنها استثمار سرمايه داری ، رقابت سرمايه داری ، ايدئولوژی اندي
 همه اينها در جامعه بردگی آنتيک و حتی در جامعه –جامعه سرمايه داری و غيره 

متافيزيسينها علل . اوليه وجود داشته اند و بطور جاودانی و اليتغير باقی خواهند ماند
تکامل جامعه را به شرايط خارجی جامعه ، مانند اوضاع جغرافيايی ، آب و هوا و 

 آنها علل تکامل اشياء و پديده ها را بطور ساده در خارج آنها .غيره نسبت می دهند
می جويند و تز ديالکتيک ماترياليستی را مبنی بر اينکه اشياء و پديده ها در اثر 

از اين رو آنها نه قادر به . ، انکار می نمايندتضادهای درونی خود تکامل می يابند 
 می توانند تغيير يک کيفيت را به توضيح تنوع کيفی اشياء و پديده ها هستند و نه

  عنوان دراروپا اين شيوه تفکرطی قرون هفدهم و هجدهم تحت.  کنندهکيفيت ديگر توجي
  ـ٤ـ

  
  



ماترياليسم مکانيکی و در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بمثابه اولوسيونيسم 
« : ن می يافت در چين شيوه تفکر متافيزيکی که در اين جمله بيا. عاميانه رواج داشت

مدتی مديد از طرف طبقه ) ۴(» . سپهر تغييرناپذير است ، تائو نيز تغييرناپذير است
ولی ماترياليسم مکانيکی و اولوسيونيسم عاميانه . پوسيده فئودال حاکم پشتيبانی می شد

  .که در صد سال اخير از اروپا وارد شده ، مورد پشتيبانی بورژوازی قرار می گيرد
   بر آنست که   برخالف جهان بينی متافيزيکی ، ی ديالکتيک ماترياليستی ،   جهان بين

پژوهش تکامل يک شيئی يا پديده را بايد از درون آن ، از روابط آن با اشياء و پديده 
های ديگر شروع کرد ؛ به بيان ديگر تکامل اشياء و پديده ها بايد بمثابه حرکت 

ته با توجه به اينکه هر شيئی يا پديده در جوهری و ضرور آنها مالحظه گردد ، الب
و پديده های محيط در ارتباط می آيد و متقابًال بر يکديگر جريان حرکت خود با اشياء 

علت اساسی تکامل هر شيئی يا پديده در بيرون آن نيست ، بلکه در . اثر می نهند
اد ذاتی سرشت متض. درون آن است ، در سرشت متضاد اشياء و پديده ها نهفته است

هر شيئی يا پديده است و از همين جاست که حرکت و تکامل اشياء و پديده ها ناشی 
سرشت متضاد يک پديده علت اساسی تکامل آن است ، حال آنکه رابطه و . می شود

بدينسان ديالکتيک . تأثير متقابل آن با پديده های ديگر علل ثانوی را تشکيل می دهد
ی يا انگيزه خارجی ماترياليسم مکانيکی متافيزيکی و ماترياليستی تئوری علل خارج

بديهی است که علل خارجی ناب . اولوسيونيسم عاميانه متافيزيکی را قطعًا رد می کند
فقط می تواند سبب حرکت مکانيکی اشياء و پديده ها بشود ، يعنی فقط تغييری در 

شياء و پديده ها از ولی نمی تواند توضيح دهد که چرا ا، مقياس و کميت پديد آورد 
در حقيقت حتی . متقابًال به يکديگر بدل می گردندنظر کيفی بی نهايت متنوع اند و 

حرکت مکانيکی تحت تأثير نيروهای خارجی نيز ناشی از سرشت متضاد اشياء و 
رشد ساده ، نشو و نمای کمی در نباتات و حيوانات هم بطور عمده در . پديده هاست

به همين ترتيب رشد و تکامل جامعه بطور . ورت می گيرداثر تضادهای درونی ص
. عمده ناشی از علل خارجی نيست ، بلکه در اثر علل درونی جامعه صورت می گيرد

بسياری از کشورهايی که دارای شرايط جغرافيايی و آب و هوايی تقريبًا مساوی 
. ن می دهندهستند ، در درجه تکاملی خود با يکديگر تفاوت و ناموزونی بزرگی نشا

تغييراتی حتی در يک کشور واحد بدون آنکه در وضع جغرافيايی و آب و هوايی آن 
روسيه امپرياليستی به اتحاد . صورت گيرد ، تحوالت اجتماعی عظيمی رخ می دهد

شوروی سوسياليستی تغيير يافت ، ژاپن فئودالی که تمام درها را به روی خود بسته 
 ولی تغييری در وضع جغرافيايی و آب و هوايی اين بود ، ژاپن امپرياليستی شد ،

طی صد چين که مدت مديدی تحت سلطه نظام فئودالی قرار داشت ، . کشورها رخ نداد
  سال اخير تحوالت شگرفی يافته و اکنون در جهت ايجاد چين نوين آزاد و از بند رسته 

  ـ٥ـ
  
  



 آن تغييری حاصل نشده تغيير می يابد ، معهذا در اوضاع جغرافيايی و آب و هوايی
 در مجموع و در قسمتهای زمينالبته شرايط جغرافيايی و آب و هوايی کره . است

مختلف آن نيز در تغيير است ، ولی اين تغييرات در مقايسه با دگرگونيهای اجتماعی 
در حاليکه برای تظاهر تغييرات جغرافيايی و آب و هوايی . چندان قابل اهميت نيستند

صدها و يا ميليونها هزار سال احتياج است ، برای تظاهر تغييرات اجتماعی به ده ها ، 
( چند هزار سال ، چند صد سال ، چند ده سال و يا حتی گاهی فقط چند سال يا چند ماه 

از ديدگاه ديالکتيک ماترياليستی تغييرات طبيعت . بيشتر الزم نيست) در زمان انقالب 
  دگرگونيهای   .  درونی طبيعت صورت می گيردبطور عمده در اثر تکامل تضادهای 

اجتماعی بطور عمده در اثر تکامل تضادهای درونی جامعه ، يعنی در اثر تکامل 
تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی ، تضاد ميان طبقات و تضاد ميان نو و 

جام به پيش می راند و سرانکهنه رخ می دهد ؛ تکامل اين تضادهاست که جامعه را 
آيا ديالکتيک ماترياليستی . منجر به نشستن جامعه نوين بر جای جامعه کهنه می گردد

ديالکتيک ماترياليستی بر آنست که علل . علل خارجی را حذف می کند؟ به هيچ وجه
خارجی شرط تحول و علل داخلی اساس تحول اند ، در عين اينکه علل خارجی بوسيله 

تخم مرغ تحت حرارت مناسب به جوجه بدل می شود . علل داخلی مؤثر واقع می شوند
، ولی هيچ حرارتی قادر به آفرينش جوجه از سنگ نيست ، زيرا اساس تحول اين دو 

در دوران . خلقهای کشورهای مختلف دائمًا بر يکديگر تأثير می نهند. متفاوت است
 و نفوذ سرمايه داری و بويژه در دوران امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی تأثير

کشورها بر يکديگر در زمينه های سياسی ، اقتصادی و فرهنگی فوق العاده زياد 
انقالب سوسياليستی اکتبر نه فقط در تاريخ روسيه بلکه در تاريخ جهان نيز . است

عصر نوينی را گشود و در تحوالت داخلی کشورهای ديگر جهان و به طريق اولی 
 معذالک اين تحوالت توسط .ين نهادتأثير بسيار ژرفی بر تحوالت داخلی چ

در جنگ بين . داخلی خود اين کشورها و منجمله چين صورت گرفته اندقانونمنديهای 
دو ارتش يکی پيروز می شود و ديگری مغلوب ؛ در اينجا پيروزی و شکست هر دو 

پيروزی نتيجه نيرومندی ارتش و يا فرماندهی . توسط علل داخلی تعيين می گردند
است ، حال آنکه شکست از ضعف و يا از اشتباه فرماندهی ناشی می شود صحيح آن 

در چين شکست پرولتاريا . ؛ علل خارجی بوسيله علل داخلی مؤثر واقع می شوند
 به علت اپورتونيسمی بود که در ميان خود ١٩٢٧توسط بورژوازی بزرگ در سال 

ه ما با اين اپورتونيسم وقتيک. تظاهر کرد) در درون حزب کمونيست چين ( پرولتاريا 
 ،ولی کمی بعد. ويه حساب کرديم ، انقالب چين پيشرفت خود را از سر گرفتست

   به علت  ،  اين بار –انقالب چين دوباره بطور جدی تحت ضربات دشمن قرار گرفت 
  ـ٦ـ

  
  
  



و سپس هنگامی که ما با اين آوانتوريسم . بروز آوانتوريسم در درون حزب ما بود
بنابراين مالحظه می شود .  کرديم ، امر ما رونق و اعتالئی نوين يافتتسويه حساب

که يک حزب سياسی بخاطر رهبری کردن انقالب به سوی پيروزی بايد به صحت 
  .مشی سياسی و استحکام سازمانی خود متکی باشد

. در عهد باستان بوجود آمده است  جهان بينی ديالکتيکی چه در چين و چه در اروپا ، 
ديالکتيک عهد باستان خصلتی خود به خودی و ابتدائی داشت و به علت شرايط ولی 

 تاريخی آن زمان هنوز نمی توانست شکل يک سيستم تئوريک به خود –اجتماعی 
بگيرد و از اين رو قادر به توضيح کامل جهان نبود و بعد بوسيله متافيزيک از صحنه 

 قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم  که از اواخر،فيلسوف شهير آلمان هگل. خارج شد
می زيست ، سهم بسيار ارزنده ای در رشد ديالکتيک ادا نمود ، ولی ديالکتيک او ايده 

   – اين قائدين کبير جنبش پرولتاريائی   –تنها زمانی که مارکس و انگلس . آليستی بود
ل دستاوردهای مثبت تاريخ شناخت بشر را تعميم دادند و بخصوص عناصر راسيون

ديالکتيک هگل را بطور انتقادی اقتباس کرده و تئوری کبير ماترياليسم ديالکتيک و 
ماترياليسم تاريخی را خلق نمودند ، انقالب عظيم بی سابقه ای در تاريخ شناخت بشر 

به مجرد . اين تئوری کبير سپس از طرف لنين و استالين نضج و قوام يافت. رخ داد
  .پيدا کرد ، تحول شگرفی در جهان تفکر چين پديد آورداينکه اين تئوری به چين راه 

تضادها را   اين جهان بينی ديالکتيکی قبل از هر چيز به ما می آموزد که بايد حرکت 
در اشياء و پديده های گوناگون به خوبی نظاره و تحليل کنيم و بر اساس اين تحليل متد 

ک کنکرت قانون تضاد ذاتی از اين رو برای ما در. های حل تضادها را نشان دهيم
    .اشياء و پديده ها دارای اهميت فوق العاده است

    
   عام بودن تضاد–٢

  
 بخاطر سهولت در تشريح مطلب ابتدا عام بودن تضاد و سپس خاص بودن تضاد  من 

زيرا پس از آنکه بنيان گذاران و ادامه دهندگان کبير . را مورد بررسی قرار می دهم
 جهان بينی ديالکتيک ماترياليستی را –نين و استالين ل ، انگلس ،  مارکس–مارکسيسم 

کشف کردند و ديالکتيک ماترياليستی را با موفقيت عظيمی در تحليل بسياری از جنبه 
های تاريخ بشر و تاريخ طبيعت و همچنين در مورد دگرگونی بسياری از جنبه های 

تند ، عام بودن تضاد مورد قبول بکار بس) مثًال در اتحاد شوروی ( جامعه و طبيعت 
عده زيادی قرار گرفت و بدين جهت ما فقط به توضيح مختصری در اين باره بسنده 

  بـــــه و  عکس خاص بودن تضاد را هنوز بسياری از رفقای ما همی کنيم ؛ حال آنکه ب
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د آنها درنمی يابند که عام بودن تضا. خصوص دگماتيکها به روشنی درک نمی کنند
درست در خاص بودن تضاد نهفته است و همچنين متوجه نيستند که مطالعه خاص 
بودن تضاد ذاتی اشياء و پديده های مشخص زمان ما دارای چه اهميت عظيمی در 

بنابراين بايد مطالعه خاص بودن تضاد را . هدايت جريان پراتيک انقالبی می باشد
به اين جهت ما تحليل قانون تضاد . دهيمتأکيد کنيم و اين مسئله را بطور جامع توضيح 

ذاتی اشياء و پديده ها را با تحليل مسئله عام بودن تضاد آغاز می کنيم و سپس مسئله 
خاص بودن تضاد را با دقت و تأکيد بيشتری مورد تحليل قرار می دهيم و در آخر باز 

  .به مسئله عام بودن تضاد باز می گرديم
اول اينکه تضاد در پروسه : د معنای دوگانه دارد   عام بودن يا مطلق بودن تضا

تکامل کليه اشياء و پديده ها موجود است ؛ دوم اينکه حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای 
  .پروسه تکامل هر شيئی و پديده ديده می شود

لنين قانون وحدت اضداد را ) ۵(» . حرکت خودش تضاد است« :   انگلس می گويد 
  گرايشهای متضاد ، دافع يکديگر، متقابل ) کشف ( تصديق « : د اينطور تعريف می کن

آيا اين تزها ). ۶(» ) منجمله روح و جامعه ( در کليه پديده ها و پروسه های طبيعت 
وابستگی متقابل و مبارزه اضداد ذاتی هر شيئی يا پديده . صحيح اند؟ بله صحيح اند

هيچ .  تکامل آنها را به پيش می راندحيات کليه اشياء و پديده ها را تعيين می کند و
شيئی يا پديده ای نيست که در درون خود تضادی نهفته نداشته باشد ؛ بدون تضاد 

  .عالمی موجود نبود
و به طريق اولی اساس ) مانند حرکت مکانيکی (   تضاد اساس اشکال بسيط حرکت 

  .اشکال مرکب حرکت است
   :هد   انگلس عام بودن تضاد را چنين شرح می د

  وقتيکه حرکت انتقالی مکانيکی ساده تضادی در درون داشته باشد ، اين حقيقت به 
طريق اولی درباره اشکال عاليتر حرکت ماده و علی الخصوص حيات آلی و تکاملش 

زندگی درست قبل از هر چيز عبارت از آنست که يک موجود در هر ... صادق است 
زندگی نيز تضادی است که در خود اشياء و  بنابراين. لحظه خود و چيز ديگری است

پروسه ها موجود است و دائمًا در حال زايش و فرسايش می باشد ؛ به محض اينکه 
به همين . اين تضاد قطع شود ، زندگی نيز پايان می يابد و مرگ ظاهر می گردد

 بين ترتيب ديديم که در حيطه تفکر نيز نمی توانيم از تضاد بگريزيم و فی المثل تضاد
استعداد معرفت جوی درونی و بی حد انسانی و وجود حقيقت آن در انسانهايی که از 

 حد –نظر خارجی محدود و دارای معرفت محدودند ، طی نسل های متوالی بی پايان 
  . ، طی پيشرفت بی نهايت حل می شود–قل عمًال برای ما ا

   حتی رياضيات ابتدائی ولی  ...  يکی از اصول اساسی رياضيات عالی تضاد است... 
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  )٧. (نيز مملو از تضاد است
  :  لنين عام بودن تضاد را چنين توصيف می کند 

  . ؛ مشتق و تابع اوليه–و : + در رياضيات 
  .عمل و عکس العمل: در مکانيک 
  .برق مثبت و منفی: در فيزيک 
  .ترکيب و تجزيه اتمها: در شيمی 

  )٨. (یمبارزه طبقات: در علم االجتماع 
  در جنگ ، تعرض و تدافع ، پيشروی و عقب نشينی ، پيروزی و شکست ، اينها همه 

مبارزه . يک جهت بدون جهت ديگر نمی تواند وجود داشته باشد. پديده های متضادند
جنگ را به   تکامل .دو جهت و رابطه متقابل آنها مجموعه واحد جنگ را می سازد 

  . می کندپيش می راند و مسئله جنگ را حل
.   هر گونه تفاوتی از مفاهيم انسان بايد بمثابه انعکاس تضادهای عينی تلقی شود

انعکاس تضادهای عينی در تفکر ذهنی حرکت متضاد مفاهيم را می سازد ؛ اين 
حرکت ، تکامل تفکر انسان را به پيش می راند و مسايلی را که در تفکر انسان پيدا 

  .می شود ، پيوسته حل می کند
ر درون حزب مقابله و مبارزه بين نظرات مختلف دائمًا در جريان است ؛ اين در د

. درون حزب انعکاسی است از تضاد بين طبقات در جامعه و تضاد بين نو و کهنه
چنانچه در حزب تضاد و مبارزه ايدئولوژيک برای حل آن وجود نداشته باشد ، زندگی 

  .حزب پايان می يابد
 چه در اشکال بسيط يا –ه در همه جا و در کليه پروسه ها   بدينسان معلوم شد ک

ولی آيا تضاد .  تضاد موجود است–مرکب حرکت و چه در پديده های عينی يا فکری 
در مراحل اوليه هر پروسه نيز يافت می شود؟ آيا حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای 

  پروسه تکامل هر شيئی يا پديده ديده می شود؟
االت فالسفه شوروی در انتقاد از مکتب دبورين برمی آيد ، اين مکتب   چنانچه از مق

معتقد است که تضاد در آغاز هر پروسه ظاهر نمی شود ، بلکه زمانی پديد می آيد که 
اگر چنين باشد ، پس ناگزير علت . آن پروسه به مرحله تکاملی معينی رسيده باشد

از .  بايد خارجی دانست نه داخلیتکامل پروسه را قبل از رسيدن به آن مرحله معين
اينجا مشاهده می شود که دبورين به تئوری متافيزيکی علل خارجی و مکانيسم 

مکتب دبورين با تحليل مسايل مشخص از اين ديدگاه نتيجه می . انحراف يافته است
گيرد که در شرايط موجود اتحاد شوروی ميان کوالکها و توده دهقانی تضادی موجود 

که بين آنها فقط تفاوت هست ؛ از اين رو مالحظه می شود که مکتب نيست ، بل
  اين مکتب در تحليل انقالب فرانسه بر  .  دبورين با نظرات بوخارين انطباق کامل دارد
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اين نظر است که قبل از انقالب در ميان صنف سوم که از کارگران ، دهقانان و 
بوده ولی به هيچ وجه تضادی ديده نمی بورژوازی تشکيل می شد ، فقط تفاوت موجود 

اين مکتب درک نمی کند . اين نظرات مکتب دبورين ضد مارکسيستی است. شده است
که در هر تفاوتی که در جهان يافت شود ، تضادی نهفته است و تفاوت همان تضاد 

 اين دو طبقه پديد گشتند ، –درست از همان لحظه ای که پرولتاريا و بورژوازی . است
حتی در .  يکديگر در تضاد قرار گرفتند ؛ منتهی اين تضاد هنوز حدت نيافته بودبا

شرايط اجتماعی موجود اتحاد شوروی نيز ميان کارگران و دهقانان تفاوت وجود دارد 
و اين تفاوت خود تضادی است که بر خالف تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی نمی 

شکل مبارزه طبقاتی به خود بگيرد ؛ کارگران و تواند تا درجه آنتاگونيسم حدت يابد و 
دهقانان در جريان ساختمان سوسياليسم اتحاد مستحکمی با يکديگر برقرار ساخته اند و 

در . تضاد ميان آنان در پروسه تکامل سوسياليسم به کمونيسم به تدريج حل خواهد شد
تضاد . ضادهااينجا صحبت بر سر گوناگونی تضادهاست نه بر سر بودن يا نبودن ت

عام و مطلق است و در کليه پروسه های تکامل اشياء و پديده ها وجود دارد و در هر 
  .پروسه ، از ابتدا تا انتها نفوذ می کند

    پيدايش يک پروسه جديد يعنی چه؟ يعنی اينکه يک واحد کهنه با اضداد متشکله خود 
دينسان پروسه جديدی پديد برای يک واحد نو با اضداد متشکله اش جا باز می کند و ب

پروسه قديم پايان می يابد ، پروسه جديد . می آيد که جايگزين پروسه قديم می گردد
پروسه جديد نيز دارای تضادهای نوينی خواهد بود و تاريخ تکامل . آغاز می شود

  .تضادهای خود را شروع می کند
 ابتدا تا انتهای   لنين خاطرنشان می سازد که مارکس اين حرکت اضداد را که از

به وجهی نمونه وار » سرمايه « پروسه تکامل اشياء و پديده ها جريان دارد ، در 
اين اسلوبی است که بايد برای مطالعه پروسه های تکامل . تجزيه و تحليل کرده است

خود لنين نيز اين اسلوب را بطور صحيح بکار بست . هر شيئی يا پديده بکار برده شود
  .ر خود از آن پيروی نمودو در کليه آثا

ابتدا ساده ترين ، عادی ترين ، اساسی ترين و عمومی ترين » سرمايه «   مارکس در 
را که می توان همه روزه و ميلياردها بار ) کاالئی (  جامعه بورژوائی مناسبات

« در اين ( تحليل در اين ساده ترين پديده .  تبادل کاالـمشاهده کرد ، تحليل می کند 
)  تضادهای کليهو همينطور نطفه های (  تضادهای کليه) جامعه بورژوائی » ل سلو

)  حرکت هم رشد و هم( توضيحات بعدی تکامل . جامعه مدرن را مکشوف می سازد
 يکايک اجزايش ، از ابتدا تا انتها به ما نشان می جمعاين تضادها و اين جامعه را در

  .دهد
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) يا مطالعه(اين شيوه بايد همچنين اسلوب توضيح « : ود  لنين بالفاصله متذکر می ش
  )٩(» ... ديالکتيک بطور اعم باشد 

  کمونيستهای چين بايد اين اسلوب را بياموزند ؛ آنها فقط در اين صورت است که می 
توانند تاريخ و اوضاع کنونی انقالب چين را بطور صحيح تحليل کنند و آينده آن را به 

  . نماينددرستی پيش بينی 
   

   خاص بودن تضاد–٣
  

  تضاد در پروسه تکامل کليه اشياء و پديده ها موجود است و در پروسه تکامل هر 
شيئی يا پديده از ابتدا تا انتها نفوذ می کند ؛ اين است عام بودن و مطلق بودن تضاد که 

 اينک به بررسی خاص بودن و نسبی بودن تضاد. ما در پيش از آن سخنران رانديم
  .بپردازيم

  .  اين مسئله را بايد در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار داد
معرفت .   اول اينکه ، تضاد در هر شکل حرکت ماده دارای خصلت خاص خود است

بشر بر ماده ، معرفت بر اشکال حرکت ماده است ، زيرا در جهان هيچ چيزی به جز 
. اشکال معينی به خود می گيردماده متحرک يافت نمی شود و اين حرکت ماده ناگزير 

در مطالعه هر يک از اشکال حرکت ماده بايد وجوه مشترک آن را با ساير اشکال 
 و اين اساس معرفت –ولی بخصوص مهم تر و ضرورتر . حرکت ماده در نظر گرفت

 آنست که ويژگی اين شکل حرکت ماده را –ما را بر اشياء و پديده ها تشکيل می دهد 
 ، يعنی تفاوت کيفی ميان اين شکل حرکت ماده و اشکال ديگر حرکت در نظر بگيريم

فقط از اين طريق است که می توان اشياء و پديده های گوناگون را . را در نظر بگيريم
اين تضاد . هر شکل حرکت حاوی تضاد خاص خود است. از يکديگر تشخيص داد

ديده های ديگر متمايز خاص ماهيت ويژه ای را تشکيل می دهد که يک پديده را از پ
اينست علت درونی و يا به بيان ديگر اساس تنوع اليتناهی اشياء و پديده ها . می سازد
حرکت مکانيکی ، صوت : در طبيعت اشکال حرکت فراوانی ديده می شود . در جهان

اين اشکال حرکت ماده همگی . ، نور، حرارت ، برق ، تجزيه ، ترکيب و الی آخر
ماهيت . يگر وابسته اند ، معهذا هر کدام ماهيتًا از ديگری متمايز استمتقابًال به يکد

. ويژه هر شکل حرکت ماده بوسيله تضاد خاص خود اين شکل حرکت معين می شود
اين حقيقت نه تنها در مورد طبيعت ، بلکه در مورد پديده های اجتماعی و ايدئولوژيک 

وژيک دارای تضاد خاص خود هر شکل اجتماعی و هر شکل ايدئول. نيز صادق است
  .و ماهيت ويژه می باشد
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علوم درست بر اساس تضاد خاصی که ذاتی موضوعات گوناگون مورد تحقيق است ، 
بنابراين تضادی که فقط متعلق به حوزه يک پديده معين . از يکديگر متمايز می گردند

 ، اعداد مثبت و فی المثل. است ، موضوع پژوهش اين يا آن علم را تشکيل می دهد
منفی در رياضيات ؛ عمل و عکس العمل در مکانيک ؛ برق منفی و مثبت در فيزيک 
؛ تجزيه و ترکيب در شيمی ؛ نيروهای مولده و مناسبات توليدی ، مبارزه يک طبقه 
عليه طبقه ديگر در علم االجتماع ؛ تعرض و تدافع در علم نظام ؛ ايده آليسم و 

 همه اينها –يزيکی و بينش ديالکتيکی در فلسفه و قس عليهذا ماترياليسم ، بينش متاف
موضوعات پژوهش علوم مختلفه اند ، زيرا هر کدام دارای تضاد خاص خود و ماهيت 

البته بدون درک عام بودن تضاد نمی توان علل عمومی و يا اساس . ويژه ای است
بدون مطالعه خاص عمومی حرکت يا تکامل اشياء و پديده ها را بازشناخت ؛ معذلک 

بودن تضاد نمی توان ماهيت ويژه ای که يک شيئی يا پديده را از ديگری متمايز می 
سازد ، معين نمود و همينطور کشف علل خصوصی يا اساس خصوصی حرکت يا 
تکامل اشياء و پديده ها ، تميز اشياء و پديده ها از يکديگر و تعيين حدود حوزه های 

  .اهد بودتحقيقات علمی غيرممکن خو
  راجع به سير توالی حرکت شناخت انسان بايد گفت که حرکت شناخت انسان پيوسته 
از طريق معرفت بر اشياء و پديده های منفرد و خاص تدريجًا به معرفت بر اشياء و 

انسان تنها پس از آنکه ماهيت ويژه اشياء و پديده های . پديده های عام رشد می يابد
اخت ، می تواند به تعميم دادن بپردازد و ماهيت مشترک اشياء متنوع فراوان را بازشن
انسان زمانيکه بر اين ماهيت مشترک معرفت يافت ، در پرتو . و پديده ها را بشناسد

اين معرفت گامی فراتر می نهد و به مطالعه اشياء و پديده های مشخص متنوع که 
 در مورد آنها به عمل نيامده تاکنون مورد تحقيق قرار نگرفته اند و يا تحقيقات کافی

است می پردازد و ماهيت ويژه آنها را پيدا می نمايد ؛ فقط در چنين صورتی است که 
انسان می تواند معرفت بر ماهيت مشترک اشياء و پديده ها را کامل و غنی سازد و آن 

پس دو . را رشد و توسعه دهد و از پژمردگی و انجماد اين معرفت جلوگيری نمايد
 حرکت از عام به – حرکت از خاص به عام ؛ دوم –اول : سه معرفت عبارتند از پرو

معرفت انسان همواره به شکلی مارپيچی حرکت می کند و هر يک از مارپيچ . خاص
معرفت انسان را به مرحله ) البته تا زمانيکه اسلوب علمی دقيقًا مراعات شود ( ها 

اشتباه دگماتيک . فای بيشتری می بخشدعاليتری ارتقاء می دهد و به آن پيوسته ژر
های ما در اين مسئله اين است که آنها از يک سو درک نمی کنند که عام بودن تضاد و 
ماهيت مشترک اشياء و پديده های مختلف را فقط زمانی می توان کامًال شناخت که 

ناخته قبًال در خاص بودن تضاد تحقيق شده و ماهيت ويژه اشياء و پديده های منفرد ش
  شده باشند ؛ و از سوی ديگر آنها درنمی يابند که پس از شناخت ماهيت مشترک اشياء 
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و پديده ها بايد گامی فراتر نهند و آن اشياء و پديده های مشخصی را مطالعه کنند که 
. تاکنون دقيقًا مورد تحقيق قرار نگرفته اند و يا برای اولين بار ظاهر می شوند

ما مردمان تنبلی هستند ؛ آنها در کار تحقيقی درباره اشياء و پديده های دگماتيک های 
مشخص هيچ گونه زحمتی به خود نمی دهند ، حقايق عام را بمثابه چيزهای خداداد 
فرض می کنند ، آنها را به فرمول های نامفهوم و صرفًا تجريدی بدل می سازند و در 

. حقيقت را کامًال نفی و وارونه می نمايندنتيجه سير توالی عادی نيل انسان به شناخت 
 يعنی حرکت از –آنها عالوه بر اين ارتباط متقابل ميان دو پروسه شناخت انسان 

آنها تئوری شناخت مارکسيستی .  را درک نمی کنند–خاص به عام و از عام به خاص 
  .را اصًال نمی فهمند

ده و ماهيت اين سيستم را   نه فقط بايد تضاد خاص هر سيستم بزرگ اشکال حرکت ما
که توسط اين تضاد خاص معين می شود بررسی کرد ، بلکه بايد تضاد خاص و 
ماهيت هر پروسه را در جريان طوالنی تکامل هر شکل حرکت ماده نيز مورد 

در کليه اشکال حرکت ، هر پروسه تکامل واقعی ، نه موهومی ، از . مطالعه قرار داد
ما بايد در کار تحقيقی خود توجه خاصی به اين .  استنظر کيفی با ديگری متفاوت

  .نکته مبذول داريم و حتی آن را مبدأ حرکت خود قرار دهيم
  تضادهائی که از نظر کيفی گوناگونند ، فقط با اساليبی می توانند حل شوند که از 

 تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی با اسلوب انقالب: فی المثل . نظر کيفی متفاوتند
سوسياليستی حل می شود ؛ تضاد ميان توده های عظيم مردم و نظام فئودالی با اسلوب 
انقالب دمکراتيک حل می شود ؛ تضاد ميان مستعمرات و امپرياليسم با اسلوب جنگ 
انقالبی ملی حل می شود ؛ تضاد ميان طبقه کارگر و طبقه دهقان در جامعه 

يزه کردن کشاورزی حل می شود ؛ تضاد سوسياليستی با اسلوب کلکتيوه کردن و مکان
درون حزب کمونيست با اسلوب انتقاد و انتقاد از خود حل می شود ؛ و تضاد ميان 

پروسه ها تغيير می . جامعه و طبيعت با اسلوب تکامل نيروهای مولده حل می شود
يابند ، پروسه ها و تضادهای قديم ناپديد می گردند ، پروسه ها و تضادهای جديد 

تضادهايی که . ر می شوند و بنابراين اساليب حل تضادها نيز تغيير می کنندظاه
بوسيله انقالب فوريه و انقالب اکتبر روسيه حل شدند و همينطور اساليب حل اين 

حل تضادهای مختلف با اساليب گوناگون . تضادها اساسًا با يکديگر متفاوت بودند
ولی دگماتيک ها . يقًا از آن پيروی کنند لنينيست ها بايد دق–اصلی است که مارکسيست 

اين اصل را مراعات نمی کنند و درنمی يابند که شرايط در انقالبهای گوناگون متفاوت 
است و در نتيجه درک نمی کنند که تضادهای مختلف بايد با اساليب گوناگون حل شوند 

 بطور مکانيکی ؛ بعکس آنها فرمول قالبی خود را که اليتغير می انگارند ، در همه جا
  بکار می بندند که در نتيجه فقط می تواند به ناکامی انقالب و يا به زيان امری که آينده 

  ـ١٣ـ
  
  



به منظور آشکار ساختن خصلت خاص . تابناک و درخشانی در پيش دارد ، منجر شود
 – در مجموع و يا در روابط متقابل آنها –تضادها در پروسه تکامل اشياء و پديده ها 

نی به منظور معلوم نمودن ماهيت اين پروسه تکامل بايد خصلت خاص دو جهت هر يع
يک از تضادهای اين پروسه را آشکار ساخت ؛ در غير اين صورت کشف ماهيت 

ما بايد در کار تحقيقی خود به اين نکته نيز توجه زياد . پروسه غيرممکن خواهد بود
  .مبذول داريم

يده دارای ابعاد بزرگ ، تضادهای متعددی در   پروسه تکامل يک شيئی يا يک پد
 دمکراتيک چين تضاد بين طبقات –فی المثل در پروسه انقالب بورژوا . بردارد

ستمديده مختلف جامعه چين و امپرياليسم ، تضاد بين توده های عظيم مردم و نظام 
وازی فئودالی ، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی ، تضاد ميان دهقانان و خرده بورژ

شهری از يک سو و بورژوازی از سوی ديگر، تضاد بين گروههای مختلف هيئت 
اين تضادها نه . حاکمه ارتجاعی و الی آخر؛ وضع در اينجا فوق العاده بغرنج است

فقط دارای خصلت خاص خود هستند و لذا نمی توانند بطور يکسان مورد بررسی 
را بودن ويژگيهای خود نمی تواند واقع شوند ، بلکه دو جهت هر تضاد نيز بعلت دا

ما که دست اندرکار انقالب چين هستيم ، نه فقط بايد . يکسان مورد مطالعه قرار گيرد
خصلت خاص اين تضادها را در مجموع آنها ، يعنی در روابط متقابل آنها بفهميم ، 

ورد بلکه بايد دو جهت هر تضاد را نيز بمثابه يگانه وسيله درک آن تضاد در مجموع م
منظور از درک دو جهت يک تضاد اين است که دريابيم هر يک . مطالعه قرار دهيم

از اين جهات چه مواضع مخصوصی اشغال می کنند و چه اشکال مشخصی در 
وابستگی متقابل به يکديگر و در تضاد با ضد خود می گيرد و هنگام وابستگی متقابل 

ام وابستگی متقابل و ضديت و به يکديگر و در تضاد با ضد خود می گيرد و هنگ
همچنين پس از گسستگی اين وابستگی متقابل با کدام اسلوب مشخص عليه ضد خود 

منظور لنين درست . مطالعه اين مسائل دارای اهميت فراوان است. مبارزه می کند
جوهر و روح زنده مارکسيسم تحليل مشخص از اوضاع : همين بود وقتيکه گفت 

يکهای ما آموزشهای لنين را نقض کرده اند و هيچ گاه مغز دگمات). ١٠(مشخص است 
خود را برای تحليل مشخص اشياء و پديده ها بکار نمی اندازند ، بلکه در مقاالت و 
سخنرانی های خود پيوسته عبارات تو خالی و قالبی را تکرار می کنند و بدين ترتيب 

  .در حزب ما سبک کار بسيار ناپسندی را وارد می نمايند
.   در مطالعه هر مسئله بايد از ذهنی گری ، يکجانبه گری و سطحی بودن پرهيز نمود

ذهنی گری يعنی مسائل را بطور عينی مالحظه نکردن يا به عبارت ديگر، عدم 
» درباره پراتيک « من در اين مورد در مقاله . بررسی مسائل از ديدگاه ماترياليستی

  مثًال چين را . ن همه جوانب يک مسئله استيکجانبه گری به معنی نديد. صحبت کردم
  ـ١٤ـ

  
  



ديدن ولی ژاپن را از نظر دور داشتن ؛ فقط حزب کمونيست را ديدن ولی گوميندان را 
از نظر دور داشتن ؛ فقط پرولتاريا را ديدن ولی بورژوازی را از نظر دور داشتن ؛ 

 فقط شرايط مساعد را فقط دهقانان را ديدن ولی مالکان ارضی را از نظر دور داشتن ؛
ديدن ولی شرايط سخت را از نظر دور داشتن ؛ فقط گذشته را ديدن ولی آينده را از 
نظر دور داشتن ؛ فقط جزء را ديدن ولی کل را از نظر دور داشتن ؛ فقط کمبودها را 
ديدن ولی موفقيتها را از نظر دور داشتن ؛ فقط مدعی را ديدن ولی متهم را از نظر 

 ؛ فقط کار انقالبی مخفی را ديدن ولی کار انقالبی علنی را از نظر دور دور داشتن
اين . درک نکردن ويژگيهای دو جهت يک تضاد: در يک کالم . داشتن ؛ و الی آخر

درست به معنای برخورد يک جانبه به مسائل ، با ديدن جزء و نديدن کل ، ديدن 
 که بتوان اسلوب حل تضادها از اين راه غيرممکن است. درختان و نديدن جنگل است

را پيدا کرد ، وظايف انقالب را به انجام رساند ، امور محوله را به نحو احسن انجام 
سون زی . داد و مبارزه ايدئولوژيک درون حزبی را بطور صحيح بسط و توسعه داد

چنانچه دشمن و خودت را بشناسی ، صد « : ضمن بحث درباره علم نظام می گويد 
او اينجا از دو طرف جنگ صحبت می ) ١١(» . ی ، به خطر نمی افتیبار می جنگ

نيز که در دوره سلسله تان ميزيسته ، با آگاهی به نادرستی يک ) ١٢(وی جن . کند
اگر سخنان هر دو طرف را گوش فرادهی ، دنيا به روی تو « : جانبه گری می گويد 

توجه کنی ، آنوقت در روشن خواهد شد ؛ ولی هر گاه فقط به گفته های يک طرف 
ولی برخی از رفقای ما مسائل را اغلب بطور يکجانبه » . جهل و تاريکی خواهی ماند

سون جيان قهرمان . مالحظه می کنند و از اين رو غالبًا سرشان به سنگ می خورد
، ولی به علت عدم ) ١٣(سه بار به قصبه جو هجوم برد » شوی هو جوان « رمان 

اما وقتی اسلوب . نادرستی اسلوب عمل دو بار شکست خورداطالع از وضع محل و 
عمل خود را تغيير داد و با عمليات اکتشافی از پيچ و خم کوره راهها مطلع شد ، اتحاد 

» اسب ترويان « ميان قصبات لی ، حو و جو را بر هم زد و با تاکتيکی شبيه تاکتيک 
رون اردوگاه دشمن فرستاد تا که در افسانه خارجی آمده است ، نيروهای خود را به د

» شوی هو جوان « در رمان .  آنگاه حمله سوم او قرين موفقيت شد–در کمين بنشينند 
نمونه های زيادی از چگونگی بکار بستن ديالکتيک ماترياليستی می توان يافت که 

  :لنين می گويد . هجوم سه گانه به قصبه جو يکی از بهترين آنهاست
واسطه « عی يک موضوع ، بايد بر کليه جوانب ، کليه روابط و برای شناختن واق  « 

ما هرگز بطور کامل چنين . آن محيط شد و آنها را مورد تحقيق قرار داد» های 
توفيقی نخواهيم يافت ، ولی همه جانبه گری را طلب کردن ما را از اشتباه و تحجر 

  )١۴(» . مصون می دارد
  برخورد سطحی يعنی عدم . ر مد نظر داشته باشيمما بايد اين سخنان لنين را هميشه د
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توجه به ويژگيهای مجموع تضادها ، عدم توجه به ويژگيهای هر يک از جهات 
تضادها ، انکار ضرورت ژرفش در اشياء و پديده ها و تحقيق و بررسی دقيق 

پس از ويژگيهای تضاد آنها و بعکس اشياء و پديده ها را فقط از دور مالحظه کردن و 
( افکندن نظری اجمالی بر خطوط خارجی تضادها بالفاصله سعی در حل آنها نمودن 

سؤاالت را پاسخ دادن ، اختالف نظرات را حل کردن ، کارها را ترتيب دادن يا 
 چنين شيوه ای بناچار نتايج ناگواری ببار خواهد –) عمليات نظامی را هدايت کردن 

يسم و امپريسم گرفتارند ، به اين علت دچار اشتباه آن رفقای چينی که به دگمات. آورد
يکجانبه . شده اند که اشياء و پديده ها را بطور ذهنی ، يکجانبه و سطحی می نگرند

گری و سطحی بودن در عين حال سوبژکتيويسم نيز هست زيرا که کليه اشياء و پديده 
انونمنديهای درونی های عينی در واقع متقابًال به يکديگر مربوطند و هر يک واجد ق

خود می باشد ، ولی بعضی ها بجای آنکه اشياء و پديده ها را همانطور که واقعًا هستند 
منعکس نمايند ، به اشياء و پديده ها فقط بطور يکجانبه و سطحی می نگرند و روابط 
متقابل و قانونمنديهای درونی آنها را درک نمی کنند ؛ بنابراين چنين متدی 

  . استسوبژکتيويستی
 –  ما نه فقط بايد به ويژگيهای حرکت اضداد سراسر پروسه تکامل اشياء و پديده ها 

 توجه کنيم ، بلکه بايد –در روابط متقابل اضداد و در وضع هر يک از اين جهات 
  .ويژگيهای هر مرحله تکامل پروسه را نيز در نظر بگيريم
ت پروسه که بوسيله اين تضاد   تضاد اساسی پروسه تکامل يک شيئی يا پديده و ماهي

اساسی معين می شود ، تا زمانيکه پروسه پايان نيافته ، ناپديد نمی گردد ؛ مع الوصف 
زيرا با اينکه . در هر مرحله از اين پروسه طوالنی تکامل وضع معموًال متفاوت است

خصلت تضاد اساسی پروسه تکامل يک شيئی يا يک پديده و ماهيت پروسه تغيير نمی 
د ، تضاد اساسی در هر مرحله تکاملی اين پروسه طوالنی به تدريج اشکال حادتری کن

به عالوه ، از ميان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که بوسيله . به خود می گيرد
تضاد اساسی تعيين می شوند و يا تحت تأثير آن قرار می گيرند ، بعضی ها حدت می 

 يا از حدتشان کاسته می شود و پاره ای يابند و برخی بطور موقتی و يا جزئی حل و
. از اينجاست که مراحل مختلف پروسه نمايان می شود. ديگر نيز تازه پديد می آيند

چنانچه انسان به مراحل مختلف پروسه تکامل اشياء و پديده ها توجه نکند ، نمی تواند 
  .تضادهای ذاتی اشياء و پديده ها را بطور مناسب حل نمايد

تکامل سرمايه داری عصر رقابت آزاد به امپرياليسم ، در خصلت طبقاتی دو   مثًال با 
 و در ماهيت – پرولتاريا و بورژوازی –طبقه ای که با يکديگر اساسًا در تضادند 

سرمايه داری جامعه موجود هيچ تغييری حاصل نشد ؛ ولی تضاد بين اين دو طبقه 
   غيرانحصاری ظاهر شد ، تضاد حدت يافت ، تضاد ميان سرمايه انحصاری و سرمايه
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ميان قدرتهای استعماری و مستعمرات حاد گرديد و تضاد ميان کشورهای سرمايه 
داری که در نتيجه رشد و تکامل ناموزون اين کشورها بوجود آمده است ، با حدت 

مرحله : خاصی تجلی کرد و بدين ترتيب مرحله خاصی در سرمايه داری پديد آمد 
لنينيسم درست بدين جهت مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقالب . مامپرياليس

پرولتاريائی شده است که لنين و استالين اين تضادها را به درستی توضيح داده اند و 
تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريائی را برای حل اين تضادها بطور صحيح تدوين 

  . نموده اند
 آغاز شد در ١٩١١ چين را که با انقالب  دمکراتيک–  اگر پروسه انقالب بورژوا 

بخصوص دوره ای که . نظر بگيريم ، در اينجا نيز به چند مرحله خاص برمی خوريم
بورژوازی در رأس انقالب قرار داشت و دوره ای که پرولتاريا انقالب را رهبری می 

به عبارت ديگر . کرد ، دو مرحله فوق العاده مختلف تاريخی را نشان می دهند
بری پرولتاريا سيمای انقالب را بطور اساسی دگرگون ساخت ، منجر به صف ره

بندی جديد طبقاتی ، گسترش پردامنه انقالب دهقانی و پيگيری در انقالب ضد 
امپرياليستی و ضد فئودالی گرديد و امکان گذار انقالب دمکراتيک را به انقالب 

ای که بورژوازی در رأس همه اينها در دوره . سوسياليستی فراهم ساخت و غيره
با اينکه در خصلت تضاد اساسی . انقالب قرار داشت از جمله المحاالت بودند

مجموعه پروسه ، يعنی در خصلت اين پروسه بمثابه يک انقالب دمکراتيک ضد 
جهت ديگر اين تضاد خصلت نيمه مستعمره و نيمه (  ضد فئودالی –امپرياليستی 

ه تغييری حاصل نشده است ، معهذا اين پروسه در به هيچ وج) فئودالی کشور است 
طول مدتی بيش از بيست سال از مراحل متعدد تکاملی گذشته است ؛ در ظرف اين 

 و استقرار ١٩١١ مانند شکست انقالب –مدت طوالنی وقايع مهم بسياری رخ داده اند 
 – ١٩٢۴حکومت ديکتاتورهای نظامی شمال ؛ تشکيل اولين جبهه متحد ملی و انقالب 

 ؛ تالشی جبهه متحد و الحاق بورژوازی به اردوگاه ضد انقالب ؛ جنگهای ١٩٢٧
ديکتاتورهای نظامی جديد با يکديگر؛ جنگ انقالب ارضی ؛ تشکيل جبهه متحد ملی و 

( مختصات اين مراحل عبارتند از تشديد بعضی از تضادها . جنگ مقاومت ضد ژاپنی
و حل ) به چهار استان شمال شرقی چين مانند جنگ انقالب ارضی و هجوم ژاپن 

مانند نابودی ديکتاتورهای نظامی شمال و ( جزئی يا موقتی پاره ای از تضادها 
مانند ( و ظهور تضادهای نوين ) مصادره زمينهای مالکان ارضی از طرف ما 

مبارزه بين ديکتاتورهای نظامی جديد و بازستاندن زمينهای مصادره شده از طرف 
  ).ی بعد از آنکه مناطق پايگاهی انقالبی ما در جنوب چين از دست رفتند مالکان ارض

  در مطالعه خصلت خاص تضادهای مراحل جداگانه پروسه تکامل اشياء و پديده ها نه 
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فقط بايد تضادها را در روابط متقابلشان با يکديگر و يا در مجموع مالحظه کنيم ، 
  . جهت هر تضاد را نيز بررسی نمائيمبلکه بايد در هر مرحله تکاملی دو

ابتدا جهت اول يعنی .   فی المثل گوميندان و حزب کمونيست را در نظر بگيريم
گوميندان در دوره اولين جبهه متحد به علت . گوميندان را مورد مالحظه قرار دهيم

 وحدت با روسيه ، همکاری با حزب –اينکه سه اصل بزرگ سياسی سون ياتسن 
 را اجرا می کرد ، انقالبی و دارای نيروی –کمک به کارگران و دهقانان کمونيست و 

ولی . حياتی بود و در انقالب دمکراتيک اتحاد طبقات مختلف به شمار می رفت
 به عکس خود تغيير يافت و به بلوک ارتجاعی مالکان ١٩٢٧گوميندان پس از سال 

، بار ١٩٣۶ر دسامبر پس از حادثه سی ان د. ارضی و بورژوازی بزرگ تبديل شد
ديگر در گوميندان در جهت خاتمه دادن به جنگ داخلی و همکاری با حزب کمونيست 

چنين بود . بخاطر مبارزه مشترک عليه امپرياليسم ژاپن تغييری صورت گرفت
بديهی است که ظهور اين ويژگيها معلول يک . ويژگيهای گوميندان در اين سه مرحله

.  جهت ديگر يعنی به حزب کمونيست چين بپردازيماينک به. سری علل می باشد
حزب کمونيست چين در دوره اولين جبهه متحد هنوز مرحله طفوليت را می گذراند ؛ 

 را قهرمانانه رهبری کرد ، معهذا هنوز در ١٩٢٧ – ١٩٢۴حزب کمونيست انقالب 
 بدين جهت چن دوسيوئيسم. درک خصلت و وظايف و اسلوبهای انقالب پختگی نداشت

که در آخرين مرحله اين انقالب ظاهر شد ، توانست نقش خود را ايفا کند و انقالب را 
 حزب جنگ انقالب ارضی را قهرمانانه ١٩٢٧پس از سال . به شکست بکشاند

رهبری کرد و اقدام به ايجاد ارتش انقالبی و مناطق پايگاهی انقالبی نمود ، ولی دچار 
نتيجه به ارتش و مناطق پايگاهی صدمات سختی اشتباهات ماجراجويانه گرديد که در 

 حزب موفق به تصحيح اين اشتباهات گرديد و در رأس جبهه ١٩٣۵از سال . وارد آمد
 جبهه متحد ضد ژاپنی قرار گرفت ؛ و هم اکنون اين مبارزه عظيم در –متحد نوين 

حزب کمونيست در مرحله کنونی حزبی است که از بوته . حال رشد و قوام است
چنين بود . مايش دو انقالب سربلند بيرون آمده و غنی از تجربه گذشته استآز

پيدايش اين ويژگيها نيز معلول يک . ويژگيهای حزب کمونيست چين در اين سه مرحله
درک مناسبات ويژه بين گوميندان و حزب کمونيست در مراحل . سری علل می باشد

ه متحد ، تشکيل مجدد جبهه متحد  تشکيل جبهه متحد ، تالشی جبه–مختلف تکاملشان 
ولی موضوع .  بدون تحقيق و مطالعه در اين ويژگيهای دو طرف امکان پذير نيست–

بررسی پايه های : اساسی تر در مطالعه ويژگيهای اين دو حزب عبارت است از 
طبقاتی دو حزب و تضادهائی که بر اين اساس بين هر يک از اين دو حزب و 

فی المثل ، گوميندان در دوره . ه های مختلف ظاهر شده اندنيروهای ديگر در دور
  امپرياليستها ازيک سو در عرصه بين المللی با ،کمونيست همکاری خود با حزب اولين
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امپرياليستها در تضاد قرار داشت و بدين جهت ضد امپرياليستی بود و از سوی ديگر 
 گرچه به زحمتکشان لفظًا –ه بود با توده های عظيم مردم کشور در تضاد قرار گرفت

وعده و وعيدهای شيرين می داد ، ولی در عمل فقط به جزء ناچيزی از آنها وفا کرد و 
گوميندان در دوره جنگی که عليه کمونيستها بر . يا اصًال به هيچ يک از آنها وفا نکرد

ی پرداخت و پا ساخت ، عليه توده های عظيم مردم با امپرياليسم و فئوداليسم به همکار
بر کليه دستاوردهايی که توده ها در انقالب تحصيل کرده بودند ، قلم بطالن کشيد و 

در دوره کنونی جنگ مقاومت ضد . بدين ترتيب تضاد بين خود و آنها را تشديد کرد
ژاپنی ، گوميندان از يک طرف به علت تضاد با امپرياليسم ژاپن خواستار همکاری با 

 از طرف ديگر به هيچ وجه دست از مبارزه و سرکوب حزب کمونيست است ولی
به عکس حزب کمونيست در هر دوره . حزب کمونيست و خلق چين برنمی دارد

همواره در مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم در صف توده های عظيم مردم ايستاده 
است ولی در دوره کنونی جنگ مقاومت ضد ژاپنی ، سياست معتدلی نسبت به 

يندان و نيروهای فئودالی داخلی در پيش گرفته ، زيرا گوميندان آمادگی خود را گوم
شرايط فوق الذکر گاهی . برای شرکت در جنگ مقاومت ضد ژاپنی اعالم کرده است

باعث اتحاد و گاهی باعث مبارزه بين اين دو حزب می گردد و حتی در دوره اتحاد 
اگر ما ويژگيهای دو جهت هر . د داردنيز وضع پيچيده اتحاد و مبارزه همزمان وجو

تضاد را مطالعه نکنيم ، نه تنها موفق به درک روابط هر يک از اين دو حزب با 
  .نيروهای ديگر نخواهيم شد بلکه روابط متقابل بين اين دو حزب را هم نخواهيم فهميد

 تضاد در هر شکل –  لذا مشاهده می شود که در مطالعه ويژگيهای هر نوع تضاد 
رکت ماده ، تضاد در پروسه تکامل هر شکل حرکت ، دو جهت هر تضاد در اين يا ح

آن پروسه تکامل ، تضادهای مراحل تکامل گوناگون هر پروسه تکامل ، دو جهت هر 
 و در مطالعه ويژگيهای تمام اين تضادها اعمال –تضاد در مراحل تکامل جداگانه 

بطور مشخص مورد تجزيه و تحليل قرار تمايالت ذهنی جايز نيست بلکه بايد آنها را 
ويژگيهای هر تضاد را بدون تحليل مشخص نمی توان شناخت ؛ ما بايد اين جمله . داد

  .تحليل مشخص از اوضاع مشخص: لنين را پيوسته به ياد داشته باشيم 
  مارکس و انگلس اولين کسانی بودند که از اين تحليل مشخص بما نمونه برجسته ای 

  .نشان دادند
  موقعی که مارکس و انگلس قانون تضاد ذاتی اشياء و پديده ها را در مطالعه پروسه 

 تاريخی بکار بستند ، تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی ، تضاد –اجتماعی 
بين طبقات استثمار کننده و استثمار شونده و تضاد بين زير بنای اقتصادی و روبنا 

  را که از دو تضاد فوق منتج می شود ، پيدا نمودند و ) هسياست ، ايدئولوژی و غير(
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دريافتند که چگونه اين تضادها در جوامع طبقاتی گوناگون ناگزير منجر به انقالبات 
  .اجتماعی مختلف می گردد

  هنگامی که مارکس اين قانون را در مطالعه ساخت اقتصادی جامعه سرمايه داری 
اد اساسی اين جامعه تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و بکار بست ، پی برد که تض

اين تضاد در تضاد بين خصلت متشکل توليد در . خصلت خصوصی مالکيت است
. مؤسسات جداگانه و خصلت آنارشيستی توليد در جامعه بمثابه يک کل نمايان می شود

  . می کنداين تضاد در مناسبات طبقاتی بمثابه تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا تجلی
  به علت تنوع فراوان اشياء و پديده ها و خصلت نامحدود تکامل آنها آنچه که در يک 

و بالعکس ، آنچه . مورد مشخص عام است ، در مورد مشخص ديگر خاص می شود
تضاد . که در يک مورد مشخص خاص است ، در مورد مشخص ديگر عام می شود

توليد و مالکيت خصوصی بر وسايل ذاتی نظام سرمايه داری بين خصلت اجتماعی 
توليد برای کليه کشورهايی که در آنجا سرمايه داری موجود است و رشد می يابد ، 

ولی . جنبه مشترک دارد ؛ اين برای سرمايه داری عام بودن تضاد را تشکيل می دهد
اين تضاد سرمايه داری فقط متعلق به يک مرحله تاريخی معيين از رشد جامعه 

ور کلی است ؛ و اين از ديدگاه تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی طبقاتی بط
معهذا مارکس در . در جامعه طبقاتی بطور کلی خاص بودن تضاد را تشکيل می دهد

جريان تشريح خصلت خاص کليه اين تضادهای جامعه سرمايه داری خصلت عام 
قاتی بطور اعم را باز هم تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی در جامعه طب

  .ژرفتر، جامع تر و کامل تر روشن ساخت
  از آنجا که خصوص و عموم به يکديگر پيوسته اند و از آنجا که نه تنها خاص بودن 
تضاد بلکه عام بودن تضاد نيز ذاتی هر پديده است و عام بودن درست در خاص بودن 
نهفته است ، لذا در مطالعه يک پديده معين بايد اين دو جنبه و رابطه متقابلشان را پيدا 

دن ذاتی يک پديده مشخص و رابطه متقابل آن دو را کشف کرد ، خاص بودن و عام بو
نمود و رابطه متقابل پديده مزبور را با اشياء و پديده های متعدد پيرامونش روشن 

با تشريح ريشه های » درباره اصول لنينيسم « استالين در اثر معروف خود . ساخت
ود آمده است و همچنين تاريخی لنينيسم ، اوضاع بين المللی را که در آن لنينيسم بوج

آن تضادهای سرمايه داری را که در شرايط امپرياليسم به نقطه اوج خود رسيده اند ، 
تجزيه و تحليل کرد و نشان داد که چگونه اين تضادها موجب شدند که انقالب 
پرولتاريائی به مسئله پراتيک مستقيم تبديل گرديده و شرايط مساعدی برای يورش 

استالين عالوه بر اين تحليل کرد که چرا .  داری پديد آورده اندمستقيم بر سرمايه
روسيه گهواره لنينيسم گرديد و چرا روسيه تزاری در آنوقت کانون تمام تضادهای 

   ـبين  امپرياليسم بود و چرا پرولتاريای روسيه توانست پيشاهنگ پرولتاريای انقالبی
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ليل خصلت عام تضاد ذاتی امپرياليسم نشان داد بدين ترتيب استالين با تح. المللی گردد
که چرا لنينيسم مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی است و در عين حال 
با تحليل خصلت خاص امپرياليسم روسيه تزاری در چهارچوب اين تضاد عمومی 
روشن ساخت که روسيه زادگاه تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريائی گرديده و 

اين تحليل استالين به ما نمونه . خصلت عام تضاد در اين خصلت خاص نهفته است
بارز و برجسته ای از درک خصلت خاص و خصلت عام تضاد و روابط متقابلشان به 

  .دست می دهد
  مارکس ، انگلس و همچنين لنين و استالين در مورد بکار بردن ديالکتيک در مطالعه 

نشان ساخته اند که اعمال تمايالت ذهنی به هيچ وجه پديده های عينی پيوسته خاطر
جايز نيست ، بلکه بايد با در نظر داشتن شرايط مشخص جنبش واقعی عينی ، 
تضادهای مشخص ، جای مشخص هر دو جهت تضاد و روابط متقابل مشخص 

دگماتيک های ما درست به جهت اينکه چنين . تضادها را در اين پديده ها پيدا نمود
ما بايد از عدم موفقيت .  مطالعه ندارند ، پيوسته دچار ناکامی می شوندروشی در

دگماتيک ها درس بگيريم و اين روش مطالعه پديده ها را فراگيريم زيرا که اين يگانه 
  .شيوه تحقيقی صحيح است

  رابطه بين عام بودن تضاد و خاص بودن تضاد رابطه بين خصلت عمومی و خصلت 
ور از خصلت عمومی اين است که تضادها در کليه پروسه منظ. خصوصی تضاد است

ها موجودند و از ابتدا تا انتهای همه پروسه ها نفوذ می کنند ؛ حرکت ، اشياء و پديده 
اين . نفی تضاد به معنی نفی همه چيز است.  همه اينها تضادند–ها ، پروسه ها ، تفکر 

از . ستثناء صادق استحقيقت عامی است که برای هميشه و کليه کشورها بالا
ولی اين خصلت عمومی در . اينجاست که خصلت عمومی و مطلق تضاد پديد می آيد

هر خصلت خصوصی هستی می يابد ؛ بدون خصلت خصوصی خصلت عمومی 
اگر تمام خصايل خصوصی حذف گردند ، چه چيزی ديگر می تواند از خصلت . نيست

 ويژگی خود است ، خصلت خصوصی عمومی باقی بماند؟ از آنجا که هر تضاد دارای
  .تمام خصايل خصوصی مشروط ، موقتی و از اين رو نسبی هستند. پديد می آيد

 – حقيقت درباره خصلت عمومی و خصلت خصوصی ، مطلق و نسبی –  اين حقيقت 
جوهر مسئله تضاد ذاتی اشياء و پديده هاست که عدم درک آن به معنای رد ديالکتيک 

  .خواهد بود
  

     
    

 ـ٢١ـ
 
 



 
   تضاد عمده و جهت عمده تضاد–٤

  
  در مورد خصلت خاص تضاد دو نکته ديگر وجود دارد که محتاج به تحليل ويژه 

  .تضاد عمده و جهت عمده تضاد: است 
  در پروسه مرکب تکامل يک پديده تضادهای بسياری موجودند که يکی از آنها حتمًا 

عمده تعيين کننده موجوديت و رشد تضاد عمده است ؛ موجوديت و رشد اين تضاد 
  .ساير تضادهاست و يا بر آنها تأثير می گذارد

  فی المثل در جامعه سرمايه داری دو نيروی متضاد ، پرولتاريا و بورژوازی ، تضاد 
عمده را تشکيل می دهند ؛ تضادهای ديگر مانند تضاد بين بقای طبقه فئودال و 

دهقانی و بورژوازی ، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی ، تضاد بين خرده بورژوازی 
خرده بورژوازی دهقانی ، تضاد بين بورژوازی غيرانحصاری و بورژوازی 
انحصاری ، تضاد بين دمکراسی بورژوايی و فاشيسم بورژوايی ، تضادهای ميان 

 همه –کشورهای سرمايه داری ، تضاد بين امپرياليسم و مستعمرات و ساير تضادها 
  .له اين تضاد عمده معين می شوند و تحت تأثير آن قرار می گيرنداينها بوسي

  در کشوری نيمه مستعمره مانند چين رابطه بين تضاد عمده و تضادهای غيرعمده 
  .تصوير بغرنجی بدست می دهد

  موقعيکه امپرياليسم عليه چنين کشوری به جنگ تجاوزکارانه دست می زند ، طبقات 
ای مشت ناچيزی خائنين به ملت ، می توانند موقتًا برای مختلف آن کشور، به استثن

در چنين صورتی تضاد بين . جنگ ملی عليه امپرياليسم با يکديگر متحد شوند
امپرياليسم و اين کشور به تضاد عمده بدل می شود و تمام تضادهای موجود در ميان 

ی و توده های منجمله تضاد عمده يعنی تضاد بين نظام فئودال( طبقات مختلف کشور 
اوضاع . موقتًا به رديف دوم می روند و جنبه تبعی به خود می گيرند) عظيم مردم 

 چين و ژاپن و جنگ ای حه ١٨٩۴و جنگ  ) ١٨۴٠( چين در جريان جنگ ترياک 
چنين بود و در جريان جنگ کنونی چين و ژاپن نيز به همين منوال  ) ١٩٠٠( توان 
  .است

چنانچه امپرياليسم برای .  جای خود را عوض می کنند  ولی در حالت ديگر تضادها
سرکوب کشورهای نيمه مستعمره به جنگ متوسل نشود ، بلکه به وسايل نرم تر 
سياسی ، اقتصادی و فرهنگی دست اندازد ، طبقات حاکمه اين کشورها در برابر 
امپرياليسم تسليم می شوند و سپس جهت سرکوب مشترک توده های عظيم مردم بين 

  در چنين حالتی ، توده های عظيم مردم برای مقاومت .  آنان اتحادی برقرار می گردد 
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در مقابل اتحاد امپرياليسم و طبقه فئودال اکثرًا به جنگ داخلی بمثابه شکل مبارزه 
روی می آورند ، حال آنکه امپرياليسم برای کمک به ارتجاع کشورهای نيمه مستعمره 

های مردم بجای اينکه مستقيمًا اقدام به عمل کند ، اغلب به در جهت سرکوب توده 
شيوه های غيرمستقيم توسل می جويد ، بدينسان تضادهای داخلی بخصوص حدت می 

، جنگ انقالبی ١٩١١چنين وضعی در چين صفت مشخصه جنگ انقالبی . يابند
جنگ های .  بود١٩٢٧ و جنگ ده ساله انقالب ارضی بعد از سال ١٩٢٧ – ١٩٢۴

داخلی بين دار و دسته های مختلف ارتجاعی حاکم در کشورهای نيمه مستعمره ، مانند 
  .جنگهای ديکتاتورهای نظامی چين نيز از همين مقوله اند

  در صورتی که رشد جنگ انقالبی داخلی به نحوی صورت گيرد که موجوديت 
 ، امپرياليسم  ارتجاع داخلی از اساس به خطر بيافتد–امپرياليسم و دست نشاندگانش 

يا سعی می کند : برای حفظ سلطه خويش اغلب به شيوه های ديگری متشبث می شود 
جبهه داخلی را از درون متالشی سازد و يا برای کمک به ارتجاع داخلی مستقيمًا 

در چنين موقعی امپرياليسم از خارج و ارتجاع از . نيروهای مسلح اعزام می دارد
ده های عظيم مردم در قطب ديگر قرار می گيرند و اين داخل علنًا در يک قطب و تو

همان تضاد عمده را تشکيل می دهد که تعيين کننده رشد تضادهای ديگر است و يا در 
يک نمونه از اين مداخله مسلحانه کمکی است که کشورهای . رشد آنها تأثير می گذارد

خيانت . ودندمختلف سرمايه داری پس از انقالب اکتبر به مرتجعين روسيه نم
  . نمونه ای از تجزيه جبهه انقالبی است١٩٢٧چانکايشک در سال 

  ولی در هر حال ترديدی نيست که در هر مرحله از تکامل يک پروسه فقط يک 
  .تضاد عمده وجود دارد که نقش رهبری کننده را ايفا می کند

د ، يکی از هر گاه پروسه ای حاوی تضادهای متعدد باش:   از اينجا نتيجه می شود 
آنها ناگزير تضاد عمده خواهد بود که دارای نقش رهبری کننده و تعيين کننده است ، 

لذا در مطالعه يک . در حالی که بقيه تضادها نقش درجه دوم و تبعی خواهند داشت
پروسه مرکب که حاوی دو يا چند تضاد است ، بايد نهايت سعی در يافتن تضاد عمده 

.  عمده معين شد ، کليه مسايل را می توان به آسانی حل کردبه مجردی که تضاد. شود
لنين و . اين اسلوبی است که مارکس در تحقيق جامعه سرمايه داری به ما آموخته است

استالين نيز در مطالعه امپرياليسم و بحران عمومی سرمايه داری و همچنين در 
هزاران دانشمند و . ده اندمطالعه اقتصاد اتحاد شوروی چنين اسلوبی را به ما نشان دا

پراتيسين وجود دارند که قادر به درک اين اسلوب نيستند و بالنتيجه ، در پيچ و خم 
کوره راهها حيران و سرگردان می مانند ؛ آنها از يافتن حلقه عمده زنجير ناتوان و 

  .عاجزند و از اين رو است که قادر به يافتن راه حل تضادها نيستند
   باال گفتيم ، نمی توان نسبت به همه تضادها يک پروسه برخورد يک  همانطور که در
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سان داشت ، بلکه بايد ميان تضاد عمده و تضادهای غيرعمده فرق نهاد و مهم تر از 
 چه عمده –ولی آيا می توان در يک تضاد معين . همه سعی در تعيين تضاد عمده نمود

 برخورد يکسان داشت؟ خير، چنين  نسبت به دو جهت متضاد آن–و چه غيرعمده 
در هر تضاد دو جهت متضاد بطور ناموزون . برخوردی نيز به هيچ وجه جايز نيست

گاهی چنين به نظر می رسد که ميان آنها تعادلی برقرار است، . رشد و تکامل می يابند
ولی اين تعادل فقط موقتی و نسبی است ، در حاليکه تکامل ناموزون همچنان اساسی 

جهت . يکی از دو جهت متضاد الجرم عمده و ديگری غيرعمده است. ی می ماندباق
خصلت يک شيئی . عمده جهتی است که نقش رهبری کننده را در تضاد برعهده دارد

 جهتی که موضع مسلط گرفته –يا پديده اساسًا بوسيله جهت عمده تضاد معين می شود 
  .است

ت غيرعمده يک تضاد به يکديگر جهت عمده و جه:   ولی اين وضع ثابت نيست 
در بخشی از . تبديل می شوند و خصلت اشياء و پديده ها نيز طبق آن تغيير می يابد

 جهت غير Bجهت عمده و A يک پروسه و يا در مرحله معينی از تکامل يک تضاد ، 
عمده آن تضاد را تشکيل می دهد ؛ در مرحله ديگر و يا در بخش ديگر از پروسه 

جهت با يکديگر بنا بر شدت افزايش يا کاهش نيروی هر جهت تضاد در جای اين دو 
  .مبارزه عليه جهت ديگر طی جريان تکامل شيئی و يا پديده عوض می شود

اين قانون عام و الی االبد تخطی . »نو بر جای کهنه می نشيند « :   ما اغلب می گوئيم 
ه جهشی انجام می يابد که طبق گذار يک پديده به پديده ديگر بوسيل. ناپذير عالم است

 اين است –خصلت خود آن پديده و شرايط خارجی آن اشکال مختلفی به خود می گيرد 
در درون هر شيئی يا پديده بين جهات نو و کهنه . پروسه نشستن نو بر جای کهنه

جهت . تضادی موجود است که منجر به يک سلسله مبارزات پر فراز و نشيب می شود
اين مبارزات از خرد به کالن رشد می کند و باالخره موضع مسلط می نو در نتيجه 

يابد ، در حالی که جهت کهنه از کالن به خرد بدل می شود و به تدريج زايل می 
و به محض اينکه جهت نو بر جهت کهنه چيره گشت ، پديده کهنه از نظر کيفی . گردد

ه خصلت يک شيئی يا پديده از اينجا مشاهده می گردد ک. به پديده نو بدل می شود
.  جهتی که موضع مسلط گرفته است–اساسًا بوسيله جهت عمده تضاد معين می شود 

چنانچه در جهت عمده تضاد که موضع مسلط را بدست آورده تغييری رخ دهد ، 
  .خصلت شيئی يا پديده نيز طبق آن تغيير می يابد

اشت ، در جامعه سرمايه   سرمايه داری که در جامعه کهن فئودالی موضع تبعی د
: داری به نيروی تعيين کننده بدل گرديد و خصلت جامعه نيز طبق آن تغيير يافت 

به عکس نيروهای فئودالی که در . جامعه فئودالی به جامعه سرمايه داری بدل گشت
  گذشته دارای موضع مسلط بودند ،  در عصر جامعه نوين سرمايه داری به نيروهای 
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.  مانند فرانسه و انگلستان–به تدريج رو به زوال می نهند ، تبديل شدند تابع که 
بورژوازی با تکامل نيروهای مولده از طبقه نو که نقشی مترقی داشت ، به طبقه کهنه 
که نقش ارتجاعی دارد ، تغيير می کند و سرانجام از طرف پرولتاريا سرنگون می 

اش مصادره شده و از قدرت افتاده ، گردد و به طبقه ای که وسايل توليد خصوصی 
پرولتاريا که از نظر کمی . تبديل می شود ؛ اين طبقه نيز به تدريج رو به زوال می نهد

بر بورژوازی به مراتب متفوق است و در عين حال با آن رشد می کند ولی تحت 
سلطه بورژوازی قرار دارد ، نيروی نوينی را می سازد که در بدو امر وابسته به 

ورژوازی است ، ليکن به تدريج نيرومند می گردد تا اينکه به يک طبقه مستقل که در ب
تاريخ دارای نقش رهبری کننده است ، تبديل می شود و باالخره قدرت سياسی را به 

از : بدينسان خصلت جامعه تغيير می يابد . چنگ می آورد و طبقه حاکم می گردد
اين راهی است که . سياليستی بيرون می آيدجامعه کهن سرمايه داری جامعه نوين سو

  .اتحاد شوروی پيموده و کليه کشورهای ديگر نيز ناگزير به پيمودن آن هستند
در تضادی که به علت آن چين به کشوری :   چين را به عنوان مثال در نظر بگيريم 

م خلق نيمه مستعمره تبديل شده ، موضع عمده را امپرياليسم اشغال می کند ؛ امپرياليس
چين را به زير يوغ ظلم و ستم کشيده و چين از کشوری مستقل به کشوری نيمه 

در مبارزه بين دو . ولی اين وضع ناگزير به تغيير است. مستعمره تبديل شده است
طرف ، قدرت خلق چين که تحت رهبری پرولتاريا رو به تزايد می گذارد ، جبرًا از 

 ساخت ، امپرياليسم درهم شکسته خواهد شد چين نيمه مستعمره کشوری مستقل خواهد
  .و چين کهن الجرم به چين نوين بدل خواهد گشت

  تبديل چين کهن به چين نوين تغيير رابطه بين نيروهای کهنه فئودالی و نيروهای 
طبقه فرتوت مالکان ارضی فئودال . نوين خلق در داخل کشور را نيز دربر دارد

کم به يک طبقه محکوم بدل می گردد و همچنين سرنگون می شود و از يک طبقه حا
ولی خلق تحت رهبری پرولتاريا از محکوم به حاکم . به تدريج رو به زوال می گذارد

جامعه دمکراتيک نوين : و بدينسان خصلت جامعه چين تغيير می يابد . مبدل می شود
  .بر جای جامعه کهن نيمه مستعمره نيمه فئودالی می نشيند

سلسله تسين که تقريبًا . ما شاهد اينگونه دگرگونيهای متقابل بوده است  گذشته کشور 
«  مضمحل گرديد و ١٩١١سيصد سال در چين حکومت می کرد ، در اثر انقالب 

در جريان جنگ . تحت رهبری سون ياتسن برای مدتی پيروزی يافت» اتحاد انقالبی 
 حزب کمونيست و  نيروهای انقالبی جنوب که از اتحاد١٩٢٧ – ١٩٢۴انقالبی 

گوميندان تشکيل شده بودند ، از ضعيف به قوی بدل گشتند و در نتيجه در لشکرکشی 
به شمال قرين موفقيت گرديدند ، حال آنکه ديکتاتورهای نظامی شمال که زمانی می 

   در اثر ضربات نيرو١٩٢٧در سال . توانستند قلدری و ترکتازی کنند ، سرنگون شدند
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 گوميندان نيروهای خلق تحت رهبری حزب کمونيست از نظر کمی های ارتجاعی
سخت تضعيف شدند ، ولی پس از آنکه اپورتونيسم را از صفوف خود زدودند دوباره 

دهقانان در مناطق پايگاه انقالبی تحت رهبری حزب . به تدريج نيرومند گرديدند
ضی تغيير معکوس کمونيست از محکوم به حاکم بدل گشتند ، در حالی که مالکان ار

بدينسان در جهان دائمًا تعويض کهنه با نو، نشستن نو بجای کهنه ، محو کهنه و . يافتند
  .خلق نو و يا فراروئيدن نو از کهنه به وقوع می پيوندد

  در جريان مبارزات انقالبی بعضی مواقع مشکالت بر شرايط مساعد می چربند ؛ در 
 مساعد جهت غيرعمده تضاد را تشکيل می چنين حالتی مشکالت جهت عمده و شرايط

ولی انقالبيون می توانند با مساعی و همت خود به تدريج بر مشکالت چيره . دهند
گردند و وضع مساعد نوينی بوجود آورند ؛ از اين راه است که وضع مساعد جايگزين 

 برای چين و ١٩٢٧چنين وضعی پس از شکست انقالب . وضع نامساعد می شود
چين در جنگ . ای ارتش سرخ چين در طول راه پيمائی طوالنی پديد آمدهمچنين بر

کنونی چين و ژاپن دوباره به وضع دشواری افتاده است ؛ ولی ما قادر به تغيير اين 
به عکس ، . وضع هستيم و می توانيم وضع چين و ژاپن را بطور اساسی عوض کنيم

ايط مساعد به مشکالت تبديل چنانچه انقالبيون مرتکب اشتباه شوند ، ممکن است شر
مناطق پايگاه .  به شکست انجاميد١٩٢٧ – ١٩٢۴شود ، کما اينکه پيروزی انقالب 

 در استانهای جنوبی چين ايجاد گشته بودند ، تا سال ١٩٢٧انقالبی که بعد از سال 
  . همگی از دست رفتند١٩٣۴

نستن به دانستن   اين نيز در مورد تضادی که در کسب علم و دانش در حرکت از ندا
وقتيکه ما مطالعه مارکسيسم را آغاز می کنيم ، بی اطالعی . پديد می آيد صادق است

ولی در نتيجه . و يا اطالع محدود ما از مارکسيسم با علم مارکسيسم در تضاد است
آموزش جدی ندانستن به دانستن ، معلومات محدود به معلومات وسيع و جامع و نادانی 

  .رکسيسم به استادی در بکار بردن آن بدل می گردددر بکار بردن ما
  بعضی ها تصور می کنند که اين تز در مورد پاره ای از تضادها صادق نيست ؛ 
مثًال می گويند نيروهای مولده در تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی ، 

يربنای پراتيک در تضاد بين تئوری و پراتيک ، زيربنای اقتصادی در تضاد بين ز
اقتصادی و روبنا جهت عمده تضاد را تشکيل می دهد ، و گويا ديگر دو جهت تضاد 

اين برداشتی است مختص ماترياليسم مکانيکی که با ماترياليسم . جابجا نمی شوند
بديهی است که نيروهای مولده ، پراتيک و زيربنای . ديالکتيک هيچ گونه قرابتی ندارد
 عمده و تعيين کننده هستند و کسی که منکر اين حقيقت اقتصادی بطور کلی دارای نقش

معهذا بايد همچنين پذيرفت که تحت شرايط معين مناسبات . شود ، ماترياليست نيست
  . توليدی ، تئوری و روبنا به نوبه خود می توانند نقش عمده و تعيين کننده پيدا کنند
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ی نتوانند رشد و تکامل يابند ، آنوقت چنانچه نيروهای مولده بدون تغيير مناسبات توليد
هنگاميکه اين سخن لنين . تغيير مناسبات توليدی نقش عمده و تعيين کننده خواهد يافت

در ) ١۵(» بدون تئوری انقالبی هيچ جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد « 
نده دستور روز قرار گيرد ، آفرينش و پخش تئوری انقالبی نقش عمده و تعيين کن

ولی ) نوع اين وظيفه مهم نيست ( هر گاه بايد وظيفه ای انجام گيرد . کسب می کند
هيچ گونه رهنمود ، شيوه ، نقشه و يا سياستی برای انجام آن در دست نباشد ، آنگاه 

چنانچه . تدوين رهنمود ، شيوه ، نقشه و يا سياست نقش عمده و تعيين کننده می يابد
مانع رشد و تکامل زيربنای اقتصادی شود ، آنگاه )  غيره سياست ، فرهنگ و( روبنا 

آيا ما با چنين تزی . تحوالت سياسی و فرهنگی نقش عمده و تعيين کننده پيدا می کنند
ماترياليسم را نقض می کنيم؟ به هيچ وجه ، زيرا ما قبول داريم که در جريان عمومی 

يين کننده شعور اجتماعی است ؛ رشد تاريخ ماده تعيين کننده روح و وجود اجتماعی تع
 و بايد هم بپذيريم که روح بر ماده ، شعور اجتماعی –ولی در عين حال نيز می پذيريم 

بدينسان ما نه . بر وجود اجتماعی و روبنا بر زيربنای اقتصادی تأثير متقابل می گذارد
يم و از فقط ماترياليسم را نقض نمی کنيم بلکه ماترياليسم مکانيکی را رد می نمائ

  .ماترياليسم ديالکتيک دفاع می کنيم
 تضاد عمده و –  هر گاه ما در مطالعه خصلت خاص تضاد از بررسی اين دو حالت 

 چشم –تضادهای غيرعمده در يک پروسه و جهت عمده و جهت غيرعمده يک تضاد 
بپوشيم ، يا به عبارت ديگر چنانچه از بررسی صفت مشخصه در هر يک از اين دو 

تضاد صرف نظر کنيم ، آنگاه به تجريدات دچار خواهيم شد و به هيچ وجه قادر حالت 
به درک مشخص تضادها نخواهيم بود و در نتيجه نمی توانيم اسلوب صحيحی برای 

صفت مشخصه يا خصلت خاص اين دو حالت تضاد نمودار . حل تضادها بيابيم
موزون رشد و تکامل هيچ چيزی در جهان مطلقًا . ناموزونی نيروهای متضاد است

نمی يابد ، از اين رو ما بايد با تئوری رشد و تکامل موزون يا با تئوری تعادل مبارزه 
به عالوه درست همين حالت مشخص تضاد و تبديل جهات عمده و غيرعمده . کنيم

تضاد در پروسه تکامل به يکديگر است که نمودار نشستن نيروی نو برجای کهنه می 
وهش در حاالت مختلف ناموزونی تضادها و همچنين تحقيق در تحقيق و پژ. باشد

تضادهای عمده و غيرعمده و در جهات عمده و غيرعمده تضاد اسلوب مهمی است که 
بدان وسيله يک حزب انقالبی استراتژی و تاکتيک سياسی و نظامی خود را بطور 

  .کافی مبذول دارندصحيح تعيين می کند ؛ همه کمونيستها بايد به اين کار تحقيقی توجه 
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   همگونی و مبارزه اضداد–۵
  

  اينک که مسئله عام بودن و خاص بودن تضاد را روشن ساختيم ، بايد به بررسی 
  .مسئله همگونی و مبارزه اضداد بپردازيم

يا (   همگونی ، وحدت ، تطابق ، نفوذ متقابل ، دخول متقابل ، وابستگی متقابل 
 همه اينها اصطالحاتی –، ارتباط متقابل و يا همکاری متقابل ) مشروط بودن متقابل 

 در پروسه – ١: برای يک مفهوم واحد هستند که از آنها دو نکته زير منظور می شود 
تکامل اشياء و پديده ها وجود هر يک از دو جهت هر تضاد شرط موجوديت جهت 

 تحت شرايط – ٢ ؛ ديگر است و هر دو جهت در يک مجموع واحد همزيستی می کنند
چنين است معنای . معين هر يک از دو جهت متضاد به ضد خود بدل می گردد

  .همگونی
ديالکتيک آموزشی است که نشان می دهد اضداد چگونه می توانند « :   لنين می گويد 

تحت چه شرايطی ) چگونه همگون می شوند ( همگون باشند و چگونه همگون هستند 
چرا عقل بشر نبايد اين اضداد را مرده و . يگر تبديل می شوندهمگون هستند و به يکد

)  ١۶. (متحجر، بلکه زنده ، مشروط ، متحرک و در حال تبديل به يکديگر دريافت کند
  معنی اين عبارت لنين چيست؟

  اضداد موجود در هر پروسه پيوسته يکديگر را دفع می کنند ، در مبارزه با يکديگر 
اين اضداد چه در پروسه تکامل کليه . قابل يکديگر می ايستندقرار می گيرند و در م

يک . اشياء و پديده های جهان و چه در تفکر بشر موجودند ؛ در اينجا استثنائی نيست
پروسه ساده فقط حاوی يک زوج ضد است ، حال آنکه در يک پروسه مرکب زوج 

بدينسان .  در تضادنداين زوج ها نيز به نوبه خود با هم. های بيشتری يافت می شوند
است که کليه اشياء و پديده های جهان عينی و همچنين تفکر بشر تشکيل می شوند و 

  .به حرکت درمی آيند
پس چرا ما از .   اگر اينطور باشد هيچ همگونی و يا وحدتی وجود نخواهد داشت

  همگونی و يا وحدت سخن می رانيم؟
هر گاه يکی از دو . ز يکديگر زيست کنند  حقيقت اين است که اضداد نمی توانند جدا ا

آيا : تعمق کنيد . ضد حذف شود ، شرط موجوديت ضد ديگر نيز از بين خواهد رفت
يکی از دو جهت متضاد پديده ها و يا مفاهيم شعور انسانی می تواند مستقًال وجود 

بدون باال پائين . داشته باشد؟ بدون زندگی مرگ نيست ؛ بدون مرگ زندگی نيست
  بدون بدبختی نيکبختی نيست ؛  بدون نيکبختی بدبختی . ست ؛  بدون پائين باال نيستني
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بدون مالک ارضی . بدون آسانی دشواری نيست ؛ بدون دشواری آسانی نيست. نيست

بدون بورژوازی . دهقان اجاره دار نيست ؛ بدون دهقان اجاره دار مالک ارضی نيست
بدون ستم ملی امپرياليستی . ريا بورژوازی نيستپرولتاريا نيست ؛ بدون پرولتا

مستعمره و نيمه مستعمره نيست ؛ بدون مستعمره و نيمه مستعمره ستم امپرياليستی 
کليه اضداد چنين اند ؛ اضداد تحت شرايط معين از يک سو ضد يکديگرند و از . نيست

 نفوذ می کنند سوی ديگر با يکديگر در ارتباطند ، در هم داخل می شوند ، در يکديگر
تحت شرايط معين همه .  اين خاصيت را همگونی می نامند–و به يکديگر وابسته اند 

ولی . جهات متضاد دارای خصلت ناهمگونند و بدين جهت آنها را اضداد می خوانند
در عين حال ميان آنها همگونی نيز موجود است و به اين دليل متقابًال با يکديگر 

ديالکتيک نشان می : وم همان عبارت لنين است که می گويد اين درست مفه. مرتبطند
حال چگونه اضداد می توانند . »اضداد چگونه می توانند همگون باشند « دهد که 

اين اولين معنای همگونی . همگون باشند؟ زيرا که هر يک شرط وجود ديگری است
  .است

متضاد شرط   ولی آيا کافی است که فقط گفته شود وجود هر يک از دو جهت 
موجوديت جهت ديگر است و ميان آنها همگونی وجود دارد و از اين رو می توانند در 

مسئله فقط به اينجا . يک مجموع واحد همزيستی کنند؟ خير، اين به تنهايی کافی نيست
ختم نمی شود که هر يک از دو جهت متضاد برای موجوديت خود متقابًال به يکديگر 

يعنی اينکه تحت . هم تر از آن تبديل اضداد به يکديگر استوابسته باشند ، بلکه م
شرايط معين هر يک از دو جهت متضاد يک شيئی يا پديده به ضد خود بدل می گردد، 

  .اين دومين معنای همگونی اضداد است. جای خود را با طرف مقابل عوض می کند
پرولتاريا که زمانی :   علت چيست که در اينجا نيز همگونی ديده می شود؟ توجه کنيد 

تحت حکومت بود ، از طريق انقالب حاکم می شود ؛ در حاليکه بورژوازی که تا آن 
زمان در صدر حکومت بود ، تحت حکومت قرار می گيرد و جای طرف مقابل خود 

اين امری است که در اتحاد شوروی تحقق يافت و در سراسر . را اشغال می نمايد
چنانچه تحت شرايط : اينک اين سؤال مطرح می شود . جهان نيز تحقق خواهد يافت

معين ميان اين اضداد رابطه متقابل و همگونی وجود نداشته باشد ، چگونه چنين 
  تغييری می تواند صورت بگيرد؟

  گوميندان که در مرحله ای از تاريخ معاصر چين نقش مثبتی داشت ، در اثر خصلت 
 به بعد به ١٩٢٧از سال ) اينها شرايط اند ( طبقاتی ذاتی خود و تطميعات امپرياليسم 

راه ضد انقالب افتاد ، ولی باالخره به علت حدت تضاد بين چين و ژاپن و در نتيجه 
  مجبور شد  در برابر ژاپن  به )  اينها شرايط اند ( سياست جبهه متحد حزب کمونيست 
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 ، همگونی معينی موجود بين اضدادی که به يکديگر تبديل می شوند. مقاومت تن دهد

  .است
طبقه مالکان ارضی که :   انقالب ارضی ما در گذشته چنين پروسه ای را طی نمود 

صاحب زمين بود ، به طبقه ای بدل شد که زمين خود را از دست داد ، حال آنکه 
دهقانان که زمينهای خود را از دست داده بودند ، صاحب مقدار کمی زمين شدند ؛ در 

داشتن و نداشتن ، بدست آوردن و از دست .  چنين پروسه ای طی خواهد شدآينده نيز
 همه اينها تحت شرايط معينی به يکديگر مربوطند و ميان آنها همگونی موجود –دادن 
در شرايط سوسياليسم مالکيت خصوصی دهقانان به مالکيت اجتماعی . است

ون در اتحاد شوروی کشاورزی سوسياليستی بدل می شود ؛ چنين پروسه ای هم اکن
از مالکيت . صورت گرفته است و در سراسر جهان نيز صورت خواهد گرفت

خصوصی به مالکيت اجتماعی پلی کشيده شده است که در فلسفه همگونی ، تبديل يکی 
  .به ديگری و يا نفوذ متقابل ناميده می شود

فراهم ساختن   تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا يا ديکتاتوری خلق در واقع به معنای 
شرايط برای انحالل اين ديکتاتوری و گذار به مرحله عاليتری است که در آن همه 

ايجاد و توسعه حزب کمونيست در واقع به معنای . سيستمهای دولتی زايل می گردند
آماده ساختن شرايط برای از بين بردن حزب کمونيست و بطور کلی همه سيستمهای 

البی تحت رهبری حزب کمونيست و اقدام به جنگ ايجاد يک ارتش انق. حزبی است
اين اضداد . انقالبی در واقع به معنای مهيا ساختن شرايط برای محو نهائی جنگ است

  .در نهايت وحدت نيز تشکيل می دهند
.   همانطور که بر همگان روشن است ، صلح و جنگ به يکديگر تبديل می شوند

ولين جنگ جهانی به صلح پس از جنگ جنگ به صلح بدل می گردد ، همانطور که ا
انجاميد و اکنون که جنگ داخلی چين تمام شده ، جنگ جای خود را به صلح داخلی 

 همکاری بين ١٩٢٧صلح به جنگ تبديل می شود ، همانطور که در سال . داده است
گوميندان و حزب کمونيست به جنگ مبدل شد و احتمال دارد که صلح و آرامش 

علت اين امر چيست؟ علت اينست . ه دومين جنگ جهانی بدل گرددکنونی در جهان ب
که در جامعه طبقاتی ميان چنين پديده های متضادی ، چون جنگ و صلح ، تحت 

  .شرايط معين همگونی موجود است
  اضداد همگی به يکديگر مربوطند و نه فقط تحت شرايط معين در يک مجموع واحد 

عين ديگر نيز به يکديگر بدل می گردند ؛ اينست همزيستی می کنند بلکه در شرايط م
... « : و اين درست همان مقصود لنين است که می گويد . معنای کامل همگونی اضداد

 تحت چه شرايطی همگون هستند –) چگونه همگون می شوند ( چگونه همگون هستند 
  .»... و به يکديگر تبديل می شوند 
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ضداد را مرده و متحجر، بلکه زنده ، مشروط ، متحرک چرا عقل بشر نبايد اين ا  « 

زيرا که اشياء و پديده های عينی واقعًا » و در حال تبديل به يکديگر دريافت کند 
واقعيت اين است که وحدت يا همگونی اضداد در يک شيئی يا پديده . اينطور هستند

وقتی و نسبی عينی هيچگاه مرده و متحجر نيست بلکه زنده ، مشروط ، متحرک ، م
انعکاس اين امر . است ؛ تحت شرايط معين کليه اضداد به عکس خود تبديل می شوند

 ماترياليستی مارکسيستی می –در تفکر انسان موجب پيدايش جهان بينی ديالکتيکی 
اين فقط طبقات حاکم مرتجع کنونی و گذشته و همچنين متافيزيسين های خادم . گردد

نده ، مشروط ، متحرک و در حال تبديل به يکديگر ندانسته آنها هستند که اضداد را ز
آنها اين نظر نادرست را در همه جا تبليغ . بلکه آنها را مرده و متحجر فرض می کنند

می کنند و توده های مردم را به گمراهی می کشانند تا بتوانند به حکومت خود ادامه 
ت مرتجعين و متافيزيسين ها را وظيفه کمونيستها اين است که اين نظرات نادرس. دهند

فاش سازند ، ديالکتيک درونی اشياء و پديده ها را تبليغ کنند و تبديل يک پديده را به 
  .پديده ديگر پيش رانند و بدينسان به هدف انقالب دست يابند

  وقتی که ما از همگونی اضداد تحت شرايط معين سخن می گوييم ، منظورمان 
در ميتولوژی . بديل واقعی و مشخص آنها به يکديگر استاضداد واقعی و مشخص و ت

شان های « در کتاب » کوافو «  مانند –صحبت از انواع گوناگون تبديالت می شود 
» حوا نان زی « قهرمان کتاب » ای « که خورشيد را دنبال می کند و يا ) ١٧(» جين 

سون «  دگرديسی ٧٢که با تير و کمان نه عدد خورشيد را ساقط می سازد و يا ) ١٨(
و يا دگرگونی ارواح و روباهان به انسان ) ١٩(» سی يو جی « در کتاب » او کون 

در اين افسانه ها تبديل . و غيره) ٢٠(» ليائو جای « در بسياری از افسانه های کتاب 
اضداد به يکديگر ساده لوحانه و موهومی بوده و زاده قوه تخيل انسانهاست که بوسيله 

تقابل اضداد واقعی متعدد و بغرنج برانگيخته می شوند ، ولی خود تبديالت تبديالت م
همه « : مارکس می گويد . مشخصی نيستند که بيان کننده تضادهای مشخص باشند

ميتولوژی ها در تخيل و بوسيله تخيل قوای طبيعت را تسخير می کنند ، بر آن تسلط 
ا تسلط انسان بر قوای طبيعت ناپديد می يابند و به آن شکل می دهند ؛ و از اين رو ب

که از ) و همچنين داستانهای کودکان ( افسانه های ميتولوژی ) ٢١(» . می گردند
دگرديسی های بيشمار سخن می رانند ، به اين جهت باعث لذت و تفريح انسانها می 
شوند که بيان کننده خياالت و تصورات انسانها درباره تسلط بر قوای طبيعت اند و 

دارند ؛ ولی افسانه » فريبندگی جاودانی « هترين آنها همانطور که مارکس می گويد ب
ها بر اساس شرايط معين تضادهای مشخص بنا نشده اند و بدين جهت انعکاس علمی 

  يعنی جهات متضادی که در افسانه ها و يا  داستانهای کودکان تشکيل .  واقعيت نيستند
  

  ـ٣١ـ
  



  
ديالکتيک .  دارای همگونی موهوم اند نه همگونی مشخصدهنده تضاد هستند ، فقط

  .مارکسيستی انعکاس علمی همگونی را در تبديالت واقعی به دست می دهد
  چرا تخم مرغ می تواند به جوجه تبديل شود ولی سنگ نمی تواند؟ چرا ميان جنگ و 
صلح همگونی موجود است ، ولی ميان جنگ و سنگ همگونی ديده نمی شود؟ چرا 

 يگانه علت اين است که همگونی -نسان فقط می تواند انسان بزايد و نه چيز ديگر؟ ا
بدون اين شرايط معين الزم هيچ . اضداد تنها تحت شرايط معين الزم امکان پذير است

  .همگونی نمی تواند وجود داشته باشد
 روسيه مستقيمًا به انقالب ١٩١٧ دمکراتيک فوريه –  چرا انقالب بورژوا 

 سوسياليستی اکتبر همان سال پيوست ، ولی انقالب بورژوايی فرانسه –تاريائی پرول
به شکست منتهی ) ١٨٧١(مستقيمًا به انقالب سوسياليستی نيانجاميد و کمون پاريس 

شد؟ چرا مغولستان و آسيای مرکزی با نظام ايالتی خود بدون واسطه به سوسياليسم 
 بدون –اه سرمايه داری چشم بپوشد و مستقيمًا پيوستند؟ چرا انقالب چين می تواند از ر

اينکه راه تاريخی قديمی کشورهای غربی را بپيمايد و بدون گذار از مرحله 
.  به سوسياليسم برود؟ يگانه علت شرايط مشخص وقت است–ديکتاتوری بورژوازی 

 چنانچه شرايط معين الزم فراهم باشد ، در پروسه تکامل يک شيئی يا پديده تضادهای
معينی پديد می آيند و به عالوه اضداد موجود در اين تضادها به هم وابسته و به 

  .در غير اين صورت هيچ يک از اينها ممکن نمی گرديد. يکديگر بدل می شوند
اينک ببينيم مبارزه چيست؟ و رابطه بين مبارزه و همگونی .   اين بود مسئله همگونی

  کدام است؟
اضداد مشروط ، ) تطابق ، همگونی ، تساوی عمل ( وحدت « :   لنين می گويد 

مبارزه اضداد دافع يکديگر مطلق است ، همانطور که . موقتی ، گذرا و نسبی است
  )٢٢(» . تکامل و حرکت مطلق است
    معنی اين جمله لنين چيست؟

.   همه پروسه ها را آغاز و انتهايی است ؛ همه پروسه ها به ضد خود بدل می شوند
مه پروسه ها نسبی است ، در حاليکه تلون و بی ثباتی آنها که در تبديل يک استواری ه

  .پروسه به پروسه ديگر بيان می يابد ، مطلق است
در حالت سکون نسبی و :   حرکت هر شيئی يا پديده در دو حالت صورت می پذيرد 

سبب مبارزه بين دو عنصر متضاد در درون يک شيئی يا پديده . در حالت تغيير آشکار
چنانچه پديده ای در حالت اول حرکت باشد ، فقط . پيدايش اين دو نوع حرکت می شود

در آن حاصل می شود که می توان آن را در سکون ظاهری ) نه کيفی ( تغيير کمی 
ولی چنانچه آن پديده در حالت دوم حرکت باشد ، تغييرات کمی حالت . مشاهده کرد

  ،  موجب تالشی آن پديده به مثابه يک وجود واحد اول که به نقطه اوج خود رسيده اند 
  ـ٣٢ـ

  



  
می گردند و در نتيجه تغيير کيفی پديد می آيد که به صورت تغيير آشکار تجلی می 

وحدت ، همبستگی ، همپيوستگی ، هماهنگی ، تعادل ، ثبات ، رکود ، سکون ، . کند
مره خود مشاهده استواری ، موزونی ، تراکم ، کشش و غيره که ما در زندگی روز

می کنيم ، همه مظاهری از اشياء و پديده ها در حالت تغيير کمی هستند ؛ در حالی که 
تالشی وحدت يعنی اختالل در حالت همبستگی ، همپيوستگی ، هماهنگی ، تعادل ، 
ثبات ، رکود ، سکون ، استواری ، موزونی ، تراکم ، کشش و غيره و تغيير آنها به 

ی از اشياء و پديده ها در حالت تغيير کيفی و گذار از يک ضد خود همگی مظاهر
اشياء و پديده ها دائمًا در حال گذار از حالت اول به . پروسه به پروسه ديگر می باشند

حالت دوم حرکت هستند و مبارزه اضداد که در هر دو حالت ادامه دارد ، در حالت 
ی گوئيم وحدت اضداد بدين سبب است که ما م. دوم به حل تضاد منجر می شود

  .مشروط ، موقتی و نسبی است ، ولی مبارزه اضداد دافع يکديگر مطلق است
  در پيش گفتيم که ميان دو ضد همگونی موجود است و بدين جهت اضداد می توانند 
در يک وجود واحد همزيستی کنند و به يکديگر بدل شوند ؛ در اينجا منظور ما 

ه تحت شرايط معينی اضداد می توانند به وحدت مشروط بودن است ، بدين معنی ک
رسيده و به يکديگر بدل شوند ، اما بدون وجود اين شرايط نمی توانند تشکيل يک 

همگونی . تضاد را بدهند و در يک وجود واحد همزيستی کنند و به يکديگر مبدل شوند
 همگونی :اضداد فقط در شرايط معينی صورت می گيرد و بدين جهت بود که ما گفتيم 

در اينجا می خواهيم اضافه کنيم که مبارزه اضداد در سراسر . مشروط و نسبی است
پروسه از ابتدا تا انتها جريان دارد و منجر به تبديل يک پروسه به پروسه ديگر می 
شود ؛ مبارزه اضداد بدون استثناء در همه جا جريان دارد و از اين رو غيرمشروط و 

  .مطلق است
نی مشروط و نسبی با مبارزه غيرمشروط و مطلق موجب حرکت تضاد   پيوند همگو

  .کليه اشياء و پديده ها می گردد
پديده ها در عين اينکه ضد يکديگرند ، وحدت نيز « :   ما چينی ها اغلب می گوئيم 

اين حکمی . يعنی ميان اضداد همگونی موجود است) ٢٣(» . تشکيل می دهند
به معنای اين است که دو جهت » ضد يکديگرند « . تديالکتيکی و ضد متافيزيکی اس

وحدت نيز تشکيل می « . متضاد يکديگر را دفع می کنند يا با يکديگر در مبارزه اند
به معنای اين است که دو جهت متضاد تحت شرايط معين وحدت می يابند و به » دهند 

بارزه ولی مبارزه درست در همگونی موجود است ؛ بدون م. همگونی می رسند
  .همگونی نيست

  در همگونی مبارزه است ، در خصوص عموم است و در خصلت خصوصی 
  )٢۴(» . در نسبی مطلق است... « خصلت عمومی ، يا به قول لنين 
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   مقام آنتاگونيسم در تضاد– ۶

  
آنتاگونيسم چيست؟ پاسخ ما به اين :   مسئله مبارزه اضداد شامل سؤال زير می شود 

آنتاگونيسم يکی از اشکال مبارزه اضداد است ، ولی يگانه شکل :  است سؤال چنين
  .اين مبارزه نيست

  تاريخ بشر به آنتاگونيسم ميان طبقات که بيان خاصی از مبارزه اضداد است شهادت 
اين دو طبقه . تضاد بين طبقات استثمارگر و استثمارشونده را در نظر بگيريم. می دهد

معه ، چه در جامعه بردگی و چه در جامعه فئودالی يا متضاد مدت مديدی در جا
سرمايه داری با يکديگر همزيستی دارند و با يکديگر در مبارزه اند ؛ ولی تنها پس از 
آنکه تضاد بين اين دو طبقه به مرحله معينی رسيد ، اين مبارزه شکل آنتاگونيسم 

ت در مورد تبديل صلح اين حقيق. آشکار به خود می گيرد و منجر به انقالب می شود
  .به جنگ در جامعه طبقاتی نيز صادق است

  بمب قبل از انفجار يک وجود واحد است که در آن اضداد تحت شرايط معين در کنار 
صورت می ) احتراق(انفجار فقط پس از پيدايش شرايط جديد . هم زيست می کنند

 که سرانجام برای حل چنين تشابهی در کليه پديده های طبيعت مشاهده می شود. گيرد
  .تضاد کهنه و ايجاد پديده نو شکل تصادم آشکار به خود می گيرد

اين امر به ما کمک می کند که دريابيم انقالبات .   درک اين واقعيت شايان اهميت است
و جنگهای انقالبی در جوامع طبقاتی اجتناب ناپذيرند و بدون آنها نه می توان جهشی 

داد و نه می توان طبقات ارتجاعی حاکم را سرنگون ساخت و در تکامل جامعه انجام 
کمونيستها بايد . در نتيجه کسب قدرت سياسی از طرف خلق غيرممکن می گردد

 که گويا انقالب اجتماعی غيرضرور و غيرممکن است –تبليغات فريبنده مرتجعين را 
الب اجتماعی با  لنينيستی انق– فاش و برمال سازند و موظفند از تئوری مارکسيستی –

استواری تمام پيروی کنند و به خلق در فهم اين امر کمک کنند که انقالبات اجتماعی 
نه تنها کامًال ضرور بلکه کامًال امکان پذيرند و سراسر تاريخ بشر و همچنين پيروزی 

  .اتحاد شوروی اين حقيقت علمی را تأييد کرده است
گون را بطور کنکرت بررسی کنيم و   معذلک ما بايد وضعيت مبارزه اضداد گونا

هيچ گاه نبايد فرمولهای فوق الذکر را بی موقع و بی جا در مورد همه اشياء و پديده ها 
تضاد و مبارزه عام و مطلق است ولی شيوه های حل تضادها يعنی اشکال . بکار ببنديم

بعضی از تضادها خصلت . مبارزه به علت گوناگونی خصلت تضادها مختلف است
تاگونيستی آشکار نشان می دهند ، در صورتی که بعضی ديگر دارای چنين خصلتی آن

  طبق تکامل مشخص اشياء و پديده ها پاره ای از تضادها که در ابتدا غيرآنتا ـ . نيستند
  ـ٣٤ـ

  



  
گونيستی هستند به تضادهای آنتاگونيستی بدل می شوند ، حال آنکه برخی ديگر که در 

  . ، به تضادهای غير آنتاگونيستی تغيير می يابندآغاز آنتاگونيستی هستند
  همانطور که در باال اشاره شد ، تا زمانيکه طبقات موجودند ، تضاد بين نظرات 
درست و نادرست در حزب کمونيست انعکاسی از تضادهای طبقاتی در درون حزب 

آنتاگونيستی اين تضادها در ابتدا يا در مورد بعضی مسائل حتمًا بالفاصله . خواهند بود
. نمی شوند ولی با رشد مبارزه طبقاتی ممکن است به تضادهای آنتاگونيستی تغيير يابند

تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی به ما نشان می دهد که تضاد بين نظرات درست 
لنين و استالين از يک طرف و نظرات نادرست تروتسکی و بوخارين و ديگران از 

تاگونيستی ظاهر نگشت ، بلکه بعدها به آنتاگونيسم مبدل طرف ديگر ابتدا به شکل آن
تضاد بين . در تاريخ حزب کمونيست چين نيز چنين مواردی يافت می شود. شد

نظرات درست بسياری از رفقای حزب ما و نظرات نادرست چن دو سيو و جان گوه 
. ونيسم مبدل شدتائو و ديگران ابتدا به شکل آنتاگونيستی بروز نکرد بلکه بعدها به آنتاگ

در حال حاضر در درون حزب ما تضاد بين نظرات درست و نادرست شکل 
آنتاگونيستی ندارد و چنانچه رفقائی که مرتکب اشتباه شده اند بتوانند اشتباهات خود را 

از اين رو حزب بايد از يک . تصحيح کنند ، اين تضاد به آنتاگونيسم بدل نخواهد شد
ور جدی مبارزه کند و از سوی ديگر به آن رفقائی که سو عليه نظرات نادرست بط

در چنين صورتی . مرتکب اشتباه شده اند امکان کافی دهد تا به اشتباهات خود پی برند
ولی چنانچه افرادی که مرتکب . مسلم است که مبارزه تا حد افراط نادرست خواهد بود

 سازند ، امکان دارد که اين اشتباه شده اند روی اشتباهات خود بايستند و آنرا عميق تر
  .تضاد به آنتاگونيسم بدل شود

در آنجا (   از نظر اقتصادی تضادهای بين شهر و ده در جامعه سرمايه داری 
و در چين در ) شهرهای تحت کنترل بورژوازی دهات را بيرحمانه غارت می کنند 

 و در آنجا شهرهای تحت کنترل امپرياليسم( مناطق تحت حکومت گوميندان 
) بورژوازی بزرگ کمپرادور چين دهات را به وحشيانه ترين وجهی چپاول می کنند 

ولی اين تضادها در يک کشور سوسياليستی و در مناطق پايگاه . نهايت آنتاگونيستی اند
انقالبی ما به تضادهای غير آنتاگونيستی بدل گشته اند و در جامعه کمونيستی از بين 

  .خواهند رفت
در شرايط . آنتاگونيسم و تضاد به هيچ وجه همانند نيستند« : د   لنين می گوي

اين بدان معنی ) ٢۵(» . سوسياليسم اولی ناپديد می گردد ، ولی دومی باقی می ماند
است که آنتاگونيسم فقط يکی از اشکال مبارزه اضداد است ولی به هيچ وجه يگانه 

توان همه جا بطور مکانيکی شکل آن نيست ؛ از اين رو فرمول آنتاگونيسم را نمی 
  .بکار بست

   ـ٣٥ ـ
  



  
   نتيجه گيری– ٧

  
قانون تضاد ذاتی اشياء و .   اينک آنچه را که گفتيم بطور اجمال جمع بندی می کنيم

پديده ها ، يعنی قانون وحدت اضداد ، قانون اساسی طبيعت و جامعه و از اين رو 
با کشف اين . کی مغايرت دارداين با جهان بينی متافيزي. قانون اساسی تفکر است

از ديدگاه . قانون انقالب عظيمی در تاريخ معرفت انسان صورت گرفته است
ماترياليسم ديالکتيک ، تضاد در تمام پروسه های اشياء و پديده های عينی موجود 
است، در تمام پروسه های تفکر ذهنی پيدا می شود و از ابتدا تا انتهای همه پروسه ها 

هر تضاد و هر يک از جهات . د ؛ اين است عام بودن و مطلق بودن تضادنفوذ می کن
اضداد . آن دارای ويژگيهای خود هستند ؛ اين است خاص بودن و نسبی بودن تضاد

تحت شرايط معين همگون اند و از اين رو می توانند در يک وجود واحد با يکديگر 
 بودن و نسبی بودن تضاد همزيستی کنند و به يکديگر تبديل شوند ؛ اين نيز خاص

ولی مبارزه اضداد دائمی است و هم در همزيستی اضداد و هم در تبديل متقابل . است
آنها به يکديگر در جريان است و بخصوص در مورد آخر به وضوح بيشتری به چشم 

در مطالعه خاص بودن و . می خورد ؛ اين نيز عام بودن و مطلق بودن تضاد است
بايد به فرق ميان تضاد عمده و تضادهای غيرعمده و همچنين به نسبی بودن تضاد ما 

فرق ميان جهت عمده و جهت غيرعمده تضاد توجه کنيم ؛ در مطالعه عام بودن تضاد 
و مبارزه اضداد نيز بايد به فرق ميان اشکال متنوع مبارزه اضداد توجه کنيم ؛ چه در 

ه پس از پژوهش ، تزهای چنانچ. غير اين صورت حتمًا دچار اشتباه خواهيم شد
اساسی فوق الذکر را واقعًا درک کنيم ، قادر خواهيم شد نظرات دگماتيستی را که 

 لنينيسم بوده و به امر انقالبی ما زيان می رسانند از –مغاير اصول اساسی مارکسيسم 
ميان برداريم و در عين حال برای رفقای با تجربه ما امکاناتی فراهم خواهد شد که 

ات خود را منظم کنند و به سطح اصولی ارتقاء دهند و از تکرار اشتباهات تجربي
چنين است چند نتيجه گيری مجمل از بررسی ما درباره . امپيريستی اجتناب ورزند

  .قانون تضاد
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  يادداشتها

  
هگل  " درسهايی درباره تاريخ فلسفه " خالصه « : » يادداشتهای فلسفی « :  لنين – ١
  .»" مکتب ايليات "  اول ، بخش جلد

  
دوگانه شدن « : لنين در اين اثر می گويد . »درباره مسئله ديالکتيک « :  لنين – ٢

» . يک واحد کل و معرفت بر اجزاء متضادش جوهر و اساس ديالکتيک را می سازد
: می نويسد » هگل " علم منطق " خالصه « عالوه بر اين لنين در اثر ديگری به نام 

. ديالکتيک بطور خالصه می تواند بمثابه آموزش وحدت اضداد تعريف شود« 
بدينسان است که هسته ديالکتيک درک می گردد ولی اين خود مستلزم توضيحات و 

  ». رشد و تکامل است
  
  .»درباره مسئله ديالکتيک « :  لنين – ٣
  
 نام دون  در دوران سلسله حان روزی يکی از پيروان مشهور مکتب کنفسيوس به– ۴

« : رو به امپراطور حان او دی کرد و گفت)  قبل از ميالد ١٠۴ – ١٧٩( جون شو 
تائو يک » . تائو از آسمان می آيد ؛ سپهر تغيير ناپذير است ؛ تائو نيز تغييرناپذير است

در اينجا تائو به معنای راه و طريق و يا حقيقت آمده . اصطالح فلسفی قديمی چين است
  .ن می تواند قانون و يا قاعده مستفاد شوداست و نيز از آ

  
  ".ديالکتيک ، کميت و کيفيت :" ١٢فصل اول، بخش » آنتی دورينگ « :  انگلس – ۵
  
  .»درباره مسئله ديالکتيک « :  لنين – ۶
  
  ".ديالکتيک ، کميت و کيفيت :" ١٢فصل اول، بخش » آنتی دورينگ « :  انگلس – ٧
  
  .»الکتيک درباره مسئله دي« :  لنين – ٨
  
  .»درباره مسئله ديالکتيک « :  لنين – ٩
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مسائل « همچنين مراجعه شود به  ). ١٩٢٠ ژوئن ١٢( » کمونيسم « :  لنين – ١٠

  .١١، يادداشت » استراتژی در جنگ انقالبی چين 
  

گرفته شده » سون زی «  کتاب ٣فصل » استراتژی حمله «  اين عبارت از – ١١
  .است

  
. يکی از سياستمداران و مورخين اوايل سلسله تان بود ) ۶۴٣ – ۵٨٠( جن  وی – ١٢

  .گرفته شده است» زی جی تون جيان  « ١٩٢اين عبارت از جلد 
  

يک رمان چينی است که جنگهای ) قهرمانان مردابها ( » شوی هو جوان  « – ١٣
ه اين سون جيان قهرمان عمد. دهقانی اواخر سلسله سون شمالی را توصيف می کند

.  پايگاه جنگ دهقانان واقع بود–رمان بود ؛ قصبه جو در نزديکی ليان شان بوه 
  .کدخدای اين قصبه مالک بزرگ و ظالمی بود به نام جو چائو فون

  
بازهم درباره سنديکاها ، اوضاع کنونی و اشتباهات تروتسکی و « :  لنين – ١۴

  .»بوخارين 
  

  .۴ل ، بخش فصل او» چه بايد کرد؟ « :  لنين – ١۵
  

  .»هگل " علم منطق " خالصه « :  لنين – ١۶
  

 ۴٠٣(در عصر جنگهای کشورها ) کتاب کوهها و درياها ( » شان های جين  « – ١٧
کوافو « : در اين کتاب چنين خوانده می شود . نگاشته شده است)  قبل از ميالد٢٢١ -

ت ؛ وی هنگام که داعيه خدائی در سر داشت روزی به تعقيب خورشيد می پرداخ
ولی از . غروب آفتاب سخت تشنه شد و از رودخانه زرد و رودخانه وی آب نوشيد

آنجا که آب اين دو رودخانه کافی نبود خواست که به سوی شمال عزيمت کند تا از 
دريای وسيع آنجا آب بنوشد ولی به مقصد نرسيد و در نيمه راه از شدت تشنگی هالک 

  )های وای بی جين ( » . ی ماند ، به جنگل دن مبدل شدعصائی که از او باق. گرديد
  

» تيرزدن به خورشيد « داستان .  ای  يکی از قهرمانان افسانه ای چين قديم است– ١٨
يکی از ( لی وان که در دوران سلسله حان می زيست . داستان هنر تيراندازی او است

  تنظيم نموده » ا نان زی حو« کتابی تحت عنوان ) اشراف قرن دوم قبل از ميالد بود 
  ـ٣٨ـ

  



  
در عصر امپراطور يائو ده خورشيد در يک زمان « : که در آن روايت می شود 

به علت آنکه اشعه سوزان اين خورشيدها به امور کشاورزی . طلوع می کرده است
به عالوه . زيان می رساندند و درختان و علفها را می سوزاندند ، مردم گرسنه ماندند

امپراطور يائو به ای فرمان داد تا . از آزار حيوانات وحشی در امان نبودندمردم نيز 
در نتيجه مردم از ... همه اين خورشيدها را با تير بياندازد و حيوانات وحشی را بکشد 

در قرن دوم ميالدی وان ای يکی از نويسندگان » . اين عمل بسيار خوشحال شدند
شعری از چيو يوان شاعر ( » از سپهر پرسش « سلسله حان شرقی در توضيحی بر 

در حوا نان زی آمده است که در عصر امپراطور « : چنين می نويسد ) باستانی چين 
. يائو ده خورشيد يکمرتبه طلوع می کنند و علفها و درختان را خشک می نمايند
دد امپراطور يائو به ای فرمان می دهد که اين خورشيدها را با تير بياندازد ؛ ای نه ع

  ». از آنها را ساقط کرد ولی يکی از آنها بجا ماند
  

يکی از رمانهای افسانه ای قرن شانزدهم ) زيارت به مغرب ( » سی يو جی  « – ١٩
سون او کون قهرمان عمده اين داستان ميمونی است که معجزه می کند و . چين است

کل مختلف  ش٧٢صاحب سحر و جادوئی است که بدان وسيله می تواند خود را به 
  .چون پرنده ، حيوان ، کرم ، ماهی ، علف ، درخت ، انسان و غيره درآورد

  
 داستان که پو سون لين در قرن هفدهم ۴٣١مجموعه ای است از » ليائو جای  « – ٢٠

. بر اساس جمع آوری داستانهای توده ای به رشته تحرير درآورده است) سلسله تسين(
  .روباهان صحبت می کنندبيشتر اين داستانها از ارواح و 

  
  .»مقدمه بر انتقاد اقتصاد سياسی « :  مارکس – ٢١

  
  .»درباره مسئله ديالکتيک « :  لنين – ٢٢

  
پديده ها در عين اينکه ضد يکديگرند وحدت نيز تشکيل می «  اين جمله را که – ٢٣

ن حان چيا« در اثر خود به نام ) مورخ شهير چين در قرن يکم ( ابتدا بانگو » دهند 
بکار برد و سپس در » ای وين جی  « ٣٠، جلد ) تاريخ اوايل سلسله حان ( » شو 

  .زبان روزمره مردم معمول گشت
  .»درباره مسئله ديالکتيک « :  لنين – ٢۴
  .»اقتصاد مرحله گذار « مالحظاتی درباره کتاب بوخارين به نام « :  لنين – ٢۵

  
  ـ٣٩ـ


