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 درباره تضاد

) 1937اوت (   

قانون تضاد ذاتي اشياء و پديده ها ، يا قانون وحدت اضداد، اساسي ترين قانون   
معناي واقعي كلمه  ديالكتيك به« : لنين مي گويد . ديالكتيك ماترياليستي است

لنين اين قانون را ) 1(» . ، مطالعه تضاد در خود جوهر اشياء و پديده هاست
از اين رو ما در ) 2. (اغلب جوهر ديالكتيك و همچنين هسته ديالكتيك مي ناميد

مطالعه اين قانون نمي توانيم از برخورد با موضوعات گوناگون ، از برخورد با يك 
چنانچه ما اين مسائل را روشن بسازيم ، . ري ورزيمسري مسائل فلسفي خوددا

دو : اين مسائل بدين قرارند . ديالكتيك ماترياليستي را از اساس خواهيم فهميد
جهان بيني، عام بودن تضاد، خاص بودن تضاد، تضاد عمده و جهت عمده تضاد، 

  .همگوني و مبارزه اضداد و مقام آنتاگونيسم در تضاد
هاي اخير از طرف محافل فلسفي اتحاد شوروي بر ايده انتقادي كه طي سال  

آليسم مكتب دبورين وارد شده ، توجه ما را به شدت به سوي خود جلب كرده 
ايده آليسم دبورين در حزب كمونيست چين تأثير بسيار زيانبخشي . است

گذاشته است و نمي توان ارتباط نظرات دگماتيستي درون حزب ما را با 
بدين جهت ريشه كن كردن نظرات . تب ناديده گرفتمتدولوژي اين مك

  .دگماتيستي بايد هدف عمده تحقيقات فلسفي كنوني ما باشد
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  دو جهان بيني –1
در تاريخ شناخت بشر همواره دو برداشت از قانون تكامل عالم وجود داشته   
يكي برداشتي متافيزيكي و ديگري برداشت ديالكتيك است كه دو جهان : است 

  :لنين مي گويد . ضاد را تشكيل مي دهندبيني مت
يا دو برداشت ممكن؟ يا دو برداشتي كه در تاريخ ديده (دو برداشت اساسي «   

تكامل بمثابه كاهش و افزايش ، : عبارتست از ) اولوسيون(از تكامل ) مي شود؟
بمثابه تكرار، و تكامل بمثابه وحدت اضداد، تقسيم يك واحد به اضداد دافع 

  )3(» . روابط متقابل آنها يكديگر و
  .لنين در اينجا درست از همين دو جهان بيني مختلف سخن مي گويد

اين شيوه تفكر، چه . مي نامند» شوان شوه « متافيزيك را در زبان چيني   
در چين و چه در اروپا ، طي يك دوره تاريخي بسيار طوالني متعلق به جهان 

در اروپا . ها موضع مسلطي را اشغال مي كردبيني ايده آليستي بود و در فكر انسان
ولي از آنجا كه يك . ماترياليسم در اوان پيدايش بورژوازي نيز متافيزيكي بود

اقتصادي خود به مرحله  –سري از كشورهاي اروپايي در طول تكامل اجتماعي 
كاپيتاليسم بر رشد گام نهادند و نيروهاي مولده ، مبارزه طبقاتي و علوم به سطح 

نظيري در تاريخ رسيدند، و همچنين از آنجا كه پرولتارياي صنعتي به عظيم  بي
ماترياليستي  –ترين قوه محركه تكامل تاريخ بدل گشت، جهان بيني ديالكتيكي 

از آن پس، عالوه بر ايده آليسم ارتجاعي آشكار و كامالً . ماركسيستي پديد آمد
ك ماترياليستي نيز در ميان عريان، اولوسيونيسم عاميانه بمثابه ضد ديالكتي

  .بورژوازي نمودار گرديد
جهان بيني متافيزيكي يا اولوسيونيستي عاميانه جهان را منفرد ، ساكن و   

اين جهان بيني كليه اشياء و پديده هاي جهان، اشكال و . يك جانبه مي بيند
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هم در اگر . انواع آنها را بطور ابدي منفرد از يكديگر و اليتغير مالحظه مي كند
اينجا صحبتي از تغيير در ميان باشد، منظور فقط كاهش يا افزايش كمي و تغيير 

به عالوه ، علل چنين افزايش يا كاهشي و تغيير مكاني در درون . مكان است
اشياء و پديده ها نهفته نيست، بلكه اين علل را بايد در بيرون اشياء و پديده ها 

متافيزيسينها باز بر اين نظرند كه انواع . يعني در تأثير نيروهاي خارجي يافت
گوناگون اشياء و پديده هاي جهان و همچنين خواصشان از بدو پيدايش اليتغير 

متافيزيسينها باز . مي ماند و تغييراتي آتي آنها فقط افزايش يا كاهش كمي است
بر اين عقيده اند كه هر شيئي يا پديده الي االبد فقط مي تواند نوع خود را 

به عقيده . يد كند، ولي قادر نيست به شيئي و يا پديده ديگري بدل گرددتجد
آنها استثمار سرمايه داري، رقابت سرمايه داري، ايدئولوژي انديويدوآليستي 

همه اينها در جامعه بردگي آنتيك و حتي در  –جامعه سرمايه داري و غيره 
. اقي خواهند ماندجامعه اوليه وجود داشته اند و بطور جاوداني و اليتغير ب

متافيزيسينها علل تكامل جامعه را به شرايط خارجي جامعه ، مانند اوضاع 
آنها علل تكامل اشياء و پديده ها . جغرافيايي ، آب و هوا و غيره نسبت مي دهند

را بطور ساده در خارج آنها مي جويند و تز ديالكتيك ماترياليستي را مبني بر 
اثر تضادهاي دروني خود تكامل مي يابند، انكار مي اينكه اشياء و پديده ها در 

از اين رو آنها نه قادر به توضيح تنوع كيفي اشياء و پديده ها هستند و نه . نمايند
در اروپا اين شيوه . مي توانند تغيير يك كيفيت را به كيفيت ديگر توجيح كنند

ر اواخر تفكر طي قرون هفدهم و هجدهم تحت عنوان ماترياليسم مكانيكي و د
در چين . قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بمثابه اولوسيونيسم عاميانه رواج داشت

سپهر تغييرناپذير است « : شيوه تفكر متافيزيكي كه در اين جمله بيان مي يافت 
مدتي مديد از طرف طبقه پوسيده فئودال ) 4(» . ، تائو نيز تغييرناپذير است

ليسم مكانيكي و اولوسيونيسم عاميانه كه در ولي ماتريا. حاكم پشتيباني مي شد
  .صد سال اخير از اروپا وارد شده ، مورد پشتيباني بورژوازي قرار مي گيرد
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جهان بيني ديالكتيك ماترياليستي ، برخالف جهان بيني متافيزيكي ، بر   
آنست كه پژوهش تكامل يك شيئي يا پديده را بايد از درون آن ، از روابط آن با 

و پديده هاي ديگر شروع كرد؛ به بيان ديگر تكامل اشياء و پديده ها بايد اشياء 
بمثابه حركت جوهري و ضرور آنها مالحظه گردد، البته با توجه به اينكه هر 
شيئي يا پديده در جريان حركت خود با اشياء و پديده هاي محيط در ارتباط مي 

تكامل هر شيئي يا پديده در علت اساسي . آيد و متقابالً بر يكديگر اثر مي نهند
بيرون آن نيست، بلكه در درون آن است، در سرشت متضاد اشياء و پديده ها 

سرشت متضاد ذاتي هر شيئي يا پديده است و از همين جاست كه . نهفته است
سرشت متضاد يك پديده علت . حركت و تكامل اشياء و پديده ها ناشي مي شود

ابطه و تأثير متقابل آن با پديده هاي ديگر اساسي تكامل آن است، حال آنكه ر
بدينسان ديالكتيك ماترياليستي تئوري علل . علل ثانوي را تشكيل مي دهد

خارجي يا انگيزه خارجي ماترياليسم مكانيكي متافيزيكي و اولوسيونيسم عاميانه 
بديهي است كه علل خارجي ناب فقط مي تواند . متافيزيكي را قطعاً رد مي كند

كت مكانيكي اشياء و پديده ها بشود، يعني فقط تغييري در مقياس و سبب حر
كميت پديد آورد ولي نمي تواند توضيح دهد كه چرا اشياء و پديده ها از نظر 

در حقيقت حتي . كيفي بي نهايت متنوع اند و متقابالً به يكديگر بدل مي گردند
متضاد اشياء و  حركت مكانيكي تحت تأثير نيروهاي خارجي نيز ناشي از سرشت

رشد ساده ، نشو و نماي كمي در نباتات و حيوانات هم بطور عمده . پديده هاست
به همين ترتيب رشد و تكامل جامعه . در اثر تضادهاي دروني صورت مي گيرد

بطور عمده ناشي از علل خارجي نيست، بلكه در اثر علل دروني جامعه صورت 
شرايط جغرافيايي و آب و هوايي  بسياري از كشورهايي كه داراي. مي گيرد

تقريباً مساوي هستند ، در درجه تكاملي خود با يكديگر تفاوت و ناموزوني بزرگي 
حتي در يك كشور واحد بدون آنكه در وضع جغرافيايي و آب و . نشان مي دهند

روسيه . هوايي آن صورت گيرد، تحوالت اجتماعي عظيمي رخ مي دهد
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سوسياليستي تغيير يافت، ژاپن فئودالي كه تمام  امپرياليستي به اتحاد شوروي
درها را به روي خود بسته بود، ژاپن امپرياليستي شد، ولي تغييري در وضع 

چين كه مدت مديدي تحت . جغرافيايي و آب و هوايي اين كشورها رخ نداد
سلطه نظام فئودالي قرار داشت، طي صد سال اخير تحوالت شگرفي يافته و 

يجاد چين نوين آزاد و از بند رسته تغيير مي يابد، معهذا در اكنون در جهت ا
البته شرايط . اوضاع جغرافيايي و آب و هوايي آن تغييري حاصل نشده است

جغرافيايي و آب و هوايي كره عرض در مجموع و در قسمتهاي مختلف آن نيز در 
قابل  تغيير است، ولي اين تغييرات در مقايسه با دگرگونيهاي اجتماعي چندان

در حاليكه براي تظاهر تغييرات جغرافيايي و آب و هوايي به ده . اهميت نيستند
ها ، صدها و يا ميليونها هزار سال احتياج است، براي تظاهر تغييرات اجتماعي 
چند هزار سال ، چند صد سال ، چند ده سال و يا حتي گاهي فقط چند سال يا 

از ديدگاه ديالكتيك ماترياليستي . ستبيشتر الزم ني) در زمان انقالب(چند ماه 
تغييرات طبيعت بطور عمده در اثر تكامل تضادهاي دروني طبيعت صورت مي 

دگرگونيهاي اجتماعي بطور عمده در اثر تكامل تضادهاي دروني جامعه ، . گيرد
يعني در اثر تكامل تضاد بين نيروهاي مولده و مناسبات توليدي، تضاد ميان 

نو و كهنه رخ مي دهد؛ تكامل اين تضادهاست كه جامعه را  طبقات و تضاد ميان
به پيش مي راند و سرانجام منجر به نشستن جامعه نوين بر جاي جامعه كهنه 

آيا ديالكتيك ماترياليستي علل خارجي را حذف مي كند؟ به هيچ . مي گردد
ديالكتيك ماترياليستي بر آنست كه علل خارجي شرط تحول و علل داخلي . وجه

ساس تحول اند، در عين اينكه علل خارجي بوسيله علل داخلي مؤثر واقع مي ا
تخم مرغ تحت حرارت مناسب به جوجه بدل مي شود، ولي هيچ حرارتي . شوند

. قادر به آفرينش جوجه از سنگ نيست، زيرا اساس تحول اين دو متفاوت است
وران سرمايه در د. خلقهاي كشورهاي مختلف دائماً بر يكديگر تأثير مي نهند

داري و بويژه در دوران امپرياليسم و انقالب پرولتاريائي تأثير و نفوذ كشورها بر 
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. يكديگر در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي فوق العاده زياد است
انقالب سوسياليستي اكتبر نه فقط در تاريخ روسيه بلكه در تاريخ جهان نيز عصر 

خلي كشورهاي ديگر جهان و به طريق اولي تأثير نويني را گشود و در تحوالت دا
معذالك اين تحوالت توسط . بسيار ژرفي بر تحوالت داخلي چين نهاد

در . قانونمنديهاي داخلي خود اين كشورها و منجمله چين صورت گرفته اند
جنگ بين دو ارتش يكي پيروز مي شود و ديگري مغلوب؛ در اينجا پيروزي و 

پيروزي نتيجه نيرومندي . اخلي تعيين مي گردندشكست هر دو توسط علل د
ارتش و يا فرماندهي صحيح آن است، حال آنكه شكست از ضعف و يا از اشتباه 
. فرماندهي ناشي مي شود؛ علل خارجي بوسيله علل داخلي مؤثر واقع مي شوند

به علت  1927در چين شكست پرولتاريا توسط بورژوازي بزرگ در سال 
) در درون حزب كمونيست چين(ه در ميان خود پرولتاريا اپورتونيسمي بود ك

وقتيكه ما با اين اپورتونيسم تصويه حساب كرديم ، انقالب چين . تظاهر كرد
ولي كمي بعد انقالب چين دوباره بطور جدي تحت . پيشرفت خود را از سر گرفت
 اين بار به علت بروز آوانتوريسم در درون حزب ما –ضربات دشمن قرار گرفت 

و سپس هنگامي كه ما با اين آوانتوريسم تسويه حساب كرديم ، امر ما رونق . بود
بنابراين مالحظه مي شود كه يك حزب سياسي بخاطر . و اعتالئي نوين يافت

رهبري كردن انقالب به سوي پيروزي بايد به صحت مشي سياسي و استحكام 
  .سازماني خود متكي باشد

ين و چه در اروپا ، در عهد باستان بوجود جهان بيني ديالكتيكي چه در چ  
ولي ديالكتيك عهد باستان خصلتي خود به خودي و ابتدائي داشت و . آمده است

تاريخي آن زمان هنوز نمي توانست شكل يك  –به علت شرايط اجتماعي 
سيستم تئوريك به خود بگيرد و از اين رو قادر به توضيح كامل جهان نبود و بعد 

فيلسوف شهير آلمان، هگل كه از اواخر . ك از صحنه خارج شدبوسيله متافيزي
قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم مي زيست، سهم بسيار ارزنده اي در رشد 
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تنها زماني كه ماركس و . ديالكتيك ادا نمود، ولي ديالكتيك او ايده آليستي بود
يخ دستاوردهاي مثبت تار –اين قائدين كبير جنبش پرولتاريائي  –انگلس 

شناخت بشر را تعميم دادند و بخصوص عناصر راسيونل ديالكتيك هگل را بطور 
انتقادي اقتباس كرده و تئوري كبير ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي 

اين . را خلق نمودند، انقالب عظيم بي سابقه اي در تاريخ شناخت بشر رخ داد
به مجرد اينكه اين . قوام يافت تئوري كبير سپس از طرف لنين و استالين نضج و

  .تئوري به چين راه پيدا كرد، تحول شگرفي در جهان تفكر چين پديد آورد
اين جهان بيني ديالكتيكي قبل از هر چيز به ما مي آموزد كه بايد حركت   

تضادها را در اشياء و پديده هاي گوناگون به خوبي نظاره و تحليل كنيم و بر 
از اين رو براي ما درك . ي حل تضادها را نشان دهيماساس اين تحليل متد ها

  .كنكرت قانون تضاد ذاتي اشياء و پديده ها داراي اهميت فوق العاده است
 

 عام بودن تضاد –2 
  

من بخاطر سهولت در تشريح مطلب ابتدا عام بودن تضاد و سپس خاص   
گذاران و ادامه زيرا پس از آنكه بنيان . بودن تضاد را مورد بررسي قرار مي دهم

جهان بيني  –ماركس، انگلس، لنين و استالين  –دهندگان كبير ماركسيسم 
ديالكتيك ماترياليستي را كشف كردند و ديالكتيك ماترياليستي را با موفقيت 
عظيمي در تحليل بسياري از جنبه هاي تاريخ بشر و تاريخ طبيعت و همچنين 

) مثالً در اتحاد شوروي(ه و طبيعت در مورد دگرگوني بسياري از جنبه هاي جامع
بكار بستند، عام بودن تضاد مورد قبول عده زيادي قرار گرفت و بدين جهت ما 
فقط به توضيح مختصري در اين باره بسنده مي كنيم ؛ حال آنكه بعكس خاص 
بودن تضاد را هنوز بسياري از رفقاي ما و بخصوص دگماتيكها به روشني درك 
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ي يابند كه عام بودن تضاد درست در خاص بودن تضاد آنها درنم. نمي كنند
نهفته است و همچنين متوجه نيستند كه مطالعه خاص بودن تضاد ذاتي اشياء و 
پديده هاي مشخص زمان ما داراي چه اهميت عظيمي در هدايت جريان پراتيك 

بنابراين بايد مطالعه خاص بودن تضاد را تأكيد كنيم و اين . انقالبي مي باشد
به اين جهت ما تحليل قانون تضاد ذاتي اشياء . ئله را بطور جامع توضيح دهيممس

و پديده ها را با تحليل مسئله عام بودن تضاد آغاز مي كنيم و سپس مسئله 
خاص بودن تضاد را با دقت و تأكيد بيشتري مورد تحليل قرار مي دهيم و در 

  .آخر باز به مسئله عام بودن تضاد باز مي گرديم
اول اينكه تضاد در : م بودن يا مطلق بودن تضاد معناي دوگانه دارد عا  

پروسه تكامل كليه اشياء و پديده ها موجود است؛ دوم اينكه حركت اضداد از 
  .ابتدا تا انتهاي پروسه تكامل هر شيئي و پديده ديده مي شود

لنين قانون وحدت ) 5(» . حركت خودش تضاد است« : انگلس مي گويد   
گرايشهاي متضاد، دافع ) كشف(تصديق « : را اينطور تعريف مي كند  اضداد

) منجمله روح و جامعه(يكديگر، متقابل در كليه پديده ها و پروسه هاي طبيعت 
وابستگي متقابل و مبارزه اضداد . آيا اين تزها صحيح اند؟ بله صحيح اند). 6(» 

ا تعيين مي كند و تكامل ذاتي هر شيئي يا پديده حيات كليه اشياء و پديده ها ر
هيچ شيئي يا پديده اي نيست كه در درون خود تضادي . آنها را به پيش مي راند

  .نهفته نداشته باشد؛ بدون تضاد عالمي موجود نبود
و به طريق ) مانند حركت مكانيكي(تضاد اساس اشكال بسيط حركت   

  .اولي اساس اشكال مركب حركت است
  :چنين شرح مي دهد انگلس عام بودن تضاد را   

وقتيكه حركت انتقالي مكانيكي ساده تضادي در درون داشته باشد، اين   
حقيقت به طريق اولي درباره اشكال عاليتر حركت ماده و علي الخصوص حيات 

زندگي درست قبل از هر چيز عبارت از آنست كه ... آلي و تكاملش صادق است 
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زندگي بنابراين نيز تضادي . تيك موجود در هر لحظه خود و چيز ديگري اس
است كه در خود اشياء و پروسه ها موجود است و دائماً در حال زايش و فرسايش 
مي باشد؛ به محض اينكه اين تضاد قطع شود ، زندگي نيز پايان مي يابد و مرگ 

به همين ترتيب ديديم كه در حيطه تفكر نيز نمي توانيم از . ظاهر مي گردد
المثل تضاد بين استعداد معرفت جوي دروني و بي حد تضاد بگريزيم و في 

انساني و وجود حقيقت آن در انسانهايي كه از نظر خارجي محدود و داراي 
،  –حدالقل عمالً براي ما  –معرفت محدودند، طي نسل هاي متوالي بي پايان 

  .طي پيشرفت بي نهايت حل مي شود
ولي حتي رياضيات ابتدائي ... يكي از اصول اساسي رياضيات عالي تضاد است ... 

  )7. (نيز مملو از تضاد است
  :لنين عام بودن تضاد را چنين توصيف مي كند   

  .؛ مشتق و تابع اوليه –و : + در رياضيات 
  .عمل و عكس العمل: در مكانيك 
  .برق مثبت و منفي: در فيزيك 
  .تركيب و تجزيه اتمها: در شيمي 

  )8. (يمبارزه طبقات: در علم االجتماع 
در جنگ ، تعرض و تدافع ، پيشروي و عقب نشيني ، پيروزي و شكست ،   

يك جهت بدون جهت ديگر نمي تواند وجود . اينها همه پديده هاي متضادند
مبارزه دو جهت و رابطه متقابل آنها مجموعه واحد جنگ را مي . داشته باشد

  .مي كندسازد ، تكامل جنگ را به پيش مي راند و مسئله جنگ را حل 
هر گونه تفاوتي از مفاهيم انسان بايد بمثابه انعكاس تضادهاي عيني تلقي   

انعكاس تضادهاي عيني در تفكر ذهني حركت متضاد مفاهيم را مي سازد؛ . شود
اين حركت، تكامل تفكر انسان را به پيش مي راند و مسايلي را كه در تفكر انسان 

  .پيدا مي شود ، پيوسته حل مي كند



١٠ 
 

درون حزب مقابله و مبارزه بين نظرات مختلف دائماً در جريان است؛ اين در  در  
. درون حزب انعكاسي است از تضاد بين طبقات در جامعه و تضاد بين نو و كهنه

چنانچه در حزب تضاد و مبارزه ايدئولوژيك براي حل آن وجود نداشته باشد، 
  .زندگي حزب پايان مي يابد

چه در اشكال  –ر همه جا و در كليه پروسه ها بدينسان معلوم شد كه د  
. تضاد موجود است –بسيط يا مركب حركت و چه در پديده هاي عيني يا فكري 

ولي آيا تضاد در مراحل اوليه هر پروسه نيز يافت مي شود؟ آيا حركت اضداد از 
  ابتدا تا انتهاي پروسه تكامل هر شيئي يا پديده ديده مي شود؟

ت فالسفه شوروي در انتقاد از مكتب دبورين برمي آيد، اين چنانچه از مقاال  
مكتب معتقد است كه تضاد در آغاز هر پروسه ظاهر نمي شود، بلكه زماني پديد 

اگر چنين باشد، پس . مي آيد كه آن پروسه به مرحله تكاملي معيني رسيده باشد
خارجي ناگزير علت تكامل پروسه را قبل از رسيدن به آن مرحله معين بايد 

از اينجا مشاهده مي شود كه دبورين به تئوري متافيزيكي علل . دانست نه داخلي
مكتب دبورين با تحليل مسايل مشخص . خارجي و مكانيسم انحراف يافته است

از اين ديدگاه نتيجه مي گيرد كه در شرايط موجود اتحاد شوروي ميان كوالكها 
آنها فقط تفاوت هست؛ از اين رو و توده دهقاني تضادي موجود نيست، بلكه بين 

اين . مالحظه مي شود كه مكتب دبورين با نظرات بوخارين انطباق كامل دارد
مكتب در تحليل انقالب فرانسه بر اين نظر است كه قبل از انقالب در ميان صنف 
سوم كه از كارگران ، دهقانان و بورژوازي تشكيل مي شد، فقط تفاوت موجود 

اين نظرات مكتب دبورين . ه تضادي ديده نمي شده استبوده ولي به هيچ وج
اين مكتب درك نمي كند كه در هر تفاوتي كه در جهان . ضد ماركسيستي است

درست از همان لحظه . يافت شود، تضادي نهفته است و تفاوت همان تضاد است
ر اين دو طبقه پديد گشتند ، با يكديگر در تضاد قرا –اي كه پرولتاريا و بورژوازي 

حتي در شرايط اجتماعي . گرفتند ؛ منتهي اين تضاد هنوز حدت نيافته بود
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موجود اتحاد شوروي نيز ميان كارگران و دهقانان تفاوت وجود دارد و اين تفاوت 
خود تضادي است كه بر خالف تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي نمي تواند تا 

ه خود بگيرد؛ كارگران و درجه آنتاگونيسم حدت يابد و شكل مبارزه طبقاتي ب
دهقانان در جريان ساختمان سوسياليسم اتحاد مستحكمي با يكديگر برقرار 
ساخته اند و تضاد ميان آنان در پروسه تكامل سوسياليسم به كمونيسم به تدريج 

در اينجا صحبت بر سر گوناگوني تضادهاست نه بر سر بودن يا . حل خواهد شد
لق است و در كليه پروسه هاي تكامل اشياء و تضاد عام و مط. نبودن تضادها

  .پديده ها وجود دارد و در هر پروسه ، از ابتدا تا انتها نفوذ مي كند
پيدايش يك پروسه جديد يعني چه؟ يعني اينكه يك واحد كهنه با اضداد   

متشكله خود براي يك واحد نو با اضداد متشكله اش جا باز مي كند و بدينسان 
پروسه قديم . يد مي آيد كه جايگزين پروسه قديم مي گرددپروسه جديدي پد

پروسه جديد نيز داراي تضادهاي . پايان مي يابد ، پروسه جديد آغاز مي شود
  .نويني خواهد بود و تاريخ تكامل تضادهاي خود را شروع مي كند

لنين خاطرنشان مي سازد كه ماركس اين حركت اضداد را كه از ابتدا تا   
به وجهي » سرمايه « ه تكامل اشياء و پديده ها جريان دارد ، در انتهاي پروس

اين اسلوبي است كه بايد براي مطالعه . نمونه وار تجزيه و تحليل كرده است
خود لنين نيز اين اسلوب را . پروسه هاي تكامل هر شيئي يا پديده بكار برده شود

  .دبطور صحيح بكار بست و در كليه آثار خود از آن پيروي نمو
ابتدا ساده ترين ، عادي ترين ، اساسي ترين و عمومي » سرمايه « ماركس در   

را كه مي توان همه روزه و ميلياردها بار ) كاالئي(ترين مناسبات جامعه بورژوائي 
در (تحليل در اين ساده ترين پديده . تبادل كاال: مشاهده كرد ، تحليل مي كند 

و همينطور نطفه هاي كليه (تضادهاي  كليه) جامعه بورژوائي» سلول « اين 
هم رشد و (توضيحات بعدي تكامل . جامعه مدرن را مكشوف مي سازد) تضادهاي
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اين تضادها و اين جامعه را در يكايك اجزايش، از ابتدا تا انتها به ما ) هم حركت
  .نشان مي دهد

اين شيوه بايد همچنين اسلوب توضيح « : لنين بالفاصله متذكر مي شود   
  )9(» ... ديالكتيك بطور اعم باشد ) يا مطالعه(

كمونيستهاي چين بايد اين اسلوب را بياموزند؛ آنها فقط در اين صورت   
است كه مي توانند تاريخ و اوضاع كنوني انقالب چين را بطور صحيح تحليل 

  .كنند و آينده آن را به درستي پيش بيني نمايند
 

 خاص بودن تضاد –3
  

سه تكامل كليه اشياء و پديده ها موجود است و در پروسه تضاد در پرو  
تكامل هر شيئي يا پديده از ابتدا تا انتها نفوذ مي كند؛ اين است عام بودن و 

اينك به بررسي خاص . مطلق بودن تضاد كه ما در پيش از آن سخنران رانديم
مورد اين مسئله را بايد در سطوح مختلف . بودن و نسبي بودن تضاد بپردازيم

  .مطالعه قرار داد
. اول اينكه ، تضاد در هر شكل حركت ماده داراي خصلت خاص خود است  

معرفت بشر بر ماده ، معرفت بر اشكال حركت ماده است ، زيرا در جهان هيچ 
چيزي به جز ماده متحرك يافت نمي شود و اين حركت ماده ناگزير اشكال 

ز اشكال حركت ماده بايد وجوه در مطالعه هر يك ا. معيني به خود مي گيرد
ولي بخصوص مهم تر و . مشترك آن را با ساير اشكال حركت ماده در نظر گرفت

 –و اين اساس معرفت ما را بر اشياء و پديده ها تشكيل مي دهد  –ضرورتر 
آنست كه ويژگي اين شكل حركت ماده را در نظر بگيريم ، يعني تفاوت كيفي 

فقط از اين . شكال ديگر حركت را در نظر بگيريمميان اين شكل حركت ماده و ا
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. طريق است كه مي توان اشياء و پديده هاي گوناگون را از يكديگر تشخيص داد
اين تضاد خاص ماهيت ويژه اي را . هر شكل حركت حاوي تضاد خاص خود است

اينست . تشكيل مي دهد كه يك پديده را از پديده هاي ديگر متمايز مي سازد
. و يا به بيان ديگر اساس تنوع اليتناهي اشياء و پديده ها در جهان علت دروني

حركت مكانيكي، صوت، نور، : در طبيعت اشكال حركت فراواني ديده مي شود 
اين اشكال حركت ماده همگي متقابالً به . حرارت، برق، تجزيه ، تركيب و الي آخر

ماهيت ويژه هر . مايز استيكديگر وابسته اند، معهذا هر كدام ماهيتاً از ديگري مت
اين . شكل حركت ماده بوسيله تضاد خاص خود اين شكل حركت معين مي شود

حقيقت نه تنها در مورد طبيعت، بلكه در مورد پديده هاي اجتماعي و 
هر شكل اجتماعي و هر شكل ايدئولوژيك داراي . ايدئولوژيك نيز صادق است

  .تضاد خاص خود و ماهيت ويژه مي باشد
م درست بر اساس تضاد خاصي كه ذاتي موضوعات گوناگون مورد علو  

بنابراين تضادي كه فقط متعلق به . تحقيق است، از يكديگر متمايز مي گردند
. حوزه يك پديده معين است، موضوع پژوهش اين يا آن علم را تشكيل مي دهد
؛ في المثل ، اعداد مثبت و منفي در رياضيات؛ عمل و عكس العمل در مكانيك

برق منفي و مثبت در فيزيك؛ تجزيه و تركيب در شيمي؛ نيروهاي مولده و 
مناسبات توليدي، مبارزه يك طبقه عليه طبقه ديگر در علم االجتماع ؛ تعرض و 
تدافع در علم نظام؛ ايده آليسم و ماترياليسم ، بينش متافيزيكي و بينش 

پژوهش علوم مختلفه همه اينها موضوعات  –ديالكتيكي در فلسفه و قس عليهذا 
البته بدون . اند، زيرا هر كدام داراي تضاد خاص خود و ماهيت ويژه اي است

درك عام بودن تضاد نمي توان علل عمومي و يا اساس عمومي حركت يا تكامل 
اشياء و پديده ها را بازشناخت؛ معذلك بدون مطالعه خاص بودن تضاد نمي توان 

ده را از ديگري متمايز مي سازد، معين نمود ماهيت ويژه اي كه يك شيئي يا پدي
و همينطور كشف علل خصوصي يا اساس خصوصي حركت يا تكامل اشياء و 
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پديده ها ، تميز اشياء و پديده ها از يكديگر و تعيين حدود حوزه هاي تحقيقات 
  .علمي غيرممكن خواهد بود

ت راجع به سير توالي حركت شناخت انسان بايد گفت كه حركت شناخ  
انسان پيوسته از طريق معرفت بر اشياء و پديده هاي منفرد و خاص تدريجاً به 

انسان تنها پس از آنكه ماهيت . معرفت بر اشياء و پديده هاي عام رشد مي يابد
ويژه اشياء و پديده هاي متنوع فراوان را بازشناخت، مي تواند به تعميم دادن 

انسان زمانيكه بر اين . را بشناسدبپردازد و ماهيت مشترك اشياء و پديده ها 
ماهيت مشترك معرفت يافت، در پرتو اين معرفت گامي فراتر مي نهد و به 
مطالعه اشياء و پديده هاي مشخص متنوع كه تاكنون مورد تحقيق قرار نگرفته 
اند و يا تحقيقات كافي در مورد آنها به عمل نيامده است مي پردازد و ماهيت 

ي نمايد؛ فقط در چنين صورتي است كه انسان مي تواند ويژه آنها را پيدا م
معرفت بر ماهيت مشترك اشياء و پديده ها را كامل و غني سازد و آن را رشد و 

پس دو پروسه . توسعه دهد و از پژمردگي و انجماد اين معرفت جلوگيري نمايد
حركت از عام به  –حركت از خاص به عام ؛ دوم  –اول : معرفت عبارتند از 

معرفت انسان همواره به شكلي مارپيچي حركت مي كند و هر يك از . خاص
معرفت انسان را به ) البته تا زمانيكه اسلوب علمي دقيقاً مراعات شود(مارپيچ ها 

اشتباه . مرحله عاليتري ارتقاء مي دهد و به آن پيوسته ژرفاي بيشتري مي بخشد
ز يك سو درك نمي كنند كه دگماتيك هاي ما در اين مسئله اين است كه آنها ا

عام بودن تضاد و ماهيت مشترك اشياء و پديده هاي مختلف را فقط زماني مي 
توان كامالً شناخت كه قبالً در خاص بودن تضاد تحقيق شده و ماهيت ويژه 
اشياء و پديده هاي منفرد شناخته شده باشند؛ و از سوي ديگر آنها درنمي يابند 

رك اشياء و پديده ها بايد گامي فراتر نهند و آن كه پس از شناخت ماهيت مشت
اشياء و پديده هاي مشخصي را مطالعه كنند كه تاكنون دقيقاً مورد تحقيق قرار 

دگماتيك هاي ما مردمان تنبلي . نگرفته اند و يا براي اولين بار ظاهر مي شوند
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هستند؛ آنها در كار تحقيقي درباره اشياء و پديده هاي مشخص هيچ گونه 
زحمتي به خود نمي دهند، حقايق عام را بمثابه چيزهاي خداداد فرض مي كنند، 
آنها را به فرمول هاي نامفهوم و صرفاً تجريدي بدل مي سازند و در نتيجه سير 

آنها . توالي عادي نيل انسان به شناخت حقيقت را كامالً نفي و وارونه مي نمايند
يعني حركت از  –ه شناخت انسان عالوه بر اين ارتباط متقابل ميان دو پروس

آنها تئوري شناخت . را درك نمي كنند –خاص به عام و از عام به خاص 
  .ماركسيستي را اصالً نمي فهمند

نه فقط بايد تضاد خاص هر سيستم بزرگ اشكال حركت ماده و ماهيت   
اين سيستم را كه توسط اين تضاد خاص معين مي شود بررسي كرد، بلكه بايد 

اص و ماهيت هر پروسه را در جريان طوالني تكامل هر شكل حركت ماده تضاد خ
در كليه اشكال حركت، هر پروسه تكامل واقعي، نه . نيز مورد مطالعه قرار داد

ما بايد در كار تحقيقي خود توجه . موهومي، از نظر كيفي با ديگري متفاوت است
  .خود قرار دهيمخاصي به اين نكته مبذول داريم و حتي آن را مبدأ حركت 

تضادهائي كه از نظر كيفي گوناگونند، فقط با اساليبي مي توانند حل شوند   
تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي با اسلوب : في المثل . كه از نظر كيفي متفاوتند

انقالب سوسياليستي حل مي شود؛ تضاد ميان توده هاي عظيم مردم و نظام 
يك حل مي شود؛ تضاد ميان مستعمرات و فئودالي با اسلوب انقالب دمكرات

امپرياليسم با اسلوب جنگ انقالبي ملي حل مي شود؛ تضاد ميان طبقه كارگر و 
طبقه دهقان در جامعه سوسياليستي با اسلوب كلكتيوه كردن و مكانيزه كردن 
كشاورزي حل مي شود؛ تضاد درون حزب كمونيست با اسلوب انتقاد و انتقاد از 

و تضاد ميان جامعه و طبيعت با اسلوب تكامل نيروهاي مولده  خود حل مي شود؛
پروسه ها تغيير مي يابند، پروسه ها و تضادهاي قديم ناپديد مي . حل مي شود

گردند، پروسه ها و تضادهاي جديد ظاهر مي شوند و بنابراين اساليب حل 
ب اكتبر تضادهايي كه بوسيله انقالب فوريه و انقال. تضادها نيز تغيير مي كنند
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روسيه حل شدند و همينطور اساليب حل اين تضادها اساساً با يكديگر متفاوت 
 –حل تضادهاي مختلف با اساليب گوناگون اصلي است كه ماركسيست . بودند

ولي دگماتيك ها اين اصل را مراعات . لنينيست ها بايد دقيقاً از آن پيروي كنند
بهاي گوناگون متفاوت است و در نمي كنند و درنمي يابند كه شرايط در انقال

نتيجه درك نمي كنند كه تضادهاي مختلف بايد با اساليب گوناگون حل شوند؛ 
بعكس آنها فرمول قالبي خود را كه اليتغير مي انگارند، در همه جا بطور 
مكانيكي بكار مي بندند كه در نتيجه فقط مي تواند به ناكامي انقالب و يا به 

به منظور . ابناك و درخشاني در پيش دارد، منجر شودزيان امري كه آينده ت
در  –آشكار ساختن خصلت خاص تضادها در پروسه تكامل اشياء و پديده ها 

يعني به منظور معلوم نمودن ماهيت اين  –مجموع و يا در روابط متقابل آنها 
پروسه تكامل بايد خصلت خاص دو جهت هر يك از تضادهاي اين پروسه را 

ما . ؛ در غير اين صورت كشف ماهيت پروسه غيرممكن خواهد بود آشكار ساخت
  .بايد در كار تحقيقي خود به اين نكته نيز توجه زياد مبذول داريم

پروسه تكامل يك شيئي يا يك پديده داراي ابعاد بزرگ ، تضادهاي   
دمكراتيك چين تضاد  –في المثل در پروسه انقالب بورژوا . متعددي در بردارد

قات ستمديده مختلف جامعه چين و امپرياليسم ، تضاد بين توده هاي بين طب
عظيم مردم و نظام فئودالي ، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي ، تضاد ميان دهقانان 
و خرده بورژوازي شهري از يك سو و بورژوازي از سوي ديگر، تضاد بين 

ا فوق العاده گروههاي مختلف هيئت حاكمه ارتجاعي و الي آخر؛ وضع در اينج
اين تضادها نه فقط داراي خصلت خاص خود هستند و لذا نمي . بغرنج است

توانند بطور يكسان مورد بررسي واقع شوند، بلكه دو جهت هر تضاد نيز بعلت دارا 
ما كه دست . بودن ويژگيهاي خود نمي تواند يكسان مورد مطالعه قرار گيرد

خصلت خاص اين تضادها را در  اندركار انقالب چين هستيم ، نه فقط بايد
مجموع آنها ، يعني در روابط متقابل آنها بفهميم ، بلكه بايد دو جهت هر تضاد را 
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منظور . نيز بمثابه يگانه وسيله درك آن تضاد در مجموع مورد مطالعه قرار دهيم
از درك دو جهت يك تضاد اين است كه دريابيم هر يك از اين جهات چه مواضع 

مي كنند و چه اشكال مشخصي در وابستگي متقابل به يكديگر  مخصوصي اشغال
و در تضاد با ضد خود مي گيرد و هنگام وابستگي متقابل به يكديگر و در تضاد با 
ضد خود مي گيرد و هنگام وابستگي متقابل و ضديت و همچنين پس از 
گسستگي اين وابستگي متقابل با كدام اسلوب مشخص عليه ضد خود مبارزه مي 

منظور لنين درست همين . مطالعه اين مسائل داراي اهميت فراوان است. ندك
جوهر و روح زنده ماركسيسم تحليل مشخص از اوضاع : بود وقتيكه گفت 

دگماتيكهاي ما آموزشهاي لنين را نقض كرده اند و هيچ گاه ). 10(مشخص است 
د، بلكه در مغز خود را براي تحليل مشخص اشياء و پديده ها بكار نمي اندازن

مقاالت و سخنراني هاي خود پيوسته عبارات تو خالي و قالبي را تكرار مي كنند 
  .و بدين ترتيب در حزب ما سبك كار بسيار ناپسندي را وارد مي نمايند

در مطالعه هر مسئله بايد از ذهني گري، يكجانبه گري و سطحي بودن   
الحظه نكردن يا به عبارت ذهني گري يعني مسائل را بطور عيني م. پرهيز نمود

« من در اين مورد در مقاله . ديگر، عدم بررسي مسائل از ديدگاه ماترياليستي
يكجانبه گري به معني نديدن همه جوانب يك . صحبت كردم» درباره پراتيك 

مثالً چين را ديدن ولي ژاپن را از نظر دور داشتن؛ فقط حزب . مسئله است
را از نظر دور داشتن؛ فقط پرولتاريا را ديدن  كمونيست را ديدن ولي گوميندان

ولي بورژوازي را از نظر دور داشتن؛ فقط دهقانان را ديدن ولي مالكان ارضي را از 
نظر دور داشتن؛ فقط شرايط مساعد را ديدن ولي شرايط سخت را از نظر دور 

دن داشتن؛ فقط گذشته را ديدن ولي آينده را از نظر دور داشتن؛ فقط جزء را دي
ولي كل را از نظر دور داشتن؛ فقط كمبودها را ديدن ولي موفقيتها را از نظر دور 
داشتن؛ فقط مدعي را ديدن ولي متهم را از نظر دور داشتن؛ فقط كار انقالبي 

در يك . مخفي را ديدن ولي كار انقالبي علني را از نظر دور داشتن؛ و الي آخر
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اين درست به معناي برخورد . تضاددرك نكردن ويژگيهاي دو جهت يك : كالم 
يك جانبه به مسائل ، با ديدن جزء و نديدن كل ، ديدن درختان و نديدن جنگل 

از اين راه غيرممكن است كه بتوان اسلوب حل تضادها را پيدا كرد، وظايف . است
انقالب را به انجام رساند، امور محوله را به نحو احسن انجام داد و مبارزه 

سون زي ضمن بحث . رون حزبي را بطور صحيح بسط و توسعه دادايدئولوژيك د
چنانچه دشمن و خودت را بشناسي ، صد بار مي « : درباره علم نظام مي گويد 
. او اينجا از دو طرف جنگ صحبت مي كند) 11(» . جنگي ، به خطر نمي افتي

يك نيز كه در دوره سلسله تان ميزيسته ، با آگاهي به نادرستي ) 12(وي جن 
اگر سخنان هر دو طرف را گوش فرا دهي، دنيا به روي « : جانبه گري مي گويد 

تو روشن خواهد شد؛ ولي هر گاه فقط به گفته هاي يك طرف توجه كني ، 
ولي برخي از رفقاي ما مسائل را اغلب » .آنوقت در جهل و تاريكي خواهي ماند

. ان به سنگ مي خوردبطور يكجانبه مالحظه مي كنند و از اين رو غالباً سرش
) 13(سه بار به قصبه جو هجوم برد » شوي هو جوان « سون جيان قهرمان رمان 

، ولي به علت عدم اطالع از وضع محل و نادرستي اسلوب عمل دو بار شكست 
اما وقتي اسلوب عمل خود را تغيير داد و با عمليات اكتشافي از پيچ و خم . خورد

ان قصبات لي ، حو و جو را بر هم زد و با تاكتيكي كوره راهها مطلع شد، اتحاد مي
كه در افسانه خارجي آمده است ، نيروهاي خود » اسب ترويان « شبيه تاكتيك 

آنگاه حمله سوم او  –را به درون اردوگاه دشمن فرستاد تا در كمين بنشينند 
نمونه هاي زيادي از چگونگي » شوي هو جوان « در رمان . قرين موفقيت شد

بستن ديالكتيك ماترياليستي مي توان يافت كه هجوم سه گانه به قصبه جو  بكار
  :لنين مي گويد . يكي از بهترين آنهاست

« براي شناختن واقعي يك موضوع ، بايد بر كليه جوانب، كليه روابط و «   
ما هرگز بطور كامل . آن محيط شد و آنها را مورد تحقيق قرار داد» واسطه هاي 
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نخواهيم يافت، ولي همه جانبه گري را طلب كردن ما را از اشتباه چنين توفيقي 
  )14(» . و تحجر مصون مي دارد

برخورد . ما بايد اين سخنان لنين را هميشه در مد نظر داشته باشيم  
سطحي يعني عدم توجه به ويژگيهاي مجموع تضادها، عدم توجه به ويژگيهاي 

در اشياء و پديده ها و تحقيق و  هر يك از جهات تضادها، انكار ضرورت ژرفش
بررسي دقيق ويژگيهاي تضاد آنها و بعكس اشياء و پديده ها را فقط از دور 
مالحظه كردن و پس از افكندن نظري اجمالي بر خطوط خارجي تضادها 

سؤاالت را پاسخ دادن ، اختالف نظرات را حل (بالفاصله سعي در حل آنها نمودن 
چنين شيوه  –) ن يا عمليات نظامي را هدايت كردنكردن ، كارها را ترتيب داد

آن رفقاي چيني كه به دگماتيسم و . اي بناچار نتايج ناگواري ببار خواهد آورد
امپريسم گرفتارند ، به اين علت دچار اشتباه شده اند كه اشياء و پديده ها را 

ن يكجانبه گري و سطحي بودن در عي. بطور ذهني ، يكجانبه و سطحي مي نگرند
حال سوبژكتيويسم نيز هست زيرا كه كليه اشياء و پديده هاي عيني در واقع 
متقابالً به يكديگر مربوطند و هر يك واجد قانونمنديهاي دروني خود مي باشد، 
ولي بعضي ها بجاي آنكه اشياء و پديده ها را همانطور كه واقعاً هستند منعكس 

به و سطحي مي نگرند و روابط نمايند، به اشياء و پديده ها فقط بطور يكجان
متقابل و قانونمنديهاي دروني آنها را درك نمي كنند؛ بنابراين چنين متدي 

  .سوبژكتيويستي است
ما نه فقط بايد به ويژگيهاي حركت اضداد سراسر پروسه تكامل اشياء و   

توجه  –در روابط متقابل اضداد و در وضع هر يك از اين جهات  –پديده ها 
  .كه بايد ويژگيهاي هر مرحله تكامل پروسه را نيز در نظر بگيريمكنيم ، بل
تضاد اساسي پروسه تكامل يك شيئي يا پديده و ماهيت پروسه كه   

بوسيله اين تضاد اساسي معين مي شود، تا زمانيكه پروسه پايان نيافته ، ناپديد 
عموالً نمي گردد ؛ مع الوصف در هر مرحله از اين پروسه طوالني تكامل وضع م
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زيرا با اينكه خصلت تضاد اساسي پروسه تكامل يك شيئي يا يك . متفاوت است
پديده و ماهيت پروسه تغيير نمي كند ، تضاد اساسي در هر مرحله تكاملي اين 

به عالوه ، از ميان . پروسه طوالني به تدريج اشكال حادتري به خود مي گيرد
اساسي تعيين مي شوند و يا تضادهاي بزرگ و كوچك متعدد كه بوسيله تضاد 

تحت تأثير آن قرار مي گيرند ، بعضي ها حدت مي يابند و برخي بطور موقتي و 
يا جزئي حل و يا از حدتشان كاسته مي شود و پاره اي ديگر نيز تازه پديد مي 

چنانچه انسان به . از اينجاست كه مراحل مختلف پروسه نمايان مي شود. آيند
مل اشياء و پديده ها توجه نكند، نمي تواند تضادهاي مراحل مختلف پروسه تكا

  .ذاتي اشياء و پديده ها را بطور مناسب حل نمايد
مثالً با تكامل سرمايه داري عصر رقابت آزاد به امپرياليسم ، در خصلت   

و  –پرولتاريا و بورژوازي  –طبقاتي دو طبقه اي كه با يكديگر اساساً در تضادند 
ري جامعه موجود هيچ تغييري حاصل نشد؛ ولي تضاد بين در ماهيت سرمايه دا

اين دو طبقه حدت يافت، تضاد ميان سرمايه انحصاري و سرمايه غيرانحصاري 
ظاهر شد، تضاد ميان قدرتهاي استعماري و مستعمرات حاد گرديد و تضاد ميان 
كشورهاي سرمايه داري كه در نتيجه رشد و تكامل ناموزون اين كشورها بوجود 

ده است ، با حدت خاصي تجلي كرد و بدين ترتيب مرحله خاصي در سرمايه آم
لنينيسم درست بدين جهت ماركسيسم . مرحله امپرياليسم: داري پديد آمد 

عصر امپرياليسم و انقالب پرولتاريائي شده است كه لنين و استالين اين تضادها 
لتاريائي را براي حل را به درستي توضيح داده اند و تئوري و تاكتيك انقالب پرو

  . اين تضادها بطور صحيح تدوين نموده اند
آغاز  1911دمكراتيك چين را كه با انقالب  –اگر پروسه انقالب بورژوا   

بخصوص . شد در نظر بگيريم، در اينجا نيز به چند مرحله خاص برمي خوريم
يا انقالب دوره اي كه بورژوازي در رأس انقالب قرار داشت و دوره اي كه پرولتار

به . را رهبري مي كرد ، دو مرحله فوق العاده مختلف تاريخي را نشان مي دهند
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عبارت ديگر رهبري پرولتاريا سيماي انقالب را بطور اساسي دگرگون ساخت ، 
منجر به صف بندي جديد طبقاتي ، گسترش پردامنه انقالب دهقاني و پيگيري 

ديد و امكان گذار انقالب دمكراتيك در انقالب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي گر
همه اينها در دوره اي كه . را به انقالب سوسياليستي فراهم ساخت و غيره

با اينكه در خصلت . بورژوازي در رأس انقالب قرار داشت از جمله المحاالت بودند
تضاد اساسي مجموعه پروسه ، يعني در خصلت اين پروسه بمثابه يك انقالب 

جهت ديگر اين تضاد خصلت نيمه (ضد فئودالي  –ياليستي دمكراتيك ضد امپر
به هيچ وجه تغييري حاصل نشده است ، ) مستعمره و نيمه فئودالي كشور است

معهذا اين پروسه در طول مدتي بيش از بيست سال از مراحل متعدد تكاملي 
مانند  –گذشته است؛ در ظرف اين مدت طوالني وقايع مهم بسياري رخ داده اند 

و استقرار حكومت ديكتاتورهاي نظامي شمال؛ تشكيل  1911ت انقالب شكس
؛ تالشي جبهه متحد و الحاق  1927 – 1924اولين جبهه متحد ملي و انقالب 

بورژوازي به اردوگاه ضد انقالب؛ جنگهاي ديكتاتورهاي نظامي جديد با يكديگر؛ 
. يجنگ انقالب ارضي؛ تشكيل جبهه متحد ملي و جنگ مقاومت ضد ژاپن

مانند جنگ انقالب (مختصات اين مراحل عبارتند از تشديد بعضي از تضادها 
و حل جزئي يا موقتي ) ارضي و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقي چين

مانند نابودي ديكتاتورهاي نظامي شمال و مصادره زمينهاي (پاره اي از تضادها 
مبارزه بين ديكتاتورهاي  مانند(و ظهور تضادهاي نوين ) مالكان ارضي از طرف ما

نظامي جديد و بازستاندن زمينهاي مصادره شده از طرف مالكان ارضي بعد از 
  ).آنكه مناطق پايگاهي انقالبي ما در جنوب چين از دست رفتند

در مطالعه خصلت خاص تضادهاي مراحل جداگانه پروسه تكامل اشياء و   
بلشان با يكديگر و يا در مجموع پديده ها نه فقط بايد تضادها را در روابط متقا

مالحظه كنيم ، بلكه بايد در هر مرحله تكاملي دو جهت هر تضاد را نيز بررسي 
  .نمائيم
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ابتدا جهت اول . في المثل گوميندان و حزب كمونيست را در نظر بگيريم  
گوميندان در دوره اولين جبهه . يعني گوميندان را مورد مالحظه قرار دهيم

وحدت با روسيه ،  –ينكه سه اصل بزرگ سياسي سون ياتسن متحد به علت ا
را اجرا مي كرد،  –همكاري با حزب كمونيست و كمك به كارگران و دهقانان 

انقالبي و داراي نيروي حياتي بود و در انقالب دمكراتيك اتحاد طبقات مختلف 
 به عكس خود تغيير يافت و 1927ولي گوميندان پس از سال . به شمار مي رفت

پس از حادثه سي . به بلوك ارتجاعي مالكان ارضي و بورژوازي بزرگ تبديل شد
، بار ديگر در گوميندان در جهت خاتمه دادن به جنگ 1936ان در دسامبر 

داخلي و همكاري با حزب كمونيست بخاطر مبارزه مشترك عليه امپرياليسم 
. سه مرحله چنين بود ويژگيهاي گوميندان در اين. ژاپن تغييري صورت گرفت

اينك به . بديهي است كه ظهور اين ويژگيها معلول يك سري علل مي باشد
حزب كمونيست چين در . جهت ديگر يعني به حزب كمونيست چين بپردازيم

دوره اولين جبهه متحد هنوز مرحله طفوليت را مي گذراند؛ حزب كمونيست 
در درك خصلت و را قهرمانانه رهبري كرد، معهذا هنوز  1927 – 1924انقالب 

بدين جهت چن دوسيوئيسم كه در . وظايف و اسلوبهاي انقالب پختگي نداشت
آخرين مرحله اين انقالب ظاهر شد ، توانست نقش خود را ايفا كند و انقالب را 

حزب جنگ انقالب ارضي را قهرمانانه  1927پس از سال . به شكست بكشاند
مناطق پايگاهي انقالبي نمود، ولي  رهبري كرد و اقدام به ايجاد ارتش انقالبي و

دچار اشتباهات ماجراجويانه گرديد كه در نتيجه به ارتش و مناطق پايگاهي 
حزب موفق به تصحيح اين اشتباهات  1935از سال . صدمات سختي وارد آمد

جبهه متحد ضد ژاپني قرار گرفت؛ و هم  –گرديد و در رأس جبهه متحد نوين 
حزب كمونيست در مرحله . حال رشد و قوام است اكنون اين مبارزه عظيم در

كنوني حزبي است كه از بوته آزمايش دو انقالب سربلند بيرون آمده و غني از 
چنين بود ويژگيهاي حزب كمونيست چين در اين سه . تجربه گذشته است
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درك مناسبات . پيدايش اين ويژگيها نيز معلول يك سري علل مي باشد. مرحله
تشكيل  –ان و حزب كمونيست در مراحل مختلف تكاملشان ويژه بين گوميند

بدون تحقيق و  –جبهه متحد، تالشي جبهه متحد، تشكيل مجدد جبهه متحد 
ولي موضوع اساسي تر در . مطالعه در اين ويژگيهاي دو طرف امكان پذير نيست

بررسي پايه هاي طبقاتي دو : مطالعه ويژگيهاي اين دو حزب عبارت است از 
ضادهائي كه بر اين اساس بين هر يك از اين دو حزب و نيروهاي ديگر حزب و ت

في المثل ، گوميندان در دوره اولين . در دوره هاي مختلف ظاهر شده اند
همكاري خود با حزب كمونيست از يك سو در عرصه بين المللي با امپرياليستها 

يگر با توده در تضاد قرار داشت و بدين جهت ضد امپرياليستي بود و از سوي د
گرچه به زحمتكشان لفظاً  –هاي عظيم مردم كشور در تضاد قرار گرفته بود 

وعده و وعيدهاي شيرين مي داد ، ولي در عمل فقط به جزء ناچيزي از آنها وفا 
گوميندان در دوره جنگي كه عليه . كرد و يا اصالً به هيچ يك از آنها وفا نكرد

اي عظيم مردم با امپرياليسم و فئوداليسم كمونيستها بر پا ساخت، عليه توده ه
به همكاري پرداخت و بر كليه دستاوردهايي كه توده ها در انقالب تحصيل كرده 

در . بودند، قلم بطالن كشيد و بدين ترتيب تضاد بين خود و آنها را تشديد كرد
دوره كنوني جنگ مقاومت ضد ژاپني ، گوميندان از يك طرف به علت تضاد با 

يسم ژاپن خواستار همكاري با حزب كمونيست است ولي از طرف ديگر به امپريال
به . هيچ وجه دست از مبارزه و سركوب حزب كمونيست و خلق چين برنمي دارد

عكس حزب كمونيست در هر دوره همواره در مبارزه عليه امپرياليسم و 
فئوداليسم در صف توده هاي عظيم مردم ايستاده است ولي در دوره كنوني 
جنگ مقاومت ضد ژاپني ، سياست معتدلي نسبت به گوميندان و نيروهاي 
فئودالي داخلي در پيش گرفته ، زيرا گوميندان آمادگي خود را براي شركت در 

شرايط فوق الذكر گاهي باعث اتحاد و . جنگ مقاومت ضد ژاپني اعالم كرده است
اتحاد نيز وضع گاهي باعث مبارزه بين اين دو حزب مي گردد و حتي در دوره 
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اگر ما ويژگيهاي دو جهت هر تضاد را . پيچيده اتحاد و مبارزه همزمان وجود دارد
مطالعه نكنيم ، نه تنها موفق به درك روابط هر يك از اين دو حزب با نيروهاي 

  .ديگر نخواهيم شد بلكه روابط متقابل بين اين دو حزب را هم نخواهيم فهميد
تضاد در هر  –مطالعه ويژگيهاي هر نوع تضاد لذا مشاهده مي شود كه در   

شكل حركت ماده، تضاد در پروسه تكامل هر شكل حركت، دو جهت هر تضاد در 
اين يا آن پروسه تكامل، تضادهاي مراحل تكامل گوناگون هر پروسه تكامل، دو 

و در مطالعه ويژگيهاي تمام اين  –جهت هر تضاد در مراحل تكامل جداگانه 
تمايالت ذهني جايز نيست بلكه بايد آنها را بطور مشخص مورد  تضادها اعمال

ويژگيهاي هر تضاد را بدون تحليل مشخص نمي توان . تجزيه و تحليل قرار داد
تحليل مشخص : شناخت؛ ما بايد اين جمله لنين را پيوسته به ياد داشته باشيم 

  .از اوضاع مشخص
تحليل مشخص بما نمونه ماركس و انگلس اولين كساني بودند كه از اين   

  .برجسته اي نشان دادند
موقعي كه ماركس و انگلس قانون تضاد ذاتي اشياء و پديده ها را در مطالعه   

تاريخي بكار بستند، تضاد بين نيروهاي مولده و مناسبات  –پروسه اجتماعي 
توليدي ، تضاد بين طبقات استثمار كننده و استثمار شونده و تضاد بين زير بناي 

را كه از دو تضاد فوق منتج مي ) سياست، ايدئولوژي و غيره(اقتصادي و روبنا 
شود ، پيدا نمودند و دريافتند كه چگونه اين تضادها در جوامع طبقاتي گوناگون 

  .ناگزير منجر به انقالبات اجتماعي مختلف مي گردد
ه هنگامي كه ماركس اين قانون را در مطالعه ساخت اقتصادي جامعه سرماي  

داري بكار بست، پي برد كه تضاد اساسي اين جامعه تضاد بين خصلت اجتماعي 
اين تضاد در تضاد بين خصلت متشكل . توليد و خصلت خصوصي مالكيت است

توليد در مؤسسات جداگانه و خصلت آنارشيستي توليد در جامعه بمثابه يك كل 



٢٥ 
 

بين بورژوازي و اين تضاد در مناسبات طبقاتي بمثابه تضاد . نمايان مي شود
  .پرولتاريا تجلي مي كند

به علت تنوع فراوان اشياء و پديده ها و خصلت نامحدود تكامل آنها آنچه   
و . كه در يك مورد مشخص عام است، در مورد مشخص ديگر خاص مي شود

بالعكس ، آنچه كه در يك مورد مشخص خاص است، در مورد مشخص ديگر عام 
مايه داري بين خصلت اجتماعي توليد و مالكيت تضاد ذاتي نظام سر. مي شود

خصوصي بر وسايل توليد براي كليه كشورهايي كه در آنجا سرمايه داري موجود 
است و رشد مي يابد، جنبه مشترك دارد؛ اين براي سرمايه داري عام بودن تضاد 

ولي اين تضاد سرمايه داري فقط متعلق به يك مرحله . را تشكيل مي دهد
ين از رشد جامعه طبقاتي بطور كلي است ؛ و اين از ديدگاه تضاد تاريخي معي

بين نيروهاي مولده و مناسبات توليدي در جامعه طبقاتي بطور كلي خاص بودن 
معهذا ماركس در جريان تشريح خصلت خاص كليه اين . تضاد را تشكيل مي دهد

ناسبات تضادهاي جامعه سرمايه داري خصلت عام تضاد بين نيروهاي مولده و م
توليدي در جامعه طبقاتي بطور اعم را باز هم ژرفتر، جامع تر و كامل تر روشن 

  .ساخت
از آنجا كه خصوص و عموم به يكديگر پيوسته اند و از آنجا كه نه تنها   

خاص بودن تضاد بلكه عام بودن تضاد نيز ذاتي هر پديده است و عام بودن 
لعه يك پديده معين بايد اين دو درست در خاص بودن نهفته است، لذا در مطا

جنبه و رابطه متقابلشان را پيدا كرد، خاص بودن و عام بودن ذاتي يك پديده 
مشخص و رابطه متقابل آن دو را كشف نمود و رابطه متقابل پديده مزبور را با 

استالين در اثر معروف خود . اشياء و پديده هاي متعدد پيرامونش روشن ساخت
ح ريشه هاي تاريخي لنينيسم ، اوضاع بين با تشري» ينيسم درباره اصول لن« 

المللي را كه در آن لنينيسم بوجود آمده است و همچنين آن تضادهاي سرمايه 
داري را كه در شرايط امپرياليسم به نقطه اوج خود رسيده اند ، تجزيه و تحليل 
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كرد و نشان داد كه چگونه اين تضادها موجب شدند كه انقالب پرولتاريائي به 
پراتيك مستقيم تبديل گرديده و شرايط مساعدي براي يورش مستقيم بر مسئله 

استالين عالوه بر اين تحليل كرد كه چرا روسيه . سرمايه داري پديد آورده اند
گهواره لنينيسم گرديد و چرا روسيه تزاري در آنوقت كانون تمام تضادهاي 

ولتارياي انقالبي امپرياليسم بود و چرا پرولتارياي روسيه توانست پيشاهنگ پر
بدين ترتيب استالين با تحليل خصلت عام تضاد ذاتي . بين المللي گردد

امپرياليسم نشان داد كه چرا لنينيسم ماركسيسم عصر امپرياليسم و انقالب 
پرولتاريائي است و در عين حال با تحليل خصلت خاص امپرياليسم روسيه تزاري 

ه روسيه زادگاه تئوري و تاكتيك در چهارچوب اين تضاد عمومي روشن ساخت ك
. انقالب پرولتاريائي گرديده و خصلت عام تضاد در اين خصلت خاص نهفته است

اين تحليل استالين به ما نمونه بارز و برجسته اي از درك خصلت خاص و 
  .خصلت عام تضاد و روابط متقابلشان به دست مي دهد

رد بكار بردن ديالكتيك ماركس ، انگلس و همچنين لنين و استالين در مو  
در مطالعه پديده هاي عيني پيوسته خاطرنشان ساخته اند كه اعمال تمايالت 
ذهني به هيچ وجه جايز نيست، بلكه بايد با در نظر داشتن شرايط مشخص 
جنبش واقعي عيني ، تضادهاي مشخص ، جاي مشخص هر دو جهت تضاد و 

دگماتيك هاي ما . پيدا نمود روابط متقابل مشخص تضادها را در اين پديده ها
درست به جهت اينكه چنين روشي در مطالعه ندارند، پيوسته دچار ناكامي مي 

ما بايد از عدم موفقيت دگماتيك ها درس بگيريم و اين روش مطالعه . شوند
  .پديده ها را فراگيريم زيرا كه اين يگانه شيوه تحقيقي صحيح است

ودن تضاد رابطه بين خصلت عمومي و رابطه بين عام بودن تضاد و خاص ب  
منظور از خصلت عمومي اين است كه تضادها در . خصلت خصوصي تضاد است

كليه پروسه ها موجودند و از ابتدا تا انتهاي همه پروسه ها نفوذ مي كنند؛ 
نفي تضاد به . همه اينها تضادند –حركت، اشياء و پديده ها، پروسه ها، تفكر 
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اين حقيقت عامي است كه براي هميشه و كليه  .معني نفي همه چيز است
از اينجاست كه خصلت عمومي و مطلق تضاد . كشورها بالاستثناء صادق است

ولي اين خصلت عمومي در هر خصلت خصوصي هستي مي يابد؛ . پديد مي آيد
اگر تمام خصايل خصوصي حذف . بدون خصلت خصوصي خصلت عمومي نيست

از خصلت عمومي باقي بماند؟ از آنجا كه هر  گردند ، چه چيزي ديگر مي تواند
تمام خصايل . تضاد داراي ويژگي خود است، خصلت خصوصي پديد مي آيد

  .خصوصي مشروط ، موقتي و از اين رو نسبي هستند
حقيقت درباره خصلت عمومي و خصلت خصوصي ، مطلق و  –اين حقيقت   

عدم درك آن به جوهر مسئله تضاد ذاتي اشياء و پديده هاست كه  –نسبي 
  .معناي رد ديالكتيك خواهد بود

  تضاد عمده و جهت عمده تضاد –4
در مورد خصلت خاص تضاد دو نكته ديگر وجود دارد كه محتاج به تحليل   

  .تضاد عمده و جهت عمده تضاد: ويژه است 
در پروسه مركب تكامل يك پديده تضادهاي بسياري موجودند كه يكي از   

د عمده است؛ موجوديت و رشد اين تضاد عمده تعيين كننده آنها حتماً تضا
  .موجوديت و رشد ساير تضادهاست و يا بر آنها تأثير مي گذارد

في المثل در جامعه سرمايه داري دو نيروي متضاد ، پرولتاريا و بورژوازي ،   
تضاد عمده را تشكيل مي دهند؛ تضادهاي ديگر مانند تضاد بين بقاي طبقه 

بورژوازي ، تضاد بين خرده بورژوازي دهقاني و بورژوازي ، تضاد بين فئودال و 
پرولتاريا و خرده بورژوازي دهقاني ، تضاد بين بورژوازي غيرانحصاري و بورژوازي 
انحصاري ، تضاد بين دمكراسي بورژوايي و فاشيسم بورژوايي، تضادهاي ميان 

 –ات و ساير تضادها كشورهاي سرمايه داري ، تضاد بين امپرياليسم و مستعمر
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همه اينها بوسيله اين تضاد عمده معين مي شوند و تحت تأثير آن قرار مي 
  .گيرند
در كشوري نيمه مستعمره مانند چين رابطه بين تضاد عمده و تضادهاي   

  .غيرعمده تصوير بغرنجي بدست مي دهد
موقعيكه امپرياليسم عليه چنين كشوري به جنگ تجاوزكارانه دست مي   

د ، طبقات مختلف آن كشور، به استثناي مشت ناچيزي خائنين به ملت ، مي زن
در چنين . توانند موقتاً براي جنگ ملي عليه امپرياليسم با يكديگر متحد شوند

صورتي تضاد بين امپرياليسم و اين كشور به تضاد عمده بدل مي شود و تمام 
د عمده يعني تضاد منجمله تضا(تضادهاي موجود در ميان طبقات مختلف كشور 

موقتاً به رديف دوم مي روند و جنبه ) بين نظام فئودالي و توده هاي عظيم مردم
و جنگ ) 1840(اوضاع چين در جريان جنگ ترياك . تبعي به خود مي گيرند

چنين بود و در جريان جنگ ) 1900(چين و ژاپن و جنگ اي حه توان  1894
  .كنوني چين و ژاپن نيز به همين منوال است

چنانچه . ولي در حالت ديگر تضادها جاي خود را عوض مي كنند  
امپرياليسم براي سركوب كشورهاي نيمه مستعمره به جنگ متوسل نشود، بلكه 
به وسايل نرم تر سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دست اندازد، طبقات حاكمه اين 

ك كشورها در برابر امپرياليسم تسليم مي شوند و سپس جهت سركوب مشتر
در چنين حالتي، توده . توده هاي عظيم مردم بين آنان اتحادي برقرار مي گردد

هاي عظيم مردم براي مقاومت در مقابل اتحاد امپرياليسم و طبقه فئودال اكثراً 
به جنگ داخلي بمثابه شكل مبارزه روي مي آورند ، حال آنكه امپرياليسم براي 

هت سركوب توده هاي مردم كمك به ارتجاع كشورهاي نيمه مستعمره در ج
بجاي اينكه مستقيماً اقدام به عمل كند، اغلب به شيوه هاي غيرمستقيم توسل 

چنين وضعي در . مي جويد ، بدينسان تضادهاي داخلي بخصوص حدت مي يابند
و  1927 – 1924، جنگ انقالبي 1911چين صفت مشخصه جنگ انقالبي 
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جنگ هاي داخلي بين دار و . بود 1927جنگ ده ساله انقالب ارضي بعد از سال 
دسته هاي مختلف ارتجاعي حاكم در كشورهاي نيمه مستعمره، مانند جنگهاي 

  .ديكتاتورهاي نظامي چين نيز از همين مقوله اند
در صورتي كه رشد جنگ انقالبي داخلي به نحوي صورت گيرد كه   

ه خطر ارتجاع داخلي از اساس ب –موجوديت امپرياليسم و دست نشاندگانش 
بيافتد ، امپرياليسم براي حفظ سلطه خويش اغلب به شيوه هاي ديگري متشبث 

يا سعي مي كند جبهه داخلي را از درون متالشي سازد و يا براي : مي شود 
در چنين موقعي . كمك به ارتجاع داخلي مستقيماً نيروهاي مسلح اعزام مي دارد

يك قطب و توده هاي عظيم مردم  امپرياليسم از خارج و ارتجاع از داخل علناً در
در قطب ديگر قرار مي گيرند و اين همان تضاد عمده را تشكيل مي دهد كه 

يك . تعيين كننده رشد تضادهاي ديگر است و يا در رشد آنها تأثير مي گذارد
نمونه از اين مداخله مسلحانه كمكي است كه كشورهاي مختلف سرمايه داري 

خيانت چانكايشك در سال . عين روسيه نمودندپس از انقالب اكتبر به مرتج
  .نمونه اي از تجزيه جبهه انقالبي است 1927

ولي در هر حال ترديدي نيست كه در هر مرحله از تكامل يك پروسه   
  .فقط يك تضاد عمده وجود دارد كه نقش رهبري كننده را ايفا مي كند

اي متعدد باشد، هر گاه پروسه اي حاوي تضاده: از اينجا نتيجه مي شود   
يكي از آنها ناگزير تضاد عمده خواهد بود كه داراي نقش رهبري كننده و تعيين 

لذا . كننده است، در حالي كه بقيه تضادها نقش درجه دوم و تبعي خواهند داشت
در مطالعه يك پروسه مركب كه حاوي دو يا چند تضاد است، بايد نهايت سعي 

ي كه تضاد عمده معين شد، كليه مسايل را به مجرد. در يافتن تضاد عمده شود
اين اسلوبي است كه ماركس در تحقيق جامعه . مي توان به آساني حل كرد

لنين و استالين نيز در مطالعه امپرياليسم و . سرمايه داري به ما آموخته است
بحران عمومي سرمايه داري و همچنين در مطالعه اقتصاد اتحاد شوروي چنين 
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هزاران دانشمند و پراتيسين وجود دارند كه قادر . نشان داده اند اسلوبي را به ما
به درك اين اسلوب نيستند و بالنتيجه ، در پيچ و خم كوره راهها حيران و 
سرگردان مي مانند ؛ آنها از يافتن حلقه عمده زنجير ناتوان و عاجزند و از اين رو 

  .است كه قادر به يافتن راه حل تضادها نيستند
ور كه در باال گفتيم ، نمي توان نسبت به همه تضادها يك پروسه همانط  

برخورد يكسان داشت، بلكه بايد ميان تضاد عمده و تضادهاي غيرعمده فرق نهاد 
ولي آيا مي توان در يك تضاد . و مهم تر از همه سعي در تعيين تضاد عمده نمود

برخورد نسبت به دو جهت متضاد آن  –چه عمده و چه غيرعمده  –معين 
در هر تضاد . يكسان داشت؟ خير، چنين برخوردي نيز به هيچ وجه جايز نيست

گاهي چنين به نظر مي . دو جهت متضاد بطور ناموزون رشد و تكامل مي يابند
رسد كه ميان آنها تعادلي برقرار است، ولي اين تعادل فقط موقتي و نسبي است ، 

يكي از دو جهت متضاد . مي ماند در حاليكه تكامل ناموزون همچنان اساسي باقي
جهت عمده جهتي است كه نقش رهبري . الجرم عمده و ديگري غيرعمده است

خصلت يك شيئي يا پديده اساساً بوسيله جهت . كننده را در تضاد برعهده دارد
  .جهتي كه موضع مسلط گرفته است –عمده تضاد معين مي شود 

غيرعمده يك تضاد به  جهت عمده و جهت: ولي اين وضع ثابت نيست   
. يكديگر تبديل مي شوند و خصلت اشياء و پديده ها نيز طبق آن تغيير مي يابد

جهت A در بخشي از يك پروسه و يا در مرحله معيني از تكامل يك تضاد، 
جهت غير عمده آن تضاد را تشكيل مي دهد؛ در مرحله ديگر و يا در  Bعمده و 

با يكديگر بنا بر شدت افزايش يا كاهش  بخش ديگر از پروسه جاي اين دو جهت
نيروي هر جهت تضاد در مبارزه عليه جهت ديگر طي جريان تكامل شيئي و يا 

  .پديده عوض مي شود
اين قانون عام و الي . »نو بر جاي كهنه مي نشيند « : ما اغلب مي گوئيم   

هشي گذار يك پديده به پديده ديگر بوسيله ج. االبد تخطي ناپذير عالم است
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انجام مي يابد كه طبق خصلت خود آن پديده و شرايط خارجي آن اشكال 
در درون . اين است پروسه نشستن نو بر جاي كهنه –مختلفي به خود مي گيرد 

هر شيئي يا پديده بين جهات نو و كهنه تضادي موجود است كه منجر به يك 
مبارزات از خرد  جهت نو در نتيجه اين. سلسله مبارزات پر فراز و نشيب مي شود

به كالن رشد مي كند و باالخره موضع مسلط مي يابد، در حالي كه جهت كهنه 
و به محض اينكه جهت . از كالن به خرد بدل مي شود و به تدريج زايل مي گردد

نو بر جهت كهنه چيره گشت ، پديده كهنه از نظر كيفي به پديده نو بدل مي 
لت يك شيئي يا پديده اساساً بوسيله از اينجا مشاهده مي گردد كه خص. شود

چنانچه . جهتي كه موضع مسلط گرفته است –جهت عمده تضاد معين مي شود 
در جهت عمده تضاد كه موضع مسلط را بدست آورده تغييري رخ دهد، خصلت 

  .شيئي يا پديده نيز طبق آن تغيير مي يابد
در جامعه  سرمايه داري كه در جامعه كهن فئودالي موضع تبعي داشت ،  

سرمايه داري به نيروي تعيين كننده بدل گرديد و خصلت جامعه نيز طبق آن 
به عكس . جامعه فئودالي به جامعه سرمايه داري بدل گشت: تغيير يافت 

نيروهاي فئودالي كه در گذشته داراي موضع مسلط بودند ، در عصر جامعه نوين 
 –زوال مي نهند، تبديل شدند  سرمايه داري به نيروهاي تابع كه به تدريج رو به

بورژوازي با تكامل نيروهاي مولده از طبقه نو كه نقشي . مانند فرانسه و انگلستان
مترقي داشت، به طبقه كهنه كه نقش ارتجاعي دارد، تغيير مي كند و سرانجام از 
طرف پرولتاريا سرنگون مي گردد و به طبقه اي كه وسايل توليد خصوصي اش 

ز قدرت افتاده ، تبديل مي شود؛ اين طبقه نيز به تدريج رو به مصادره شده و ا
پرولتاريا كه از نظر كمي بر بورژوازي به مراتب متفوق است و در . زوال مي نهد

عين حال با آن رشد مي كند ولي تحت سلطه بورژوازي قرار دارد، نيروي نويني 
ه تدريج نيرومند مي را مي سازد كه در بدو امر وابسته به بورژوازي است، ليكن ب

گردد تا اينكه به يك طبقه مستقل كه در تاريخ داراي نقش رهبري كننده است، 
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تبديل مي شود و باالخره قدرت سياسي را به چنگ مي آورد و طبقه حاكم مي 
از جامعه كهن سرمايه داري : بدينسان خصلت جامعه تغيير مي يابد . گردد

اين راهي است كه اتحاد شوروي . جامعه نوين سوسياليستي بيرون مي آيد
  .پيموده و كليه كشورهاي ديگر نيز ناگزير به پيمودن آن هستند

در تضادي كه به علت آن چين به : چين را به عنوان مثال در نظر بگيريم   
كشوري نيمه مستعمره تبديل شده ، موضع عمده را امپرياليسم اشغال مي كند؛ 

غ ظلم و ستم كشيده و چين از كشوري امپرياليسم خلق چين را به زير يو
ولي اين وضع ناگزير به . مستقل به كشوري نيمه مستعمره تبديل شده است

در مبارزه بين دو طرف، قدرت خلق چين كه تحت رهبري پرولتاريا . تغيير است
رو به تزايد مي گذارد، جبراً از چين نيمه مستعمره كشوري مستقل خواهد 

كسته خواهد شد و چين كهن الجرم به چين نوين ساخت، امپرياليسم درهم ش
  .بدل خواهد گشت

تبديل چين كهن به چين نوين تغيير رابطه بين نيروهاي كهنه فئودالي و   
طبقه فرتوت مالكان ارضي . نيروهاي نوين خلق در داخل كشور را نيز دربر دارد

ي فئودال سرنگون مي شود و از يك طبقه حاكم به يك طبقه محكوم بدل م
ولي خلق تحت رهبري پرولتاريا . گردد و همچنين به تدريج رو به زوال مي گذارد

و بدينسان خصلت جامعه چين تغيير مي يابد . از محكوم به حاكم مبدل مي شود
جامعه دمكراتيك نوين بر جاي جامعه كهن نيمه مستعمره نيمه فئودالي مي : 

  .نشيند
سلسله . ي متقابل بوده استگذشته كشور ما شاهد اينگونه دگرگونيها  

 1911تسين كه تقريباً سيصد سال در چين حكومت مي كرد، در اثر انقالب 
تحت رهبري سون ياتسن براي مدتي » اتحاد انقالبي « مضمحل گرديد و 

نيروهاي انقالبي جنوب  1927 – 1924در جريان جنگ انقالبي . پيروزي يافت
كيل شده بودند، از ضعيف به قوي كه از اتحاد حزب كمونيست و گوميندان تش
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بدل گشتند و در نتيجه در لشكركشي به شمال قرين موفقيت گرديدند، حال 
آنكه ديكتاتورهاي نظامي شمال كه زماني مي توانستند قلدري و تركتازي كنند، 

در اثر ضربات نيروهاي ارتجاعي گوميندان  1927در سال . سرنگون شدند
مونيست از نظر كمي سخت تضعيف شدند، نيروهاي خلق تحت رهبري حزب ك

ولي پس از آنكه اپورتونيسم را از صفوف خود زدودند دوباره به تدريج نيرومند 
دهقانان در مناطق پايگاه انقالبي تحت رهبري حزب كمونيست از . گرديدند

. محكوم به حاكم بدل گشتند، در حالي كه مالكان ارضي تغيير معكوس يافتند
دائماً تعويض كهنه با نو، نشستن نو بجاي كهنه ، محو كهنه و بدينسان در جهان 

  .خلق نو و يا فراروئيدن نو از كهنه به وقوع مي پيوندد
در جريان مبارزات انقالبي بعضي مواقع مشكالت بر شرايط مساعد مي   

چربند؛ در چنين حالتي مشكالت جهت عمده و شرايط مساعد جهت غيرعمده 
ولي انقالبيون مي توانند با مساعي و همت خود به . تضاد را تشكيل مي دهند

تدريج بر مشكالت چيره گردند و وضع مساعد نويني بوجود آورند؛ از اين راه 
چنين وضعي پس از . است كه وضع مساعد جايگزين وضع نامساعد مي شود

براي چين و همچنين براي ارتش سرخ چين در طول راه  1927شكست انقالب 
چين در جنگ كنوني چين و ژاپن دوباره به وضع . پديد آمدپيمائي طوالني 

دشواري افتاده است؛ ولي ما قادر به تغيير اين وضع هستيم و مي توانيم وضع 
به عكس ، چنانچه انقالبيون مرتكب . چين و ژاپن را بطور اساسي عوض كنيم

اشتباه شوند ، ممكن است شرايط مساعد به مشكالت تبديل شود، كما اينكه 
مناطق پايگاه انقالبي كه بعد . به شكست انجاميد 1927 – 1924يروزي انقالب پ

 1934در استانهاي جنوبي چين ايجاد گشته بودند ، تا سال  1927از سال 
  .همگي از دست رفتند

اين نيز در مورد تضادي كه در كسب علم و دانش در حركت از ندانستن به   
ما مطالعه ماركسيسم را آغاز مي كنيم  وقتيكه. دانستن پديد مي آيد صادق است
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. ، بي اطالعي و يا اطالع محدود ما از ماركسيسم با علم ماركسيسم در تضاد است
ولي در نتيجه آموزش جدي ندانستن به دانستن ، معلومات محدود به معلومات 
وسيع و جامع و ناداني در بكار بردن ماركسيسم به استادي در بكار بردن آن بدل 

  .دمي گرد
بعضي ها تصور مي كنند كه اين تز در مورد پاره اي از تضادها صادق   

نيست؛ مثالً مي گويند نيروهاي مولده در تضاد بين نيروهاي مولده و مناسبات 
توليدي ، پراتيك در تضاد بين تئوري و پراتيك، زيربناي اقتصادي در تضاد بين 

مي دهد، و گويا ديگر دو  زيربناي اقتصادي و روبنا جهت عمده تضاد را تشكيل
اين برداشتي است مختص ماترياليسم مكانيكي كه . جهت تضاد جابجا نمي شوند

بديهي است كه نيروهاي مولده ، . با ماترياليسم ديالكتيك هيچ گونه قرابتي ندارد
پراتيك و زيربناي اقتصادي بطور كلي داراي نقش عمده و تعيين كننده هستند و 

معهذا بايد همچنين . يقت شود، ماترياليست نيستكسي كه منكر اين حق
پذيرفت كه تحت شرايط معين مناسبات توليدي ، تئوري و روبنا به نوبه خود مي 

چنانچه نيروهاي مولده بدون تغيير . توانند نقش عمده و تعيين كننده پيدا كنند
ي مناسبات توليدي نتوانند رشد و تكامل يابند ، آنوقت تغيير مناسبات توليد

بدون « هنگاميكه اين سخن لنين . نقش عمده و تعيين كننده خواهد يافت
در ) 15(» تئوري انقالبي هيچ جنبش انقالبي نمي تواند وجود داشته باشد 

دستور روز قرار گيرد، آفرينش و پخش تئوري انقالبي نقش عمده و تعيين كننده 
) وظيفه مهم نيست نوع اين(هر گاه بايد وظيفه اي انجام گيرد . كسب مي كند

ولي هيچ گونه رهنمود ، شيوه ، نقشه و يا سياستي براي انجام آن در دست 
نباشد ، آنگاه تدوين رهنمود ، شيوه ، نقشه و يا سياست نقش عمده و تعيين 

مانع رشد و تكامل ) سياست، فرهنگ و غيره(چنانچه روبنا . كننده مي يابد
اسي و فرهنگي نقش عمده و تعيين زيربناي اقتصادي شود، آنگاه تحوالت سي

آيا ما با چنين تزي ماترياليسم را نقض مي كنيم؟ به هيچ . كننده پيدا مي كنند
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وجه ، زيرا ما قبول داريم كه در جريان عمومي رشد تاريخ ماده تعيين كننده 
روح و وجود اجتماعي تعيين كننده شعور اجتماعي است؛ ولي در عين حال نيز 

ايد هم بپذيريم كه روح بر ماده ، شعور اجتماعي بر وجود و ب –مي پذيريم 
بدينسان ما نه فقط . اجتماعي و روبنا بر زيربناي اقتصادي تأثير متقابل مي گذارد

ماترياليسم را نقض نمي كنيم بلكه ماترياليسم مكانيكي را رد مي نمائيم و از 
  .ماترياليسم ديالكتيك دفاع مي كنيم

تضاد  –خصلت خاص تضاد از بررسي اين دو حالت  هر گاه ما در مطالعه  
عمده و تضادهاي غيرعمده در يك پروسه و جهت عمده و جهت غيرعمده يك 

چشم بپوشيم ، يا به عبارت ديگر چنانچه از بررسي صفت مشخصه در  –تضاد 
هر يك از اين دو حالت تضاد صرف نظر كنيم ، آنگاه به تجريدات دچار خواهيم 

ه قادر به درك مشخص تضادها نخواهيم بود و در نتيجه نمي شد و به هيچ وج
صفت مشخصه يا خصلت خاص . توانيم اسلوب صحيحي براي حل تضادها بيابيم

هيچ چيزي در جهان . اين دو حالت تضاد نمودار ناموزوني نيروهاي متضاد است
كامل مطلقاً موزون رشد و تكامل نمي يابد ، از اين رو ما بايد با تئوري رشد و ت

به عالوه درست همين حالت مشخص . موزون يا با تئوري تعادل مبارزه كنيم
تضاد و تبديل جهات عمده و غيرعمده تضاد در پروسه تكامل به يكديگر است كه 

تحقيق و پژوهش در حاالت . نمودار نشستن نيروي نو برجاي كهنه مي باشد
ده و غيرعمده و در مختلف ناموزوني تضادها و همچنين تحقيق در تضادهاي عم

جهات عمده و غيرعمده تضاد اسلوب مهمي است كه بدان وسيله يك حزب 
انقالبي استراتژي و تاكتيك سياسي و نظامي خود را بطور صحيح تعيين مي كند 

  .؛ همه كمونيستها بايد به اين كار تحقيقي توجه كافي مبذول دارند

  همگوني و مبارزه اضداد –5
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ام بودن و خاص بودن تضاد را روشن ساختيم ، بايد به اينك كه مسئله ع  
  .بررسي مسئله همگوني و مبارزه اضداد بپردازيم

همگوني ، وحدت ، تطابق ، نفوذ متقابل ، دخول متقابل ، وابستگي   
همه  –، ارتباط متقابل و يا همكاري متقابل )يا مشروط بودن متقابل(متقابل 

احد هستند كه از آنها دو نكته زير منظور مي اينها اصطالحاتي براي يك مفهوم و
در پروسه تكامل اشياء و پديده ها وجود هر يك از دو جهت هر تضاد  – 1: شود 

شرط موجوديت جهت ديگر است و هر دو جهت در يك مجموع واحد همزيستي 
تحت شرايط معين هر يك از دو جهت متضاد به ضد خود بدل  – 2مي كنند ؛ 

  .ت معناي همگونيچنين اس. مي گردد
ديالكتيك آموزشي است كه نشان مي دهد اضداد « : لنين مي گويد   

چگونه همگون مي (چگونه مي توانند همگون باشند و چگونه همگون هستند 
چرا عقل . تحت چه شرايطي همگون هستند و به يكديگر تبديل مي شوند) شوند

مشروط ، متحرك و در حال بشر نبايد اين اضداد را مرده و متحجر، بلكه زنده ، 
  معني اين عبارت لنين چيست؟)  16. (تبديل به يكديگر دريافت كند

اضداد موجود در هر پروسه پيوسته يكديگر را دفع مي كنند ، در مبارزه با   
اين اضداد چه در پروسه . يكديگر قرار مي گيرند و در مقابل يكديگر مي ايستند

ان و چه در تفكر بشر موجودند؛ در اينجا تكامل كليه اشياء و پديده هاي جه
يك پروسه ساده فقط حاوي يك زوج ضد است ، حال آنكه در . استثنائي نيست

اين زوج ها نيز به نوبه خود . يك پروسه مركب زوج هاي بيشتري يافت مي شوند
بدينسان است كه كليه اشياء و پديده هاي جهان عيني و . با هم در تضادند
  .تشكيل مي شوند و به حركت درمي آيند همچنين تفكر بشر

پس چرا . اگر اينطور باشد هيچ همگوني و يا وحدتي وجود نخواهد داشت  
  ما از همگوني و يا وحدت سخن مي رانيم؟
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هر . حقيقت اين است كه اضداد نمي توانند جدا از يكديگر زيست كنند  
. ين خواهد رفتگاه يكي از دو ضد حذف شود، شرط موجوديت ضد ديگر نيز از ب

آيا يكي از دو جهت متضاد پديده ها و يا مفاهيم شعور انساني مي : تعمق كنيد 
تواند مستقالً وجود داشته باشد؟ بدون زندگي مرگ نيست؛ بدون مرگ زندگي 

بدون بدبختي نيكبختي . بدون باال پائين نيست؛ بدون پائين باال نيست. نيست
دون آساني دشواري نيست؛ بدون ب. نيست؛ بدون نيكبختي بدبختي نيست

بدون مالك ارضي دهقان اجاره دار نيست؛ بدون دهقان . دشواري آساني نيست
بدون بورژوازي پرولتاريا نيست؛ بدون پرولتاريا . اجاره دار مالك ارضي نيست

بدون ستم ملي امپرياليستي مستعمره و نيمه مستعمره نيست؛ . بورژوازي نيست
كليه اضداد چنين اند؛ . ستعمره ستم امپرياليستي نيستبدون مستعمره و نيمه م

اضداد تحت شرايط معين از يك سو ضد يكديگرند و از سوي ديگر با يكديگر در 
ارتباطند، در هم داخل مي شوند ، در يكديگر نفوذ مي كنند و به يكديگر وابسته 

د تحت شرايط معين همه جهات متضا. اين خاصيت را همگوني مي نامند –اند 
ولي در عين . داراي خصلت ناهمگونند و بدين جهت آنها را اضداد مي خوانند

حال ميان آنها همگوني نيز موجود است و به اين دليل متقابالً با يكديگر 
ديالكتيك : اين درست مفهوم همان عبارت لنين است كه مي گويد . مرتبطند

حال چگونه اضداد . »اضداد چگونه مي توانند همگون باشند « نشان مي دهد كه 
اين اولين . مي توانند همگون باشند؟ زيرا كه هر يك شرط وجود ديگري است

  .معناي همگوني است
ولي آيا كافي است كه فقط گفته شود وجود هر يك از دو جهت متضاد   

شرط موجوديت جهت ديگر است و ميان آنها همگوني وجود دارد و از اين رو مي 
. د همزيستي كنند؟ خير، اين به تنهايي كافي نيستتوانند در يك مجموع واح

مسئله فقط به اينجا ختم نمي شود كه هر يك از دو جهت متضاد براي 
موجوديت خود متقابالً به يكديگر وابسته باشند ، بلكه مهم تر از آن تبديل اضداد 
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يعني اينكه تحت شرايط معين هر يك از دو جهت متضاد يك . به يكديگر است
پديده به ضد خود بدل مي گردد، جاي خود را با طرف مقابل عوض مي  شيئي يا

  .اين دومين معناي همگوني اضداد است. كند
: علت چيست كه در اينجا نيز همگوني ديده مي شود؟ توجه كنيد   

پرولتاريا كه زماني تحت حكومت بود، از طريق انقالب حاكم مي شود؛ در حاليكه 
صدر حكومت بود، تحت حكومت قرار مي گيرد و  بورژوازي كه تا آن زمان در

اين امري است كه در اتحاد شوروي . جاي طرف مقابل خود را اشغال مي نمايد
اينك اين سؤال مطرح . تحقق يافت و در سراسر جهان نيز تحقق خواهد يافت

چنانچه تحت شرايط معين ميان اين اضداد رابطه متقابل و همگوني : مي شود 
  اشد، چگونه چنين تغييري مي تواند صورت بگيرد؟وجود نداشته ب

گوميندان كه در مرحله اي از تاريخ معاصر چين نقش مثبتي داشت، در   
از سال ) اينها شرايط اند(اثر خصلت طبقاتي ذاتي خود و تطميعات امپرياليسم 

به بعد به راه ضد انقالب افتاد، ولي باالخره به علت حدت تضاد بين چين  1927
) اينها شرايط اند(ن و در نتيجه سياست جبهه متحد حزب كمونيست و ژاپ

بين اضدادي كه به يكديگر تبديل . مجبور شد در برابر ژاپن به مقاومت تن دهد
  .مي شوند، همگوني معيني موجود است

طبقه مالكان : انقالب ارضي ما در گذشته چنين پروسه اي را طي نمود   
بقه اي بدل شد كه زمين خود را از دست داد ، ارضي كه صاحب زمين بود ، به ط

حال آنكه دهقانان كه زمينهاي خود را از دست داده بودند ، صاحب مقدار كمي 
داشتن و نداشتن ، . زمين شدند ؛ در آينده نيز چنين پروسه اي طي خواهد شد

همه اينها تحت شرايط معيني به يكديگر  –بدست آوردن و از دست دادن 
در شرايط سوسياليسم مالكيت . ان آنها همگوني موجود استمربوطند و مي

خصوصي دهقانان به مالكيت اجتماعي كشاورزي سوسياليستي بدل مي شود ؛ 
چنين پروسه اي هم اكنون در اتحاد شوروي صورت گرفته است و در سراسر 



٣٩ 
 

از مالكيت خصوصي به مالكيت اجتماعي پلي . جهان نيز صورت خواهد گرفت
ت كه در فلسفه همگوني ، تبديل يكي به ديگري و يا نفوذ كشيده شده اس

  .متقابل ناميده مي شود
تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا يا ديكتاتوري خلق در واقع به معناي فراهم   

ساختن شرايط براي انحالل اين ديكتاتوري و گذار به مرحله عاليتري است كه 
و توسعه حزب كمونيست  ايجاد. در آن همه سيستمهاي دولتي زايل مي گردند

در واقع به معناي آماده ساختن شرايط براي از بين بردن حزب كمونيست و 
ايجاد يك ارتش انقالبي تحت رهبري . بطور كلي همه سيستمهاي حزبي است

حزب كمونيست و اقدام به جنگ انقالبي در واقع به معناي مهيا ساختن شرايط 
  .نهايت وحدت نيز تشكيل مي دهند اين اضداد در. براي محو نهائي جنگ است

همانطور كه بر همگان روشن است ، صلح و جنگ به يكديگر تبديل مي   
جنگ به صلح بدل مي گردد ، همانطور كه اولين جنگ جهاني به صلح . شوند

پس از جنگ انجاميد و اكنون كه جنگ داخلي چين تمام شده ، جنگ جاي 
جنگ تبديل مي شود ، همانطور كه در  صلح به. خود را به صلح داخلي داده است

همكاري بين گوميندان و حزب كمونيست به جنگ مبدل شد و  1927سال 
احتمال دارد كه صلح و آرامش كنوني در جهان به دومين جنگ جهاني بدل 

علت اين امر چيست؟ علت اينست كه در جامعه طبقاتي ميان چنين . گردد
تحت شرايط معين همگوني موجود پديده هاي متضادي ، چون جنگ و صلح ، 

  .است
اضداد همگي به يكديگر مربوطند و نه فقط تحت شرايط معين در يك   

مجموع واحد همزيستي مي كنند بلكه در شرايط معين ديگر نيز به يكديگر بدل 
و اين درست همان مقصود لنين . مي گردند؛ اينست معناي كامل همگوني اضداد

 –) چگونه همگون مي شوند(ونه همگون هستند چگ... « : است كه مي گويد 
  .»... تحت چه شرايطي همگون هستند و به يكديگر تبديل مي شوند 
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چرا عقل بشر نبايد اين اضداد را مرده و متحجر، بلكه زنده ، مشروط ، «   
زيرا كه اشياء و پديده هاي » متحرك و در حال تبديل به يكديگر دريافت كند 

واقعيت اين است كه وحدت يا همگوني اضداد در يك . هستند عيني واقعاً اينطور
شيئي يا پديده عيني هيچگاه مرده و متحجر نيست بلكه زنده ، مشروط ، 
متحرك ، موقتي و نسبي است ؛ تحت شرايط معين كليه اضداد به عكس خود 

انعكاس اين امر در تفكر انسان موجب پيدايش جهان بيني . تبديل مي شوند
اين فقط طبقات حاكم مرتجع . ماترياليستي ماركسيستي مي گردد – ديالكتيكي

كنوني و گذشته و همچنين متافيزيسين هاي خادم آنها هستند كه اضداد را زنده 
، مشروط ، متحرك و در حال تبديل به يكديگر ندانسته بلكه آنها را مرده و 

مي كنند و  آنها اين نظر نادرست را در همه جا تبليغ. متحجر فرض مي كنند
. توده هاي مردم را به گمراهي مي كشانند تا بتوانند به حكومت خود ادامه دهند

وظيفه كمونيستها اين است كه اين نظرات نادرست مرتجعين و متافيزيسين ها 
را فاش سازند ، ديالكتيك دروني اشياء و پديده ها را تبليغ كنند و تبديل يك 

  .و بدينسان به هدف انقالب دست يابند پديده را به پديده ديگر پيش رانند
وقتي كه ما از همگوني اضداد تحت شرايط معين سخن مي گوييم ،   

منظورمان اضداد واقعي و مشخص و تبديل واقعي و مشخص آنها به يكديگر 
» كوافو « مانند  –در ميتولوژي صحبت از انواع گوناگون تبديالت مي شود . است

» اي « كه خورشيد را دنبال مي كند و يا ) 17(» شان هاي جين « در كتاب 
كه با تير و كمان نه عدد خورشيد را ساقط ) 18(» حوا نان زي « قهرمان كتاب 
و ) 19(» سي يو جي « در كتاب » سون او كون « دگرديسي  72مي سازد و يا 

ليائو « يا دگرگوني ارواح و روباهان به انسان در بسياري از افسانه هاي كتاب 
در اين افسانه ها تبديل اضداد به يكديگر ساده لوحانه و . و غيره) 20(»  جاي

موهومي بوده و زاده قوه تخيل انسانهاست كه بوسيله تبديالت متقابل اضداد 
واقعي متعدد و بغرنج برانگيخته مي شوند ، ولي خود تبديالت مشخصي نيستند 
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همه ميتولوژي ها «  :ماركس مي گويد . كه بيان كننده تضادهاي مشخص باشند
در تخيل و بوسيله تخيل قواي طبيعت را تسخير مي كنند ، بر آن تسلط مي 
يابند و به آن شكل مي دهند ؛ و از اين رو با تسلط انسان بر قواي طبيعت ناپديد 

كه از ) و همچنين داستانهاي كودكان(افسانه هاي ميتولوژي ) 21(» . مي گردند
رانند ، به اين جهت باعث لذت و تفريح انسانها  دگرديسي هاي بيشمار سخن مي

مي شوند كه بيان كننده خياالت و تصورات انسانها درباره تسلط بر قواي طبيعت 
دارند؛ » فريبندگي جاوداني « اند و بهترين آنها همانطور كه ماركس مي گويد 

ولي افسانه ها بر اساس شرايط معين تضادهاي مشخص بنا نشده اند و بدين 
يعني جهات متضادي كه در افسانه ها و يا . ت انعكاس علمي واقعيت نيستندجه

داستانهاي كودكان تشكيل دهنده تضاد هستند، فقط داراي همگوني موهوم اند 
ديالكتيك ماركسيستي انعكاس علمي همگوني را در . نه همگوني مشخص

  .تبديالت واقعي به دست مي دهد
بديل شود ولي سنگ نمي تواند؟ چرا چرا تخم مرغ مي تواند به جوجه ت  

ميان جنگ و صلح همگوني موجود است ، ولي ميان جنگ و سنگ همگوني 
يگانه  -ديده نمي شود؟ چرا انسان فقط مي تواند انسان بزايد و نه چيز ديگر؟ 

. علت اين است كه همگوني اضداد تنها تحت شرايط معين الزم امكان پذير است
  .م هيچ همگوني نمي تواند وجود داشته باشدبدون اين شرايط معين الز

روسيه مستقيماً به انقالب  1917دمكراتيك فوريه  –چرا انقالب بورژوا   
سوسياليستي اكتبر همان سال پيوست، ولي انقالب بورژوايي  –پرولتاريائي 

به ) 1871(فرانسه مستقيماً به انقالب سوسياليستي نيانجاميد و كمون پاريس 
د؟ چرا مغولستان و آسياي مركزي با نظام ايالتي خود بدون شكست منتهي ش

واسطه به سوسياليسم پيوستند؟ چرا انقالب چين مي تواند از راه سرمايه داري 
بدون اينكه راه تاريخي قديمي كشورهاي غربي را  –چشم بپوشد و مستقيماً 

رود؟ يگانه به سوسياليسم ب –بپيمايد و بدون گذار از مرحله ديكتاتوري بورژوازي 
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چنانچه شرايط معين الزم فراهم باشد، در . علت شرايط مشخص وقت است
پروسه تكامل يك شيئي يا پديده تضادهاي معيني پديد مي آيند و به عالوه 

در غير . اضداد موجود در اين تضادها به هم وابسته و به يكديگر بدل مي شوند
  .اين صورت هيچ يك از اينها ممكن نمي گرديد

اينك ببينيم مبارزه چيست؟ و رابطه بين مبارزه و . ن بود مسئله همگونياي  
  همگوني كدام است؟

اضداد ) تطابق ، همگوني ، تساوي عمل ( وحدت « : لنين مي گويد   
مبارزه اضداد دافع يكديگر مطلق است ، . مشروط ، موقتي ، گذرا و نسبي است

  )22(» .همانطور كه تكامل و حركت مطلق است
  عني اين جمله لنين چيست؟م  
همه پروسه ها را آغاز و انتهايي است؛ همه پروسه ها به ضد خود بدل مي   
استواري همه پروسه ها نسبي است ، در حاليكه تلون و بي ثباتي آنها كه . شوند

  .در تبديل يك پروسه به پروسه ديگر بيان مي يابد ، مطلق است
در حالت : صورت مي پذيرد حركت هر شيئي يا پديده در دو حالت   

مبارزه بين دو عنصر متضاد در درون يك . سكون نسبي و در حالت تغيير آشكار
چنانچه پديده اي در . شيئي يا پديده سبب پيدايش اين دو نوع حركت مي شود

در آن حاصل مي شود كه ) نه كيفي(حالت اول حركت باشد ، فقط تغيير كمي 
ولي چنانچه آن پديده در حالت . شاهده كردمي توان آن را در سكون ظاهري م

دوم حركت باشد، تغييرات كمي حالت اول كه به نقطه اوج خود رسيده اند، 
موجب تالشي آن پديده بمثابه يك وجود واحد مي گردند و در نتيجه تغيير 

وحدت، . كيفي پديد مي آيد كه به صورت تغيير آشكار تجلي مي كند
ي، تعادل، ثبات، ركود، سكون، استواري، همبستگي، همپيوستگي، هماهنگ

موزوني، تراكم ، كشش و غيره كه ما در زندگي روزمره خود مشاهده مي كنيم ، 
همه مظاهري از اشياء و پديده ها در حالت تغيير كمي هستند؛ در حالي كه 
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تالشي وحدت يعني اختالل در حالت همبستگي، همپيوستگي، هماهنگي، 
ن، استواري، موزوني ، تراكم ، كشش و غيره و تغيير آنها تعادل، ثبات، ركود، سكو

به ضد خود همگي مظاهري از اشياء و پديده ها در حالت تغيير كيفي و گذار از 
اشياء و پديده ها دائماً در حال گذار از . يك پروسه به پروسه ديگر مي باشند

الت ادامه حالت اول به حالت دوم حركت هستند و مبارزه اضداد كه در هر دو ح
بدين سبب است كه ما مي . دارد، در حالت دوم به حل تضاد منجر مي شود

گوئيم وحدت اضداد مشروط ، موقتي و نسبي است ، ولي مبارزه اضداد دافع 
  .يكديگر مطلق است

در پيش گفتيم كه ميان دو ضد همگوني موجود است و بدين جهت اضداد   
ند و به يكديگر بدل شوند ؛ در اينجا مي توانند در يك وجود واحد همزيستي كن

منظور ما مشروط بودن است، بدين معني كه تحت شرايط معيني اضداد مي 
توانند به وحدت رسيده و به يكديگر بدل شوند ، اما بدون وجود اين شرايط نمي 
توانند تشكيل يك تضاد را بدهند و در يك وجود واحد همزيستي كنند و به 

گوني اضداد فقط در شرايط معيني صورت مي گيرد و هم. يكديگر مبدل شوند
در اينجا مي . همگوني مشروط و نسبي است: بدين جهت بود كه ما گفتيم 

خواهيم اضافه كنيم كه مبارزه اضداد در سراسر پروسه از ابتدا تا انتها جريان 
دارد و منجر به تبديل يك پروسه به پروسه ديگر مي شود ؛ مبارزه اضداد بدون 

  .ثناء در همه جا جريان دارد و از اين رو غيرمشروط و مطلق استاست
پيوند همگوني مشروط و نسبي با مبارزه غيرمشروط و مطلق موجب   

  .حركت تضاد كليه اشياء و پديده ها مي گردد
پديده ها در عين اينكه ضد يكديگرند ، « : ما چيني ها اغلب مي گوئيم   

. يعني ميان اضداد همگوني موجود است )23(» . وحدت نيز تشكيل مي دهند
به معناي اين » ضد يكديگرند « . اين حكمي ديالكتيكي و ضد متافيزيكي است

« . است كه دو جهت متضاد يكديگر را دفع مي كنند يا با يكديگر در مبارزه اند
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به معناي اين است كه دو جهت متضاد تحت » وحدت نيز تشكيل مي دهند 
ولي مبارزه درست در . يابند و به همگوني مي رسندشرايط معين وحدت مي 

  .همگوني موجود است ؛ بدون مبارزه همگوني نيست

در همگوني مبارزه است ، در خصوص عموم است و در خصلت خصوصي   
  )24(» . در نسبي مطلق است... « خصلت عمومي، يا به قول لنين 

  مقام آنتاگونيسم در تضاد –6
آنتاگونيسم چيست؟ پاسخ : شامل سؤال زير مي شود  مسئله مبارزه اضداد  

آنتاگونيسم يكي از اشكال مبارزه اضداد است ، ولي : ما به اين سؤال چنين است 
  .يگانه شكل اين مبارزه نيست

تاريخ بشر به آنتاگونيسم ميان طبقات كه بيان خاصي از مبارزه اضداد است   
. استثمارشونده را در نظر بگيريم تضاد بين طبقات استثمارگر و. شهادت مي دهد

اين دو طبقه متضاد مدت مديدي در جامعه ، چه در جامعه بردگي و چه در 
جامعه فئودالي يا سرمايه داري با يكديگر همزيستي دارند و با يكديگر در مبارزه 
اند؛ ولي تنها پس از آنكه تضاد بين اين دو طبقه به مرحله معيني رسيد، اين 

اين . تاگونيسم آشكار به خود مي گيرد و منجر به انقالب مي شودمبارزه شكل آن
  .حقيقت در مورد تبديل صلح به جنگ در جامعه طبقاتي نيز صادق است

بمب قبل از انفجار يك وجود واحد است كه در آن اضداد تحت شرايط   
انفجار فقط پس از پيدايش شرايط جديد . معين در كنار هم زيست مي كنند

چنين تشابهي در كليه پديده هاي طبيعت مشاهده . صورت مي گيرد) احتراق(
مي شود كه سرانجام براي حل تضاد كهنه و ايجاد پديده نو شكل تصادم آشكار 

  .به خود مي گيرد
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اين امر به ما كمك مي كند كه . درك اين واقعيت شايان اهميت است  
تناب ناپذيرند و بدون دريابيم انقالبات و جنگهاي انقالبي در جوامع طبقاتي اج

آنها نه مي توان جهشي در تكامل جامعه انجام داد و نه مي توان طبقات ارتجاعي 
حاكم را سرنگون ساخت و در نتيجه كسب قدرت سياسي از طرف خلق 

كه گويا  –كمونيستها بايد تبليغات فريبنده مرتجعين را . غيرممكن مي گردد
فاش و برمال سازند و موظفند از  – انقالب اجتماعي غيرضرور و غيرممكن است

لنينيستي انقالب اجتماعي با استواري تمام پيروي كنند و  –تئوري ماركسيستي 
به خلق در فهم اين امر كمك كنند كه انقالبات اجتماعي نه تنها كامالً ضرور 
بلكه كامالً امكان پذيرند و سراسر تاريخ بشر و همچنين پيروزي اتحاد شوروي 

  .علمي را تأييد كرده استاين حقيقت 
معذلك ما بايد وضعيت مبارزه اضداد گوناگون را بطور كنكرت بررسي كنيم   

و هيچ گاه نبايد فرمولهاي فوق الذكر را بي موقع و بي جا در مورد همه اشياء و 
تضاد و مبارزه عام و مطلق است ولي شيوه هاي حل . پديده ها بكار ببنديم

. ه به علت گوناگوني خصلت تضادها مختلف استتضادها يعني اشكال مبارز
بعضي از تضادها خصلت آنتاگونيستي آشكار نشان مي دهند ، در صورتي كه 

طبق تكامل مشخص اشياء و پديده ها . بعضي ديگر داراي چنين خصلتي نيستند
پاره اي از تضادها كه در ابتدا غير آنتاگونيستي هستند به تضادهاي آنتاگونيستي 

وند ، حال آنكه برخي ديگر كه در آغاز آنتاگونيستي هستند ، به بدل مي ش
  .تضادهاي غير آنتاگونيستي تغيير مي يابند

همانطور كه در باال اشاره شد، تا زمانيكه طبقات موجودند، تضاد بين   
نظرات درست و نادرست در حزب كمونيست انعكاسي از تضادهاي طبقاتي در 

ادها در ابتدا يا در مورد بعضي مسائل حتماً اين تض. درون حزب خواهند بود
بالفاصله آنتاگونيستي نمي شوند ولي با رشد مبارزه طبقاتي ممكن است به 

تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروي به ما . تضادهاي آنتاگونيستي تغيير يابند
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نشان مي دهد كه تضاد بين نظرات درست لنين و استالين از يك طرف و نظرات 
تسكي و بوخارين و ديگران از طرف ديگر ابتدا به شكل آنتاگونيستي نادرست ترو

در تاريخ حزب كمونيست . ظاهر نگشت، بلكه بعدها به آنتاگونيسم مبدل شد
تضاد بين نظرات درست بسياري از . چين نيز چنين مواردي يافت مي شود

ا به رفقاي حزب ما و نظرات نادرست چن دو سيو و جان گوه تائو و ديگران ابتد
در حال حاضر . شكل آنتاگونيستي بروز نكرد بلكه بعدها به آنتاگونيسم مبدل شد

در درون حزب ما تضاد بين نظرات درست و نادرست شكل آنتاگونيستي ندارد و 
چنانچه رفقائي كه مرتكب اشتباه شده اند بتوانند اشتباهات خود را تصحيح 

از اين رو حزب بايد از يك سو  .كنند، اين تضاد به آنتاگونيسم بدل نخواهد شد
عليه نظرات نادرست بطور جدي مبارزه كند و از سوي ديگر به آن رفقائي كه 

در چنين . مرتكب اشتباه شده اند امكان كافي دهد تا به اشتباهات خود پي برند
ولي چنانچه . صورتي مسلم است كه مبارزه تا حد افراط نادرست خواهد بود

ه شده اند روي اشتباهات خود بايستند و آنرا عميق تر افرادي كه مرتكب اشتبا
  .سازند، امكان دارد كه اين تضاد به آنتاگونيسم بدل شود

در آنجا (از نظر اقتصادي تضادهاي بين شهر و ده در جامعه سرمايه داري   
و در چين در ) شهرهاي تحت كنترل بورژوازي دهات را بيرحمانه غارت مي كنند

در آنجا شهرهاي تحت كنترل امپرياليسم و (گوميندان مناطق تحت حكومت 
بورژوازي بزرگ كمپرادور چين دهات را به وحشيانه ترين وجهي چپاول مي 

ولي اين تضادها در يك كشور سوسياليستي و در . نهايت آنتاگونيستي اند) كنند
عه مناطق پايگاه انقالبي ما به تضادهاي غير آنتاگونيستي بدل گشته اند و در جام

  .كمونيستي از بين خواهند رفت

در . آنتاگونيسم و تضاد به هيچ وجه همانند نيستند« : لنين مي گويد   
اين ) 25(» . شرايط سوسياليسم اولي ناپديد مي گردد، ولي دومي باقي مي ماند
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بدان معني است كه آنتاگونيسم فقط يكي از اشكال مبارزه اضداد است ولي به 
ن نيست؛ از اين رو فرمول آنتاگونيسم را نمي توان همه هيچ وجه يگانه شكل آ

  .جا بطور مكانيكي بكار بست

  نتيجه گيري – 7
قانون تضاد . اينك آنچه را كه گفتيم بطور اجمال جمع بندي مي كنيم  

ذاتي اشياء و پديده ها ، يعني قانون وحدت اضداد ، قانون اساسي طبيعت و 
اين با جهان بيني متافيزيكي مغايرت . تفكر است جامعه و از اين رو قانون اساسي

با كشف اين قانون انقالب عظيمي در تاريخ معرفت انسان صورت گرفته . دارد
از ديدگاه ماترياليسم ديالكتيك ، تضاد در تمام پروسه هاي اشياء و پديده . است

ا هاي عيني موجود است، در تمام پروسه هاي تفكر ذهني پيدا مي شود و از ابتد
. تا انتهاي همه پروسه ها نفوذ مي كند ؛ اين است عام بودن و مطلق بودن تضاد

هر تضاد و هر يك از جهات آن داراي ويژگيهاي خود هستند ؛ اين است خاص 
اضداد تحت شرايط معين همگون اند و از اين رو مي . بودن و نسبي بودن تضاد

به يكديگر تبديل شوند ؛  توانند در يك وجود واحد با يكديگر همزيستي كنند و
ولي مبارزه اضداد دائمي است و . اين نيز خاص بودن و نسبي بودن تضاد است

هم در همزيستي اضداد و هم در تبديل متقابل آنها به يكديگر در جريان است و 
بخصوص در مورد آخر به وضوح بيشتري به چشم مي خورد ؛ اين نيز عام بودن و 

طالعه خاص بودن و نسبي بودن تضاد ما بايد به فرق در م. مطلق بودن تضاد است
ميان تضاد عمده و تضادهاي غيرعمده و همچنين به فرق ميان جهت عمده و 
جهت غيرعمده تضاد توجه كنيم ؛ در مطالعه عام بودن تضاد و مبارزه اضداد نيز 
 بايد به فرق ميان اشكال متنوع مبارزه اضداد توجه كنيم ؛ چه در غير اين صورت

چنانچه پس از پژوهش ، تزهاي اساسي فوق . حتماً دچار اشتباه خواهيم شد
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الذكر را واقعاً درك كنيم ، قادر خواهيم شد نظرات دگماتيستي را كه مغاير 
لنينيسم بوده و به امر انقالبي ما زيان مي رسانند از  –اصول اساسي ماركسيسم 

ما امكاناتي فراهم خواهد شد ميان برداريم و در عين حال براي رفقاي با تجربه 
كه تجربيات خود را منظم كنند و به سطح اصولي ارتقاء دهند و از تكرار 

چنين است چند نتيجه گيري مجمل از . اشتباهات امپيريستي اجتناب ورزند
  .بررسي ما درباره قانون تضاد

  

  يادداشتها
  
 "اره تاريخ فلسفه درسهايي درب "خالصه « : » يادداشتهاي فلسفي « : لنين  – 1

  .» "مكتب ايليات  "هگل  جلد اول ، بخش 
دوگانه « : لنين در اين اثر مي گويد . »درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 2

شدن يك واحد كل و معرفت بر اجزاء متضادش جوهر و اساس ديالكتيك را مي 
» هگل  "منطق علم  "خالصه « عالوه بر اين لنين در اثر ديگري به نام » . سازد

ديالكتيك بطور خالصه مي تواند بمثابه آموزش وحدت اضداد « : مي نويسد 
بدينسان است كه هسته ديالكتيك درك مي گردد ولي اين خود . تعريف شود

  ». مستلزم توضيحات و رشد و تكامل است
  .»درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 3
روان مشهور مكتب كنفسيوس به نام در دوران سلسله حان روزي يكي از پي – 4

رو به امپراطور حان او دي كرد و ) قبل از ميالد  104 – 179( دون جون شو 
تائو از آسمان مي آيد ؛ سپهر تغيير ناپذير است ؛ تائو نيز تغييرناپذير « : گفت
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در اينجا تائو به معناي راه و . تائو يك اصطالح فلسفي قديمي چين است» . است
  .حقيقت آمده است و نيز از آن مي تواند قانون و يا قاعده مستفاد شود طريق و يا

ديالكتيك ، كميت و  ": 12فصل اول، بخش » آنتي دورينگ « : انگلس  – 5
  ."كيفيت 

  .»درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 6
ديالكتيك ، كميت و  ": 12فصل اول، بخش » آنتي دورينگ « : انگلس  – 7

  ."كيفيت 
  .»درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 8
  .»درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 9

« همچنين مراجعه شود به ). 1920ژوئن  12(» كمونيسم « : لنين  – 10
  ,11، يادداشت » مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين 

شده گرفته » سون زي « كتاب  3فصل » استراتژي حمله « اين عبارت از  – 11
  .است
يكي از سياستمداران و مورخين اوايل سلسله تان ) 643 – 580(وي جن  – 12
  .گرفته شده است» زي جي تون جيان «  192اين عبارت از جلد . بود
يك رمان چيني است كه جنگهاي ) قهرمانان مردابها(» شوي هو جوان «  – 13

يان قهرمان عمده سون ج. دهقاني اواخر سلسله سون شمالي را توصيف مي كند
پايگاه جنگ دهقانان واقع  –اين رمان بود ؛ قصبه جو در نزديكي ليان شان بوه 

  .كدخداي اين قصبه مالك بزرگ و ظالمي بود به نام جو چائو فون. بود
  بازهم « : لنين  – 14
  ,4فصل اول ، بخش » كرد؟  چه بايد« : لنين  – 15
  .»هگل  "علم منطق  "خالصه « : لنين  – 16
در عصر جنگهاي كشورها ) كتاب كوهها و درياها(» شان هاي جين «  – 17

در اين كتاب چنين خوانده مي . نگاشته شده است) قبل از ميالد 221 - 403(
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شيد مي كوافو كه داعيه خدائي در سر داشت روزي به تعقيب خور« : شود 
پرداخت ؛ وي هنگام غروب آفتاب سخت تشنه شد و از رودخانه زرد و رودخانه 

ولي از آنجا كه آب اين دو رودخانه كافي نبود خواست كه به . وي آب نوشيد
سوي شمال عزيمت كند تا از درياي وسيع آنجا آب بنوشد ولي به مقصد نرسيد 

كه از او باقي ماند ، به عصائي . و در نيمه راه از شدت تشنگي هالك گرديد
  )هاي واي بي جين(» .جنگل دن مبدل شد

تيرزدن به « داستان . اي  يكي از قهرمانان افسانه اي چين قديم است – 18
لي وان كه در دوران سلسله حان مي . داستان هنر تيراندازي او است» خورشيد 

حوا نان « ان كتابي تحت عنو) يكي از اشراف قرن دوم قبل از ميالد بود(زيست 
در عصر امپراطور يائو ده « : تنظيم نموده كه در آن روايت مي شود » زي 

به علت آنكه اشعه سوزان اين . خورشيد در يك زمان طلوع مي كرده است
خورشيدها به امور كشاورزي زيان مي رساندند و درختان و علفها را مي 

آزار حيوانات وحشي در امان  به عالوه مردم نيز از. سوزاندند، مردم گرسنه ماندند
امپراطور يائو به اي فرمان داد تا همه اين خورشيدها را با تير بياندازد و . نبودند

» . در نتيجه مردم از اين عمل بسيار خوشحال شدند... حيوانات وحشي را بكشد 
در قرن دوم ميالدي وان اي يكي از نويسندگان سلسله حان شرقي در توضيحي 

چنين مي ) شعري از چيو يوان شاعر باستاني چين(» سپهر  پرسش از« بر 
در حوا نان زي آمده است كه در عصر امپراطور يائو ده خورشيد « : نويسد 

امپراطور يائو به . يكمرتبه طلوع مي كنند و علفها و درختان را خشك مي نمايند
ز آنها را اي فرمان مي دهد كه اين خورشيدها را با تير بياندازد ؛ اي نه عدد ا

  ». ساقط كرد ولي يكي از آنها بجا ماند
يكي از رمانهاي افسانه اي قرن ) زيارت به مغرب(» سي يو جي «  – 19

سون او كون قهرمان عمده اين داستان ميموني است كه . شانزدهم چين است
معجزه مي كند و صاحب سحر و جادوئي است كه بدان وسيله مي تواند خود را 
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لف چون پرنده ، حيوان ، كرم ، ماهي ، علف ، درخت ، انسان و شكل مخت 72به 
  .غيره درآورد

داستان كه پو سون لين در قرن  431مجموعه اي است از » ليائو جاي «  – 20
بر اساس جمع آوري داستانهاي توده اي به رشته تحرير ) سلسله تسين(هفدهم 

  .ن صحبت مي كنندبيشتر اين داستانها از ارواح و روباها. درآورده است
  .»مقدمه بر انتقاد اقتصاد سياسي « : ماركس  – 21
  .»درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 22
پديده ها در عين اينكه ضد يكديگرند وحدت نيز « اين جمله را كه  – 23

در اثر خود به نام ) مورخ شهير چين در قرن يكم(ابتدا بانگو » تشكيل مي دهند 
بكار » اي وين جي «  30، جلد ) تاريخ اوايل سلسله حان(»  چيان حان شو« 

  .برد و سپس در زبان روزمره مردم معمول گشت
  .»درباره مسئله ديالكتيك « : لنين  – 24
.»اقتصاد مرحله گذار « مالحظاتي درباره كتاب بوخارين به نام « : لنين  – 25  

 

 

 
 
 



 

 
 

 




