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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٩

  

  ديالکتيک، ديالکتيک مارکسيستی
  

ديالکتيک جھان بينی و روشی . امل و تغيير تضاد ھاستديالکتيک تيوری فلسفی مربوط به قوانين عام حرکت، تک

  .است که با متافزيک در ضديت قرار دارد

فيلسوفان دوران باستان يونان، ديالکتيک . اصطالح ديالکتيک در تاريخ فلسفه به معانی گوناگونی به کار رفته است

پس از آن، اين .  می دانستندجوی حقيقت و را شيوۀ حل مسايل از طريق مباحثه و جدل دو رقيب برای جست

ديالکتيک در پروسۀ تکاملی خود از سه . اصطالح به مطالعۀ قوانين کلی تکامل جھان برای شناخت آن اطالق گرديد

  .ديالکتيک دوران باستان، ديالکتيک ايده آليستی ھگل و ديالکتيک مارکسيستی:  مرحلۀ اساسی عبور کرده است

به . خودی به منصۀ ظھور رسيدنده ن، بسياری از انديشه ھای ديالکتيکی خود بدر اروپا، در فلسفۀ يونان باستا

وی می . دانست ی يونانی، جھان را روند بی پايان از زايش و مرگ مین مثال، ھراکليت فيلسوف ماده گرائعنوا

 طبيعت و برای نشان دادن تحرک و دگرگونی بی وقفۀ" ھمه چيز جاری است، ھمه چيز دگرگون می شود"گفت که 

برای اين فيلسوف، ھر تغييری به کمک تضاد ". انسان ھا نمی توانند در يک رود خانه دوبار شنا کنند"می گفت 

در فرھنگ ھای باستانی چين، ھند . لنين ھراکليت را يکی از بنيانگذاران ديالکتيک دانسته است. صورت می گرفت

با اين ھمه، به علت رشد نازل . ی بر جسته ای اشغال می نمايدو ايران نيز مفاھيم و مقوالت ديالکتيک از دير باز جا

علوم و شرايط تاريخی معين، کليۀ اين انديشه ھای ديالکتيکی دوران باستنان، چه در غرب و چه در شرق، از حالت 

يل ھا و که قادر باشد با ارائۀ تحل نطفه ای خارج نشد و فقط به نشان دادن تغييرات کلی جھان اکتفاء نمود، بی آن

نظريات مشخص، جوھر عميق و عام جھان و قوانين تکاملی آن را به شکلی روشن و تکامل يافته کشف و بازگو 

  .نمايد

، در مخالفت و مبارزه با متافزيک اين ايده را عرضه ١٩ و اوايل قرن ١٨لمانی اواخر قرن اھگل، فيلسوف مشھور 

 ھای درونی اشياء منبع حرکت و تکامل آنھا ھستند، ھگل کرد که ھمه چيز در حرکت و تکامل است و خود تضاد

دانست و کوشيد تا روابط و مناسبات درونی اين  مجموعۀ جھان طبيعی، تاريخ و شعور را در تکامل بی وقفه می

معذالک، وی ديالکتيک چيز ھا و اشياء را با ديالکتيک مفاھيم جايگزين کرد و بدين . حرکت و تکامل را بازيابد
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به نظر او ايده ھا انعکاس و بازتاب اشياء و روند ھای . رابطۀ ميان واقعيت و مفاھيم را سراپا وارونه نمودترتيب 

اند که قبل از پيدايش و " ايدۀ مطلق"واقعيت نيستند، بلکه به عکس، اشياء و چگونگی تکامل آنھا تجسم و ظھور 

ديالکتيک . چار حاوی يک تضاد حل نشدنی می گرددناه ينرو سيستم فلسفی ھگل بااز. آغاز جھان وجود داشته است

  .ھگل بر پايۀ ايده آليسم رشد يافت و سيستم ايده آليستی آن بر روح انقالبی و ديالکتيک سر پوش نھاد

وزگاران بزرگ انقالبی آم. ديالکتيک مارکسيستی، يعنی ديالکتيک ماترياليستی تنھا تيوری علمی ديالکتيک است

پرولتاريا، مارکس و انگلس، بر پايۀ جمع بندی از تجربۀ تاريخی جنبش کارگری و مبارزۀ طبقاتی و با تعميم و بھره 

گيری از دستاورد ھای نوين علمی و با استفاده از ميراث عظيم فرھنگی و علمی بشريت و به ويژه با درک انتقادی 

ديالکتيک مارکسيستی، پيوند ارگانيک ميان ماترياليسم . اين تيوری را تدوين نمودندديالکتيک ھگلی، " ھسته معقول"

. پيدايش اين تيوری يک انقالب بی سابقه در تاريخ انديشۀ بشری است. ديالکتيک و اساس فلسفۀ مارکسيسم است

 جوھر جھان مادی ماترياليسم ديالکتيک بر آنست که که. ديالکتيک مارکسيستی شکل عالی تکامل ديالکتيک است

  ١."وحدت واقعی جھان در مادی بودن آنست: "انگلس می نويسد. است

ديالکتيک . داند ماترياليسم ديالکتيک با اعتقاد به تقدم ماده بر شعور، شعور را بازتاب جھان مادی در مغز انسان می

 يا پديده در قرار دارد و ھر شیءمارکسيستی بر اين نظر است که علت اساسی تکامل اشياء و پديده ھا در خود آنھا 

اثر حرکت جوھری نھفته در درون آن، در اثر مبارزه ای که ميان جنبه ھای متضاد آن وجود دارد از ساده به بغرنج 

اين تيوری در مبارزه عليه ايده آليسم و متافزيک ظھور . و از يک مرحلۀ نازل به مرحله ای عالی تر تکامل می يابد

ديالکتيک . ميان ديالکتيک ماترياليستی و ديالکتيک ايده آليستی يک تفاوت ماھوی وجود دارد. و تکامل يافته است

دارد که حرکت ديالکتيکی انديشه و  مارکسيستی با تکيه بر حرکت ديالکتيکی عينی و طبيعت و جامعه اعالم می

کتيک ماترياليستی بر خالف ديال. فکر انسان بازتابی از حرکت ديالکتيکی عينی و واقعی جامعه و طبيعت است

از نظر . داند متافزيک، اشياء و پديده ھا را فقط موضوع تغييرات کمی و نه کيفی و يا فاقد تضاد ھای درونی نمی

 بايد محتوا و تضاد ھای درونی آن و به پيوند ھای آن با یءديالکتيک ماترياليستی، برای مطالعۀ تکامل پديده يا ش

تکامل آن را ناشی از حرکت ويژۀ خود و در ارتباط و عمل متقابل آن با ديگر اشياء و پديده ديگر اشياء توجه نمود و 

از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک، شناخت و معرفت انسان در جريان فعاليت و . جو کرد و ھای پيرامون آن جست

ر خدمت پراتيک قرار می دست آمده از پراتيک به نوبۀ خود ده پراتيک حاصل می شود و معرفت و تيوری ھای ب

بدينسان ماترياليسم ديالکتيک روند پراتيک، شناخت، باز ھم پراتيک و باز ھم . گيرد و آن را ھدايت می کند

  .داند را روند تکامل وقفه ناپذير و بی پايان کسب شناخت صحيح و دگرگونی فعال جھان توسط انسان می... شناخت

ديق و کميت و کيفيت، تص. ماتريالستی است و قانون اساسی ديالکتيک قانون تضاد يا قانون وحدت ضدين، ھسته

  .وحدت اضداد اند... نفی، ماھيت و پديده، محتوا و شکل، ضرورت و آزادی، امکان و واقعيت و
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