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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١دوم اکتبر 

  

  قانون وحدت ضدين
  

. نيز ناميده می شود" حدت و مبارزۀ اضدادقانون و"يا " قانون تضاد"قانون وحدت ضدين به اسامی ديگر از جمله 

وحدت ضدين عمده ترين قانون ديالکتيک ماترياليستی و عصاره و . وحدت ضدين قانون اصلی جھان ھستی است

: لنين می گويد. ھمۀ مقوالت ديالکتيک مارکسيستی، در ھر زمينه ای، بيان قانون وحدت ضدين است. ھستۀ آنست

  ١."ر مختصر با تيوری وحدت ضدين تعريف کردتوان به طو ديالکتيک را می"

اين قانون در . فلسفۀ مارکسيستی بر آنست که قانون وحدت اضداد قانون اساسی عالم است": مائوتسه دون می نويسد

دو جھت يک تضاد در . خواه در طبيعت باشد و خواه در جامعۀ بشری و يا در تفکر انسان ھا. ھمه جا صدق می کند

ديگر در مبارزه اند و درست ھمين وحدت و مبارزه است که موجب حرکت و تغيير اشياء و پديده ضمن وحدت با يک

  ٢."ھا می گردد

يا ( و پديده در جھان از دو جنبۀ متضاد تشکيل می شود که با يکديگر در وحدت ءمطابق اين قانون، ھر شی

مبارزۀ ميان اين دو . دھند د ادامه میو مبارزه اند و در شرايط معين در درون يک واحد به زيست خو) ھمگونی

درست به علت . جنبه که کامالً به ھم پيوسته و متقابالً مشروط به يکديگر اند، مبارزه ای است دايمی و بدون وقفه

 يا پديده تغييرات کيفی و  تحت شرايط معينی در درون يک شیءوجود ھمين مبارزۀ ميان ضدين و تکامل آنست که

ه با ازبين رفتن عنی وحدت دو جانب متضاد به ھم خورده و گسيخته می گردد و در نتيجدھد، ي جھشی رخ می

 و پديدۀ نوينی جانشين پديدۀ کھنه می گردد و پروسۀ قديمی تکامل آن جای خود را به يک وحدت گذشته، شیء

. ه صورت می پذيريدبه عبارت ديگر، با تکامل تضاد درون يک پديده، تقسيم يگانه به دوگان. دھد پروسۀ نوين می

وحدت به انشعاب بدل شده و يک وحدت جديد از خالل اين مبارزه و دگرگونی پديد می آيد که وحدت جديد نيز به 

چنين . انشعاب می گرايد و به ھمين روال تقسيم يگانه به دو گانه بالوقفه انجام می گيرد و تا نھايت ادامه می يابد

  .اشياء و تکامل و پيشروی وقفه ناپذير آنھااست پروسۀ حرکت و تغييرات اليزال 
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ھر صورت بندی اجتماعی در بردارندۀ دو عنصر اساسی : به عنوان مثال، زندگی اجتماعی را در نظر بگيريم

 اين ۀتکامل جوامع محصول مبارزۀ متقابل و بالوقف. لده و مناسبات توليدیاد است که عبارتند از نيرو ھای مؤمتض

وقتی يک صورت بندی معين به شکل ديگری متحول می شود، در آغاز به اين علت است که . دو جنبۀ متضاد است

لده با مناسبات توليدی موجود بيش از پيش در تضاد قرار می گيرد و تغييراتی را در مناسبات ھای مؤتکامل نيرو

در جوامع . ی جامعه طلب می کندنه ھای روبنائآن در ساير زميتوليدی، در پايۀ اقتصادی جامعه و به ھمراه 

طبقاتی، اين تکامل دو جانب متضاد از خالل يک مبارزۀ شديد طبقاتی ظاھر می شود و منجر به نشستن جامعۀ نو 

  . بر جای جامعۀ کھنه می شود

داد و در طبيعت نيز، در ھمه جا، از اجرام غول آسای آسمانی گرفته تا درون ذرات ميکروسکوپی، وحدت اض

 اساس ه و پديده بتقسيم يک به دو در ھر شیء. م استحرکت و مبارزۀ ضدين و اصل تقسيم يگانه به دو گانه حاک

به اين دليل است که رفيق .  يا پديده، اشکال کامالً متفاوت و مشخصی به خود خواھد گرفتعيت مشخص آن شیءموق

 در طبيعت، ھميشه يک کل به اجزاء تقسيم می شود و که در جوامع بشری ھمچنان": مائو خاطر نشان می سازد که

  ٣."تنھا محتوا و شکل آن بر اساس شرايط مشخص تغيير می کند

اين . دھد قانون وحدت ضدين، منبع نيروی محرک درونی تکامل مشخص اشياء و پروسۀ واقعی آنھا را توضيح می

 يابند و اين حرکت و تکامل را چگونه انجام میدھد که چرا اشياء به حرکت در آمده و تکامل می  قانون نشان می

 جنبه ھای قانون وحدت ضدين را توضيح و به طور کليه") در بارۀ تضاد("درخشان خود رفيق مائو در اثر . دھند

دو جھان بينی، عام و خاص بودن تضاد، تضاد عمده و جھت عمدۀ تضاد، ھمگونی و : سيستماتيک بسط داده است

در بارۀ حل "و " در بارۀ تضاد("وی در دو اثر داھيانۀ خود . در تضاد) انتاگونيستم(ناپذيری مبارزۀ اضداد، آشتی 

با حرکت از آموزش ھای لنين، نه تنھا ديالکتيک ماترياليستی و مجموعۀ فلسفۀ ") صحيح تضاد ھای درون خلق

ون وحدت ضدين، مسايل متضاد مارکسيستی را به نحوی عميق و غنی توضيح و تکامل داده، بلکه با استفاده از قان

انقالب چين را بررسی و حل نمود و برای اولين بار در تاريخ جنبش جھانی کمونيستی به طور سيستماتيک طبقات، 

تضاد طبقات و مبارزۀ طبقاتی را در جامعۀ سوسياليستی توضيح داده، تيوری ادامۀ انقالب تحت ديکتاتوری 

  .کمونيست را برای سراسر مرحلۀ تاريخی سوسياليسم معين نمودپرولتاريا را تدوين و مشی اساسی حزب 

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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