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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتبر ٠٣

  

  علت درونی و بيرونی
  

علت درونی نشاندھندۀ تضاد . و پديده ھا استمنظور از علل درونی و بيرونی، علت درونی و بيرونی تکامل اشياء 

از .  يا پديده با اشياء و پديده ھای ديگر استأثير متقابل يک شیءھای درونی اشياء و علت بيرونی بيانگر ارتباط و ت

که  نظر ديالکتيک مارکسيستی، تضاد ھای درونی اشياء علت اساسی و نيروی محرک و تکامل آنھا بوده، در حالی

تاريخ تکامل طبيعت و جامعۀ . دھند ثير متقابل ميان اشياء، علت ثانوی حرکت و تکامل آنھا را تشکيل میأتارتباط و 

 به تکامل ةً بشری بر اين اصل صحه گذاشته و نشان داده است که دگرگونی ھای جھان مادی و نيز جامعۀ بشری عمد

  :مائوتسه دون می گويد. تضاد ھای درونی آنھا وابسته اند

 يا پديده در بيرون آن نيست، بلکه در درون آن است، در سرشت متضاد اشياء و پديده اساسی تکامل ھر شیءعلت " 

 يا پديده است و از ھمين جاست که حرکت و تکامل اشياء  پديده ھا متضاد ذاتی ھر شیءسرشت . ھا نھفته است

ثير متقابل آن با پديده ھای أ رابطه و تکه سرشت متضاد يک پديده علت اساسی تکامل آنست، حال آن. ناشی می شود

  ١."ديگر علل ثانوی را تشکيل می دھند

ثير عوامل أديالکتيک ماترياليستی با اينکه علت داخلی راعلت اساسی تکامل اشياء می داند، اما به ھيچ وجه ت

ه طور منفرد و مجزا از  يا پديده ای نمی تواند بزيرا ھيچ شیء. ده ھا نفی نمی کندخارجی را بر حرکت و تکامل پدي

علل بيرونی شرط الزم و ضروری وجود و تکامل پديده ھا . ديگر اشياء و پديده ھا وجود داشته باشد و تکامل يابد

  .ھستند

در عين حال علل صرفاً بيرونی نمی توانند چيزی جز حرکات مکانيکی اشياء را مثل تغيير حجم و کميت باعث 

: وع کيفی بی نھايت اشياء و دليل گذار از يک کيفيت به کيفيت ديگر را توضيح دھنداين علل قادر نيستند تن. گردند

وجود آمده باشد، نيز بايد در ارتباط و ه ی بجروسيلۀ يک عامل خادر حقيقت حتی يک حرکت مکانيکی که به 

رشد ساده، رشد کمی نباتات و حيوانات به تضاد ھای درونی آنھا . متناسب با تضاد ھای درونی اشياء عمل نمايد

در شرايط معينی به نظر می آيد که علل خارجی به . مربوط می شود و ناشی از تکامل اين تضاد ھای درونی است
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به عنوان مثال، بدون يک حرارت مناسب، تخم .  می کنندايفاء کننده را در تکامل اشياء طور موقت يک نقش تعيين

مرغ به چوچۀ مرغ تبديل نمی شود، اما بايد گفت که درجۀ حرارت ھر اندازه که باشد، نمی تواند مثالً يک سنگ را 

نابر اين فقط با واسطه و از طريق ب. به چوچه تبديل کند، زيرا سنگ فاقد پايۀ درونی الزم تبديل شدن به چوچه است

  . نمايدايفاءعلل داخلی تخم مرغ است که حرارت مناسب قادر است نقش الزم را در تبديل تخم مرغ به چوچه 

عامل تعيين کننده در تحوالت ھر کشور، . در زمينۀ امور اجتماعی نيز درست ھمين قانونمندی حکومت می کند

 ھای داخلی، توسط تشديد تضاد ھای ملی و طبقاتی و توسط مبارزۀ انقالبی عامل داخلی است که توسط قانونمندی

علل  ":بنابرين در آخرين تحليل، ھمانطور که مائوتسه دون می گويد. پرولتاريا و خلق آن کشور صورت می گيرد

ثر واقع ؤرجی به وسيلۀ ھمين علل داخلی مکه علل خا در عين آن. خارجی شرط تحول و علل داخلی اساس تحول اند

  ٢ ."می شوند

مطابق بينش ديالکتيکی . دھد ديالکتيک ماترياليستی رابطۀ دقيق ميان علل داخلی و علل خارجی را توضيح می

پديده ھا را درک نمود، به تکامل آنھا می توان ماترياليستی، تنھا با شناخت و تشخيص تکامل تضاد ھای داخلی 

فقط از اين طريق است که رسالت . وقفۀ نو بر کھنه را به پيش بردکمک کرد و دگرگونی انقالبی و پيروزی بی 

  .تاريخی پرولتاريا در شناخت و دگرگونی ساختن جھان تحقق می يابد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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