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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٠

  

  عام بودن و خاص بودن تضاد
  

ء و پديده ھا وجود دارد و از آغاز تا پايان پروسه و عام بودن يا خصلت عمومی تضاد اينست که تضاد در ھمۀ اشيا

خاص بودن يا خصلت خصوصی تضاد مشخصات مشخصات ويژه ای است که تضاد ھای . يا پديده موجود است

عام بودن يا مطلق : "در مورد عام بودن و خاص بودن تضاد، مائوتسه دون می گويد. اشياء مختلف را معين می کند

دوم اينکه، : اول اينکه تضاد در پروسۀ تکامل کليۀ اشياء و پديده ھا موجود است: انه داردبودن تضاد معنای دوگ

  ١." و پديده ديده می شوددا تا انتھای پروسۀ تکامل ھر شیءحرکت اضداد از ابت

به عبارت ديگر، از يک طرف تضاد در ھمه جا وجود دارد، حال چه به صورت يک شکل سادۀ حرکت و چه به 

به طور کلی بدون تضاد، جھانی . طبيعتاً جامعه و انديشه نيز از اين قانون مستثنی نيستند. پيچيدۀ آنصورت شکل 

ھر چيزی، ھر پديده ای، از ھنگام پيدايش . از طرف ديگر، تضاد در ھر لحظه ای وجود دارد. وجود نخواھد داشت

مثالً از زمان تشکيل حزب . ی متضاد استتا از بين رفتن و مرگ خود، از آغاز تا پايان دارای تضاد و حرکت ھا

جريان دارد و اين ) ی و پرولتریبورژوائ(ی و دو ايدئولوژی کمونيست در درون آن مبارزه و تضاد ميان دو مش

مبارزه انعکاس مبارزه و تضاد ھای طبقاتی درون جامعه است و تا پاياين حيات حزب يعنی تا محو جامعۀ طبقاتی 

  .می انجامد" علت خارجی"بر اين، نفی خصلت عام تضاد ضرورتاً به تيوری متافيزيکی بنا. ادامه خواھد داشت

گوناگونی از اشياء وجود دارد و ھر چيز از ماھيت ويژه ای برخوردار  و جامعه، تنوعات و اشکال اما در طبيعت

علت درونی و پايۀ اين تنوع بی نھايت در خصلت ويژۀ تضاد درونی اشياء معين و تفاوت اين تضاد ھا نھفته . است

نيست به تعيين ماھيت ويژۀ يک شیء و درک تفاوت ھای آن با يک بدون درک خصلت خاص تضاد ممکن . است

 و پديده را درک نمود و شيوۀ درست برخورد به آن و ۀ تکامل ھر شیء ديگر نايل آمد و علل مشخص و ويژءشی

 و يا پديده پايۀ ناخت و تحليل از تضاد خاص ھر شیءبه ھمين دليل است که ش. راه حل صحيح آن را پيدا نمود

 تضاد ھای خاص يک روند معين يا ھدف عمدۀ ھر يک از علوم آشکار کردن قوانين حرکت. شناخت علمی آن است
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جوھر و روح زندۀ مارکسيسم، تحليل مشخص از : "لنين می گويد. يک جنبۀ معين از طبيعت و يا جامعه است

  ٢."شرايط مشخص است

عام بودن و خاص بودن تضاد با ھم . اص بودن تضاد يک رابطۀ وحدت ديالتيکی استرابطۀ ميان عام بودن و خ

به دليل تنوع بی نھايت ماھيت و تکامل اشياء پديده ھا، آنچيزی که در يک . اوت نسبی استمتفاوتند، اما اين تف

تواند در شرايط ديگری خصلت خاص و ويژه کسب کند و به  شرايط معين خصلت عام و جھان شمول دارد می

و که عام بودن خاص حاوی عام و عام حاوی خاص است، بدين نح: خاص و عام متقابالً با ھم ارتباط دارند. عکس

تضاد خود را از طريق تضاد ھای مشخص و ويژه انبوه تضاده ھای گوناگون بيان می کند و خاص بودن تضاد نيز 

حقيقت در بارۀ خصلت عمومی و خصلت ": مائو تسه دون می گويد. فقط در رابطه با عام بودن آن مفھوم می يابد

و پديده ھاست که عدم درک آن به معنی رد ديالکتيک خصوصی، مطلق و نسبی، جوھر مسألۀ تضاد ذاتی اشياء 

  ٣."خواھد بود

  

  

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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