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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اکتوبر ٢١

  

  قانون جايگزينی کھنه با نو
  

قانون جايگزينی کھنه با نو . ل و دگرگونی پديده ھاستاين قانون به عنوان يک مقولۀ فلسفی قانون جھانشمول تکام

اين قانون ھمان قانون تبديل يک . ھمان روند بی توقف ظھور نو و از ميان رفتن کھنه و پيروزی نو بر کھنه است

گذار يک پديده به پديدۀ ديگر به وسيلۀ جھشی انجام می يابد که : "چيز به چيز ديگر و روند تغيير کيفيت چيزھاست

 اينست پروسۀ نشستن نو بر جای - دی آن اشکال مختلفی به خود می گيرنبق خصلت خود آن پديده و شرايط خارجط

   ١."کھنه

جايگزينی کھنه با نو بر پايۀ تضاد موجود در درون اشياء ميان دو جنبۀ کھنه و نو صورت می گيرد و بيان تجلی 

ن و جنبۀ نو سبب ايجاد يک سلسله مبارزه می گردد که تضاد درون اشياء ميان جنبۀ کھ. قانون وحدت اضداد است

نتيجۀ اين مبارزات اينست که نو رشد يافته و موضع غالب را اشغال . اشکال پر پيچ و خم و پيچيده به خود می گيرند

که  رود و به محض اين که به عکس کھنه کاھش يافته و تضعيف می گردد و سر انجام از بين می می کند، در حالی

  .بر کھنه غلبه يافت، پديدۀ کھن به پديدۀ نوينی تغيير می يابدنو 

دھد که زايش نو به نياز ھای قوانين عينی پاسخ گفته و نشان دھندۀ سمت  قانون نشستن نو بر جای کھنه نشان می

 و معقول دھد که نو بر پايۀ کھنه پديد می آيد و نه تنھا عوامل مثبت اين قانون نشان می. گيری اشياء به پيش است

کھنه را شناخته و تکامل می دھد، بلکه به شکل قاطعی کيفيت آن را نيز دگرگون ساخته و کيفيت جديدی به وجود 

از ھمين روست که واقعيات نوين از . آورده و از آيندۀ وسيع تری از تکامل نسبت به کھنه برخوردار می باشد

که در روند تکاملی آنان گاه انحرافاتی می تواند پديدار  رغم اين طراوت و حيات نيرومندی برخوردارند و علی

به . گردد، اما سر انجام ھمواره بر پديده ھا و چيز ھای کھنه غلبه کرده و به تکامل بيشتر و عالی تری نايل می آيند

  .عبارت ديگر، واقعيات نوين شکست ناپذير اند
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. ريان يک پروسۀ تغييرات کمی و کيفی صورت می گيردجايگزينی کھنه با نو در ج: تغييرات کمی و تغييرات کيفی

تغييرات کمی که به آن تغييرات . تغييرات کمی و تغييرات کيفی دو شکل از روند تکامل اين دو و پديده ھا است

اين . تدريجی نيز گفته می شود عبارت از تغييراتی است که تدريجاً رخ داده و حرکت آن در ظاھر ديده نمی شود

تغييرات کيفی که به آن تغييرات . وجود می آيده  به در يک شیءمان افزايش و کاھش ھای کمی است کتغييرات ھ

ناگھانی نيز گفته می شود، تغييراتی است با سرشتی عميق که اشياء و پديده ھا را دگرگون می سازد، جھشی است 

  :ئی ديگری مبدل می سازد ئی را از لحاظ کيفی به شی که شی

مبارزۀ . در حالت سکون نسبی و در حالت تغيير آشکار: يا پديده در دو حالت صورت می پذيرد حرکت ھر شیء"

چنانچه پديده ای در .  يا پديده سبب پيدايش اين دو نوع حرکت می شودين دو عنصر متضاد در درون يک شیءب

ا در سکون ظاھری توان آن ر در آن حاصل می شود که می) نه کيفی(حالت اول حرکت باشد، فقط تغيير کمی 

ولی چنانچه آن پديده در حالت دوم حرکت باشد، تغييرات کمی حالت اول که به نقطۀ اوج خود رسيده . مشاھده کرد

اند، موجب تالشی آن پديده به مثابۀ يک وجود واحد می گردند و در نتيجه تغيير کيفی پديد می آيد که به صورت 

  ٢."تغيير آشکار تجلی می کند

*****  

  

 رفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسمبر گ
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