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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتوبر ٢٢

  

  جوھر و پديده
  

باط اشياء را از زاويۀ جنبه ھای داخلی و جوھر و پديده يک جفت از مقوالت مھم ديالکتيک ماترياليستی اند که ارت

  .دھند نمود خارجی آنھا بازتاب کرده، تعميم می

جنبه "ست از  اپديده عبارت". در ارتباطات درونی شان"، "در کل موجوديت خود"جوھر عبارت است از اشياء 

است، که نسبتاً پايدار و جوھر آنچيزی است که در درون اشياء نھفته . اشياء" ارتباطات ظاھری"و " ھای پراکنده

ست از تظاھرات مختلف  اپديده عبارت.  توسط جوھر آن معنی می شودکيفيت يک شیء. و تعيين کننده استعمده 

  .جوھر اشياء

ھر دو دارای يک جنبۀ ھمگونی و تطابق و يک جنبۀ . رابطۀ بين جوھر و پديده يک ارتباط وحدت اضداد است

جوھر ھر .  عينی را می سازند و از يکديگر غير قابل تفکيک اندنبۀ وحدت شیءاين دو ج. تطابق اندتضاد و عدم 

بين .  را به ظھور می رساند ھر پديده جنبۀ خاصی از جوھر شیءچيز از خالل پديده ھايش متظاھر می شود و

پديده می تواند شکل خارجی جوھر يا جنبه ھای : ی آن ھميشه تطابق و يکسانی وجود نداردجوھر و تظاھرات خارج

چنانچه نمود ظاھری و : "مارکس می گويد. پراکنده و منفرد آن و يا حتی آنچه را که متضاد با آن است بنماياند

  ١."جوھر اشياء با ھم اشتباه شوند، ھمۀ علوم چيزی جز الطائالت نخواھند بود

جوھر امپرياليسم : به عنوان مثال، امپرياليسم را در نظر بگيريم. ست به شکل معوج ا ظاھری بيان جوھر آننمود

سياست توسعه طلبی . توسعه طلبی، تجاوز و جنگ است، و اين جوھر تا نابودی کامل امپرياليسم تغيير نخواھد کرد

اما از جانب ديگر نمود ھای خارجی . اندو جنگ ھای تجاوز کارانۀ امپرياليسم نمود ھای خارجی اين جوھر 

گاھی فاشيسم عريان، گاھی به شکل دموکراسی کاذب و صلح کاذب و گاه با عنوان :  امپرياليسم متعدد اند

اپورتونيست . اما ھر آنچه را که به ھر عنوان بر چھره زند، جوھر آن تغيير نمی يابد. به ميدان می آيد" سوسياليسم"
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اما چيز کاذب، کاذب است و .  گوناگون برای پوشاندن جوھر ضد انقالبی خود استفاده کرده اندھا ھمواره از ظواھر

  .وقتی نقاب آن را بر داريم، جوھر ارتجاعی آن عيان می گردد
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