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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٧

  

  نسبی و مطلق
  

نسبی آن چيزی است که . زتاب می کنندی ھستند که دو جنبۀ مختلف کيفيت اشياء را بانسبی و مطلق مقوالت فلسفي

  .مطلق آن چيزی است که غير مشروط، جھانشمول و پايان ناپذير باشد. مشروط، مشخص و محدود باشد

تعادل و . ديالکتيک ماترياليستی بر آنست که ھمه چيز در جھان دارای يک جنبۀ نسبی و يک جنبۀ مطلق است

ھمگونی اضداد نسبی است و . تعادل و حرکت اشياء مطلق استکه حالت عدم  سکون اشياء نسبی است در حالی

. حرکت شناخت انسانی به سوی حقيقت عينی مطلق است: ھمچنين است در مورد شناخت انسانی. مبارزۀ آنھا مطلق

باره و تماماً اشياء را  اما به علت وجود محدوديت ھای ناشی از شرايط معين تاريخی، شناخت انسان نمی تواند يک

  . و منعکس نمايد و بنابرين اين شناخت نسبی استدرک

ی مطلق نھفته است و در ھر نسب. برای ديالکتيک ماترياليستی، نسبی و مطلق يک وحدت ديالکتيکی را می سازند

در خارج از نسبی، مطلق وجود . مطلق به نوبۀ خود وجود مستقل از نسبی ندارد، بلکه در نسبی زيست می کند

ی از حقيقت مطلق را در خود حقايق نسبی ھسته ھائ. ر ميان باشدندارد و بدون مطلق نمی تواند سخنی از نسبی د

  .يقت مطلق را می سازنددارند، و مجموعۀ بيشماری از حقايق نسبی، حق

 قطع نمائيم، به انحراف نسبی گرائی يا چنانچه به طور مکانيکی روابط ديالکتيکی موجود بين نسبی و مطلق را

ی، خصلت نسبی شناخت را مرجح می شمارد و وجود عناصر تيوری نسبی گرائ. در خواھيم غلتيدی مطلق گرائ

يقت مطلق را نفی می کند و از اين طريق محتوای عينی حقيقت حقيقت مطلق را در حقايق نسبی و ھمچنين خود حق

برای : "لنين خاطر نشان می سازد که. را منکر می شود و در نتيجه به ورطۀ شکاکيت يا صوفی گری در می غلتد

برای ذھنی گری و صوفی گری، نسبی تنھا نسبی است و مطلقی . ديالکتيک عينی، در نسبی مطلق موجود است
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اين تيوری . ی نيز حقيقت مطلق را از حقيقت نسبی جدا می کند و حقيقت نسبی را نفی می کندتيوری مطلق گرائ

تغيير ناپذير را به عنوان تنھا حقيقت می شناسد و منکر آنست که حقيقت نسبی مرحله ای است در " حقيقت مطلق"

  .پروسۀ شناخت حقيقت مطلق

*****  

  

 و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از کتاب مبانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


