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 لنين آن را جوهر وبرای درک این قانون مهم که یکی از سه قانون اساسی دیالکتيک است و 
می بریم و چه معنایی مفهوم تضاد را به کار روح مارکسيسم نام نهاده اول می بينيم اصوال به 

 سپس وحدت و مبارزه اضداد را مطالعه خواهيم .اضداد یا دو قطب متضاد یا ضدین یعنی چه
 می سپس  نشان می دهد ورايم دید که چرا این قانون منشأ حرکت و تکامل کرد و خواه

   .پردازیم به انواع تضادها و توضيح آنها
)1(  

اگر کسی ادعا کند که در این عقاید سياسی آزاد است و بعد اضافه کند که پيروان مارکسيسم 
 زیرا که . هر کسی خواهد گفت که در حرف او تضاد و تناقض وجود دارد.باید زندانی شوند

گر پيروان آن زندانی و تبعيد شوند مارکسيسم هم عقيده و مسلک سياسی و فلسفی است و ا
 پس دو ادعا به هم نمی خواند و فقط .معنایش این است که داشتن عقاید سياسی آزاد نيست

در نتيجه ادعای او .  یعنی در گفت مدعی تضاد وجود دارد.یکی از آنها می تواند درست باشد
  .رد می شود

 کشف این گونه تضادها .ضادها نباشدتفکر و بيان ما وقتی صحيح است که گرفتار این گونه ت
رد نظریات مخالف  طرق مباحثه و ها در گفته ها و عقاید طرف یکی از و تناقض گویی

 همه این ها مربوط به علمی است موسوم به منطق صوری که قواعد و موازین تفکر .است
 ر حذر میها و ناپی گيری ها در استدالل ب  چنين تضادگویی ازصحيح را می آموزد و ما را

،  و متقابل یکدیگر باشد درست نيست حکم و برهانی که حاوی تضاد و دو نکته متناقض.دارد
   .دانند  به این معناست که در منطق صوری جمع اضداد را محال می.غلط و اشتباه است

سر آن نيست آن را یادآوری کردیم تا متوجه باشيم  این یک معنای تضاد است ولی بحث ما بر
دیگری  وحدت اضداد که یک قانون اساسی دیالکتيک است به کلی چيز ز تضاد ومقصود ا

   .است
 همه  چيز در زندگی و تجربه خود دیده است و علوم مختلف ثابت کرده اند که در بشر در

همه پدیده و اشياء و روندها دو قطب مخالف دو جهت متضاد با یکدیگر وجود دارد و هر 
   . در حالی که در تناقض و مبارزه نيز هستپيوند با دیگری است قطب در

یکی  .کرد پدیده و شيئی نمونه های زیادی می توان ذکر برای نشان دادن وجود اضداد در هر
از این نمونه ها که معموال به علت وضوح کامل به عنوان مثال آورده می شود وجود قطبين 

 در هر .جنوب کره زمين استجدایی ناپذیر مثبت و منفی در آهن ربا یا دو قطب شمال و 



 

حالی که یکی بودن  شيئی وپدیده ای چنين پيوند درونی بين دو جهت دو قطب موجود است در
  : چند مثال دیگر.عين حال درست نقطه مقابل و ضد آن است تواند باشد و در دیگری نمی

: هستند هر یک از اجزاء اوليه نظير الکترون و پروتون و غيره دارای دو قطب و دو جهتـ 
  ،خواص متضاد موجی و ذره ای

نامند و فيزیک  هر یک از اجزاء اوليه دارای ضد خود هستند که آن ها را ضد جزء میـ 
  .مدرن به کشف آن ها نائل آمده است

الکتریکی مثبت و پوشش الکترونی  در اتم دو قطب را به شکل خواص متضاد هسته یا بارـ 
 :کنيم با بار الکتریکی منفی مشاهده می

  .الکتریسيته بار مثبت و منفی وجود دارد که خود علت وجودی جریان برق است درـ 
در فعل و انفعاالت شيميایی دو خاصيت مغایر تجزیه و ترکيب مولکول ها را می بينيم که ـ 

 .از هم جدایی ناپذیرند
کنيم که در همچنين جذب و دفع بين اجسام را مشاهده می ) غيرآلی(جهان غير ارگانيک  درـ 

 همه موارد عموميت دارد،
جذب و دفع که اساس زندگی و مبادله با محيط است دو جهت ) آلی(در جهان ارگانيک ـ 

 متضاد در یک روند را نشان می دهد،
 سلول های موجودات زنده در عين حال هم رشد می کنند و هم نابود می شوند،ـ 
 و قابليت تطبيق با محيط از از یک سوخاصيت متضاد اصل وراثت در موجودات زنده دو  ـ

شود که اولی پایه حفظ و مداومت خواص و دیگری پایه اکتساب و تغيير  سوی دیگر دیده می
  .خواص است

و ) محرکه(در فعاليت های روانی دو قطب مخالف را به شکل قابليت بر انگيزاننده ـ 
 سيستم عصبی می بينيم،) ماسکه( بازدارنده

 وجود طبقات م به طبقات متخاصم دو قطب و دو جهت متضاد را دردر جوامع منقسـ 
 مثال بردگان و برده داران در جامعه برده داری، . مشاهده می کنيماجتماعی در حال ستيز

  .اربابان و رعایا در جامعه فئودالی سرمایه داران و کارگران در جامعه سرمایه داری
 شيئی و پدیده ای هستند که متقابال یکدیگر را و جوانب اساسی درونی هر ها گرایش اضداد،
    .دمی خوانن فرا  می کنند و یکدیگر راطرد

همه اشکال  ای دو قطب مخالف درتثنوجود همگانی و بدون اس همه این ها نمونه هائی از
نافی  و دو قطب وابسته به به یکدیگر دو جهت، ،وجود دو جنبه هستی جهان و شواهدی از

  :شيئی است پس ه وپدید هر در یگریکد
    .بدون استثناست وجود تضادها همگانی عام و

. ∇به خود جلب کرده است قبل اندیشه فالسفه و دانشمندان را مدت ها از مسئله تضاد
به  نباید تضاد در منطق صوری وجود باشد، می دیدند به حق طرفداران مکتب متافيزیک که

                                                 
ازه ای نيست   0درک وجودتضادها اگرچه نه به صورت پی گير و علمی       ∇ یربازوجود نيروهای متضاد را   بشرازد 0دحقيقت مطلب ت

مثال درميهمن ماگا ه 0درطبيعت و دراجتماع می دیده و به اقتضای درجه شناخت و مقام تکامل فکری خود آن را بيان می کرده است 
ه            ه و ب انی و وحدت وجودی و ازان جمل د عرف ا درعقای ه تنه ری ،ن  به صورت ابتدائی و تاليف وگاه با شکل های کامل تر و بغرنج ت

نا،آموزش                            زده یس ا م ين زرتشت ی ز ائ ران باستان ني ویژه دراندیشه مولوی این عناصروجود دارد و به وضوح بيان شده ،بلکه در ای
  0خودرا برقبول دوعنصر متضاد اهورامزدا و اهریمن ،مبتنی ساخته است 

ابالن منظره ا             » همستاری  « اصل   اه  سطحی       ومقابله اضداد را در آئين زردتشت و نبرد دائمی متق اده و گ اه س دارآلود گ ی اگرچه ین
     0،ولی درهرحال منظره ای از سيرواقعی طبيعت وجامعه رامنعکس می کند

ا        تاری ی يوه همس ن ش ه ای يم ک دمی کن ک  «تاکي ی تتي دوی       antihetique»آنت کل ب ه ش ت وتنهاب ی نيس التيکی یک يوه دی  تفکر،باش
انه ا     0،تضاددیالتيک را بيان می کند     ل نش ا                    ولی الاق ه هنوزب ه البت ل آن دواست ،ک الفو تاثيرمتقاب ردن بروجود دو قطب مخ ه پی ب ی ب

    0درک تضاد به مثابه سرچشمه حرکت وخودجنبی وعلت تکامل متعالی و پيروزی نو ،فاصله کيفی دارد
ه     دوی اندیش يده ای ازدرک ب ای هنوزنارس ه ه وان نطف ی ت اریکی ،م نائی وت ر ،روش رد دو مبداخيروش ه نب رد دراندیش  نب

ا            «  دراوستامی خوانيم    0متضاها را دید   دگی ج ام زن آن گاه که این دوگوهربه هم رسيدندنخست هستی و نيستی را بنياد نهادند و درانج
روان راستی را                   رین ،پي اه بهت ود وجایگ د ب روان دروغ راخواه پنتامن   :دوگوهر 0» یگاه بد ترین پي اک     (س اندیشه  (واهرمن   )اندیشه پ

ه آن            «گفته می شود 2قطعه 45دریسنای  0اند)پليد تبند ،از آنچه ک ه درآغاز وجودداش دارم از آن دو گوهری ک من می خواهم سخن ب



 

یکدیگر  خواص مخالف و مغایر باید تضادها ون اجتماع نيز طبيعت و معتقد بودند که در ،غلط
سراسر واقعيت عينی بدون استثنا می بينيم که چنين تضادهائی   در ولی،وجود داشته باشد

 این ها دیگر تضادهای منطقی نيستند بلکه تضادهای واقعيت عينی و یا به عبارت .هست
بحث همين تضادهای تضاد در این   مقصود ما از.علمی فلسفی تضادهای دیالکتيک هستند

  . قانون وحدت و مبارزه اضداد همين تضادهای دیالکتيکی را مطالعه می کند.عينی است
   .مفهوم تضاد عبارت است از رابطه عينی و پيوند بين اضداد

 ما آن ها را طرد .بيان و در عمل نشانه ناپی گيری و اشتباه است تضاد منطقی در  
ر خود واقعيت   تضاد عينی د.از آن ها اجتناب ورزیم تارکنيم و می کوشيم در کردار و گف می

، باز  ما آن ها را مطالعه می کنيم.، در سرشت هر شيئی و پدیده هستدر طبيعت و اجتماع
  . گيریم می شناسيم و در نظر می

کنند پس چيزی مشترک  را نفی می  یکدیگرشد تصور کرد که اگر متقابال  می  
 ولی در واقع امر اگر جنوب نباشد شمال نيز نيست .ل شمالشما  جنوب جنوب است،.ندارند

  .جهت مقابل آن وجود دارد خاطر جنوب است که شمالی دراین و بر عکس جنوب نيزبه 
طرف راست از آن جهت راست است که طرف چپی وجود دارد و در نقطه مقابل آن واقع 

علم  توان در ر می مگ.عين حال ضد دیگری است  یکی از دیگری جدا نيست و در.است
شيمی  زیست شناسی جذب را از دفع و در ، درعکس العمل جدا کرد مکانيک عمل را از

که در قطب مقابل قرار دارد ایجاب می  ترکيب را از تجزیه؟ وجود هر قطب دیگری را نيز
   .کند

 هر جا که . هميشه رابطه ای هست و آن ها بر هم تأثير می کنندن پس بين متقابال  
با هم روبرو باشند و با هم برخورد کنند رابطه ای بين آن ها برقرار   ) متقابالن( ها متضاد

 زیرا که گرایش ها و سمت های حرکت و نيروی های .می شود هميشه تضاد به وجود می آید
  .مخالف هم رو در رو قرار می گيرند

 و رابطه ای است  تضاد نسبت.، اضداد جنبه های تضاد هستندتضاد رابطه بين متقابل هاست
، وجود هر یک مرهون ابل و مغایر با هم در درون یک کلبين جهات و گرایش های متق

  .دیگر است و نافی دیگری
  

   .وحدت اضداد پيوند بين دو قطب متضاد است
                                                                                                                                            

ه و                 :گوهر خردمقدس ،به آن گوهر خرد خبيث گفت          اهم بيگان ا ب دگی و روان م اندیشه وآموزش وخرد و آرزو و گفتار و کردار و زن
  0» صالح و فساد ،صحت و سقم هردو یک مزاج دارند «ی خوانيم چنين م)موبدموبدان ( درنامه ی تنسر 0» یکسان نيست 

د                        ا امکان و واقعيت می دی . آئين مهر یا ميترا پرستی نور و تيرگی را در نبرد  دائمی ، در وابستگی متقابل و در حرکت در رابطه ب
ور و ظلمت       در جریانات الحاد آميزی که از کيش زرتشت منشعب شده و به ویژه در طریق مانوی و آئين م         ين ن رد ب زدکی اندیشه نب

  . یزدان و اهرمين به مثابه اندیشه مرکزی حفظ شده است
مزدک که الحاد ا نقالبی خود را عليه اشرافيت و مذهب مسلط       . به نظر مانی از ستيزه بين نور و ظلمت جهان پدید می آید              

ه است          متوجه کرده بود به غلبه عنصر نور باور دارد و آن را مبدأ آگاه و ب                انونی و عادالن ه اش حتمی ق . ا اراده می شمرد که که غلب
ه است      : اندیشه دو مبدأ متضاد در عقاید فلسفی دیگر اندیشمندان ایرانی مثل ناصر خسرو که می گفت                ردم دو گون  –گوهر هستی م

  . جسم کثيف و نفس لطيفه و غزالی که سخن از نور و ظلمت به ميان کشيد هویدا است
ه              متفکر بزر    ين آن عصر و ب گ ما جالل الدین مولوی رومی وجود دو قطب در هرشيئی وحدت اضداد را در سطح مع

  . زبان شعری چنين بيان می کند
  

  مختلف در صورت اما اتفاق                                    شب چنين با روز اندر اعتناق 
  ندليک هر یک بر حقيقت ميتن    روز وشب این هر دو ضد و دشمنند 
  ای پی تکميل فعل و کار خویش    هر یکی خواهان دیگر همچو خویش 

  :مولوی به عالوه نبرد اضداد را هم با بيانی عرفانی اصل شمرده و چنين سروده است 
  جنگ اضداد است عمر جاودان    صلح اضداد است این عمر جهان   

  :در بيان همين معانی در مثنوی چنين می خوانيم 
  و آن دگر سوی یمين اندر طلب    رد به چپ این یکی ذره همی ب

  جنگ فعلی شان ببين اندر سکون      ذره ای باال وان دگر ، نگون 
  ذره ذره همچو دین با کافری  این جهان جنگ است چون کل بنگری 



 

)2(  
 پيوند بين ضدین آن چنان محکم و درونی .دو قطب مخالف و متقابل در وحدت با یکدیگرند

 همان گونه که قطبين مثبت و منفی آهن ربا .ها از هم نا ممکن استاست که جدا کردن آن 
ها همين   در مورد کليه اشياء و پدیده.جدایی ناپذیرند و وجود یکی بدون دیگری ممکن نيست

ت ذره ، خاصيت موجی بدون خاصي جذب بدون دفع، تجزیه بدون ترکيب.کند حکم صدق می
 اگر .بدون پرولتر نمی تواند وجود داشته باشد، سرمایه دار ای، مالک فئودال بدون رعيت

 .یکی از دو جنبه باشد و دیگری نباشد به معنای آن است که پدیده مربوطه دیگر وجود ندارد
 اگر فقط .مثال اگر فقط جذب باشد و یا دفع باشد و دیگری نباشد، زندگی از بين می رود

ء اوليه مربوطه وجود نخواهد گاه جزشد و ذره ای نباشد و یا برعکس آنخاصيت موجی با
 در سرمایه داری فقط سرمایه دار، بدون پرولتر نمی تواند باشد و اگر فقط پرولتر .داشت

 مقصود از وحدت .باشد و سرمایه دار نباشد آن وقت دیگر جامعه سرمایه داری نخواهد بود
 نفی می کنند در اضداد همين است که دو جانب درونی اشياء و پدیده ها که یکدیگر را متقابال

 هستی یکی مرهون هستی دیگری .عين حال وجود هر یک از آن ها وابسته به دیگری است
   .است

   .وحدت اضداد پيوند بين دو قطب متضاد است
 برای آن ها هر قطب هر گرایش .فيزیک منکر این وحدت هستندطرفداران مکتب متا

فرضيه های   برخی از.اردهر خصلتی در درون یک پدیده مستقل از دیگری وجود د
   .رفرميستی از همين جا سرچشمه می گيرد

وحدت اضداد درون جامعه سرمایه داری را منکر     سوسيال دمکرات های راست   
 را از جنبه های خوب و مثبت سرمايه داری» بد و منفی«جنبه های  به خيال خود .می شوند

بين بردن جامعه سرمایه داری به مثابه جدا می کنند و مدعی می شوند که می توان بدون از 
را مرتفع ساخت و جامعه را » بد«یک واحد حامل تضادهای درونی خویش کم کم جنبه های 

   .پراتيک بی پایگی چنين ادعاهایی را ثابت کرده است. عوض کرد
وحدت اضداد و پيوند ناگسستنی آن ها ناشی از این واقعيت است که آن ها با هم یک   
حال مبارزه   رابطه بين قطب ها رابطه دو جهت در.ه متضاد را تشکيل می دهندروند یگان

کنند ، یعنی یکی بدون دیگر نمی تواند   اضداد متقابال وجود یکدیگر را مشروط می.است
   .وجود داشته باشد

 اساس پيوند اضداد مبارزه بين .ولی وحدت اضداد تنها یک جنبه از پيوند آن هاست  
   .آنهاست

)3(  
 هر جا اضداد .، نتيجه وحدت و تباین آن هاسترد بين دو قطب متضادنبرد بين اضداد، برخو 

یش جنبه ها هر قطبی گرا  در این مبارزه هر یک از.ناگزیر است ، نبرد بين آنها نيزباشند
 .روند یا پدیده مربوطه شود ، جنبه تعيين کننده و مقدم دردارد که خود عامل اصلی و قطعی

 جذب و دفع در .ی شيئی یا پدیده یعنی همين نبرد دائمی و وحدت و پيوند دو جنبهوجود و هست
 آن گاه که یکی از دو قطب کال غالب گردد، .هماوردی هستند و زندگی یعنی همين مبارزه

   .شود بين رفته و آن پدیده نابود می تضاد از
باید دید در روند . هر شيئی و پدیده هم وحدت اضداد هست و هم مبارزه آن ها پس در  
؟ هگل دیالکتيسين بزرگ در این زمينه وحدت یا مبارزه ،دام یک نقش قاطع دارندتکامل ک

 ولی در حقيقت مبارزه بين ضدین است که .معتقد بود که یگانگی ضدین نکته اساسی است
جزء اوليه  هر  یگانگی و رابطه بين خصلت های موجی و ذره ای در.نقش اساسی را دارد

 وحدت آن .نهفته است نبرد با یکدیگر نفی یکدیگر، در بودن آن ها با یکدیگر، در یرمغا در
 وحدت در رابطه بين وراثت و . اصل مبارزه آن ها است.ها چيزی جز مبارزه آن ها نيست
لتاریا و بورژوازی و همه پدیده ها رابطه ای است ناشی واکتساب ، بين جذب و دفع، بين پر



 

مناسبات بين اضداد، وجه مشخصه مسئله   پس در.فت و برخورد آن ها، مخالاز نبرد آن ها
   .اصلی نکته عمده مبارزه آن ها است

   .، گذرا و موقتی استنبرد اضداد دائمی است، مطلق است، وحدت آن ها نسبی است  
البته . »مبارزه بين اضداد مطلق است همچنانکه حرکت و تکامل مطلق اند«: لنين می نویسد

، پی بردن به مطلق بودن مبارزه و نسبی بودن ه اضدادش قاطع و اساسی مبارزتعيين نق
 مسئله بر سر یک .وحدت در جریان تکامل به هيچ وجه از اهميت وحدت آن ها نمی کاهد

   . وحدت اضداد شرط الزم  مبارزه آن ها است.رابطه دیالکتيکی است
درونی، همين مبارزه اضداد   سرچشمه علت و منشاء حرکت و تکامل نيز همين مبارزه 

 آنچه روینده و شکوفان است از سویی و آن چه که ميرنده و رو به تباهی است از سوی .است
، طبيعت و  این، علت جنبش ماده و شعور.دیگر با یکدیگر در تضاد و مبارزه در می آیند

   .تاریخ و محرک درونی رشد از ساده به بغرنج از نازل به عالی است
  :رای روشن شدن مطلبدو مثال ب

تکامل موجودات زنده ناشی از مبارزه دو خاصيت توارث خواص قدیم در هر نوع بيولوژیک 
 اولی مداومت را و تشابه را تأمين می کند و دومی تغيير پذیری .و اکتساب خواص جدید است

   .و پيدایش کيفيت نوین را
 موجودات زنده تکامل می  انواع،بر اثر نبرد دائمی این دو جنبه از روندی یگانه  

  .یابند
 اولی .تکامل جامعه بشری ناشی از تضاد بين مناسبات توليدی و خصلت نيروهای مولده است
  .بيانگر تغيير و مبشر پيدایش کيفيت نوین است دومی بيانگر مداومت اجتماع و توليد مادی

دایش صورت بندی ، موجب پيشرفت اجتماع و پيين این دو جنبه از یک روند یگانهمبارزه ب
   . اقتصادی هر چه تکامل یافته تر می شود–های اجتماعی 

بنابر این در روند تکامل و برای حرکت اشياء و پدیده ها هيچ نيرویی مافوق طبيعت   
، بلکه قانون وحدت و  صورت نمی گيرد هيچ آفرینشی از هيچ.و آسمانی عمل نمی کند

نتخاب طبيعی داروین برای انواع در زیست مثال تئوری ا (.مبارزه اضداد عمل می کند
  )شناسی و تئوری تغيير صورت بندی های اجتماعی در جامعه شناسی 

 لنين          .، نبرد بين جنبه های متضاد استنيروی محرکه تکامل مبارزه اضداد  
روند رشد یا تکامل در واقع همان » ل عبارت است از مبارزه بين اضدادتکام«: می نویسد

 حل شدن تضاد یعنی . پيدایش و رشد تغيير و تحول و تشدید و باالخره حل تضادهاستروند
وقتی وحدت اضداد که چارچوب نبرد آنها است در پایان روند مبارزه درهم می شکند و : چه

موجود زنده می ميرد، نوع جدید بيولوژیک پدید می آید، جامعه ( شود پدیده عوض می
 دیگر دو جنبه و دو قطب دو گانه .اد مربوطه حل شده استمی گویيم تض) دگرگون می شود

 بين جهات کهنه و . بين جهات کهنه و در جریان تکامل هر کيفيتی دو گانه می شود.می شود
ه که آبستن تغيير چخصلت گذشته را نشان می دهد با آنجهات نو، یعنی آنچه که ثابت است و 

 شدت یافتن تضاد خود .تر می شوده شدید و رویش است تضاد رفته رفتاست و درحال زایش
یعنی تکامل پدیده تا آن که کار به برخورد و تنازع به هم در شکستن چارچوب 

 نو پيروز شود، . تضاد موقعی حل می شود که قطبی غلبه کند.بکشد) کيفيت کار( موجود
ر آن دو گانگی ه د، بالفاصلز هرگز ثابت و بالتغيير نمی ماندکيفيت نو ني. کيفيت نو پدید شود
، در درون آن جهات و قطبين تازه پدید می شوند و خود سرمنشأ تکامل تازه به وجود می آید

  :  نتيجه ا ینکه.و حرکت مداوم می گردند
نبش یک ، حرکت و جخود اشياء و پدیده هاست نيروی محرکه جنبش و تکامل در  

   .است» خودجنبی«
 عامل خارجی و به ل را نيازی به هيچتکام است ونبرد اضداد سرچشمه این حرکت   

جامعه نيز   در.برای آغاز به حرکت نيست» تلنگر اوليه«یا » تکانه برون«اصطالح فلسفی 



 

نضج و تشدید می گذرد و به برخورد دو قطب  مراحل تکوین و تضاد بين طبقات متخاصم از
   .ليستی حل می شودمتضاد می انجامد و تضاد مثال در جامعه سرمایه داری با انقالب سوسيا

  بنابر این.در جامعه نيز مبارزه اضداد و حل تضادها سرچشمه تحول اجتماع است  
تضادهای درونی در همه اشياء و : این است که» وحدت و مبارزه اضداد«اساس قانون 

وحدت جدایی ناپذیر و درعين حال در مبارزه دائمی قرار  متضادها در .روندها وجود دارند
   .رزه بين اضداد سرچشمه درونی، منشا و نيروی محرکه تحول و تکامل است مبا.دارند

لحظه   بين  اضداد مطلق است، دائمی است و هرگز قطع نمی شود، در هرهزمبار  
 از این روست که ثبات .تعادل را بر هم می زند و تحرک و پویایی پدیده را موجب می شود

 مبارزه اضداد است که موجب تغييرات کيفی .کند اضداد و وحدت آنها خصلت نسبی پيدا می
   .شيئی و پدیده می شود و وحدت جدیدی از اضداد جدید جای وحدت قبلی را می گيرد در

 تضاد ـت نسبی و مبارزه مطلق بين اضداد  وحدـعمل متقابل دو جنبه قانون   
ر همه آفریند که نقش منشأ و سرچشمه درونی جنبش و رشد د دیالکتيکی و بغرنجی را می

   .کند پدیده های طبيعت و اجتماع و تفکر را ایفا می
)4(  

جنبه ها و گرایش های خشک و منجمد و منفعل نيستند بلکه متحرک ) دو قلب متضاد(اضداد 
  این تغيير در چارچوب شرایط معين زمانی و مکانی روی می.زنده، فعال و تغيير یابنده اند

 مثال از موقعی که تمدن بشری رو به ترقی . بگيرددهد و می تواند سمت های مختلف به خود
 .ده نخست متفاوت و سپس تضاد پيدا شد و گذاشت بين دو شکل اساسی مسکن انسانی شهر

 نقش هر یک از این دو قطب در رابطه .هر یک از این دو جنبه متحرک زنده و متغير است
 زیر تأثير عوامل دیالکتيکی متضاد آن ها در جوامع بشری به نسبت شرایط مشخص و

   .مختلف فرق می کند
وران و  پيشه(ی تضاد به شکل استثمار شهر مثال در جامعه کالسيک فئودال  

 در . کرد و شهر وابسته و تابع ده بود بروزتوسط فئودال مالک دهات بزرگ) صنعتگران
ی جامعه سرمایه داری بر عکس این تضاد به شکل استثمار ده توسط بورژوازی شهر بروز م

 تحول نقش هر جنبه از ضدین وابسته به شرایط معين زمانی . ده وابسته و تابع شهر است.کند
   .و مکانی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه متکی بر استثمار است

، هر لتاریا وجود داردودر جامعه سرمایه داری دو قطب بورژوازی و پر: مثال دیگر  
ر، تغيير و تحول ضدین در اینجا نيز وابسته به شرایط مشخص یک فعال و پویا در حال تغيي

 طبقه بورژوازی که .هر زمان و هر کشور و هر مرحله از تکامل جامعه سرمایه داری است
، به عامل ترمز  بود و پيشاپيش خلق قرار می گرفتزمانی مترقی و حامل پيشرفت اجتماعی

لتاریا و پر. دشمنی با خلق قرار می گيردکننده اجتماع به عنصر ارتجاعی بدل می شود و در
نيز که نخست فاقد آگاهی طبقاتی بود و به رسالت و نقش و نيروی خود آشنایی نداشت به 
طبقه ای آگاه به منافع اساسی و طبقاتی خویش و مبارزه برای بنای جامعه نوین فارغ از بهره 

گذرد زیرا رابطه بين اضداد  تضاد رشد می یابد و از درجات مختلفی می .کشی بدل می شود
   .تغيير می کند

بت سرشت پدیده تکامل یابنده خصلت، تضادها به نسبت مراحل مختلف تکامل و به نس  
  .، شدت های متفاوت دارندسمت

ا یک تفاوت بين  در مرحله اول رشد هر تضاد تنه.هر تضاد خود دارای تاریخی است  
 این اولين درجه رشد تضاد، یا تضاد هنوز .، یک تمایز بين ضدین دیده می شوددو جهت

   .رشد نيافته است
باصطالح فلسفی (، قطبی شدن جنبه های مخالف هم جموعه واحدن مدو گانه شد  

تفاوت را بيشتر و تمایز را عميق تر می کند و آن را سرشتی و ) انقطاب یا پوالریزاسيون
   .اساسی می سازد



 

 اضداد به .خره شکل اضداد را به خود می گيردتفاوت سرشتی نيز تکامل یافته و باال  
نوبه خود به مثابه شکلی از تضاد رشد و تکامل می یابند و برخورد آنها مرتبا خصلت شدید 

  .تر پيدا می کند
ا یک شکل مسکن نخست تنه: ده را در جامعه بشری دنبال کنيم و همان مثال شهر  

ا رشد توليد و مناسبات طبقاتی نخست    ب. وجود داشت) اجتماع کلبه ها(جمعی مصنوعی بشر 
تفاوت های بسيار ناچيز و نامحسوس بين مراکز بزرگتر زندگی و مراکز کوچکتر حاصل   

سپس این تفاوت های ساده به تفاوت های سرشتی بدل می گردد و تقسيم کار عميق . می شود
طب مقابل هم و متضاد  بعدها شهر و ده به دو ق.تری بين ساکنان این مراکز به وجود می آید

 پس از گذار از جوامع متکی بر استثمار .هم بدل شدند و باالخره کار آن به تخاصم می رسد
 بر اساس محو استثمار، تضاد، .در جامعه طبقه کارگر و دهقانان از ریشه عوض می شود

وت  شرایط برای تغيير آن به تقابل و سپس به تفا.، ریشه کن می شودتخاصم بين شهر و ده
 تا باالخره همراه با ساختمان جامعه کمونيستی به تفاوت های .های سرشتی فراهم می گردد

ساده و ناچيز بين مراکز سکونت بشری در جامعه پيشرفته کمونيستی منجر شود و تضاد بين 
   .شهر و ده از ميان بر می خيزد

یژه در تعيين مدراج مشخص رشد هر تضاد و چگونگی تحول و تغيير اضداد به و  
  .زمينه اجتماعی اهميت عظيمی برای عمل انقالبی دارد

)5(  
دیالکتيک ماتریاليستی انواع تضادها را بر حسب ویژگی های هر یک و خصلت و نقش آن 

 انواع تضادها بی شمارند، همان طور که متضادها بی .ها در روند تکامل تشخيص می دهد
های داخلی و خارجی، اصلی و فرعی، آشتی ولی مهم ترین آن ها عبارتند از تضاد. شمارند
   .)غير متخاصم( و آشتی پذیر) متخاصم(ناپذیر 

تضادهای درونی یا داخلی به آن تضادهایی می گویيم که مناسبات متقابل بين جنبه ها   
 این .، یک شيئی یا یک پدیده را بيان می کندرایش های متضاد در درون یک سيستمو گ

   .خود جنبی اشياء و پدیده ایفا می کنندتضادها نقش اصلی را در 
تضاد برونی یا خارجی به آن تضادهایی می گویيم که بين اشياء و پدیده ها و با محيط   

، چارچوب ادها نقش شرایط  را ایفا می کنند این تض.پيرامون یا جوانبی از آن ها وجود دارد
   .روند خود جنبی هستند

ده یا مجموع تأثير می کنند ولی در تکامل پدیتضادهای برونی و درونی بر روی هم   
 این تأکيد به معنای نفی عمل .، عامل اساسی تضادهای درونی استپدیده ها و سيستم ها

تضادهای خارجی نيست چرا که آن ها نيز در شرایط خاصی می توانند در سمت و ماهيت 
مل را باید در درون خود  در زمينه اجتماعی نيز علت تکا.تحول یک پدیده تأثير داشته باشند

 در جامعه نيز نيروها و تضادهای خارجی موثرند ولی .جامعه در تضادهای داخلی پيدا کرد
در آخرین تحليل و در مقطع تاریخی تضادهای داخلی و نيروهای محرکه درونی سمت تکامل 

،  تضادهای داخلی مارکسيسم ضمن تکيه بر نقش اساسی و قاطع.جامعه را تعيين می کنند
را نفی نمی کند چرا که آن به مثابه شرایط ضروری تکامل بروز و  تضادهای خارجی اهميت

رجی می توانند جریان تکامل را تند یا کند نمایند و به آن اشکال  تضادهای خا.عمل می کنند
يفه مبارزان انقالبی است تا در بررسی اوضاع  وظ.مختلف و رنگ های گوناگون بدهند

ک از مراحل تکامل آن و در تعيين وظایف و راه انجام آن ها به مشخص کشور و هر ی
درستی و دقيقا تضادهای داخلی و خارجی را تشخيص دهند، تأثير آن ها را بر هم در هر 

   .مورد مشخص در نظر گيرند
 نسبت به این که .باید توجه داشت که تفاوت بين تضاد داخلی و خارجی مطلق نيست  

، تضاد می تواند داخلی یا خارجی باشد یا به یکدیگر تبدیل د نظر باشدو روند مورکدام پدیده 
 . مثال برای یک جزء اوليه که تضاد درونی اش بين دو خاصيت موجی و ذره ای است.شود



 

، یک تضاد خارجی است و در اش با دیگر اجزاء اوليه داخل اتمتضاد بين بار الکتریکی 
اما  .د آن است که تضاد داخلی جریان می یابدچارچوب این تضاد خارجی و در شرایط وجو

ن بارهای الکتریکی اجزاء اگر یک اتم مورد نظر باشد آن وقت تضاد داخلی همين تضاد بي
 برای یک اجتماع معين مبارزه خلق به خاطر .است) و سایر خواص مربوطه به آن ها(اوليه 

 در شرایط معين و مرحله  این مبارزه.استقالل و عليه امپریاليسم یک تضاد خارجی است
، راسر کشور وابسته به امپریاليسممشخص و از نظرگاه رشد عمومی آن جامعه و رابطه س

تضادی داخلی می شود زیرا امپریاليسم طبقات ارتجاعی داخلی و آن ها امپریاليسم را تکيه 
   .گاه قرار می دهند و مبارزه عليه یکی بدون مبارزه عليه آن دیگری شدنی نيست
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گرایش های  جنبه ها و.اشياء و پدیده ها عرصه نبرد و جدال چندین تضاد در آن واحدند

گوناگون در آن ها در حال ستيزند ولی در هر مورد مشخص باید آن تضاد اساسی را که نقش 
قاطع ایفا می کند و سمت تکامل پدیده را معين می کند از دیگر تضادها که فرعی هستند تميز 

  .داد
صلی به آن گونه تضاد داخلی می گویيم که رابطه بين جنبه ها و گرایش های  اساسی تضاد ا

   .و قطعی و تعيين کننده یک شيئی با پدیده را بيان می کند
 مثال تضاد اصلی در .کيفيت نوین پدید نمی گردد) اساسی(حل این گونه تضادهای اصلیبدون 

 ثمره مالکيت خصوصی در برابر ارخصلت اجتماعی کجامعه سرمایه داری عبارت است از 
 این .شود  از این تضاد اساسی مبارزه طبقاتی بين کارگران و سرمایه داری ناشی می.کار

حل آن تضاد به جنبه اساسی و قطعی و تعيين کننده جامعه سرمایه داری مربوط است و 
د سرمایه داری ه را از بنيان دگرگون می کند و شيوه توليد جدیدی را جانشين شيوه توليجامع

   .می نماید
 حل این گونه .رابطه بين جنبه های غير اساسی را بيان می کند) ر اصلیغي(تضاد فرعی 

تضادها در سرشت شيئی و پدیده تغييری نمی دهد سرنوشت پدیده بسته به چگونگی تکامل و 
   .تغيير و حل آن ها نيست

در جامعه سرمایه داری مثال بين بورژوازی صنعتی و بانکی و کشاورزی و تجاری 
 ولی در هر حال .تضادهایی وجود دارد که گاه حتی شکل حاد و شدید هم به خود می گيرد

تکامل و حل آن ها به تغيير سرشت و ماهيت جامعه سرمایه داری نمی انجامد و شيوه توليد 
  .سرمایه داری را عوض نمی کند

   .اهميت فراوان داردی و تضاد فرعی  تضاد اصلبرای استراتژی و تاکتيک انقالبی تميز بين
سيم شده در اجتماعی که به طبقات تق: خصوصيات تضاد اصلی در تکامل اجتماع عبارتند از

 این تضاد اصلی همه جوانب و شئون تکامل . اقتصادی استـتضاد اصلی تضاد اجتماعی 
مراحل مختلف  همزمان با آن تضاد اصلی انواع تضادهای دیگر در .جامعه را تعيين می کند

  .رشد در شئون گوناگون حيات اجتماعی وجود دارند
تعيين تضاد اصلی و تميز آن از سایر تضادهای موجود دارای اهميت خاص برای مبارزان 

 زیرا که از این طریق است که می توان سياست درست را برگزید و در .انقالبی است
طور موثری در جهت حل تضاد پيچيدگی های زندگی اجتماعی راه درست را یافت و به 

   .اصلی مبارزه را سازمان داد
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یکی از خصوصيات تضادهای مربوط به جامعه آن است که برخی از آن ها با هم متخاصم 
  .اند ، آشتی ناپذیر یا ناهمسازند و برخی دیگر آشتی ناپذیر و همسازند

 وجود دارد تضاد های آشتی ناپذیر مخصوص مواردی است که استثمار در جامعه  
 پایه .یعنی در مواردی که مناسبات توليدی بر شالوده سلطه و ستم و بهره کشی استوار است

   .عينی و شالوده اقتصادی معين تضادهای آشتی ناپذیر همين است



 

 خصلت آشتی ناپذیر تضاد .جوامع متکی بر استثمار سرشار از این گونه تضادهاست  
 تفکر ما نسبت به آن نيست بلکه ناشی از پایه عينی ناشی از چگونگی حل یک تضاد یا طرز

  راه حل این گونه تضادها ناشی از.و خصلت خود آن و شالوده اقتصادی معين آن است
 تضادهای اجتماعی آشتی ناپذیر از راه .عکسخصلت آشتی ناپذیر آن هاست نه بر

معه کهن حل می برخوردهای اجتماعی و در آخرین تحليل از راه محو پایگاه اقتصادی جا
 برای حل تضاد آشتی ناپذیر نيروهایی که در سمت تکامل تاریخ گام بر می دارند باید .شود

   .نيروهایی را که این تکامل را سد و ترمز می کنند از بين ببرند
لتاریا به هيچ وهدف های نهایی گرایش ها و منافع اساسی طبقه بورژوازی و طبقه پر  

 انقالب راه حل قطعی تضاد آشتی ناپذیر بين طبقه بورژوازی و طبقه .وجه آشتی ناپذیر نيستند
  .لتاریا است که به استثمار و مالکيت سرمایه داری یعنی سرچشمه تضاد پایان خواهد دادوپر

دازان بورژوازی عقيده صلح ، اندیشه پر مقابل این نظرگاه علمی و طبقاتیدر  
 دیالکتيک .نگی عاطفی را رواج می دهندحتی یگا ، کاهش تضادها وطبقاتی، آشتی منافع

 اقتصادی ـ ناپذیر در چارچوب نظام اجتماعی ماتریاليستی نشان می دهد که حل تضاد آشتی
   .مربوطه امکان پذیر نيست

یی را بيان می کنند  مناسبات بين جنبه ها و گرایش هاتضادهای آشتی پذیر در جامعه  
   .که بر پایه اقتصادی استثمار استوار نيست

 .حل اینگونه تضادها حتما به برخورد و خصومت و نبردی بی امان نمی انجامد  
تضادهای آشتی پذیر منعکس کننده منافع متفاوت طبقاتی انسان ها هستند نه منافع متضاد 

  .طبقاتی، حل این تضادها محو طبقه یا گروه اجتماعی یا شالوده اقتصادی را ایجاب نمی کند
ناپذیر بين آن گروه های اجتماعی بروز می کند که در در نتيجه تضاد آشتی   

   . اجتماعی منافع اساسی آن ها با هم تطبيق کند–چارچوب یک نظام اقتصادی 
ه وجه اگر چ(ع سرمایه داری نيز دیده می شود تضادهای آشتی پذیر در جوام  

ر اقشار مثل تضاد بين کارگران و دهقانان زحمتکش و سای) مشخصه آن را تشکيل نمی دهد
این طبقات و اقشار می توانند دوش به دوش هم به خاطر حل تضاد اصلی مشترکا . مترقی

 یگانگی مواضع .عمل کنند چرا که منافع اساسی مشترک دارند و تضادهایشان همساز است
 این امر پایه عينی اتحاد آن ها در مبارزه عليه . آن ها را در یک صف قرار می دهد،اساسی

 وظيفه مبارزان انقالبی است که به درستی اختالف بين تضادهای . داری استنظام سرمایه
یابند و با اتحاد و یک پارچگی پایه عينی آن را در جامعه خود درهمساز و ناهمساز و 

نيروهایی که علی رغم اختالفات معين و تضادهای آشتی پذیر دارای اشتراک منافع هستند 
  .اپذیر آماده سازندزمينه را برای حل تضادهای آشتی ن

ولی به طور کلی تضادهای همساز ویژه جامعه سوسياليستی است که در آن طبقات   
دشمن بهره کشان و بهره دهان وجود ندارند و پایه عينی دگرگون شده است در نتيجه شيوه 

نقش عنصر آگاه حزب  در این جا البته .حل تضادها نيز نه انقالب بلکه انتقاد و اصالح است
ه کارگر برای کشف تضادها جستن راه حل مناسب و ميدان دادن به عنصر نو در درجه طبق

  .اول اهميت قرار دارد
در جامعه سوسياليستی بر شالوده عينی مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد و اشتراک   

 .منافع و هدف های طبقات و اقشار زحمتکش خصلت آشتی پذیر تضادها عموميت می یابد
ین تضادها خود منشأ حرکت جامعه به جلو برده و خواهد بود، منتهی خصلت وجود و حل ا

و ) انتاگونيسم(تخاصم آشتی ناپذیری «:  لنين می نویسد.راه حل آن ها با گذشته فرق می کند
می در سوسياليسم باقی اولی از بين خواهد رفت ولی دو .تضاد به هيچوجه یک چيز نيستند

  .»خواهد ماند
  :در نتيجه   

   .تقسيم تضادها به آشتی پذیر و آشتی ناپذیر مربوط به طبيعت نيست مربوط به جامعه استـ 



 

  .تضاد آشتی ناپذیر مربوط به جوامع متکی بر استثمار استـ 
تشخيص بين این دو نوع تضاد ناشی از پایه عينی خود تضاد است نه ناشی از راه حل آن یا ـ 

  .چگونگی عمل آن
 .اپذیر برخوردهای اجتماعی تا محو پایه اقتصادی جامعه کهن استراه حل تضاد آشتی نـ 

  :تضادهای اجتماعی در سه مرحله تکامل اجتماع مسير رشدی را می پيماید
تسلط تضادهای آشتی ناپذیر در همه حيطه های اساسی زندگی : در دوره سرمایه داریـ 

  اجتماعی
 همزمان تضادهای آشتی ناپذیر و وجود: در دوره گذار از سرمایه داری به سوسياليسمـ 

 تضادهای آشتی پذیر
تسلط تضادهای آشتی پذیر، پيدایش نيروهای محرک جدید : در دوره سوسياليسم پيروزمندـ 

 اجتماعی 
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 عينی حرکت و سرچشمه درونی تکامل را نشان أ چون منش»قانون وحدت و مبارزه اضداد«
 سایر قوانين دیالکتيک بر شالوده .کزی آن استدهد مهم ترین قانون دیالکتيک و هسته مر می

  ارزش و اهميت تئوریک و پراتيک این قانون در چيست؟ .این قانون استوارند
این قانون با توجه به ماهيت پدیده ها امکان می دهد همه روندهای طبيعت جامعه و تفکر  ـ 1

 ها خصلتی متضاد  این قانون نشان می دهد که همه پدیده.مورد بررسی علمی قرار گيرد
 تنها راه .دارند و باید تضادهای داخلی سرچشمه قطعی هر روند تکاملی را تشخيص داد

   .شناخت درست و واقعی همين است
این قانون توجه را به تعيين خصلت تضادهای مختلف در مدارج مختلف تکامل و شرایط  ـ 2

برای فعاليت عملی انقالبی  این امر برای شناخت علمی و به ویژه .گوناگون جلب می کند
 بررسی خصلت مشخص تضادها به عالوه برای آن الزم است که راه ها .اهميت فراوان دارد

و اشکال و شيوه های مبارزه و عمل به نحوی تدوین شود که امکان دهد تضادهای مربوطه 
 . تضادهای مختلف وسائل و شيوه های مختلف حل را می طلبند.حل گردد

 راهنما و قطب نمای درستی در شرایط بغرنج تضادهای پيچيده متعدد و نبرد این قانون ـ 3
 با کمک آن می توان ماهيت دوران کنونی و .نيروهای گوناگون اجتماعی به دست می دهد

 این امر برای تدوین مشی استراتژیک .تضاد اصلی و گرایش های متضاد رشد را درک کرد
 . تاکتيک هر حزب سياسی انقالبی اهميت ویژه داردمشترک نيروهای انقالبی و استراتژی و

سوسياليسم نيروی تعيين کننده در سير تکامل و حل تاریخی همه تضادهای دوران کنونی 
دی بخش  در نبرد عليه  توده مردم و جنبش آزا، در نتيجه طبقه کارگر همه کشورها.است

ياليسم و کمک موثر و قاطع ید هميشه بر نيروی سوسامپریاليسم، نو استعمار و سرمایه با
يسم و نمی توان مترقی و انقالبی بود و تضاد اصلی بين سوسيال .∇سوسياليسم تکيه کند

 .، بی طرف ماند و یا بين آن دو عالمت تساوی گذاشتامپریاليسم را نادیده گرفت

                                                 
  : اصطالحات  ∇

   contradictionتضاد 
 contradictorieمتضاد 

 unite ete lutte des contrairesوحدت و مبارزه اضداد 
 non –antagoniqueمتخاصم ، ناهمساز، همساز 

  cont. foundamentaleتضاد اصلی 
 opposition تقابل 
 polarization انقطاب differenceتفاوت 
 analyse  تجزیه syntheseترکيب 

 excitationبر انگيختن ، تحریک 
 inhibitionباز داشتن ، ماسکه 


