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کميت و کيفيت را قانون تبدیل تغييرات کمی به کيفی رابطه دیالکتيکی بين دو مقوله   
 این قانون اساسی فلسفی دیالکتيک، بيانگر شکل های تکامل و مکانيسم آن .بيان می کند

تغييرات انقالبی و جهش جهان و توضيح دهنده چگونگی پيدایش کيفيت نوین در همه زمينه 
 برای بررسی این قانون نخست با مقوالت مورد بحث .های طبيعت و جامعه و تفکر است

آشنا می شویم ،سپس خود قانون را توضيح ) یا اندازه( يت و کيفيت و همچنين نسبت یعنی کم
  .می دهيم و باالخره انواع اشکال گذار از یک کيفيت کهنه به نو را مطالعه می کنيم

)1(  
در پيرامون ما اشياء و پدیده های گوناگونی هستند که پيوسته در حال حرکت و   

 ها را علی رغم این حرکت و تغيير دائمی با هم اشتباه نمی کنيم تغييرند ولی ما اشياء و پدیده
 چرا؟ زیرا که هر یک از اشياء و پدیده ها به وسيله .بلکه آن ها را از هم تميز می دهيم

 می شود این خصوصيات هم کيفی است و هم  دیگران متمایزخصوصياتی که ویژه اوست از
  .محتوی عينی  دارندکمی و از خود اشياء و پدیده ها ناشی شده 

  که ویژه هر شيئی و پدیده بوده وکيفيت عبارت از مجموعه خصوصيات نسبتا ثابت  
 مثال این عنصر شيميایی با .آن را از اشياء و پدیده های بی شمار دیگر متمایز می سازد

عنصر دیگر این گياه، با گياه دیگر این نظام اجتماعی با آن دیگری به علت همين تفاوت 
  : مثال های دیگر.يت، که از خصوصيات دورنی آن بر می خيزد متمایز و متفاوت استکيف

ی که دارد به تاین حزب با آن حزب دیگر به علت ماهيت طبقاتی اش به علت سياس  
علت راهی که پيشنهاد می کند و برنامه ای که دارد به علت شالوده و سيستم سازمانی خود 

 جامعه .صيات مشخص و خاصيت های معينی است هر حزب مجموعه خصو.تفاوت دارد
سرمایه داری به آن علت از سوسياليسم  تمایز دارد که در سرمایه داری مالکيت خصوصی 
بر وسائل توليد استثمار انسان از انسان و ستم طبقاتی و ملی وجود دارد و تضادهای آشتی 

 این جامعه مجموعه ای از .تناپذیر اجتماعی و اختالفات طبقاتی سراسر آن را فرا گرفته اس
   .خصوصيات ویژه و خاصيت های معين است

پس کيفيت مجموع خاصيت های یک شيئی یا یک پدیده است که به علت به هم   
     .پيوستگی یگانه خود هویت آن شيئی و پدیده را معين می کند

خاصيت فقط یک جهش شيئی یکی از جنبه های کيفيت را مشخص می سازد و این یا   
  . ن ویژگی را نشان می دهدآ



 

    
اشتن یک خاصيت است و از مجموعه  بار الکتریکی مثبت یا منفی د،مثال جامد یا مایع بودن

 به مثابه یک مجموعه  اما کيفيت شيئی را.این گونه خاصيت هاست که کيفيت حاصل می شود
ء جدا و ، جمع نسبتا ثابت گروهی از خاصيت هاست که آن را از بقيه اشيابيان می کند

   .مشخص و متمایز می سازد
   .هر خاصيتی مستقيما جنبه ای از کيفيت را در رابطه با سایر اشياء بيان می کند

 .به خاطر کيفيت آن است که یک شيئی همان است که هست و با سایر اشياء متفاوت است
ه کيفيت مقول. تغيير کيفيت شيئی یعنی تغيير ریشه ای شيئی یعنی عوض شدن و دیگر شدن آن

، اشياء و پدیده ها مشترک است  در یک رشته از.با مقوالت ماهيت و عام در ارتباط است
  .عموميت دارد

 ثبات کيفيت مطلق نيست ولی تا آن حد است .کيفيت هر شيئی و پدیده دارای ثبات نسبی است
 که کيفيت شيئی را در چارچوب معين و در مرحله معين مشخص کند و پایدار نگهدارد و

است زیرا که تغيير و  این ثبات، نسبی .سبب شود که شيئی همان چيزی بماند که هست
 زیرا .تر استر کيفيت نسبت به کميت با ثبات تر و استوا.، دائمی و بی استثناستحرکت

 مثال انسانی به نام بابک از هنگام تولد تا .مشخصات کمی ثابت تر و نسبتا با دوام تر هستند
بک باقی می ماند اگر چه قد و سن و سایر مشخصات کمی اش مرتبا زمان مرگ همان با

 جامعه سرمایه داری از ابتدا تا انقالب سوسياليستی همان جامعه سرمایه داری .تغيير می کند
باقی می ماند گرچه مشخصات کمی آن از نظر گاه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مرتبا 

  .تغيير می کند
  .، از ساده به بغرنج استيت حرکت و رشد از پائين به باالهتغيير کيفيت اساس و ما

کيفيت مقوله فلسفی است که مجموعه ای از جوانب و خصلت های اساسی اشياء و پدیده ها را 
  .بيان می کند

)2(  
کند  ؟ عالوه بر کيفيت های ویژه ای که اشياء و پدیده ها را از هم متمایز میکميت چيست

 کميت شيئی را از نظر ابعاد و حجم و .جنبه های کمی نيز هستنداشياء و پدیده ها دارای 
ميزان آن، درجه تکامل آن، اندازه و مقدار آن،جمع بخش ها و اجزاء آن، عده خواص آن و 

 به مشخصات کمی از . معموال کميت با عدد و رقم بيان می گردد.غيره مشخص می سازد
صوصيات کمی رابطه بين اجزاء و کل را  خ.طریق اندازه گيری و محاسبه می توان پی برد

 مثال بزرگی درخت، .نشان می دهد و به شناخت ما از طبيعت اشياء و پدیده ها می افزاید
، سن هر سطح رشد یک پدیده ،وسفندان گله، درجه حرارت یک مایععده گ سنگينی فلز،

 هر نظام .ارد در پدیده های اجتماعی نيز جهت کمی وجود د.موجود زنده عوامل کمی هستند
 جوامع سرمایه داری که از نظر کيفی .اجتماعی دارای سطح و درجه تکامل معينی است

یکسانند مثال از نظر ميزان توليد، قدرت صنایع، عده کارگران و بيکاران، ميزان سرمایه 
يت در ف کميت نيز مانند کي.گذاری های خارجی، درجه تکامل و غيره با یکدیگر تفاوت دارند

 متعلق به خود اشياء و پدیده های جهان پيرامون است یعنی خصلت .ت عينی وجود داردواقعي
 مشخصات کمی می تواند در حدود معينی تغيير کند بدون آنکه کيفيت شيئی و .عينی دارد

يت با ف،  چون کيموجب تغيير شيئی مورد نظر می شود تغيير کيفيت .پدیده مربوطه تغيير یابد
 با سرشت آن پيوند دارد و تغييرش به معنای پيدایش شيئی تازه ای هستی واقعی خود آن،

خواهد بود در حالی که در مورد کميت  چنين نيست و تغييرات در حدود معين موجب تغيير 
   .سرشت شيئی و پدیده نمی شود

 ،ی و پدیده را از نظر عده و مقدار، بعد  و بزرگیکميت مقوله فلسفی است که مشخصات شيئ
   . سطح و حجم، توده و وزن، سرعت و آهنگ و مدت، درجه و غيره بيان می کندگسترش و

  



 

)3(  
؟ نسبت عبارت است از وحدت مختصات کمی و زه یا نسبت در اصطالح فلسفی چيستاندا
مضامين کمی است با برخی  بدین معنا که هر کيفيتی دارای برخی محتویات و. کيفی

ن کمی نباید از حد معينی تجاوز کند و گرنه  این مضمو.مشخصات کمی معين پيوند دارد
 اگر تغييرات کمی از حد و .نسبت به هم می خورد و کيفيت قبلی به کيفيت تازه بدل می شود

ماند این یا  اندازه معينی گذشت آن وقت دیگر این تناسب به هم می خورد، پيوند بر جای نمی
يت شيئی تحول پيدا می کند مثال آن خاصيت شيئی و باالخره مجموع خاصيت ها و تمام کيف

  اگر دما.آب شيئی است که در فشار معين هوا از صفر تا صد درجه سانتيگراد مایع است
، مایع تبدیل به گاز کند باالتر یا از صفر درجه پایين تر آید آن وقت این خاصيت تغيير می

 منجمد -39تر از ، کم درجه مایع است357 درجه تا -39ز جيوه ا. یا جامد می شود) بخار(
  . درجه می جوشد و بخار می شود357می شود و باالتر از 

 در 357 و -39نقاط گرهی وحدت بين کميت و کيفيت درجات صفر و صد در مورد آب و 
عبور از این اندازه ها و نسبت هاست که وحدت بين کميت و کيفيت به   با.مورد جيوه است

 . این همان نسبت یا اندازه به معنای فلسفی است.هم می خورد و کيفيت تازه پيدا می شود
اندازه یا نسبت عبارت است از این مطلب که هر کيفيتی با ارزش ها و مقادیر و مشخصات 

نی پيوستگی دارد اگر از این مرز گذشت يکمی ویژه ای در چارچوب معينی در مرزهای مع
  .شود منجر میو آن چارچوب در هم شکست تغيير و تبدیل کمی به تغيير کيفی 

اندازه مقوله فلسفی است که رابطه و پيوند بين کميت و کيفيت را بيان می کند و تناسب و 
  .وحدت آن ها را در مورد هر شيئی و پدیده نشان می دهد

پس تمام اشياء و پدیده ها کيفيتی دارند که هر نوع کميتی مناسب آن نيست بلکه کميتی به 
  .نسبت و تا اندازه معينی

)4(  
تغيير کميت اگر از حدود معينی خارج شود . اینک بپردازیم به قانون تغييرات کمی به کيفی

علوم فيزیک و شيمی نشان می دهد که مثال اگر تعداد . لزوما به تغييرات کيفی می انجامد
 ئيدروژن یک الکترون دارد و ازت .الکترون ها عوض شود کيفيت جزء اوليه تغيير می کند

 اگر تعداد اتم ها و ملکول ها در .ت الکترون دارد و اورانيوم نود و دوهفت، اکسيژن هش
داخل یک ترکيب شيميایی تغيير کند اگر تغييرات کمی از نظر سطح انرژی یا تغيير ميزان 
بار هسته حاصل شود اگر تغييرات کمی و عواملی نظير حرارت و فشار و قوه جاذبه و 

 . موجب پيدایش عنصر و جسم کيفيتا جدیدی می شود،دان مغناطيسی و برقی به وجود آیدمي
  .به تغييرات کيفی مبدل می گردد) اندازه(  کمی در آن سوی نسبت ها نتيجه این که تغييرات

به عبارت دیگر تغييرات کمی فقط در صورتی در کيفيت موثر خواهند شد که از حدود و 
ون عينی و عمومی تکامل دنيای  این یک قان.اندازه معينی بگذرند و به نسبت معين باشند

چارچوب   تا زمانی که ما با کميت متغير در.تکامل جامعه هم صادق است مادی است که در
 وقتی چارچوب در هم می شکند .کيفيت نسبتا ثابت روبرو هستيم در پدیده پيوست وجود دارد

انتقال از  در اثر .و تغييرات کمی از مرز و اندازه فراتر می رود گسست حاصل می شود
، جدا از به وجود می آید چرا که کيفيتی نو، گسست يرات کمی به کيفی در جریان تکاملتغي

 همين پيوست و گسست است که شالوده وحدت و تنوع جهان .کيفيت سابق بروز می کند
 تا زمانی که نسبت به معنای فلسفی آن یعنی وحدت مختصات کمی و کيفی باقی است .است

 آن گاه که نسبت تغيير کند و وحدت .که بود و این مرحله پيوست استکيفيت همان است 
 پيوست و گسست .مزبور دگرگون شود کيفيتی تازه به وجود می آید و این زمان گسست است

 . پيوست دوران تدارک گسست است.یک دیگر را مشروط می کنند و در هم متقابال موثرند
   .گسست پایان ناگزیر روند پيوست است



 

ی که در ماهيت مادی خود یگانه است بر اثر همين انتقال به کيفيت های تازه و عبور از جهان
 قانون گذار از تغييرات کمی به تحوالت کيفی این مطلب را .مرز نسبت ها دارای تنوع است

بيان می کند که درجه معينی از تجمع و گرد آمدن تغييرات کمی و تدریجی و اغلب 
منجر به تغييرات بنيادی و ریشه ای ) اندازه( عبور از مرز نسبت نامحسوس و آرام به علت 

   .و دگرگونی در کيفيت می شود
جی و آرام و تحول و تحول ی، بين تغيير تدرست و گسست بين پيووحدت دیالکتيکیاین قانون 

   .جهشی و سرشتی را بيان می کند
ور متقابل تغييرات کيفی جنبه دیگر قانون تبدیل تغييرات کمی به کيفی این است که به ط

هر تغيير کيفی به نوبه خود تغييرات . موجب می شود کميت تغيير یابد کاستی یا فزونی پذیرد
 هر کيفيت نویی با کميت های ویژه خود می خواند و خود .کمی معينی را بوجود می آورد

   .عرصه تغييرات جدید  کمی می شود
 خود دارای اهميت فراوان و محتوای از جانب دیگر در برخی موارد شاخص های کمی

 مثال سطح و آهنگ رشد اقتصادی، ميزان درآمد ملی و درآمد سرانه، عده .مهمی می شوند
، عوامل کمی هستند که  و درصد ترکيب طبقاتی حزب و غيرهاعضاء یک حزب کمونيست

 و کيفيت همه این ها نشانه وابستگی عميق مقوالت کميت.تأثير و نقش فراوان پيدا می کنند
می گيرد و عبارت است از وحدت   تکامل هر دو جنبه این وحدت دیالکتيکی را در بر.است

دو شکل و دو جنبه متفاوت از یک دیگر و در عين حال وابسته به یک دیگر یکی پيوستگی 
  .و مداومت و دیگری گسستگی و جهش

حسوس و آرام نسبتا کند منظور از پيوستگی در تکامل مرحله انباشته شدن تغييرات کمی، نام
 .و تدرجی است که به کيفيت شيئی دست نمی زند ولی شاخص های کمی آن را تغيير می کند

   .است» اولوسيون«این دوران رشد و تغيير کمی 
منظور از گسستگی یا جهش، مرحله تغييرات کيفی عميق و دوره تبدیل کيفيت کهنه به کيفيت 

  .دنوست که به صورت جهشی صورت می گير
 به همين جهت آن را جهش کيفی .جهش شيوه عام انتقال از کيفيت کهنه به کيفيت جدید است

بود این ) اولوسيون( اگر دوران تغييرات تدریجی کمی دوران دگرگونی های عادی.می ناميم
  .است در این جا تغيير انقالبی رخ می دهد) روولوسيون (دوران دگرگونی های بنيادی 

اساسی و عام دیالکتيک هر حرکت عبارت است از وحدت دو لحظه و دو بنابر این قانون 
، وحدت تغييرات تدریجی و کامل هم گسست است هم پيوست هر روندی در جریان ت،جنبه

  . با جهش کيفی و قطع مداومت.مداومت است
 هوا پرتاب می شود اگر سنگی از دست کودکی یا تيری از چله کمانی یا هجسمی که ب  

از لوله توپی باشد سرعت های متفاوت  دارد و پس از خط سير معينی این جسم به گلوله ای 
را بتوانيم آن قدر زیاد کنيم که به هشت ) کميت( ولی اگر این سرعت .زمين باز می گردد

کيلومتر در ثانيه برسانيم شيئی دیگر به زمين باز نمی گردد و تغيير کيفی در جهت خط سير 
   .اهواره ای به دور زمين بدل می شوداو حاصل می شود و به م

اگر بتوانيم باز هم سرعت را بيشتر کنيم و از یازده کيلومتر در ثانيه هم بيشتر نمایيم   
 جسم از مدار زمين هم خارج می شود و .آن گاه با کيفيت باز هم تازه تری روبرو خواهيم شد

که در مثال ما (  کميت  پس تغيير.همچو سياره ای به دور خورشيد به حرکت در می آید
  .موجب تغيير کيفيت می گردد) سرعت است و با ميزان کيلومتر در ثانيه قابل محاسبه

  .این تغيير در لحظه معين جهش کيفی صورت می گيرد  
 تغيير کيفی هميشه یک جهش .جهش کيفی وابسته به تصور ما از طول مدت زمان نيست

 این مفهوم را با معانی معمولی یک باره و در یک لحظه و نظایر آن ها نباید اشتباه .است
 تبدیل نوع ویژه ای از ميمون به نوع انسان اندیشمند در ده ها ميليون سال پيش خود ده .کرد

 تبدیل جامعه کمون اوليه به برده .ها هزار سال به طول انجاميد ولی جهش کيفی حاصل شد



 

 رویدادهای کيهانی .ال طول کشيد ولی باز هم جهشی در تکامل اجتماع بودداری هزاران س
ها سال مدت الزم است یجاد ستارگان جدید هر یک ميلياردنظير انفجارهای کهکشان ها و ا
 کما این که تبدیل اجزاء اوليه در ماشين های شتابگر که هر .ولی هر یک جهش کيفی است

   .ی کنند باز هم یک جهشی کيفی استيه بيشتر عمر نمنیک صدها هزارم ثا
 به .در نتيجه جهش کيفی پدیده کهنه از بين می رود و پدیده نو مترقی به وجود می آید  

ل انقالب اجتماعی  شک، در جامعه جهش.همين علت جهش در امر تکامل اهميت عظيمی دارد
 بنا می نهد و موانع د و ساختمان اجتماعی نو راببه خود می گيرد، انقالبی که کهنه را می رو

  .موجود بر سر راه پيشرفت اجتماع را از ميان بر می دارد
هفت دهه پيش مجله ایران نو ارگان حزب دمکرات آن زمان هنگامی که نخستين       

گام ها در راه نشر عقاید مارکسيستی در ایران برداشته می شد برای بيان این مطلب نوشت 
يچ طفلی متولد نمی شود همين قسم نيز هيچگونه تجدد همان طور که اگر مادری نباشد ه

صورت خارجی ) جهش( بدون انقالب) پيدایش کيفيت نوین(اقتصادی و سياسی و اجتماعی 
  .پيدا نمی کند

قانون گذار از تغييرات کمی به تحوالت کيفی برای اولين بار توسط هگل فيلسوف   
برای توضيح پدیده های معنوی بيان و چارچوب ایده آليستی و  بزرگ دیالکتيسين منتهی در

 تئوری علمی و ماتریاليستی این قانون توسط کالسيک های مارکسيسم پایه گذاری .فرموله شد
جامعه و تفکر  ماتریاليسم دیالکتيک تنوع بی پایان کيفی جهان را در تمام شئون طبيعت و. شد

  :صه چنين استبر شالوده این قانون توضيح می دهد که محتوی آن به طور خال
، یعنی با شاخص های کمی ظر کمی و کيفی معين و مشخص هستندتمام اشياء و پدیده ها از ن

 این دو متقابال با یکدیگر در .و کيفی هویت آن ها معين می شود دارای کميت و کيفيت هستند
ين  و متضاد پيوند بين کميت و کيفيت، ب تکامل همين روند یگانه.ارتباط دیالکتيکی هستند

 تغييرات کمی تدریجی و نامحسوس در جریان .جهش است ، بين مداومت وپيوست و گسست
تکامل به تغييرات کيفی عميق تبدیل می گردد و منجر به دگرگونی و پيدایش کيفيت جدید می 

  . این تبدیل به صورت جهش تحقق می یابد.شود
)5(  

 جهش شکل عام نابودی .ذاراینک می پردازیم به مسئله انواع جهش ها و تنوع اشکال گ
 نشانه اصلی هر جهش عبارت است از تغيير عميق و .کيفيت کهنه و ایجاد کيفيت نوین است

ولی این جهت دارای تنوع فراوان است می تواند . ریشه ای در تکامل و پيدایش کيفيت نو
ریجی سریع و ناگهانی و تمام و کمال باشد، می تواند تدریجی و جزء به جزء با زوال تد

 جهش، جهش است یعنی یک تغيير عميق کيفی است صرف نظر .عناصر کيفيت کهنه باشد
  .از این که تدریجی باشد یا ناگهانی

کمی با مرحله انباشت تغييرات ( جهش تدریجی را نباید با انباشته شدن تدریجی تغييرات کمی 
م باشد تغييری است  جهش حتی اگر تدریجی ه.شتباه کردا) که دوران پيوست و مداومت است

  .در کيفيت و به مراتب عميق تر از شدید ترین تغيير کميت
جهش به هر صورتی که انجام گيرد مربوط است به مقوله کيفيت مربوط است به از ميان 

 ماهيت و ، تغييرات کمی تدریجی.رفتن یک شيئی و پدیده و پيدایش یک شيئی یا پدیده تازه
 که هر جهش و منجمله جهش تدریجی هميشه نقطه عطفی طبيعت را عوض نمی کند در حالی

   .است در تکامل به وجود آورنده کيفيت نوینی است
برای ابعاد  در فيزیک هسته ای و اتمی فعل و انفعاالت مختلف از نظر زمانی و: چند مثال
معمولی بشر به صورت انفجار ناگهانی است در صورتی که در زیست شناسی       عادی و
 اولی را با هزارم ثانيه . انواع جدید حيوانات و گياهان آرام و تدریجی و آهسته استپيدایش

ولی شک نيست که تفاوت کيفی یک نوع  جدید . اندازه می گيرند دومی را با هزاران سال
موجود زنده با نوع ماقبل آن کمتر از تفاوت مثال فوتون با الکترون و پوزیترون قبلی نيست 



 

 انسان نيز خود در جریان یک تکامل طوالنی و در .م جهش تفاوت دارداگر چه شکل انجا
 با این حال علی رغم خصلت تدریجی تبدیل ميمون های انسان .چند جهش پدید آمده است

 به انسان این تبدیل جهشی است عظيم که خود نقطه عطفی در تاریخ تکامل دنيای ∇شکل
  .بشری استجانوران و عالمت آغاز پيدایش و تکامل جامعه 

ید آنست که خصلت پدیده آشکل جهش همان طور که از مثال ها نيز بر می علت این تنوع 
   .های تکامل یابنده متفاوت است

شکل جهش عالوه بر خصلت خود پدیده به شرایطی که جهش در آن انجام می گيرد نيز 
انفجاری در بمب  مثال تبدیل انرژی اتمی به انرژی حرارتی می تواند به شکل .وابسته است

 در هر دو صورت یک .اتمی و هسته انجام شود یا به شکل تدریجی در مراکز برق اتمی
 در تکامل اجتماع نيز گذار کيفيت کهنه به .جهش کيفی انجام شده و پدیده جدید به دست می آید

کيفيت نو می تواند هم به صورت تغييرات سریع و طوفانی باشد و هم به صورت تغييرات 
 این تفاوت در ماهيت مسئله که کيفيتی نو به وجود می آید و جهش حاصل .یجی و طوالنیتدر

مثال بارز این انواع مختلف عبارت است از شکل های گوناگون . می شود تغييری نمی دهد
  .گذار از سرمایه داری به سوسياليسم در کشورهای مختلف
 انقالب به معنای .امی و بدنی نيستانقالب به معنای نابودی و خراب کردن و اعمال جبر نظ

تغيير ماهيت و کيفيت نظام فرسوده سرمایه داری و ریشه کن کردن این نظام و جهش کيفی 
 تدابير حداکثر و اقدامات حاد حتما در صورتی الزم خواهد افتاد که شرایط مشخص این .است

 به قهر ضد انقالبی طبقه استثمارگرایجاب کند و به ویژه در حالی که  یا آن کشور آن را
 .آموزش مربوط به شيوه های مختلف گذار برای مارکسيسم تازگی ندارد. متوسل شود

ادر نو به نحو آرام به جای کهنه خواهد نشست اگر کهنه ق« فردریک انگلس نوشته است که 
، ولی اگر در برابر این ضرورت مقاومت کند جانشينی جبر باشد بدون مقاومت جا تهی کند

طرد سرمایه داری در همه کشورها بدون استثنا فقط » عمل همراه خواهد بودو با شدت گونه 
   .از راه انقالب سوسياليستی و جهش کيفی امکان پذیر است

به عمر کهنه و یعنی باید یک تغيير بنيادی کيفی، یک جهش عظيم تاریخی صورت گيرد و 
 نادیده گرفتن این اصل یعنی سازش .، یعنی نظام سرمایه داری پایان دهدفرسوده کيفيت قبلی

  .و رفرميسم و انحراف راست
 در کشورهای مختلف . باشددارای اشکال مختلف می تواند انقالب سوسياليستیدر عين حال 

وابسته به شرایط گوناگون کشورها و وابسته به مختصات و ویژگی های  اجتماعی مربوطه 
این که جهش کيفی و عميق مزبور  راه مشخص هر کشور .شکل انجام آن مختلف است

رجه تشکل طبقه ، به دنيروهاچگونه انجام شود وابسته است به سطح تکامل و به آرایش 
وابسته است به سنن و خصوصيات ویژه هر کشور و به نيروی  ،کارگر و متحدین آن

 نادیده گرفتن .بورژوازی و درجه و شکل مقاومت او و یک رشته عوامل خارجی و داخلی
 با ظاهری انفجاری یعنی  تنوع  جهش و مطلق کردن تنها یک شکل و آن هم شکلاصل

   .»چپ«، کليشه سازی و الگو پردازی تا حد ماجراجویی و انحراف دگماتيسم
پس جهش دارای انواع مختلف است و این تنوع یکی به علت ماهيت و سرشت خود پدیده 

ید حل شود و همچنين بنابر شرایط انجام تکامل یابنده یعنی بنا بر ماهيت تضادی است که با
  :  نتيجه این که.تحول

قانون گذار از تغييرات کمی به کيفی خصلت همگانی و عام دارد ولی شکل بروز و عمل آن 
   .در روند ها و پدیده های گوناگون خصلتی ویژه و مشخص و خاص پيدا می کند

، آهنگ و ، درجه و گسترش آن ها جهش ها را بنا بر محتوی آن ها،تیدیالکتيک ماتریاليس
  .شکل بروز آن ها تقسيم بندی می کند

                                                 
 . آخرين پژوهش های علمی سه جهش در اين تبديل تشخيص می دهند و فرضيه ها در اين زمينه کم نيست ∇



 

 برخی از جهش ها به معنای پيدایش پدیده و شيئی کيفيتا جدیدی هستند ـاز نظر محتوی ـ 
برخی دیگر از )  اقتصادیـعناصر شيميایی، انواع بيولوژیک، فرماسيون های اجتماعی ( 

راحل م(حالت و شيئی و پدیده مورد نظر هستند جهش ها به معنای تغييرات چشم گير در 
، جهش های درون یک فرماسيون مثال از سرمایه داری تکامل بيولوژیک درون هر نوع

  .ماقبل انحصاری به امپریاليسم یا گذار فاز اول جامعه کمونيستی به فاز دوم
 گيرند و اریخی را در بروران ت برخی جهش ها می توانند یک دـ از نظر گسترش و درجهـ 

 مثال جهش .، یک سلسله جهش روی دهد که از نظر درجه و گسترش تفاوت دارنددر هر یک
عمومی از انسانواره ها به انسان که از جهش های متوالی گذشته است یا گذار جامعه بشری 
در مجموع خود از سرمایه داری به سوسياليسم که یک جهش عظيم و عمومی است و از 

 .اکتبر شروع شده و جهش های متعددی را در برگرفته و خواهد گرفتجهش کيفی  انقالب 
)6(  
  : عمده روبرو خواهيم شددو انحرافاگر این قانون دیالکتيک درست درک نشود با 

انجام می گيرد، جهشی در ) اولوسيون(برخی ها می گویند تکامل فقط از راه تغيير تدریجی ـ 
 . کند تنها تغييرات کمی در جهان رخ می دهدميان نيست مداومت را هيچ گسستی قطع نمی

 این حال در  با.این نظریه سطحی و پيش پا افتاده را علوم و پراتيک به آسانی رد می کند
 رفرميست های .عرصه اجتماعی چنين نظریه ای را طبقات ضد انقالبی رواج می دهند

ن ها مبارزه انقالبی طبقه  آ.راست گرا که خدمتگذار سرمایه داری هستند از آن دفاع می کنند
کارگر را رد می کنند و اصالحات گام به گام و جزئی را موعظه کرده و آن را به جای تغيير 

انواع ادعاها درباره جامعه مدرن، جامعه صنعتی . انقالبی و بنيادی جامعه قرار می دهند
ی را دنبال می پيشرفته، تمدن بزرگ، جامعه رفاه همگانی و غيره همه همين هدف ضد انقالب

 کمونيست ها رفرم ها را ثمره فرعی مبارزه انقالبی توده ها و اقدام ناگزیری از جانب .کنند
 .حکومت ها می دانند و برای تعميق آن ها و ضربه زدن بر پيکر سرمایه داری می کوشند

کمونيست رفرم ها را محصول فرعی جنبش انقالبی و در موارد مشخص وسيله باالبردن 
ياسی توده ها و تشکل آن ها و اثبات ضرورت تحول انقالبی می دانند و درعين حال سطح س

هدف رفرميست ها و حکومت های سرمایه داری را که تحکيم قدرت موجود و باز داشتن 
  .نبرد انقالبی است افشا می کنند توده ها از

ما و نظریه ضد دیالکتيکی مشابهی منتهی از جهت دیگر توسط ماجراجویان چپ نـ 
، آن را مطلق می کنند و این ها در حرف موافق جهش اند. آنارشيست ها عرضه می شود

مسئله مراحل تدارک و لزوم گردآوری نيروها و تجمع تغييرات کمی را درک نمی کنند و 
تکيه بر پيشتاز جدا از توده و نفی لزوم کار توده ای و سازمان دادن نبرد آن ها از این 

 کمونيست ها ضمن درک درست جا و مقام رفرم ها و پرهيز از .گيردانحراف سرچشمه می 
، کوشش خود را متوجه سازمان دادن نبرد توده های لق آن هامطلق کردن یا نفی مط

زحمتکش و تدارک عميق مبارزه انقالبی می کنند زیرا که تنها از این راه جهش انقالبی و 
  .کيفی ضرور در جامعه صورت پذیر می شود

 ، محتوی دیالکتيک حرکت و به هم پيوستگی شکل تغيير تدریجی و لنينيست ها–يست مارکس
زندگی واقعی تاریخی واقعی «: لنين می نویسد. نشان می سازند شکل جهش انقالبی را خاطر

در خود همان گرایش های مختلف را که در زندگی و رشد طبيعت وجود دارد در بر می 
  .»جهش سریع گسست در تداوم  وگيرد یعنی تغيير تدریجی و آرام

پس برای مبارزان انقالبی توجه به این وحدت و درک درست این قانون اساسی دیالکتيک 
جریان کار سازمانی   باید از راه تدارکات الزم و تدریجی در.اهميت عملی بسيار دارد

تن به انقالبی بودن شهامت و شجاعت داش. ، زمينه را برای جهش کيفی فراهم ساختروزانه
معنای آن نيست که در راه این یا آن اقدام به اصطالح چشمگير و پر سرو صدا جان خود را 

علم انقالبی به هر شکلی که باشد باید بر شالوده اقدامات تدارکی درست و   اقدام و.نثار کرد



 

  شجاعت و.، سازمان داده شود و سنگ پایه های ضرور گرد آوری شودتجمع الزم کميت ها
آن است که با حوصله و کارآیی امر جهش انقالبی پی ریزی گردد و در عين حال به شهامت 

  .ایثار جان خود نيز دریغ نشود هنگام ضرورت از
  :ليت اجتماعی می گيریم این است کهمورد فعا نتيجه ای که از این قانون عام و همگانی، در

   .ی و گذار انقالبی است گذار از یک فرماسيون اجتماعی به دیگری ضرورتا به شکل جهش-
این ضرورت تاریخی استثناپذیر نيست و به طور ناگزیر همه خلق ها و همه کشورها از آن ـ 

  .خواهند گذشت
استراتژی و تاکتيک حزب طبقه کارگر و همه مبارزان ترقی خواهد باید صرف نظر از ـ 

  . باشدشکل ویژه و خصوصيات شيوه های خاص بر شالوده برنامه انقالبی استوار
انجام انقالب باید با کار مداوم و پرحوصله دائمی، ریشه ای و عميق و منظم و تهيه شرایط ـ 

  .الزم تدارک دیده شود
  .يسم باید قاطعانه مبارزه شود و از رفرم ها برای تعميق مبارزه انقالبی استفاده شودمبا رفرـ 
رشت پدیده ها را در نظر به تنوع اشکال جهش باید توجه داشت و شرایط مشخص و سـ 

  .∇گرفت و شيوه های انقالبی مناسب و درست را یافت
  

                                                 
تر ∇ ت درس : توضيح بيش ام درس -24ماهي ه درس – 21 ع ل درس -20 مقول زء و ک اعی درس – 22 ج ام اجتم  وحدت – 58 نظ

رده داری درس           -11مادی جهان درس     ه و ب دايش انسان درس   – 60 و 59 نظام های کمون اولي  انقالب سوسياليستی   – 58 و 45 پي
   69 و 68 فرماسيون های کمونيستی درس – 58 فرماسيون های اجتماعی و اقتصادی درس – 78درس 

  :اصطالحات 
 proprieteخاصيت 

  qualiteکيفيت 
 quantiteکميت 
 mesure) نسبت و ميزان (اندازه 

 homo sapiens) نوع بشر ( انسان انديشمند 
 continuite پيوست – تداوم – دوام –مداومت 
 discontinuiteگسست 

  evolutionتحول تدريجی 
 revolution انقالب –تحول جهشی 

 bond - sautجهش 


