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 منشاء و سرچشمه تکامل و نيروی محرکه آن را نشان می ،قانون وحدت و مبارزه اضداد
 قانون تبدیل تغييرات کمی به تحوالت کيفی بيانگر تغييرات انقالبی و جهشی و  .دهد

 قانون نفی نفی که قانون .چگونگی پيدایش کيفيت نو و نحوه مکانيسم حرکت و تکامل است
سی دیگر دیالکتيک است سمت حرکت و گرایش تکامل و سرشت متقی و پيشرونده آن را اسا

 در بررسی این قانون نخست خواهيم دید که نفی دیالکتيکی چيست، سپس درباره .بيان می کند
  .نقش نفی در امر تکامل و پيرامون ماهيت و اهميت قانون نفی نفی به بحث می پردازیم

)١(  
ن ما پيوسته شاهد هستيم که پدیده نو و مترقی می زاید و پدیده های در جهان مادی پيرامو

 کهنه شده که دوران عمر خود را به پایان رسانيده اند جریان زوال را می پيمایند و از بين می
 دوران ، بدون استثناء و در همه این زمينه ها کليه اشياء و پدیده ها دارای آغازی بوده.روند

   .کهولت می رسند و سپس مرگ و نابودی در می رسدرشدی را گذرانده به 
یده ای که می روید و آینده با د پيدایش و نمو پ،تکامل عبارت است از نشستن نو به جای کهنه

 همه چيز در حال .آن است به جای پدیده ای که متعلق به گذشته است و رو به تباهی می رود
 نویی که خود ، همين غلبه نو بر کهنه.تشدن در حال زایش و پيدایش نو و نابودی کهنه اس

   . نفی نام دارد،بر اساس کهنه پدیده شده
 تکامل گياه نفی بذری است که کاشته شده غلبه نو و رشد ساقه به معنای نفی دانه :مثال بزنيم

   .است
 غلبه نو و زایش و رشد جامعه .پيدایش جامعه سوسياليستی نفی جامعه سرمایه داری استـ 

  .استثمار به معنای نفی جامعه متکی بر بهره کشی سرمایه داری استفارغ از 
 پيدایش .پيدایش فلسفه ماتریاليسم دیالکتيک نفی نظریات ایده آليستی و متافيزیک سابق استـ 

  .و رشد این فلسفه به معنای غلبه نو و تکامل اندیشه بشری است
کرد ولی به آن مفهومی ایده آليستی گ آلمانی در فلسفه وارد راصالح نفی را هگل فيلسوف بز

   .داد و اساس نفی را تکامل ایده شمرد
مارکس و انگلس بنيان گذاران فلسفه علمی ماتریاليسم دیالکتيک اصطالح نفی را حفظ کردند 
و به آن محتوی درست ماتریاليستی دادند و ثابت کردند که نفی، پدیده الینفک تکامل واقعيت 

 مگر آن که ،در هيچ زمينه ای تکامل جریان نمی یابد: نوشت کارل مارکس .عينی است
 مثال مشروطيت را اضافه می کند که نفی مارکساشکال پيشين موجودیت خود را نفی کند و 

 برای : فردریک انگلس نوشته است.است) به عنوان موجودیت سياسی قبلی ( سلطنت مطلقه
هيچ » شدن و نابود شدن«وند الینقطع دیالکتيک هيچ چيز مطلق و قطعی نيست و در برابر ر

  .چيز تاب مقاومت ندارد
  وجود گرایش های متضاد و متقابل بنابر این به طور عينی از.نفی نتيجه مبارزه اضداد است

ه و گرایش کهنه شده و در ب نفی یعنی از بين رفتن شيئی یا پدیده کهنه یا جن. ناشی می شودآن



 

رشد و تکامل شيئی یا پدیده نو یا جنبه و گرایش نو در عين حال فراهم ساختن شرایط برای 
 پس نفی دیالکتيکی فنا کردن مطلق نفی عبث نيست بلکه یک نفی تکاملی، .سطحی عالی تر

ته حفظ می شود و بين  در چنين نفی ای عناصر مثبت گذش.مثبت، خالق و زاینده رشد است
می مداومت و توارث برقرار) وجود آمدهه منتفی شده و تازه به بين شيئی یا پدید(کهنه و نو 

به این ترتيب ارتباط بين کيفيت قدیم و جدید، بين مراحل رشد در مسيری رو به تعالی . گردد
 بنابر این نفی به مثابه پيوند ضرور بين دو مرحله همسایه در روند تکامل .حفظ می شود
   .جلوه می کند

 متافيزیک نفی را به .فيزیکی آن فرق دارد کامال با درک متا،یک چنين درک دیالکتيکی نفی
 لنين این چنين نفی ای را .معنای طرد مطلق و به دور انداختن کامل و نابودی مطلق می داند

بی پایه و پوچ خوانده است زیرا که هر گونه امکان ادامه تکامل را منتفی می سازد و ارتقاء 
پدیده نو را منکر  ام جهات مترقی دربه مرحله باالتر و ادامه کاری عناصر مثبت و جذب تم

 لنين تأکيد می کند که نفی را باید به مثابه مرحله ارتباط و حلقه تکامل را با حفظ .می شود
کهنه را به تمامی » نو«  به عبارت دیگر .کليه جنبه های مثبت و قابل زیست در نظر گرفت

ی آینده است مثبت و ارزشمند نمی زداید بلکه آن عناصر و گرایش ها و جنبه ها را که دارا
 مثال .دارد است حفظ می کند و در سطح باالتری در پدیده جدید تکامل یافته تر نگه می

موجودات زنده عالی تر که بر اساس موجودات و انواع پست تری پدید شده و آن ها را نفی 
 مثال .ندکرده اند بسياری از خصوصيات قابل زیست و مفيد و مثبت آن ها را حفظ کرده ا

هر نظام اجتماعی نوین که نظام کهنه را نفی می کند عناصر مثبت آن نظير نيروهای : دیگر
 به این ترتيب باید از .مولده آن و کاميابی های علوم و فرهنگ و فن آن را نگاه می دارد

طرف دیگر باید  طرفی ادامه کاری در جریان تکامل وجود ارتباط نو با کهنه را پذیرفت و از
تمام و کمال و به صورت کهنه آن را  ر نظر داشت که عنصر نو هيچ گاه عنصر کهنه راد

عوامل جداگانه را می گيرد و آن ها را متناسب با ماهيت  در خود نمی گنجاند بلکه جهات و
 نفی نتيجه تکامل درونی خود اشياء و پدیده ها و نبرد اضداد .خود تغيير داده و جذب می کند

 اساس تضادهای درونی خود در جریان تکامل شرایط نفی خود و گذار به  آن ها بر.است
 پس نفی عبارت است از غلبه نو بر کهنه بر اساس .کيفيت نو و عالی تر را فراهم می سازند

  ∗ .تضادهای درونی

                                                 
الکتيکی                     ∗ با وجود اينکه اصالح نفی دير زمانی نيست که در فلسفه مصطلح شده ولی درک ماهيت اين مسئله و بيان آن در انديشه دي
د از هراکليت       . فکران مختلف تازگی چندانی ندارد    مت ته ان چه بسا اندشمندانی که به مقوله نفی پی برده و تلويحا آن را پايه تکامل دانس

ته          . در يونان باستان گرفته تا روسووديدرو در عصر مدرن         ه جای گذاش ا ب در فلسفه ايرانی نيز در گنجينه شکوهمندی که متفکران م
ه            اند به انديشه درخش    ه يک مرحل ر ب ه پست ت ان مولوی بر می خوريم که در پندار عرفانی خويش مرگ و فنا را گذار از يک مرحل

أ تکامل         ) و به اصطالح فلسفی مدرن نفی      ( به نظر او مرگ     . برتر می دانست   ه سرمنش ر تافت چرا ک ا رو ب د از فن شر نيست و نباي
  . است

  »لونی يا ئقات اقت« راست آمد       هستی انسان شداز مرگ نبات 
  »ان فی قتلی حيات« راست آمد     چون چنين برديست ما را بعد مات 

ه نفی                              ه مثاب ن نقش مرگ را ب ا وجود  اي ده آليستی ب وی اي ا محت ی ب می بينيم که متفکر بزرگ مولوی اگر چه در زمينه عرفانی يعن
وی همچين می   .پی می برد) به نقش مثبت  عمل نفی( رگ حالتی برای اثبات حالت باالتر درک می کند و به نقش خالق و آفريننده م 

  : سرايد
  از فنايش رو چرا بر تافتی      ای بقاها از فناها يافتی 

  بر بقا چسبيده ای ای الفتی      زان فناها چه زيان بودت که تا 
  بر بقای جسم چون چسبيده ای؟      در فناها اين بقاها ديده ای 

ل دکتر تقی ارانی تکامل را حرکت کماليه روحانيت می ديد، پيدايست ولی جالب درک نقش و نفی محتوی ايده آليستی نظريه که به قو
ه      ) نفی(برای مولوی مرگ  . وفنا در روند تکامل است     ذار ب رای گ عدم مطلق نيست بلکه شکل انتقال به مرحله بعدی است پلی است ب

ه اندي      . عرصه واالتر  ا از جهت توجه          شايان ذکر است که در اين درسنامه اشاره ب ی تنه زرگ و متفکرين ايران دان ب شه های خردمن
رای                                ين ب اگون و همچن ا درجات و سطوح گون تاوردهای ارزشمند آن در ا دوار مختلف ب ا و دس ی م دادن به گنجينه غنی فرهنگ مل

و . حات صورت می گيردتمثيل و تسهيل امر آموزش و نزديک کردن مسائل مطروحه با روحيه فراگيرنده و آشنايی با برخی اصطال
انگر          . البته اين اشارات به معنای بيان کامال علمی و دقيق مسائل مطروحه نيست         رين وجهی بي ه بهت ين اشارات خود ب ر عکس هم ب

تاوردهای                               ه عظيمی از دس ه چه قل ه ماترياليسم ديالکتيک ب د ک وده ونشان می ده ور ب محدوديت تاريخی و ناگزير انديشه های مزب



 

 ولی این دیگر یک نفی .اگر دانه گندم را زیر لگد له کنيم باز هم آن را نفی کرده ایم
 نفی . چرا که در آن زایش نو نيست و له شدن راه رشد ضروری دانه نيستدیالکتيکی نيست

تنها زمانی دیالکتيکی است که منشأ اعتالء و راه رشد باشد و عناصر سالم و مثبت و 
   .ارزشمند را حفظ کند

نفی به معنای آن است که در جهان مادی یک روند دائمی و جاودانه نو شدن و تغيير نابودی 
   . جایگزینی کهنه با نو متضمن نفی کهنه است.و پيدایش نو جریان داردپدیده کهنه 

  . منشأ خارجی و خصلتی تصادفی و ویران گر قائل است،فيزیک برای نفیمتا  
ماتریاليسم دیالکتيک منشاء نفی را در تضاد داخلی و بنابر این آن را دارای خصلتی عينی و 

فرسوده و هم حفظ عناصر و عوامل  ده و نفی هم ویرانی عناصر کهنه ش.ضرور می داند
 در عمل ما در عين حال هم با نابودی و هم با .مثبت قبلی و ارتقاء آن به سطح باالتر است

  . پيدایش روبرو هستيم
نفی مقوله فلسفی است که عمل دائمی و بغرنج تغيير کيفيت اشياء و روندها را در   

يکی بيان گر وحدت بين گسست و پيوست در  نفی دیالکت.حرکت و تکامل آن ها بيان می کند
   .روند تکامل و پيوند متقابل بين کهنه و نو است
)٢(  

بررسی نقش نفی در امر تکامل عبارت است از بررسی این مسئله که چرا تکامل خصلت 
 چگونه پيشرونده و رو به تعالی است؟ این مسئله در واقع بيان خود قانون نفی ،مترقی دارد
 نفی . نفی لحظه پيوند بين دو مرحله است نفی نفی لحظه پيشرفت و تکامل است اگر.نفی است

 نتيجه نفی حل . هر نافی به نوبه خود نفی می شود،تنها و یک بار برای هميشه وجود ندارد
راه می رسيم  ولی آیا با ا ین امر به خاتمه .این یا آن تضاد و نابودی کهنه و استقرار نو است

؟ اگر چنين می بود تکامل قطع می گردد و دیگر از کهنه و نو تضاد و شودو دایره بسته می 
 تمام مسئله این جاست که با پيدایش نو امر تکامل پایان نمی .حل آن سخنی به جای نمی ماند

 بلکه در جریان تکامل مقدمات و شرایط بروز . هر نویی برای هميشه نو نمی ماند.پذیرد
 هر زایشی آغاز مرگی و هر نفی ای .را تدارک می بيندعامل نوتر و عنصری مترقی تر 

 بر اثر انقطاب و دوگانه شدن و بروز تضاد درونی تازه و .آغازی برای نفی بعدی است
پيدایش قطب ها و گرایش های متضاد جدی هر نویی به کهنگی می گراید و دوباره عمل نفی 

 نافی خود منتفی می . نافی بودانجام می شود که در واقع نفی آن چيزی است که خود قبال
   . نفی نفی صورت می گيرد،شود

به دیگر سخن آنچه که خود زمانی نو بود و بر کهنه ای پيروز شده بود حاال خود او نفی می 
و تازه نتيجه همين ) که حاال دیگر کهنه شده(  جای نو  پس نفی نفی یعنی نشستن نوتر به.شود

 می شود و به همين ترتيب تا بی نهایت، امر نفی که امر  دوباره نفی،نفی نيز به نوبه خود
تکامل و نو شدن دائمی و سير به سوی کمال و تعالی است ادامه می یابد و هر گز تمام نمی 

   .شود
 بی نهایت بار تعویض کهنه با نو و ،شماری نفی، نفی نفی پس تکامل عبارت است از عده بی

  .غلبه نو
 یعنی این طور ،رت بازگشت به آنچه که قبال بود جلوه می کند نفی نفی، به صو،در نظر اول

به نظر می آید که در مسير تکامل نوعی گردش و رجعت، پس از طی یک مدار به سوی 
مبدا وجود دارد ولی نفی نفی به معنای بازگشت به مرحله اوليه و تکرار همان حالت نفی شده 

  .ر استسابق نيست بلکه به معنای رسيدن به سطح عالی ت

                                                                                                                                            
والت آن                   بشری دست يا   وانين و مق م و ق ن عل ذاری اي ه گ فته چه انقالب فکری بزرگی در تاريخ بشری است و مارکس و انگلس با پاي

 .چه مرحله کيفيتا تازه ای را در فلسفه به وجود آورند



 

 محصول جدید دانه ها ساقه را نفی می کنند که خود نافی دانه :همان مثال ها را دنبال کنيم
 سير تکامل حلقه .اوليه بود ولی بازگشت به دانه اینک بر اساس کمی و کيفی جدیدی است

   .باالتری را طی می کند
 متکی به بهره کشی را جامعه سوسياليستی که نظام سرمایه داری و همراه با آن تمام جوامعـ 

یک بازگشت به ) از بهره کشی کمون اوليه بوده اندکه خود نافی جامعه فارغ ( نفی می کند 
 تکامل سير صعودی داشته و بازگشت به جامعه نوین فارغ از بهره .همان پله پيشين نيست

   .کشی در مرحله کيفيتا عالی تری است
تافيزیک پيش از خود  تکرار ماتریاليسم ناپی گير و م فلسفه مارکسيستی با نفی ایده آليسم وـ 

 بازگشت به همان پله اول نيست بلکه صعودی به مرحله عالی ،دیالکتيک سطحی پيشين نيست
  .تر تکامل تفکر است

پس حرکت و تکامل بر پایه نفی نفی در واقع یک مسير مارپيچی و دایره مانندی را مرتبا 
 بر اثر این . می کند نه حلقه ای بسته و تکرار مکررگسترده تر و در سطحی باالتر طی

خصلت در مراحل معينی برخی از مختصات مراحل طی شده منتهی بر مبنایی که از جهت 
از  کيفی تازه است تکرار می شود و از آنجا که هر درجه عالی تر تکامل فقط آن چيزی را

ل کاميابی های مدارج قبلی و مدارج پایين تر نفی می کند که کهنه شده است و در عين حا
 تکامل در ،عناصر مثبت و با ارزش گذشته را در خود نگاه می دارد و توسعه می بخشد

   .∇مجموع خود خصلت مترقی و پيش رو پيدا می کند
تاریخ جامعه بشری نيز عبارت است از یک رشته نفی نظامات اجتماعی کهنه توسط 

نه می شوند و می روند و منزل به دیگری می اجتماعات جدید که هر یک به نوبه خود که
پردازند در حالی که عناصر مثبت و با ارزشی را که از کيفيت گذشته در کيفيت تازه قابل 

 جامعه برده داری کمون اوليه .بقاست حفظ می کنند و به شکل تازه تری آن را ادامه می دهند
رده داری را سرمایه داری فئوداليسم  فئوداليسم ب،را نفی می کند) یا جامعه اشتراکی بدوی( 

 ما با نمونه ، در تمام این روند تاریخی.را و باالخره جامعه کمونيستی سرمایه داری را
 .روشنی از طرز عمل نفی نفی و حفظ عناصر مثبت و ارتقاء به سطح عالی تر روبرو هستيم

 برقرار بود و از در جامعه اشتراکی اوليه مالکيت اجتماعی و همکاری بين اعضاء جامعه
 پيدایش مالکيت خصوصی آن را نفی کرد و ، از جامعه برده داری به بعد.استثمار خبری نبود

   .روابط ستم و بهره کشی برقرار شد
پس از گذشت قرن ها از جامعه سوسياليستی به بعد با استقرار سوسياليسم و کمونيسم بار 

. گردد دیگر مالکيت خصوصی و استثمار نفی می شود و جامعه به مالکيت اجتماعی باز می
 یک بازگشت به عقب به همان سطح گذشته کمون اوليه ، یک تکرار ساده،روشن است که این

 سير طوالنی نفی نفی، با یک حرکت مارپيچی تکامل یافته و ینا بلکه جامعه در .نيست
تکنيک عالی و سطح تمدن و فرهنگ باال برقرار شده و موجب سعادت و رفاه تمام مردم و 

  .همکاری برابر و برادرانه می شود
سير تکاملی را از آن جهت مارپيچی ناميدیم که معنای نوعی بازگشت در سطح عالی تر و یا 

 برای آن که تشبيه روشن تر شود باید صفت اعتالیی یا فرازنده را .ی تر را برساندتکرار غن
هم به آن افزود تا پيدایش لحظات دم به دم غنی تر و جامع تر و بغرنج تر را مجسم کند و 

 تشبيه ، برخی از نویسندگان برای احتراز از آشفتگی.تصور تکرار مکرر به وجود نياورد
 ترجيح داده اند تا بدین ترتيب برای نوآموز فلسفه شيوه حرکت پيش را» فنر مخروطی شکل«

 هر حلقه ای از این .کت از پایين به باال و از ساده به بغرنج را بيان نمایدحررونده و نوع 
                                                 

  :مولوی با بيان عرفانی خود مسئله حرکت تکاملی از طريق نفی نفی چنين تمثيل می کند ∇
  از نما مردم ز حيوان سر زدم    م از جمادی مردم و نامی شد

  پس چه گويم چون ز مردن گم شدم    مردم از حيوانی و آدم شدم 
  وآنچه کاندر وهم نايد آن شدم    بار ديگر از فلک پران شدم 



 

و هم ترقی و پيشرفت رو به باال را القاء ) بازگشت(و هم تکرار) وراثت( مخروط هم مداومت
روطی خصلت بی انتها و باال رونده ترقی و تحول را تجسم می  تمامی حلقات فنر مخ.می کند
واضح است که تمام این تشبيهات برای تسهيل کار تعليم است و مهم درک محتوی و  (.بخشند
  .) منفی نفی و شکل مترقی و متعالی حرکت استممفهو

از آنچه گفته شد یک شکل گرایش عمومی حرکت و گذار از مراحل سه گانه ای   
در هر موردی با یک مرحله اوليه و مبدأ روبرو هستيم   به این ترتيب که ما.می گرددهویدا 

البته این روند بی  (.که نفی می گردد و آنچه حاصل می شود به نوبه خویش نفی می شود
در رابطه با این مسئله و دوره سه گانه تحول دیالکتيکی باید به یک تحریف رایج ) انتهاست

  .رکسيسم توجه داشتاز جانب مخالفان ما
گذار دوره سه گانه دیالکتيکی بر شالوده عينی قراردارد و یک نظریه ماتریاليستی   
» تریاد«یا » سه گانگی« مخالفان مارکسيسم آن را با سه لحظه ذهنی هگلی که به .است

ن نفی نفی را برای بار اول و هگل قان.موسوم است مخلوط کرده و به آن حمله می کنند
مطابق » ایده« منتهی از موضع ایده آليستی آن را طرح کرد و پایه را بر تکامل .ردفرموله ک

 نمونه برجسته آن هم خود ساختمان .گذاشت» تز و آنتی تز و سنتز«با فرمول سه لحظه 
) آنتی تز( در تکامل خود به طبيعت .شروع می شد) تز(فلسفی هگلی بود که از ایده مطلق 

 بود و سپس از طریق نفی نفی به روح مطلق و مجسم در فلسفه می رسيد که نفی تز اوليه
 اگر چه خود هگل عليه کاربست مکانيکی و خشک و قالبی .نائل می گشت) سنتز(هگلی

ساخته و کوشش کردند قانون نفی نفی را در تریاد هگلی خالصه کنند و در واقع به این قانون 
م هگلی بر تجزیه و تحليل علمی واقعيت  دیالکتيک ماتریاليستی بر خالف سيست.حمله برند

 لنين .عينی متکی است و گرایش ها و قوانين و شکل های واقعی حرکت را مطالعه می کند
این شيوه از اساس : در دفاع از ضرورت برخورد ماتریاليستی تاریخی و مشخص می نویسد

اتيک و ذهنی و ن شيوه ای که مصنوعا می کوشد واقعيت مادی را در قالب شماهای دگمآبا 
 تحول از طریق دوره گذار سه گانه یکی از شکل های .د مغایر استنبه ویژه تریاد بگنجا

 و این قانون را نمی توان به آن منحصر و در آن خالصه .بروز و بيان قانون نفی نفی است
گرایش تحول مترقی را به ساده ترین وجه  مراحل سه گانه مزبور اگر چه محتوی و. کرد

 لنين تأکيد و تصریح .می کند ولی به طور اجباری در مورد همه روندها صادق نيستبيان 
کرده است که مراحل بی شمار و اشکال گوناگون تحول را نمی توان و نباید در چارچوب 

 مرحله قبلی را نفی می کند و خواص جدیدی را ، هر مرحله جدید.چپانيد» سه گانگی«تنگ 
 سرشت .ه جوانب مترقی و مثبت قبلی را هم از دست نمی دهددر خود می پرواند در حالی ک

 عده مراحل را .و خصلت هر روند مشخص عده مراحل و چند گانگی آن را تعيين می کند
  .نمی تواند و نباید مطلق کرد

)٣(  
قانون نفی نفی یکی از سه قانون اساسی دیالکتيک ماتریاليستی است و بر شالوده   

داد و قانون تبدیل تغييرات کمی به کيفی عمل می کند و بر حفظ و قانون وحدت و مبارزه اض
   .تکامل جنبه های مثبت عامل کهنه و طرد جنبه های منفی و زوال یابنده متکی است

روند متعالی و پيشرونده به طریقی مستقيم و به اصطالح سر راست صورت نمی   
بيان  لنين در .ش ها همراه استگيرد بلکه با پس رفت ها و بازگشت ها و زیگزاگ ها و چرخ

جنبه  تکرار برخی خصوصيات و«از » بازگشت ظاهری کهنه«طرز عمل قانون نفی نفی از 
  .سخن می گوید» های مرحله قبلی در مرحله باالتر

شکل اساسی عمل نفی نفی عبارت است از نفی دیالکتيکی که طی آن هر شيئی و   
 به سطح .می کند، به متضاد خود بدل می شودپدیده ای بر اثر تضاد درونی خود را نفی 

  .روبرو هستيم» سطح باالتر « با » تکامل«  ما دائما با .باالتر کيفی ارتقاء می یابد



 

نکته مهم در طرز عمل قانون نفی نفی این است که این قانون به طور غير مستقيم و   
 هر زمينه ای از خود به خودی عمل نمی کند بلکه تنها از طریق قوانين ویژه و مشخص

 مثال در شيمی قانون تناوب عناصر شيميایی که مربوط .واقعيت عينی عمل آن بروز می کند
به پوشش الکترونی اتم هاست یا قانون بيوژنتيک که مربوط به وراثت و مداومت و همچنين 

و ) تکوین نسلی(با فيلوژنز ) تکوین فردی(تغيير و تحول در نسل هاست و وحدت انتوژنز 
 ، قانون انتخاب طبيعی و پيدایش نوع جدید بيولوژیک،کرار خصوصيات اساسی این در آنت

اعی، قانون توالی تئوری های علمی که هر یک تئوری های قبلی مقانون تبدیل نظام های اجت
 قانون نفی .را در سطحی باالتر و با حفظ عناصر مثبت و ارزشمند آن را نفی می کند و غيره

عمل می   مشخص توسط این نوع قوانين ویژه مربوط به آن رشته بروز و در هر رشته،نفی
   .کند

حله و درجه عالی تری  هر مر،ماهيت قانون نفی نفی در این است که در روند تکامل  
 قبلی را نفی و طرد می کند و در عين حال آن را بهبود می بخشد و عناصر همرحله و درج

  .ه است حفظ می کندمثبتی را که در طی تکامل به دست آمد
  .آن تحول و تغييری که ثمره نفی نفی باشد خصلت مترقی دارد  

ویژگی عموميت قانون نفی نفی در این است که هر نوع حرکت و تغييری را در بر نمی گيرد 
برخی روندهای . بلکه این قانون مربوط است به حرکت متعالی و تغيير رشد یابنده و مترقی

ميایی هستند که تکرار حلقه وار و نسبتا پایداری هستند و طی آن ها مکانيکی و فيزیکی و شي
 مضمون قانون . قانون نفی نفی این روندها را در بر نمی گيرد.عنصر نویی پيدا نمی شود

 منتهی این گرایش به علت  .نفی نفی تحول مترقی، از ساده به بغرنج از پست به رفيع است
 به ،حفظ عناصر ارزشمند گذشته به شکل نوین ن و به علت جدا کرد،طرد و زدودن کهنه

 نتيجه این که . بغرنج می شود،علت تکرار در سطح باالتر و حتی مراحل پس رفت
  :خصوصيات قانون نفی نفی عبارتند از

 دائما رو به باالست و عناصر مثبت و ارزشمند گذشته را حفظ ،تکامل خصلت مترقی داردـ 
   . نفی است این مضمون قانون نفی.کند می
 ،تکامل جریانی است فوق العاده بغرنج که در آن مدارج طی شده تا حدودی تکرار می شودـ 

  .تا حدودی بازگشت صورت می گيرد منتهی به سطحی باالتر و با کيفيتی تازه تر و غنی تر
 نيهيليست ها . لنينيستی استـنشأ خوش بينی فلسفی مارکسيست این دو خصوصيت سر م

 ،کنند نفی را مطلق و تهی و سترون می) یان از واژه نيهيله به معنای نه و نفینيست گرا(
تحول را رجعت به گذشته و تکرار مکرر، فاقد پيشرفت و حلقه ای بسته ) شکاکان(سپتيک ها 

هر نوع ترقی و تعالی را منکر می شود و برعکس پس ) بدبينان( می بينند و پسيميست ها 
 ولی کمونيست ها با توجه به خصلت مترقی تکامل به طور علمی .رفت ها را مطلق می کنند
  .∇هستند که پایه فلسفی آن درک دیالکتيکی نفی است) اوپتيميسم( دارای خوش بينی تاریخی

  

                                                 
  ١٠٠ و ٩٩-۴٠ ترقی اجتماعی و پيش بينی علمی درس های – ۶٩ تا ۵٩جوامع و تکامل آن ها  درس های : توضيح بيشتر ∇

  : اصطالحات
 triade  ترياد  negation de la n egationنفی نفی  

 antithese  آنتی تز theseتز 
 ontogenese  اونتوژنز synthese سنتز

 nihiliste  نيهيليست philogenesesفيلوژنز 
    optimiste  اوپتيميست  pessimiste  پسيميست sceptiqueسپتيک 


