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 معموال یستيلآديف ايتعار. ف آرديتوان درك و تعر  های مختلف می  ك را به شكليالكتيد
د يآ  نگونه بدست میيفی آه اي رود، تعریسه آردن ميك به سراغ مقايالكتيف دي تعریبرا
ها محدود   شهيك انديالكتيعنی خود را به دي؛ دهد  نشان می شهیدر اندرا ك يالكتيدی ها  یژگیو
های    آه واژه نامهيیها  فيتعر. دهد  اء را مورد توجه قرار نمیيك واقعی اشيالكتيآند و د  می

مثال واژه نامه . دهد  ن نكته را بخوبی نشان میياند ا ك بدست دادهيالكتيمهم معاصر از د
بكارگرفته در بحث به منظور نشان ی مجموعه ابزارها " راكيالكتي  د"ی ربرتپت"معروف 

 به استداللهنر " آن را "الروس"واژه نامه . آند  ف میيتعر" دادن، رد آردن، قانع آردن
ك عبارتست از يالكتيگر ديك واژه نامه مشهور ديبنوشته . نامد   می"قتيبه حقی ابيمنظور دست

 عدم نيدانند و دآتر   میكيالكتيه او را مخترع دآی يايزنون الی واستدالل طرح شده از س"
  ." مطرح آردیتجربه حسحرآت و برابر هواداران  را در حرآت
 شهیو اندها   دهیك ايالكتیك را به ديالكتیدف آن است آه ين تعاري ام وجه مشترك همهينيمی ب

را قرار داد ی ستياليدگاه ماتريدن يا اه  فينگونه تعريابرابر  توان در  می. آنند  محدود میها  
ك يالكتياست آه ديك اشيالكتين ديا"ست و استداالل آرد آه يوه تفكر نيك شي بدواك يالكتيآه د
  ". سازد، نه برعكس   می راها  شهياند

ك معموال بعنوان امری مثبت و ُحسنی يالكتيف، دين تعاريهمدر د فراموش آرد آه ينبااما 
 ی دريتوانا"ی حت اي" هنر خوب رد آردن" بعنوان ،ظر گرفته شده استشه در نيبرای اند

ل آن يدل. استی ك داده شده بندرت منفيالكتيآه از دی يها  فيخالصه تعر. "یمبارزه آالم
صفت ك يشتر يبب و نقص بلكه ينه عك يالكتيدبا همه قبول دارند آه يتقرچرا امروز ست؟ يچ

ل هستند؟ و يقای يآارا و ُبرشی ش نوعيالفان آن برامخی شه است؟ چرا حتياندی  برامثبت
 آه ن لحاظ استيبددرست ك يالكتيدی يآاران است آه يپاسخ همد؟ ي آ میاز آجای ين آارايا
. نی استيت عيان حرآت واقعيبلكه بست، يشه نياندصرف ز جنبش يچ ش از هريك پيالكتيد
بالواسطه قابل عنی آنچه ی(ی آن ها ن مشخصهیق ترينی را در عميت عيواقعجنبش ك يالكتید

ح ي توض ونی، عام تر)نیسازنده ترعنی ی(های آن   جنبهنیماهوی ترو  ) ستيمشاهده ن
  . آند  ان میياشكال آن بن یدهنده تر

در "ا ي" خوب رد آند"تواند  یمرو  ناز آ، مد استرو آارآ از آنی كيالكتيشه ديه اندويش
   .استی نيت عي واقعراز باو همط هماهنگای  هشياندآه  رايز" بدرخشدی مبارزه آالم

ن امر صحه يی در واقع به همكيالكتيدشه يو توانمند اند" مخوف"خصلت رش ي با پذسميلآديا
د يل را باي، دلاستی مدآشه آاريوه انديشها   ستيلآديدگاه اي از دیحتك يالكتي د اگر.گذارد  یم
وه يك شيك ابتدائا يالكتيدت آه ين واقعي ایعني. جستجو آردك يالكتيدی ستيالي مفهوم ماتردر
  .آند   میانيجهان را بی جنبش واقعاست آه ای   شهيوه انديه شكست، بليشه نياند
آند   ان میيت را بي حرآت واقعیها ن خصلتين، عامترين، ماهوی تريقتريك عميالكتيم ديگفت

 دهد یازد و آن را بازتاب م پردیت مي از واقعيیك به آن جنبه هايالكتيد. دهد  و بازتاب می
 تكاملا در ي است ونديپز در ينكه در جهان همه چيا. ها هستند  تيآه مضمون اساسی واقع

  .  استمتضادا ياست 
  
  
  



  وند و ارتباط متقابليپ
  

ا يعت يطببه آه ی زمان"د يگو   مینگيدوری نتآانگلس در بخش عمومات آتاب ك يفردر
 ،ميآن   میز مشاهدهيچ هر  ازقبل، آنچه ميشياند  ری خود میفكهای   تيا فعاليخ انسانی يارت

گر اگر به يبعبارت د." متقابل استهای   و آنشمناسباتانتهای   بی دگی يچيهم پ از دری يتابلو
 ی،دگيچيدرهم پ رسد یبنظر م زيش از هر چيم آنچه پيفكنايبی ت در مجموع خود نظريواقع
ز يست و همه چيگريوند با ديز در پيآن همه چ  آه در ست، جهانیها و روندها دهيپدی وستگيپ

ك است آه عبارت است از يالكتي دظاهرسر  نجا بحث بريا. گذارد   میريگر تاثيدی بر رو
  . وند متقابليپ
ا، از نظرگاه عام همواره ياش: رفته انديگر همه پذي را امروز دكيالكتين لحظه نخست ديا
ك را به يالكتيست آه دين مفهوم نادرست نيدر ا. رسند  ی ماز آن هستند آه بنظرتر   دهيچيپ

. دهد  ح نمیيادی را توضيز زيف چيتعرن يچند ا م هريف آنيتعری وند عموميه پینظرمثابه 
ن يآنند، چرا ا   میگذارند و عمل   میريز تاثيز بر همه چيه چرا همه چنجاست آيمسئله ا
 ، چرا ماده زنده،دانند  اتی اش میيح ها  ستيوجود دارند آه اآولوژی عيبزرگ طبهای   توازن

به . ابندي   میكسان سازمانيی بطور محسوسی و زبان گاه براساس ساختارهای اجتماعزندگی 
و ساختارگرا  تسينه استروآتورال و بوم شناس و ستيشه اآولوژيان اندي نه جرها،  ن پرسشيا

  . دهند  بدست نمی هست آنچهد ييفراتر از تای پاسخ
  
  كاملت
  
 به  سپس آنچه،مياندازيت خود بيمات در عيتر به واقع قيعمی اگر نظر. ميش بگذاريك گام پي

   میز اثريز بر همه چي آه در آن همه چی،دگيچيپ ن درهمي آن است آه در ا،رسد   مینظر
 رييز در حرآت است، تغي همه چ؛ماند  نمیده، آنجا آه بوده، چنانكه بوده ز آنچه بويچ چيآند ه
ی آمتر سطحتر و  قيعم جنبه تحول ،گريبعبارت د. شود   میشود و نابود   میآند،  می
  . ف آرديتعری ه تكامل عمومیظرنك را بعنوان يالكتي دتوان   مین مفهوميدر ا. ك استيالكتيد

با همه آن را قبول يم آه تقريآن  برخورد میك يالكتيراجع به دی نگرشبا نجا هم باز ياما در ا
بدون   وی خودبخودیجيو تدری از تحول خطی مانند فرانسه مفهومی در آشورحتی . دارند

اگر هم  یاختالف. مده استدئولوژی حاآم در آيی از ايبه جزها  مداخله اگاهانه انساناز به ين
  .رات استييتغی  برسر محتواهست

 جهان حرآتی عقاان دو جنبه آامال ويچند ب ، هرر متقابل و تكاملي تاث،كيالكتين دو لحظه ديا
ر متقابل يتاثل و علت يآه دلپرسش ن يا. ستنديآن نن يتر  ح دهندهيتوضی ينهال يدر تحل هستند،
  . ماند یمی  همچنان باقستي چو تكامل

  
  تضاد

  
ز ي همه چ،گذارد   میريز تاثيز برهمه چي آنكه همه چعلت ،كيالكتي دن مضمونيتر  ماهوی
ی  جنبه ماهوا بعبارتی دريت شئ يماه در تضاد هماناابد ي   میآند و تكامل   میرييدائما تغ

  . ء استیش
ز يآه همه چاست ل يابد، بدان دلی  ز تكامل میيست و همه چاوند يز با هم در پيهمه چاگر 

.  قرار دادسطحك يی ك را رويالكتيمختلف دی ها توان جنبه ین نميبنابرا. متضاد استاساسا 
  .  دارندتضاد سرچشمه خود را در ونديرابطه و پ و حرآت، َشَوند



م سخنی يف آنيوند عام تعريا پيو تكامل  تحول ،ر متقابليه تاثينظررا ك يالكتيدپس با آنكه اگر 
ك مطالعه تضاد در يالكتيداساس د دورتر رفت و فراموش نكرد آه ياما با ،مينادرست نگفته ا

ا يگر اشيبا درا  آن  و ارتباطونديپء و یشو تكامل آنچه تحول عنی ي. ء استیت شيخود ماه
تناسب ی درونی  تجلت متضاد همانين ماهيا. استء یت متضاد شيماه دهد   میحيتوض

ان اضداد در درون يروی ميگر تناسب نيبعبارت د. آند   میديء را تولیآه شاست  ییروين
  .استيگر اشيوند آن با ديت شئ و تكامل و پيح دهنده ماهيشئ است آه توض

تضاد عمومی ه يك نظريی ستياليك ماتريالكتيدد شد آه ين خطا نباي دچار ا،ميچه گفتاما از آن
 آه در همه "تضادی"افتن يهای عام و   ه سازیي نظریستياليماتر كيالكتي دیمسئله اصل. است

 به چه شكل م آهيل آنيطلبد آه بطور مشخص تحل   بلكه از ما می،ستيجا آاربرد داشته باشد ن
چه رون ي مناسبات آن با بوء یشتحول و َشَوند  بر  وت خود متضاد استيء در ماهیهر ش

  .حاآم استمنطقی 
  

  ك يالكتیت و وزن شناخت در ديوزن واقع
  

 به صرفا ت آرد وي را رعاتوازند نوعی يك بايالكتي از دیستياليگر در مفهوم ماتريبعبارت د
آن آه بطور ی دست زد برای واقعی ليراجع به تضاد اآتفا نكرد، بلكه به تحلی ان عموماتيب

ان يد مي بایعني .آند درك آرد   میء عملیت هر شيآه در ماهی را نيتضاد معآن  ،مشخص
 توازن یل و شناخت نوعي تحلیك بعنوان تالش برايالكتيت و ديك بعنوان بازتاب واقعيالكتيد

تواند   می ت خود متضاد استيء در ماهینكه هر شيبر ای  آگاهصرف. وجود داشته باشد
ست يگر الزم نيدی آگاهن يل ايم بدلي آناليخده باشد اگر يفا  بی  مد وآك، ناآاريبشدت دگمات

  .ء تضاد وجود داردیت خود شيدر ماهای   چرا و در چه عرصهميآنل يتحل
، آن را بدون سخن گفتن الهی دانك ياز مبارزه طبقات همچون موخته آه مثال آتجربه به ما 

 نقش مبارزه طبقات را یوقت .برد  ی نمیيه به جاارت وارد آردن يبعاد واقعل در همه ايتحل
ده و ي اآنون فایت بشرطين شناخت از واقعيم، داشتن ايم و درك آردي شناختتيواقعدر 
ده مورد مطالعه، يبسته به پد آه مبارزه طبقات شود مطالعهبطور مشخص  دارد آه يیآارا

  . آند   میدايپی  تجل،متضادی  و گاه حتكال مختلفدر اش ی،يها  چگونه و در چه عرصه
 **كيو جنبه گنوسئولوژ) ت در آنيوزن واقع(ك يالكتي د*كيان جنبه انتولوژي متوازنن يا
ی انتقادای  مشخص و به گونهت يواقعاست آه ضامن توان آن به درك ) وزن شناخت در آن(

  .) م داديح خواهيشتر توضينده باز هم بين دو جنبه در آيدرباره ا(. است
بجای آنكه تضاد را مشخصا در  م ويت دهيعمومجهان سراسر به رون يتضاد را از ب نكهيا

 منجربه آنجا م يستمی ذهنی و آامل از تضاد باشيم دنبال ساختن سيل آنيت هر شی تحليماه
  . ميبستانا را يتوان درك نقادانه اشی ستياليك ماتريالكتيشود آه از د  می
دهد و از هر    میليش فرض تقليه و پياصول اولك سلسله يك آن را به يالكتيز دای ن درآيچن

تضاد ك يالكتين درآی است آه بنام دي براساس چن.دهد  می) وریياپر(شاتجربه يپی تضاد درآ
گر يكديبا نامتحرك ثابت و ای  آه در رابطهرند يگ  ی از اضداد در نظر میوحدترا همچون 

ت شئ يهوق ينطري بد.گر هستنديكديبرابر با ی اضداد دارای وزن يه گوچنانكقرار گرفته اند، 
  . سازد  كسان وانمود میين تضاد را يشود و طرف  م ابدی میيآه از آن داری دين دينخستدر 

بطور ای  شهين اندي ضمنا چن و"ز متضاد استيهمه چ"رفت ي پذتوان   مییدين ديبا چن
تناسب ل درك ثابتی آه از تضاد دارد يبدل -1: رديقرار گی دوجانبه در خدمت محافظه آار

كسان ينكه دو سمت تضاد را آل ي بدل-2د ؛ ده  جلوه میی  را ابدان ضدهايی درونی مروين
حاآم ان يو جرشه يبرابر اند شود آه دری زيچ نآت يمحو هوتواند موجب   پندارد می  می

  . قرار گرفته است



را وجود تضاد "خواهند    میستيب آموناحزا آه گاه از ك استيالكتين مفهوم از دينام هم  به
ه جهان يست هم مثل بقيست آه حزب آموني مسئله آن نحالی آهدر ". دنريذ خود بپدر درون

ست را يآه حزب آمونی برعكس روشنفكر جمع. ء نداردیت خود شياز تضاد در ماهی زيگر
ی وردهاآرا حاآم آند و ی ستيونآمهای   شهيآوشد آه در صفوف خود اند   میدهد   میليتشك
  .آندمهار را ی رونيك بيدئولوژيا

 قين طريم و از ايآه تضاد را بطور مشخص مطالعه آن آن یعنيك يالكتيفهم تضاد در داما 
د درك ينكه بايضمن ا .ميخود را درك آن ريا غيگر اشيروابط آن با دوندها و يپء و یتكامل ش

كی از ضدها سلطه دارد و ی، د تضاروست و در هري نآه رابطه اضداد به شكل تناسبم يآن
رابطه ی دار  هيمثال در جامعه سرما. دهد  ء مییت خود را به شیهون ضد است آه يهم

خود های   یژگي و وها  ه حاآم است به مجموعه جامعه خصلتيسرمابراساس آن آه ی اجتماع
  . تاده اندسين سلطه ايبرابر ا آه دری يروهايدهد از جمله به ن   میرا

ی دئولوژياشود و   ت شئ مقاومت میين درك از هويبرابر ا ما در دورانی هستم آه اتفاقا در
 ريمتجاوز و ز"، "ها  یافراط"، "ها  ابرقدرت"وقتی . اندازند  را در ذهن مردم جای مید يترد

 ن جنبهي شكاف بر سر همآنند در واقع  را همسان معرفی می "یجالد و قربان" ،"تجاوز
ز متضاد است درست، ين آه همه چي ا.شود   می منجريیارويروك است آه به يالكتيدی اساس

  دهد؟  ت خود را به آن میيك تضاد حاآم است و هويرو در درون ياما آدام ن
ء یت شي هو،آنی نيت عيشه در واقعيان انديك جريا يك جامعه يی ل تضاد ماهويتحلن يبنابرا

ی كسانی"م ينيب  لی است آه میين تحليدر چن. دهد   میحيضل را بطور مشخص تويمورد تحل
ن و ين، عام تريتری ادي امروز بناست وء یوحدت شموجب  است آه "جهاتی از برخضدها 

ح يشتر توضينده بين مورد در آي در ا.استی ستياليك ماتريالكتي دجانبن يح دهنده تريوضت
  .م داديخواه

  
  

 *  ontologique 
** gnoséologique 

  


