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لينين و قانون التناقض من خلل ) 1  

" حول مسالة الديالككتيك"مقالة 

س��نة" ح��ول مس��الة ال��ديالك�تيك"ك�ت��ب ليني��ن مقال��ة 
، تعميم��ا لدراس��اته ح��ول ال��ديالك�تيك ف��ي تل��ك1915

الف���ترة الحاس���مة م���ن تاري���خ الق���رن العش���رين، حي���ث
ول������ى ق�����د ان�����دلعت، و

أ
ك�����انت الح������رب المبريالي������ة ال

وربي��ة إل��ى تح��ولت معه��ا
أ
 الش��تراكية الديموقراطي��ة ال

جث�������ة، بع�������د خيانته�������ا لمب�������ادئ الث�������ورة الش�������تراكية
ممية البروليتارية

أ
.وال

ع�����اد دراس�����ة هيج�����ل م�����ن جدي�����د و
أ
ك�����ان ليني�����ن ق�����د ا

طروح�����������اته الفلس�����������فية ح�����������ول
أ
اس�����������توعب ج�����������وهر ا

ال���ديالك�تيك، و ت���م ذل���ك ف���ي ظ���روف تاريخي���ة ك���انت
تع�رف انش�طارات ك�برى حتم�ت إع�داد المنه�ج الث�وري
لس��تيعاب تناقض��ات المرحل��ة، و العم��ل عل��ى حله��ا،
ف��ي وق��ت ك��ان العدي��د م��ن الماركس��يين الس��ابقين ق��د

م���ام تل���ك التح���ديات الك���برى
أ
و انه���اروا ا

أ
ف���ي. ض���عفوا ا

طروح����اته
أ
ه����م ا

أ
تل����ك المقال����ة الش����هيرة ك�ث����ف ليني����ن ا

.حول الديالك�تيك

أ
ولى ) ا

أ
طروحة ال

أ
ازدواج الواحد و معرفة جزئيه المتناقضين: ال

. كجوهر للديالككتيك

:ك�تب لينين معرفا الديالك�تيك بما يلي

إن ازدواج م�������������ا ه�������������و واح�������������د و معرف�������������ة جزئي�������������ه"
ح�����د(المتناقض�����ين، يش�����كلن ج�����وهر ال�����ديالك�تيك 

أ
ا

عل�ى ه�ذا النح�و بالض�بط). لم تكن خاص�يته الرئيس�ية
لة بدوره 

أ
...".يطرح هيجل المسا
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ك��د ليني��ن عل��ى ض��رورة إثب��ات ه�ذا
أ
بع�د ه�ذا التعري��ف ا

الج���انب م���ن مض���مون ال���ديالك�تيك و ذل���ك بواس���طة
تاري��خ العل��م، و ه��ي دع��وة لك��ل الماركس��يين للبح��ث
ال���دائم ف���ي ل���ب ال���ديالك�تيك م���ن خلل الدراس���ات و
عله

أ
البح������وث العلمي������ة، ح�������تى ل يظ������ل التعري������ف ا

و جعجع����������ة بل
أ
لل����������ديالك�تيك مج����������رد كلم ف����������ارغ، ا

.طحين

طروحة الثانية) ب
أ
ضداد : ال

أ
و ال

أ
العتراف بوحدة الضدين ا

قرار بوجود اتجاهات متناقضة، متضادة ينفي بعضها البعض  تعني ضرورة الإ

.في جميع ظاهرات الطبيعة و المجتمع و تفاعلتها

إن ش�������رط إدراك جمي�������ع تف�������اعلت الع�������الم، ض�������من
حرك�ته����ا الذاتي����ة و تطوره����ا العف����وي و واقعه����ا الح����ي،

ضداد
أ
.يقوم على ضرورة إدراك ذلك كوحدة ا

ض�داد: "يق�ول ليني�ن
أ
و ي�رى". إن التط�ور ه�و ص�راع ال

ن المفه��ومين الممكني��ن ع��ن التط��ور ال��ذي يعطيهم��ا
أ
ا

ساس�يين ف�ي ذل�ك هم�ا
أ
:التاري�خ، يعن�ي المفه�ومين ال

التط����ور بوص����فه نقص����انا و زي����ادة، بوص����فه تك����رارا، و
ي ازدواج الواح��د و

أ
ض��داد، ا

أ
التط��ور بوص��فه وح��دة ال

خ���ر ف���ي ظ���ل
خ
ح���دهما ال

أ
انش���طاره إل���ى ض���دين ينف���ي ا

.علقات وحدة بينهما

: و يقول لينين مقارنا بين المفهومين

الحرك�����ة، تبق�����ى ف�����ي الظ�����ل الحرك�����ة الذاتي�����ة، قوته�����ا
و ينقل هذا المصدر إل��ى(المحركة، مصدرها، سببها 

أ
ا
).الخارج، ا، فاعل ما، إلخ 

خ���ر، فه���و: "بالنس���بة للمفه���وم الث���اني
خ
م���ا المفه���وم ال

أ
ا

".يحملنا على معرفة مصدر الحركة الذاتية

ن������ه
أ
ول، ي������رى ليني������ن ا

أ
و ب������الرجوع إل������ى المفه������وم ال

".جامد، عقيم، جاف"

م�������ا ب�������الرجوع إل�������ى المفه�������وم الث�������اني يق�������ول ليني�������ن
أ
ا

فق��ط المفه��وم الث��اني. طاف��ح بالنش��اط و الحي��اة:"عن��ه
الحرك��ة الذاتي��ة لك��ل م��ا ه��و موج��ود، يعطين��ا مفت��اح 

، و"القف����زات"فق����ط المفه����وم الث����اني يعطين����ا مفت����اح 
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أ
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إ����ن ازدواج م����ا ه����و واح����د و معرف�����ة "
جزئي�����ه التناقضي�����، يشكلن جوه�����ر 

أح�������د جواهره، إحدى (الديلكتي��������ك 
خص���ائصه أ���و ميزات���ه الرئيس���ية، إ���ن ل��� 

عل����ى هذا ). تك����ن خاص����يته الرئيس����ية
النح���و بلضب���ط يطرح هيج���ل الس���ألة 

...". بدوره
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، و تح������ول الش������يء إل������ى"النقط������اع ف������ي الس������تمرار"
".نقيضه و تدمير ما هو قديم و ولدة ما هو جديد

ن وح������دة " يخل������ص ليني������ن إل������ى
أ
ض������داد(.........) ا

أ
ال

ض���داد ال���تي. مش���روطة، مؤقت���ة، نس���بية
أ
إن ص���راع ال

ينف����ي بعض����ها البع����ض، ه����و مطل����ق، كم����ا ه����و علي����ه
". التطور، كما هي عليه الحركة

طروحة الثالثة) ج
أ
في الجدل الموضوعي يوجد النسبي: ال

 في المطلق و الفرق بين النسبي و المطلق نسبي

ف������ي محاول������ة لليني������ن للمقارن������ة بي������ن ال������ديالك�تيك و
ساس���ا الريبي����ة و السفس����طائية،

أ
الذاتوي����ة ، و يقص���د ا

ن ال���ديالك�تيك
أ
يمي���ز ليني���ن بينهم���ا م���ن خلل إب���راز ا

يتمي�ز بك�ون الف��رق ل�ديه بي�ن النس�بي و) الموض�وعي(
المطل��������ق ه��������و نس��������بي ك��������ذلك، فف��������ي ال��������ديالك�تيك

م�ا الذاتوي�ة و. الموض�وعي يوج�د المطل�ق ف�ي النس�بي
أ
ا

و ه�و ينف�ي السفسطائية، فالنسبي ليس سوى نس�بي 
.المطلق

طروحة الرابعة) د
أ
في العلقة بين العام و الخاص: ال

 و طريقة العرض الديالككتيكي

و
أ
طروحت����ه ه����ذه، عل����ى المث����ال ا

أ
يعتم����د ليني����ن ف����ي ا

س�مال"النموذج الذي يق�دمه م�اركس ف�ي ك�ت�ابه 
أ
،"الرا

ول، ف�ي: "و يق�ول ف�ي ه�ذا الص�دد 
أ
إن م�اركس يحل�ل ا

س الم�����ال"
أ
ك�ثره�����ا"را

أ
لفه�����ا و ا

أ
ا
أ
ش�����ياء، و ا

أ
بس�����ط ال

أ
، ا

شياء العادية ال�تي تص�ادف ملي�ارات الم�رات
أ
تواترا، ال

):البض������اعي( العلق������ات ف������ي المجتم������ع البورج������وازي
و تحليل����ه ي����بين ف����ي ه����ذه الظ����اهرة. تب����ادل البض����ائع

)المجتم���ع البورج���وازي ه���ذه" خلي���ة"ف���ي (البس���يطة 
دق، ب���������ذور جمي���������ع(جمي���������ع تناقض���������ات 

أ
بش���������كل ا

إن تتم�ة ه�ذا الع�رض. المجتمع المعاص�ر) التناقضات
ه��ذه التناقض��ات، و) و نم��و،و حرك��ة(ت��بين لن��ا تط��ور 

جزائ����ه المختلف����ة، من����ذ
أ
ه����ذا المجتم����ع ف����ي مجم����وع ا

".بدايته حتى نهايته

و يخل���ص ليني���ن إل���ى وج���وب اعتم���اد طريق���ة الع���رض
ن ديالك�تي���ك

أ
ه���ذه لل���ديالك�تيك ب���وجه ع���ام، و ي���رى ا

المجتم����ع البورج����وازي لي����س ف����ي نظ���ر م����اركس س���وى
.حالة خاصة من حالت الديالك�تيك
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ي����رى ليني����ن، و ه����و ف����ي ذل����ك يثم����ن عالي����ا ملحظ����ة
بس��ط

أ
ي��ة جمل��ة م��ن ا

أ
خ��ذنا ا

أ
ن��ه ل��و ا

أ
هيج��ل العبقري��ة، ا

وراق الش��جرة خض��راء، ج��ان
أ
الجم��ل العادي��ة، مث��ال ا

مثل�ة... ه�و إنس�ان، مي�دور ه�و كل�ب 
أ
، إن ف�ي ه�ذه ال

.البس�����يطة يوج�����د ال�����ديالك�تيك، فالخ�����اص ه�����و ع�����ام
ض���داد 

أ
إن). فالخ���اص ه���و ض���د الع���ام(فهن���اك وح���دة ا

الخاص ل يوجد إل في ظ�ل ه�ذا الرتب�اط الم�ؤدي إل�ى
و الع����ام ل يوج����د إل ف����ي الخ����اص ع����ن طري����ق. الع����ام

خرى ع��ام. الخ��اص
أ
و ب��ا

أ
ك��ل. فك��ل خ��اص ه��و بطريق��ة ا

و ج���وهر(ع���ام ه���و 
أ
و ج���انب ا

أ
و. م���ن الخ���اص) جزيء ا

شياء الخاصة إل على وج��ه
أ
كل عام ل يشمل جميع ال

لف ال����درجات. التقري����ب
خ
و ك����ل خ����اص يرتب����ط ع����بر ا

خ��رى 
أ
ش��ياء،(النتقالي��ة بعناص��ر خاص��ة م��ن طبيع��ة ا

أ
ا

، و هن����ا يق����ول ليني����ن، توج����د)ظ����اهرات، تف����اعلت
ي عناص���ر العلق���ة

أ
عناص���ر و ب���ذور مفه���وم الض���رورة، ا

و هن�����ا يوج�����د العرض�����ي و. الموض�����وعية ف�����ي الطبيع�����ة
الض��روري، و الظ��اهرة و الج��وهر، فحينم��ا نق��ول مي��رو
و ه���ذه ورق���ة ش���جرة، فإنن���ا يق���ول ليني���ن ننب���ذ

أ
كل���ب ا

ش�ياء العرض�ية، و
أ
جملة من الممي�زات بوص�فها م�ن ال

ح�دهما
أ
نفصل الجوهري عن ما هو طارئ، و نعارض ا

خر
خ
ن ال��ديالك�تيك ب��وجه ع��ام. ب��ال

أ
هك��ذا بي��ن ليني��ن ا

إن ال��ديالك�تيك. ه��و م���ن طبيع���ة ك��ل معرف���ة إنس��انية
و) عن�د هيج�ل(حسب لينين هو حق�ا نظري�ة المعرف�ة 

.عند الماركسية

طروحة الخامسة) ه
أ
المثالية بين الديالككتيك المادي: ال

 و المادية الميتافيزيقية

عن����د ليني����ن ف����إن ال����ديالك�تيك بوص����فه معرف����ة حي����ة،
ش��كال و

أ
متع��ددة الج��وانب، م��ع م��ا ل ح��د ل��ه م��ن ال

ج�ل مقارب�ة الواق�ع، له�ي ذات محت�وى
أ
ل�وان، م�ن ا

أ
ال

ف�����ائق الغن�����ى مقارن�����ة بالمادي�����ة الميتافيزيقي�����ة، ال�����تي
نه�ا ليس�ت

أ
ن مصيبتها الك�برى، ا

أ
يقول عنها لينين ، ا

هل لتط���بيق ال��ديالك�تيك عل���ى نظري���ة النعك���اس، و
أ
ا

فالمثالية الفلسفية م�ن. على مجرى المعرفة و تطورها
و الميتافيزيقي���ة، ليس���ت

أ
وجه���ة نظ���ر المادي���ة الفظ���ة ا

م�����ا بالنس�����بة للمادي�����ة
أ
س�����وى ض�����ربا م�����ن الحماق�����ة، ا

الديالك�تيكية، فهي تطوير وحيد الجانب، مب�الغ في�ه
لح�������دى المي�������زات الص�������غيرة ف�������ي)  انتف�������اخ، نف�������خ(

ح�د وجوهه�ا، نح�و مطل�ق
أ
حد جوانبه�ا، ل

أ
المعرفة، ل

. مفصول عن المادة، عن الطبيعة، بله مؤله

إن المثالي���ة ه���ي: "و ف���ي اس���تدراك ل���ه، يق���ول ليني���ن
و. ض���رب م���ن الظلمي���ة الكليريكي���ة، و ه���ذا ص���حيح

ب���الحري، و فض���ل ع���ن(لك���ن المثالي���ة الفلس���فية ه���ي 

ول                                                                                                                                              
أ
7 / 4حول قانون التناقض �� الجزء ال

ن وحدة  
أككك
ضداد مشروطكككة، مؤقتكككة، (.........) ا

أ
ال

ضداد التككككي ينفككككي بعضهككككا . نسككككبية
أ
ن صككككراع ال اإكككك

البعككض، هككو مطلككق، كمككا هككو عليككه التطور، كمككا 
". هي عليه الحركة
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س���بيل ي���ؤدي إل���ى الظلمي���ة الكليريكي���ة ع���بر) ذل���ك
ح���������د

أ
)الديالك�تيكي���������ة( مظ���������اهر معرف���������ة النس���������ان  ا

". اللمتناهية التعقيد

و( و يض�يف ليني�ن ق�ائل، إن معرف�ة النس�ان ليس�ت 
خطا مستقيما، إنما هي خط منح�ن،) بالتالي ل تتبع

يقترب اقترابا ل حد له من سلسلة من الحلق�ات، م�ن
ي قطع��ة، قس��م، ج��زء. خ��ط لول��بي

أ
و يمك��ن تحوي�ل ا

تح�����ويله بش�����كل وحي�����د(م�����ن ه�����ذا الخ�����ط المنحن�����ي 
إل�ى خ�ط مس�تقل، كام�ل، مس�تقيم، ي�ؤدي) الج�انب

شجار تحول دون رؤية الغابة(
أ
حين��ذاك) إذا كانت ال

حي����ث(إل����ى المس����تنقع، إل����ى الظلمي����ة الكليريكي����ة 

إنه����ا). تتبث����ه المص����لحة الطبقي����ة للطبق����ات الس����ائدة
حادي���ة الج���انب و تس���ير ف���ي خ���ط مس���تقيم،

أ
طريق���ة ا

متخشبة و متكلسة، ذاتوية، و عمى ذات�ي، تل�ك ه�ي
الج����ذور العرفاني����ة للمثالي����ة، و يق����دم ليني����ن تش����بيها

إنه�ا زه�رة عقيم�ة،: "رائع�ا للمثالي�ة، حي�ن يق�ول عنه�ا
ذل��ك ل ج��دال في��ه، و لكنه��ا تنب��ث عل��ى ش��جرة حي��ة
ه����ي ش����جرة المعرف����ة النس����انية الحقيقي����ة، الش����ديدة
الحيوي�������ة، المثم�������رة، القوي�������ة، الكلي�������ة الج�������بروت،

".الموضوعية، المطلقة

"في التناقض"ماو و كراسة ) 2

شياء[ 
أ
صلي، هو دراسة التناقض في صميم جوهر ال

أ
ن الديالككتيك، بمعناه ال ] اإ

أ
الديالككتيك هو دراسة التناقض"معنى )  ا

شياء
أ
". في جوهر ال

ن الك�ون م�ادة ف�ي
أ
ين�ا ف�ي مقال�ة س�ابقة، ا

أ
ن را

أ
س�بق وا

ول������ذلك. حال������ة حرك������ة، مرتبط������ة بالزم������ان والمك������ان
فالتغييرال��ديالك�تيكي والحرك��ة الديالك�تيكي��ة يلخص��ها

لش�يء يبق�ى حي�ث ه�و، ول ش�يء يظ�ل عل�ى: "مقول�ة 
ش�ياء وتسلس�لها". ما هو

أ
طوار في حركة ال

أ
إن توالي ال

ش������ياء ه������ي عب������ارة ع������ن
أ
ن ك������ل ال

أ
ال������داخلي، يعن������ي ا

ن ال���ديالك�تيك ه���و تع���بير ع���ن حرك���ة
أ
س���يرورة، كم���ا ا

ش���ياء، وبطبيع���ة الح���ال
أ
ودينامي���ة ذاتي���ة لس���يرورة ال

.فك����ل الس����يرورات ت����ترابط فيم����ا بينه����ا ترابط����ا ش����امل

عن الدينامية الذاتية الخاص�ة بش�يء وحينما نتحدث 
م����ا، فنح����ن نتكل����م ع����ن مح����رك تطوره����ا، وكم����ا ق����ال
ليني��ن فلي��س ال��ديالك�تيك س��وى دراس��ة التن��اقض ف��ي

ي بالعودة إلى ديناميتها الذاتية
أ
شياء، ا

أ
.جوهر ال

شياء؟
أ
فما هي الدينامية الذاتية لل

ض���داد ال���تي تش���كل
أ
إنه���ا ببس���اطة الص���راع ووح���دة ال

وال��ديالك�تيك ينطل��ق م��ن. مص��در الحرك��ة ف��ي الش��يء
ن مص�����در

أ
المض�����مون ال�����داخلي للش�����يء، بم�����ا يعن�����ي ا

ن التناقض��ات
أ
الحرك��ة للش��يء داخل��ي، ويعن��ي ه��ذا، ا
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ش���ياء ه���ي مص���در حرك�ته����ا، وحينم���ا
أ
الداخلي���ة ف����ي ال

ن�ه
أ
ن التناقض هو مصدر الحركة، نعني بذلك ا

أ
نقول ا

ثيراته����������ا
أ
م����������ا الترابط����������ات، وتا

أ
ساس����������ي، ا

أ
س����������ببها ال

س�������باب ثانوي�������ة، ول�������ذلك يق�������ول
أ
المختلف��������������ة،فهي ا

ن العام���ل ال���داخلي ف���ي الش���يء، ه���و
أ
الماركس���يون، ا

وب�دون. قاعدة التغيي�ر، والعام�ل الخ�ارجي ه�و ش�رطه
ه�����ذه النظ������رة ل يمك�����ن تفس������ير وج�����ود الكي������ف، ول

خر
خ
.تفسير النتقال من كيف إلى ا

إن العوام���������ل الخارجي���������ة، تس���������بب فق���������ط الحرك���������ة
ن ما يحصل هو

أ
ي ا

أ
شياء والظواهر، ا

أ
الميكانيكية لل

ن
أ
مج�����رد تغيي�����ر ف�����ي الحج�����م والك�����م، ونح�����ن نعل�����م ا

التب��دلت الكمي��ة ه��ي ش��كل ارتق��ائي ت��دريجي، ولك��ن
ف���ي ظ���ل الس���تمرارية، بينم���ا التب���دلت الكيفي���ة ه���ي
و نقلت نوعي�ة، مم�ا

أ
ش�كل ث�وري، تط�ور ع�بر قف�زات ا

يولد انقطاعا في سيرورة التطور، بحيث يتم النتقال
.من نوعية قديمة إلى نوعية جديدة

قانون التناقض كنقطة انطلق لفهم الديالككتيك)  ب

لق�����د جع�����ل ليني�����ن م�����ن ق�����انون التن�����اقض، الق�����انون
ساس����ي لل����ديالك�تيك الم����ادي، وق����د ط����الب ليني����ن

أ
ال

بإنج��از برنام��ج لتط��وير ن��واة ال��ديالك�تيك، م��ن خلل
ساس�����������ية

أ
الواح�����������د ينش�����������طر إل�����������ى: "موض�����������وعته ال

نجز البرنام��ج".اثني��ن
أ
وعل��ى خط��ى ليني��ن س��ار م��او، ف��ا

ال���ذي ح���دده ليني���ن، وب���ذلك سيش���كل ه���ذا التط���ور

ال��تركيب الفلس��في للث��ورة الماركس��ية ل اللينيني��ة ض��د
.الدوغمائية والتحريفية

ض����داد ض����من ق����ام م����او تس����ي تون����غ 
أ
ببل����ورة وح����دة ال

طروحات ديالك�تيكية اساسية و هي
أ
:خمسة ا

ولى* 
أ
طروحة ال

أ
.كل واقع هو سيرورة: ال

طروحة الثانية* 
أ
. كل سيرورة هي عبارة عن نظام من التناقضات: ال

طروحة الثالثة*
أ
و نظام للتناقضات هناك تناقض يكون رئيسيا: ال

أ
.في كل سيرورة ا

طروحكة الرابعكة* 
أ
حككد طرفككي التنكاقض تككون لكه: ال

أ
ن ا

أ
ككل تنكاقض هكو غيكر متسكاوق، متماثككل، بمكا يعنكي ا

.السيطرة داخل الحركة الشمولية للتناقض نفسه، ويطلق على هذا الطرف، الطرف الرئيسي للتناقض
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طروحككة الخامسككة* 
أ
هنككاك تناقضككات مككن نككوع مختلككف، وحلهككا متعلككق بسككيرورات مختلفككة، مككن هنككا: ال

.التفريق بين التناقضات العدائية وغير العدائية

عل����ى قاع����دة ه����ذا التوظي����ف لق����انون التن����اقض ض����من
طروح���ات، تط���ورت المنهجي���ة الديالك�تيكي���ة

أ
خم���س ا

في مواجهة الدوغمائي�ة والتحريفي�ة، وت�م عل�ى ي�د م�او
و م����ا س����مي

أ
تس����ي تون����غ اك�تش����اف نظري����ة الخطي����ن، ا

بص�������راع الخطي��������ن ك�ق��������انون لفه��������م تط��������ور الظ��������واهر
كم�ا. السياس�ية داخ�ل الح�زب والدول�ة عل�ى ح�د س�واء

ن تط�ور ه��ذه المنهجي��ة الديالك�تيكي��ة، س��مح بجع�ل
أ
ا

)ولي��س تط��وير ق��وى النت��اج(مفه��وم الص��راع الطبق��ي 
ف����ي قل����ب الخ����ط الث����وري، مم����ا س����مح بتط����وير الفه����م
الص�������حيح للص�������راع الطبق�������ي، ف�������ي ظ�������ل دك�تاتوري�������ة

البروليتاري�������ا، فليس�������ت الوح�������دة الوض�������عية للبني�������ة
التحتية، بل انشطار البنية الفوقي�ة والح�زب ك�ذلك،

الطري�ق البروليت�اري: مما سمح ببلورة نظرية الخط�ان
و الطري�ق البورج�وازي، وف�ي ه�ذا الس�ياق تبل�ور فك�ر

أ
ا

ي
أ
ماوتس�����ي تون�����غ ك�تي�����ار مض�����اد، كعم�����ل تقس�����يم، ا

 وح��دة الض��دين، تمام��ا كم��ا فع��ل م��ن
أ
اس��تعمال مب��دا

قبل�����ه ليني�����ن م�����ع فرس�����ان الش�����تراكية الديموقراطي�����ة
،والش�������وفينية، وب�������ذلك ك�������ان فك�������ره ث�������ائرا بامتي�������از

جل الثورة
أ
.ديالك�تيكي، فكر للثورة ومن ا
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