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حول قانون التناقض 
الجزء الثاني

علي محمود

II  1" ف التناقض"نظرية التناقض ف فكر ماو تسي تونغ من خلل كراسة ـــ

ن المادية الجدلية تتميز بمجموعة م�ن الق�وانين
أ
رغم ا

ن��ه عن��دما
أ
ال��تي تحك��م مس��ار تط��ور الم��ادة والفك��ر، إل ا

همها يقفز إلى الذهن مباش��رة ق��انون
أ
يقوم البحث عن ا

ن���ه
أ
وح���دة الض���دين ال���ذي يق���ول عن���ه م���او تس���ي تون���غ ا

ول ف����ي ال����دياليك�تيك الم����ادي،
أ
ساس����ي ال

أ
الق����انون ال

ملخ���ص" ويعتم���د م���او ف���ي ذل���ك عل���ى قول���ة ليني���ن ف���ي
تاري������خ"م������ن " فلس������فة مدرس������ة اليليي������ن" "مبح�������ث
،"ال��دفاتر الفلس��فية"لهيج��ل، الم��دون ف��ي " الفلس��فة

. لينين

ص��لي، ه��و:"يق��ول ليني��ن 
أ
إن ال��ديالك�تيك، بمعن��اه ال

شياء
أ
."دراسة التناقض في صميم جوهر ال

لة ال���ديالك�تيك"كم���ا يق���ول ف���ي مق���اله 
أ
ن" : "ف���ي مس���ا

أ
ا

جزائ������ه
أ
انقس������ام ش������يء واح������د إل������ى ش������طرين و إدراك ا

ملخ���ص"و ف����ي ". المتناقض���ة ه���و ج���وهر ال���ديالك�تيك

يمك��ن تلخي��ص:"لهيج��ل يق��ول ك��ذلك " عل��م المنط��ق
نه نظري����ة وح����دة الض����دين،

أ
ال����ديالك�تيك وتعريف����ه ب����ا

ن
أ
وب��ذلك نس��تطيع المس��اك بل��ب ال��ديالك�تيك، غي��ر ا

و بالفعل قام م��او تس��ي". هذا يتطلب إيضاحا وتطويرا
تون����غ بإنج����از البرنام����ج ال����ذي ي����ؤدي إل����ى تط����وير ن����واة
ساس��ية

أ
:ال��ديالك�تيك م���ن خلل دراس���ة الموض��وعة ال

خ��ذنا بعي��ن العتب��ار. الواح��د ينش��طر إل��ى اثني��ن
أ
و إذا ا

فك��ار ليني��ن و تط��وير
أ
الس��ياق الت��اريخي الع��ام لظه��ور ا

ن ه���ذا
أ
م���ا وتس���ي تون���غ له���ا، فبالمك���ان الق���ول عل���ى ا

التطور الحاصل عند لينين و ماو، ق��د ش�كل ال�تركيب
الفلس���في للث��ورة الماركس��ية �� اللينيني���ة ض��د التحريفي��ة

و لدراس���ة ه���ذا الق���انون). م���او(و الدوغمائي���ة ) ليني���ن(
تط��رق م��او إل��ى مجموع��ة م��ن القض��ايا الفلس��فية تس��مح
س�اس، وذل�ك

أ
بفهم ال�ديالك�تيك الم�ادي م�ن حي�ث ال

م���ن خلل منهجي���ة ديالك�تيكي���ة فيم���ا يخ���ص الع���رض

تص��حيح الفك��ر المتس��م: ، وللغ��رض نفس��ه "في الممارسة العملية"ك�تب الرفيق ماو تسي تونغ هذا البحث الفلسفي بعد بحثه السابق  �� 1
لقى هذا البحث كمحاض��رة ف��ي الكلي��ة الحربي��ة والسياس��ية المناهض��ة

أ
بالجمود العقائدي الذي كان رائجا في الحزب بشكل خطير، ولقد ا

دخل المؤلف عليه بعض التعديلت والتنقيحات عند ضمه إلى 
أ
ن، وقد ا

آ
" .المؤلفات المختارة لماو تسي تونغ"لليابان في ينا
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م��ن(الذي اتبعه ماو بالنطلق من الع��ام إل��ى الخ��اص 
خلل النظرت�����ان الرئيس�����يتان إل�����ى الع�����الم، عمومي�����ة

واعتم��اد مجموع��ة م��ن المق��ولت تس��مح...) التن��اقض 
خصوص�����ية التن�����اقض،(بتحلي�����ل حرك�����ة تن�����اقض م�����ا 

التن������اقض الرئيس������ي، والط������رف الرئيس������ي للتن������اقض،
، هك��ذا...)الموق���ع الع���دائي والتن���احري ف���ي التن���اقض 

 وح������دة الض������دين ض������من
أ
يق������وم م������او بتوظي������ف مب������دا

ساسية وهي 
أ
طروحات الجدلية ال

أ
: مجموعة من ال

.كل واقع هو بمثابة سيرورة���  1

خ��ر التحلي��ل إل��ى���  2
آ
ك��ل س��يرورة بالمك��ان رده��ا ف��ي ا

.نظام من التناقضات

ض����من ك����ل س����يرورة كنظ����ام للتناقض����ات، هن����اك���  3
.دائما تناقض يكون رئيسيا

بم��ا يعن��ي) متماث��ل(ك��ل تن��اقض ه��و غي��ر متس��اوق ���  4
حد طرف��ي التن��اقض يك��ون مس��يطرا داخ��ل الحرك��ة

أ
ن ا

أ
ا

الش��مولية للتن��اقض نفس��ه، ونعن��ي هن��ا نظري��ة الط��رف
.الرئيسي للتناقض

هن���اك دائم���ا تناقض���ات م���ن ن���وع مختل���ف وحله���ا���  5
مرتب���ط بس���يرورات مختلف���ة، ولب���د هن���ا م���ن التفري���ق

.بين التناقضات العدائية والتناقضات غير العدائية

ف البدء هناك نظرتن للعال: الطروحة الول ـــ  1

اعتم����د م����او ملخ����ص انجل����ز لتاري����خ المعرف����ة البش����رية
القائل بوجود وجهتي نظ�ر ح�ول ق�وانين تط�ور الع�الم

وجه���ة نظ���ر ميتافيزيقي���ة ووجه���ة نظ���ر ديالك�تيكي���ة،: 
وهم����ا نظرت����ان متض����ادتين إل����ى الع����الم، وه����ي نف����س

ك������دها ليني������ن م������ن خلل ق������وله 
أ
إن: "الفك������رة ال������تي ا

ساس���������يتين 
أ
و(وجه���������تي النظ���������ر ال

أ
و الممكن���������تين ؟ ا

أ
ا

:هم���ا ) الرتق���اء(ع���ن التط���ور ) المش���اهدتين تاريخي���ا؟
التط��ور كنقص��ان وازدي��اد، ك�تك��رار، والتط��ور كوح��دة

انقسام الواحد إلى ضدين متعارض��ين ترب��ط(الضدين 

، يعن�����ي ليني�����ن هن�����ا هات�����ان) بينهم�����ا علق�����ة متبادل�����ة
.النظرتان المختلفتان إلى العالم

س��لوب التفكي��ر الميت��افيزيقي، باعتب��اره ج��زءا م��ن
أ
إن ا

النظ���رة المثالي����ة إل���ى الع����الم س����اد لق����رون طويل����ة م����ن
التاري������خ البش������ري ل������م يغ������ب عنه������ا وج������ود لنظ������رات
و ح���تى ف���ي

أ
ديالك�تيكي���ة ف���ي ه���اته الفلس���فة او تل���ك، ا

خرى من الفكر النساني، لكن نش��وء النظ��رة
أ
جناس ا

أ
ا

الديالك�تيكي�����ة المادي�����ة الماركس�����ية إل�����ى الع�����الم، ل�����م
يتحقق إل مع دخ��ول القتص��اد الجتم��اعي ف��ي العدي��د
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س��مالية العالي��ة التط��ور،
أ
وروب��ا مرحل��ة الرا

أ
قط��ار ا

أ
م��ن ا

وبل������وغ الق������وى المنتج������ة والص������راع الطبق������ي والعل������وم
ن

أ
مس�������توى ل�������م يس�������بق ل�������ه مثي�������ل ف�������ي التاري�������خ، ل

صبحت القوة المحركة العظم�ى
أ
البروليتاريا الصناعية ا
وم����ع ه����ذا النش����وء ظه����ر ل����دى. ف����ي التط����ور الت����اريخي

البورجوازي����ة م����ذهب التط����ور المبت����ذل المس����تند إل����ى
مثالي���ة رجعي���ة ص���ريحة وعاري���ة ال���وجه تمام���ا، وذل���ك

ويع�����رف م�����او النظ�����رة. لمقاوم�����ة ال�����ديالك�تيك الم�����ادي
و نظ���رة التط���ور المبت���ذل إل���ى الع���الم،

أ
الميتافيزيقي���ة ا

نه�ا 
أ
النظ�ر إل�ى الع�الم بص�ورة منعزل�ة جام�دة وحي�دة"با

ن جمي����ع. الج����انب
أ
إن دع����اة ه����ذه النظ����رة يعت����برون ا

ش��كالها وفص��ائلها منعزل��ة
أ
ش��ياء ف��ي الع��الم، جمي��ع ا

أ
ال

ب��د، وتابث��ة ل تتب��دل بص��ورة
أ
بعض��ها ع��ن بع��ض إل��ى ال

ن����ه إذا ك����انت هن����اك تب����دلت فإنه����ا ل تعن����ي
أ
زلي����ة، وا

أ
ا

و تغي������ر ف������ي
أ
و نقص������ان ف������ي الكمي������ة ا

أ
س������وى ازدي������اد ا

و النقص����ان وذل����ك
أ
المك����ان، وإن عل����ة ه����ذا الزدي����اد ا

ش���ياء نفس���ها، ب���ل تق���وم
أ
التغي���ر ل تق���وم ف���ي ب���اطن ال

ي بفعل قوى خارجية
أ
".خارجها، ا

س����������مالي"بمث����������ل هك����������ذا منظ����������ور 
أ
فالس����������تغلل الرا

س�������مالية والديولوجي�������ة الفردي�������ة ف�������ي
أ
والمنافس�������ة الرا

س��������مالي، 
أ
ن نج�������دها ف��������ي...المجتم��������ع الرا

أ
، يمك��������ن ا

المجتمع العبودي في الزمن القديم، بل في المجتمع
دن����ى

أ
ب����د دون ا

أ
الب����دائي، ول����ن ت����برح موج����ودة إل����ى ال

".تبديل

س��باب التط��ور الجتم��اعي
أ
وبنف��س المنظ��ور يفس��رون ا

بالعوام��ل الخارج��ة ع��ن المجتم��ع، كالبيئ��ة الجغرافي��ة
وينكرون النظري��ة ال��تي يق��دمها ال�ديالك�تيك...والمناخ 

ن التناقض����ات الكامن����ة ف����ي ب����اطن
أ
الم����ادي القائل����ة ب����ا

شياء هي التي تسبب تطورها
أ
.ال

وعل��ى النقي��ض م��ن النظ��رة الميتافيزيقي��ة إل��ى الع��الم،
يع���رف م����او النظ����رة الديالك�تيكي����ة إل����ى الع����الم بكونه����ا

ت����دعو إل����ى دراس����ة تط����ور الش����يء م����ن ب����اطنه، وم����ن"
ن����ه

أ
خ����رى، وذل����ك بمعن����ى ا

أ
ش����ياء ال

أ
حي����ث ص����لته بال

ن�����ه حرك�ت������ه
أ
ينبغ�����ي النظ�����ر إل�����ى تط�����ور الش�����يء عل�����ى ا

ن ك��ل ش��يء يرتب��ط ف��ي حرك�ت��ه
أ
الباطني��ة والحتمي��ة، وا

خ�����رى ال�����تي تحي�����ط ب�����ه، ويتب�����ادل معه�����ا
أ
ش�����ياء ال

أ
بال

ساس�ية ف�ي تط�ور الش�يء إنم�ا تكم�ن
أ
ثير، فالعلة ال

أ
التا

ف����ي ب����اطنه لخ����ارجه، ف����ي تناقض����ه الب����اطني، و ه����ذا
ش��ياء وه��و ال��ذي

أ
التن��اقض الب��اطني موج��ود ف��ي ك��ل ال

إن ه�ذا التن�اقض الك��امن. يبعث فيها الحرك��ة والتط��ور
م�ا الص�لة

أ
ساسية في تطوره�ا، ا

أ
شياء هو العلة ال

أ
في ال

خ���ر فه���ي عل���ة
آ
ثير المتب���ادل بي���ن ش���يء وا

أ
القائم���ة والت���ا

وهك���ذا ف���إن ال���ديالك�تيك الم���ادي ق���د دح���ض. ثانوي���ة
س����باب الخارجي����ة او نظري����ة

أ
بص����ورة قاطع����ة نظري����ة ال

نص������ار المادي������ة
أ
الق������وة الدافع������ة، ال������تي ين������ادي به������ا ا

الميكانيكي����ة الميتافيزيقي����ة وم����ذهب التطورالمبت����ذل
س����باب الخارجي����ة. الميت����افيزيقي

أ
ن ال

أ
وم����ن الواض����ح ا

ن ت��ؤدي إل إل��ى حرك��ة ميكانيكي��ة،
أ
الص��رفة ل يمك��ن ا

ي إلى تغيرات في الحجم والكمية، لكنها ل تستطيع
أ
ا
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شياء نوعيا ذل��ك الختلف،
أ
ن تفسر لماذا تختلف ال

أ
ا

ال����ذي ل يمك����ن حص����ره، ولم����اذا يتح����ول الش����يء م����ن
خرى

أ
.نوعية إلى ا

ن الحرك���ة الميكانيكي���ة الناتج����ة ع����ن الق���وى
أ
والواق���ع ا

خرى بواسطة التناقض الق��ائم
أ
الخارجية تتحقق هي ال

شياء
أ
وكذلك فإن النمو البسيط للنبات�ات. في باطن ال

والحيوانات وتطورها الكمي ناتجة بصورة رئيس��ية ع��ن
وينطب������ق نف������س الش������يء عل������ى. تناقض������اتها الباطني������ة 

المجتم�����ع، ف�����إن تط�����وره مش����روط، بص����ورة رئيس����ية،
سباب الباطنية ل الخارجية

أ
" .بال

م�ن وجه��ة النظ�ر الدياليك�تيكي�ة المادي�ة،: "يقول م�او
 ف��ي الطبيع��ة بص��ورة رئيس��ية ع��ن

أ
ف��إن التب��دلت تنش��ا

وتغي���رات المجتم���ع. تط���ور التناقض���ات الكامن���ة فيه���ا 
ساس إلى تطور التناقضات الباطنية فيه،

أ
ترجع في ال

وهي التناقض بي�ن الق��وى المنتج��ة وعلق��ات النت��اج،
والتن�����اقض بي�����ن الطبق�����ات، والتن�����اقض بي�����ن الق�����ديم

والجدي��������د،وتطور ه����ذه التناقض����ات ه����و ال����ذي ي����دفع
م����ام، ي����دفع المجتم����ع الجدي����د لك����ي

أ
المجتم����ع إل����ى ال

فه���������ل يس���������تبعد. يقض���������ي عل���������ى المجتم���������ع الق���������ديم
س���������باب الخارجي���������ة؟ كل،

أ
ال���������ديالك�تيك الم���������ادي ال

سباب الخارجية ه��ي
أ
ن ال

أ
فالديالك�تيك المادي يعتبر ا

س�������اس
أ
س�������باب الباطني�������ة ه�������ي ا

أ
عام�������ل التب�������دل، وال

س����باب الخارجي����ة تفع����ل فعله����ا ع����ن
أ
ن ال

أ
التب����دل، وا

سباب الباطنية 
أ
".طريق ال

إن ه������ذه النظ������رة الديالك�تيكي������ة إل������ى الع������الم تعل������م"
النس��ان بص��ورة رئيس��ية كي��ف يلح��ظ ويحل��ل بص��ورة
ش��ياء، وكي��ف

أ
ص��حيحة حرك��ة التن��اقض ف��ي مختل��ف ال

ساس ه�ذا التحلي�ل حل�ول للتناقض�ات 
أ
.يستنبط على ا

ش���ياء فهم���ا
أ
ول���ذلك ف���إن فه���م ق���انون التن���اقض ف���ي ال

همية بالنسبة إلينا
أ
مر بالغ ال

أ
".محددا هو ا

 

عمومية التناقض: الطروحة الثانية ـــ  2

طروح�����ة ق�����ائل 
أ
إن: "يع�����رف م�����او تس�����ي تون�����غ ه�����ذه ال

.عمومية التناقض وصفته المطلق�ة ذات معن�ى م�زدوج
ول توج������د التناقض������ات ف������ي عملي������ة تط������ور جمي������ع

أ
ف������ا

شياء، وثانيا توج�د حرك�ة التن�اقض ف�ي عملي�ة تط�ور
أ
ال

ويعتمد ماو تسي" . كل شيء منذ البداية حتى النهاية

تون������غ مجموع������ة م������ن المقتطف������ات لمؤسس������ي الفك������ر
إن الحرك����ة: " الماركس����ي – اللينين����ي، ف����انجلز يق����ول 

". نفسها هي التناقض
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نه 
أ
اع���تراف"ويع���رف ليني���ن ق���انون وح���دة الض���دين ب���ا

بالتجاه����������ات المتناقض����������ة المتعارض����������ة) اك�تش����������اف(
بم�ا(المس��تقلة ع��ن بعض��ها ف��ي جمي�ع ظ�واهر الطبيع��ة 

".وعملياتها) فيها الفكر والمجتمع

راء ص��حيحة كم��ا يق��ول م��او؟ 
آ
ج��ل، إنه��ا"ه��ل ه��ذه ال

أ
ا

إن العتم������اد المتب������ادل بي������ن طرف������ي ك������ل. ص������حيحة
تن���اقض ف���ي ك���ل ش���يء معي���ن والص���راع بينهم���ا يق���رران

م���ام
أ
فلي���س. حي���اة ذل��ك الش���يء وي���دفعان تط���وره إل���ى ا

ثم��ة ش��يء لي��س ب��ه تن��اقض، ول��ول التن��اقض لم��ا وج��د
".شيء

ن 
أ
كي����د عل����ى ا

أ
ق����وال بالتا

أ
:ويتب����ث م����او ص����حة ه����ذه ال

العتم���اد المتب���ادل بي���ن ك���ل طرف���ي تن���اقض ف���ي ك���ل"
ش�����يء معي�����ن، والص�����راع بينهم�����ا يق�����رران حي�����اة ذل�����ك

م��ام 
أ
فلي��س تم��ة ش��يء. الش��يء وي��دفعان تط��وره إل��ى ال

".ليس به تناقض، ولول التناقض لما وجد شيء

وضح انجلز عمومي��ة التن��اقض بالعب�ارات التالي��ة 
أ
:لقد ا

إذا ك���ان التغي���ر الميك���انيكي البس���يط لش���يء م���ا م���ن"
خ��ر ينط��وي عل��ى تن��اقض، ف��إن ذل��ك ينطب��ق

آ
مك��ان ل

على لحركة المادة، وبخاص��ة
أ
شكال ال

أ
حرى على ال

أ
بال

إن الحي����اة تعن����ي... عل����ى الحي����اة العض����وية وتطوره����ا 
إن الش���يء الح���ي هوه���و،: بالتحدي���د وقب���ل ك��ل ش���يء 

خ�ر
آ
في كل لحظ��ة ذات�ه ولكن��ه ف�ي نف�س ال��وقت ش�يء ا

يضا
أ
شياء والعملي��ات. ا

أ
يضا تناقض قائم في ال

أ
الحياة ا

 ويح����ل نفس����ه باس����تمرار، وحالم����ا
أ
ذاته����ا، وه����و ينش����ا

يض�����ا ويح�����ل
أ
يتوق�����ف ه����ذا التن�����اقض تتوق�����ف الحي�����اة ا

نن���ا ل نس���تطيع ف���ي مج���ال. الم���وت
أ
ين���ا ك���ذلك ا

أ
ولق���د را

ن نتجن���ب التناقض���ات
أ
يض���ا ا

أ
ن التن���اقض. التفكي���ر ا

أ
وا

مثل بي��ن ق���درة النس���ان الكامن���ة في���ه ل متناهي���ة عل���ى
المعرف��ة، وبي��ن وجوده��ا الفعل��ي ف��ي البش��راللذين ه��م
مح����ددون خارجي����ا ويملك����ون معرف����ة مح����دودة، ه����ذا

بالنس���بة- التن���اقض يج���د حل���ه ف���ي تع���اقب ل متن���اهي
جي�ال، ف�ي التق�دم

أ
قل في الواقع – من ال

أ
إلينا على ال

".الذي ل نهاية له

ول،" ض��د دوهرين��غ"يق��ول انجل��ز ف��ي ك�ت��ابه 
أ
الب��اب ال

إن"، "الكمي�ة والنوعي�ة: الديالك�تيك  : "12المبحث 
ساس�������ية للرياض�������يات العلي�������ا ه�������و

أ
ح�������د المب�������ادئ ال

أ
ا

..." التناقض 

...".لكن حتى الرياضيات الدنيا تمتلئ بالتناقضات "

م��������ا ليني��������ن ف��������ي مق��������الته الش��������هيرة 
أ
لة: "ا

أ
ف��������ي مس��������ا

وض�����ح عمومي�����ة التن�����اقض ع�����بر" ال�����ديالك�تيك
أ
، لق�����د ا

مثل�������ة 
أ
،- و: + ف�������ي الرياض�������يات : "مجموع�������ة م�������ن ال

الفع������ل ورد: التفاض������ل والتكام������ل، ف������ي الميكانيك������ا 
الموجب���ة والس���البة،: الكهرب���اء: الفع���ل، ف���ي الفيزي���اء 

اتح����اد ال����ذرات وتفككه����ا، ف����ي العل����وم: ف����ي الكيمي����اء 
".الصراع الطبقي : الجتماعية 

مثل����ة م����ن العل�����م الحرب����ي ق����ائل 
أ
إن: "ويض����يف م����او ا

الهج����وم وال����دفاع ف����ي الح����رب، التق����دم والنس����حاب،
ول يمك���ن. النص���ر والهزيم���ة، كله���ا مظ���اهر متناقض���ة

ن يبق���ى ب���دون نقيض���ه
أ
ح���د منه���ا ا

أ
وه���ذان الجانب���ان. ل

متص���ارعان ومتح���دان ف���ي وق���ت واح���د يؤلف���ان ب���ذلك
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الوحدة الكلية للحرب، ويدفعان الحرب إلى التط��ور،
ويحلن مش���كلتها، وينبغ���ي النظ���ر إل���ى ك���ل اختلف
ن������ه انعك������اس لتن������اقض

أ
ف������ي مف������اهيم النس������ان عل������ى ا

إن التناقض����ات الموض����وعية تنعك����س ف����ي. موض����وعي
التفكي��������ر ال��������ذاتي، وتش��������كل حرك��������ة التن��������اقض ف��������ي
المف���اهيم، وت���دفع التفكي���ر نح���و التط���ور وتح���ل دون

.انقطاع المشاكل التي تقوم في فكر النسان

فك��ار المختلف��ة والص��راع بينه��ا ف��ي ص��فوف
أ
إن تض��اد ال

 على الدوام، وهو انعكاس داخل الح��زب
أ
الحزب ينشا

بالتناقض���ات بي���ن الطبق���ات والتناقض���ات بي���ن الق���ديم
ن حي������اة الح������زب. والجدي������د ف������ي المجتم������ع

أ
ول ش�����ك ا

س��������تتوقف إذا خل م��������ن التناقض��������ات وم��������ن الص��������راع
جل حل هذه التناقضات

أ
.الديولوجي من ا

ن التن���اقض يوج���د بص���ورة ش���املة
أ
وهك���ذا فق���د اتض���ح ا

ش��كال
أ
و ف��ي ال

أ
ش��كال البس��يطة للحرك���ة ا

أ
س��واء ف���ي ال

و ف��ي الظ��واهر
أ
المعقدة لها، ف��ي الظ��واهر الموض��وعية ا

نه يوجد في جميع العمليات
أ
".الفكرية، وا

إن التن��اقض ش��يء ع��ام مطل��ق، موج��ود: "يق��ول م��او 
ش����ياء، ويتخل����ل جمي����ع

أ
ف����ي جمي����ع عملي����ات تط����ور ال

ن" . العملي��ات م��ن البداي��ة ح��تى النهاي��ة
أ
وي��رى م��او، ا

ن ماركس قد قدم ف��ي ك�ت��ابه 
أ
شار إلى ا

أ
س"لينين قد ا

أ
را

تحليل نموذجي���ا لحرك���ة التن���اقض ال���تي تج���ري" الم���ال
ش��ياء م��ن البداي��ة ح��تى النهاي��ة

أ
.خلل عملي��ة تط��ور ال

ن تطب��ق ف���ي دراس���ة
أ
وه��ذه ه���ي الطريق���ة ال���تي ينبغ���ي ا

ولق����د طبقه����ا ليني����ن نفس����ه. عملي����ة تط����ور ك����ل ش����يء
".بصورة صحيحة، والتزم بها في جميع ك�تاباته

ول م��ا حلل��ه م��اركس، ف��ي ك�ت��ابه "
أ
س الم��ال"إن ا

أ
،"را

بسط علقة في المجتم�ع البورج�وازي 
أ
،)الس�لعي(هو ا

ك�ثر م������ن
أ
لوف������ة عادي������ة ا

أ
ساس������ية ما

أ
علق������ة اعتيادي������ة ا

ل وه��ي تب��ادل
أ
غيره��ا، علق��ة تح��دث ملي��ارات الم��رات ا

ف���ي ه���ذه(وف���ي ه���ذه الظ���اهرة البس���يطة ج���دا . الس���لع
، كش����ف التحلي����ل)للمجتم����ع البورج����وازي" الخلي����ة"

و ب��ذور جمي��ع تناقض��ات(جمي��ع تناقض��ات 
أ
المجتم��ع) ا

ن الع��رض اللح��ق ي��بين لن��ا تط��ور . الح��ديث
أ
النم��و(وا

ه������ذه التناقض������ات وه������ذا) والحرك������ة عل������ى ح������د س������واء
جزائ��ه المختلف��ة، من��ذ

أ
المجتم��ع ف��ي المجم��وع الع��ام ل

".بدايته حتى نهايته 

ن تك�����ون: "ويس�����تطرد ليني�����ن ق�����ائل 
أ
وهك�����ذا ينبغ�����ي ا

".للديالك�تيك بصورة عامة) والدراسة(طريقة العرض 

ن��ه ينبغ��ي عل��ى الش��يوعيين
أ
وم��ن ه��ذا يس��تخلص م��او ا

ن يتقن�����وا ه�����ذه الطريق�����ة، وعندئ�����ذ فق�����ط
أ
الص�����ينيين ا

يس����تطيعون تحلي���ل تاري���خ الث���ورة الص���ينية وظروفه����ا
فاقه�����ا ف�����ي ال�����وقت

آ
الراهن�����ة تحليل ص�����حيحا وتحدي�����د ا

.نفسه
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خاصية التناقض: الطروحة الثالثة ـــ  3

بع���د الح���ديث ع���ن عمومي���ة التن���اقض ال���تي تؤك���د عل���ى
ش����ياء م����ن

أ
وج����وده الع����ام ف����ي عملي����ة تط����ور جمي����ع ال

البداي������ة للنهاي������ة، يتط������رق ماوتس������ي تون������غ لخاص������ية
ن 

أ
للتن�����اقض ف�����ي ك����ل ش����كل م����ن"التن�����اقض مؤك����دا ا

ش���كال حرك���ة الم���ادة ص���فته الخاص���ة
أ
ن "ا

أ
معرف���ة"، وا

ش���كال حرك���ة الم���ادة،
أ
البش���ر للم���ادة ه���ي معرفته���م با

ن��ه لي��س ف��ي الع��الم م�ن ش�يء س�وى الم�ادة ف��ي حال��ة
أ
ل

ن تتخ������ذ ش������كل م������ن
أ
حرك������ة، وحرك������ة الم������ادة لب������د ا

خ��ذ بعي��ن العتب��ار،
أ
ن نا

أ
ش��كال المعين��ة، وينبغ��ي ا

أ
ال

ش��كال حرك��ة الم��ادة،
أ
عن��دما نتفح��ص ك��ل ش��كل م��ن ا

ش��كال
أ
الس��مات ال��تي يش��ترك فيه��ا ه��ذا الش��كل م��ع ال

خ��رى للحرك��ة 
أ
عظ��م ه��و وج��وب. ال

أ
همي��ة ا

أ
لك��ن م��ا ل��ه ا

ش�كال
أ
ملحظ��ة الس��مة الخاص��ة للش�كل المعي��ن م�ن ا

حركة المادة، وملحظة هذه السمة الخاصة ه�ي ال��تي
ي ملحظ��������ة

أ
ش��������ياء، ا

أ
س��������اس معرفتن��������ا بال

أ
تش��������كل ا

ش��������كال
أ
الختلف الج��������وهري ال��������ذي بين��������ه وبي��������ن ال

خ��رى
أ
ش��ياء. ال

أ
ن نمي��ز بي��ن ال

أ
وبه��ذا وح��ده نس��تطيع ا

ش��كال الحرك��ة يحت��وي. المختلف��ة
أ
إن ك��ل ش��كل م��ن ا

وه��ذا التن��اقض الخ��اص. في ذاته على تناقض��ه الخ��اص
ش��ياء

أ
يشكل الجوهر الخاص الذي يميز الش��يء ع��ن ال

خرى
أ
" . ال

إن الج����وهر الخ�����اص ال����ذي يحمل����ه ك����ل ش����كل م����ن"
ش��كال حرك��ة الم��ادة يتح��دد بالتن��اقض الخ��اص ال��ذي

أ
ا

وينطب��ق ه��ذا ل عل��ى الطبيع��ة. يتمي��ز ب��ه ذل��ك الش��كل
وح����دها، ب����ل ينطب����ق ك����ذلك عل����ى ظ����واهر المجتم����ع

ش��كال المجتم��ع، وك�ل. والتفكير
أ
فإن كل ش�كل م��ن ا

س����اليب التفكي����ر، ل����ه تناقض����ه الخ����اص
أ
س����لوب م����ن ا

أ
ا

وإن تص�����نيف الدراس�����ات العلمي�����ة. وج�����وهره الخ�����اص
س������اس التناقض������ات

أ
المختلف������ة يق������وم بالض������بط عل������ى ا

".الخاصة القائمة في كل فرع من فروع العلم

ويتق����دم ماوتس����ي تون����غ بع����رض ه����ام م����ن خلل رب����ط
ق��انون التن��اقض بالنظري��ة المادي��ة الجدلي��ة للمعرف��ة،
مق������دما منهج������ا رائع������ا للدراس������ة والتحلي������ل والتفكي������ر

ننا 
أ
إذا لم"الجدلي، فعند ماوتسي تونغ من الطبيعي ا

ن نك�تش�����ف
أ
نع�����رف عمومي�����ة التن�����اقض، ل نس�����تطيع ا

ش�����ياء
أ
س�����س العام�����ة لحرك�����ة ال

أ
و ال

أ
س�����باب العام�����ة ا

أ
ال

وتطورها، ولكننا إذا لم ن��درس خاص��ية التن��اقض فل��ن
ن نح���دد الج���وهر الخ���اص ال��ذي يمي��ز ش���يئ

أ
نس���تطيع ا

ن نك�تش�����ف
أ
خ�����رى، ول�����ن نس�����تطيع ا

أ
ش�����ياء ال

أ
ع�����ن ال

و
أ
ش��ياء ا

أ
سس الخاصة لحرك��ة ال

أ
و ال

أ
سباب الخاصة ا

أ
ال

و
أ
ش�ياء ا

أ
ن نميز بين ال

أ
تطورها، ومن تم لن نستطيع ا

". نحدد حقول البحث العلمي
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ن التسلس����ل ف����ي حرك����ة
أ
ويش����ير م����ا وتس����ي تون����غ إل����ى ا

المعرف���ة البش��رية يس��ير ع��بر نم��و ت���دريجي م��ن معرف��ة
ش����ياء عام����ة، ول

أ
ش����ياء مف����ردة وخاص����ة إل����ى معرف����ة ا

أ
ا

ن
أ
ن يتوص������ل إل������ى التلخي������ص وا

أ
يس������تطيع النس������ان ا

شياء المختلف��ة إل بع��د
أ
يعرف الجوهر المشترك بين ال

وبع��د اللم��ام. إلمامه بالجوهر الخاص بكل شيء منه��ا
به�����ذا الج�����وهر المش�����ترك، ف�����إنه بالمك�����ان اس�����تعمال
المعرفة تلك كدليل، فيتم القدام عندئ��د عل��ى دراس��ة
و درس��ت دراس��ة

أ
شياء محددة مختلفة لم تدرس بعد ا

أ
ا

غي����ر معمق����ة، فيت����م اس����تخراج الج����وهر الخ����اص لك����ل
ن نكم���ل المعرف���ة

أ
منه���ا، وبه���ذه الطريق���ة، نس���تطيع ا

ب���الجوهر المش���ترك ونغنيه���ا ونطوره���ا، وهك���ذا نح���ول
و متحج��رة، وعن��د

أ
ن تصبح ه��ذه المعرف��ة جاف��ة ا

أ
دون ا
إح�����داهما م�����ن: هن�����اك عمليت�����ان ف�����ي المعرف�����ة: "م�����او 

خ��رى م��ن الع��ام إل��ى الخ��اص
أ
.الخ��اص إل��ى الع��ام، وال

وتتق���دم المعرف���ة البش���رية عل���ى ال���دوام بإع���ادة ه���اتين
إذا(العمليتين بش��كل دائ��ري، ويمكنه��ا م��ع ك��ل دورة 

عل��ى) طبق��ت الطريق��ة العلمي��ة بدق��ة
أ
ن ترتف��ع لدرج��ة ا

أ
ا

ن تتعمق باستمرار
أ
" .وا

ويوجه ماو تس��ي تون��غ نق��ده اللذع لل��دوغمائيين ق��ائل
خط��اءا: "

أ
ص��حاب الجم��ود العقائ��دي بينن��ا يرتكب��ون ا

أ
ا

ن���ه
أ
نه���م، م���ن جه���ة، ل يفهم���ون ا

أ
لة ل

أ
ف���ي ه���ذه المس���ا

ن ن������درس خاص������ية التن������اقض ونع������رف
أ
يج������ب علين������ا ا

ش��ياء المف��ردة قب��ل
أ
الج��وهر الخ��اص لك��ل ش��يء م��ن ال

ن نعرف بص�ورة كامل��ة عمومي��ة التن��اقض
أ
ن نستطيع ا

أ
ا

نه���م، م���ن
أ
ش���ياء المختلف���ة، ول

أ
والج���وهر المش���ترك لل

ن���ه يج���ب علين���ا بع���د اللم���ام
أ
جه���ة ثاني���ة، ل يفهم���ون ا

ن نتق����دم لدراس����ة تل����ك
أ
ش����ياء ا

أ
ب����الجوهر المش����ترك لل

و
أ
شياء المحددة التي لم تدرس بع��د بص��ورة معمق��ة ا

أ
ال

ولى
أ
ت للمرة ال

أ
". التي نشا

ويض���يف م���او تس���ي تون���غ بص���دد ه���ؤلء ال���دوغمائيين
ص��حاب الجم��ود العقائ��دي بينن��ا ق��وم م��ن: "ق��ائل 

أ
إن ا

ش���ياء
أ
ي���ة دراس���ة ش���اقة لل

أ
الكس���الى يرفض���ون القي���ام با

المحددة، ويعتبرون الحقائق العامة كشيء هب�ط م�ن
ن

أ
الس���ماء فيجعلونه���ا ص���يغا مج���ردة ص���رفة ل يمك���ن ا

ي��دركها الن��اس، وب��ذلك ينك��رون ك��ل النك��ار ويقبل��ون
ف�����ي ال�����وقت ذات�����ه ال�����ترتيب الط�����بيعي ال�����ذي يتوص�����ل
النس����ان بواس����طته إل����ى معرف����ة الحقيق����ة، وك����ذلك ل
يفهم��ون ال��ترابط الق��ائم بي��ن عملي��تي المعرف��ة البش��رية
– م��ن الخ��اص إل��ى الع��ام ث��م م��ن الع��ام إل��ى الخ��اص،
إنه������م ل يفهم������ون البت������ة النظري������ة الماركس������ية ح������ول

". المعرفة

همي��ة ط��رح ماوتس��ي تون��غ لخاص��ية التن��اقض
أ
وتتمث��ل ا

ن تعال�����ج به�����ا التناقض�����ات
أ
ف�����ي الكيفي�����ة ال�����تي يج�����ب ا

: المختلفة، يقول ماو تسي تونغ 

إن التناقضات المختلفة من حيث طبيعتها ل يمكن"
ن تح��������ل إل بط��������رق مختلف���������ة طبيعي���������ا

أ
، وك��������ذلك" ا
فاس��������تخدام الط��������رق المختلف��������ة لح��������ل التناقض��������ات"

 يج�������ب عل�������ى الماركس�������ييين –
أ
المختلف�������ة ه�������و مب�������دا

ن يراعوه مراعاة دقيقة
أ
". اللينينيين ا
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مثل���ة ح���ول
أ
وي���برهن م���او عل���ى ذل���ك بمجموع���ة م���ن ال

التناقض������ات المختلف������ة كالتن������اقض بي������ن البروليتاري������ا
والبورجوازي������ة، والتن������اقض بي������ن جم������اهير الش�������عب
الغفي�����������رة والنظ�����������ام القط�����������اعي، والتن�����������اقض بي�����������ن
المس��تعمرات والمبريالي��ة، والتن��اقض داخ��ل الح��زب

ول يح��ل ب��الثورة الش���تراكية والث��اني... الش���يوعي 
أ
ف���ال

ب�������الثورة الديموقراطي�������ة والث�������الث ب�������الحرب الوطني�������ة
.الثورية والرابع بالنقد والنقد الذاتي 

ويع��ود م��او إل��ى نق��د ال��دوغمائيين عل��ى ه��ذا المس��توى
صحاب الجمود العقائدي فل يراع��ون ه�ذا: "قائل 

أ
ما ا

أ
ا

نه�����م ل يفهم�����ون الف�����وارق بي�����ن الح�����الت
أ
، إذ ا

أ
المب�����دا

ن������ه
أ
الثوري������ة المختلف�����ة، وبنتيج������ة ذل�����ك ل يفهم�����ون ا

ينبغ�����ي اللج�����وء إل�����ى ط�����رق مختلف�����ة ف�����ي س�����بيل ح�����ل
التناقض���ات المختلف���ة، ب���ل يعتنق���ون بانتظ���ام ص���يغة
نه����ا غي����ر قابل����ة للتب����دل ويطبقونه����ا

أ
واح����دة يتخيل����ون ا

م�ر ال�ذي ل ي�ؤدي س�وى
أ
لية على كل شيء، ال

آ
بصورة ا

و إل��ى إفس��اد قض��ية
أ
إل��ى جل��ب النكس��ات عل��ى الث��ورة ا

".كانت تسير على ما يرام حتى ذلك الحين

وللتق��دم ف��ي دراس��ة خاص��ية التن��اقض يض�يف ماوتس��ي
لك�������ي نكش�������ف اللث�������ام ع�������ن خاص�������ية: "تون�������غ ق�������ائل 

التناقض����ات ف����ي مجموعه����ا وف����ي ترابطه����ا مع����ا داخ����ل
ن نكش��ف اللث��ام ع��ن ج��وهر

أ
ي ا

أ
عملي��ة تط��ور الش��ي، ا

ن نكش�ف اللث�ام ع�ن
أ
عملية تط�ور الش�يء، ينبغ�ي لن�ا ا

خاص���ية طرف���ي ك���ل تن���اقض م���ن التناقض���ات ف���ي ه���ذه
ص����بح م����ن المس�����تحيل الكش����ف ع����ن

أ
العملي����ة، وإل ا

ن نعيره��ا
أ
ج��وهر العملي��ة، وه��ذه قض��ية يج��ب علين��ا ا

يضا كل انتباه في دراستنا
أ
".ا

همي��ة الكش��ف ع��ن خاص��ية طرف��ي
أ
كي��د عل��ى ا

أ
وبع��د التا

التن��اقض لفه��م خاص��ية التناقض��ات، فلك��ل م��ن ه��ذه
التناقض��ات خاص��يته بحي��ث ل يمك��ن وض��عها جميع��ا

ن 
أ
لك��ل ط��رف م��ن"عل���ى ص��عيد واح���د، يض��يف م��او ا

ن
أ
يض��ا ا

أ
طرفي كل تناقض خصائص��ه بحي��ث ل يمك��ن ا

". يعامل معاملة واحدة

وح��ول دراس��ة طرف��ي التن��اقض وم��ا يعن��ى ب��ذلك يق��ول
نقص���د بدراس���ة طرف���ي ك���ل تن���اقض فه���م المرك���ز: "م���او 

الخ���اص ال���ذي يحتل���ه ك���ل ط���رف، والش���كل المح���دد
خ�����ر ف�����ي البق�����اء

آ
ال�����ذي ب�����ه يعتم�����د ك����ل ط�����رف عل�����ى ال

ن واحد، والوسائل المح�ددة ال�تي
آ
ويتناقض معه في ا

يناضل بها ضد نقيضه عندما يكون كل منهما معتمدا
و

أ
خر، ويكون متناقضا معه ف�ي ال�وقت ذات�ه، ا

آ
على ال

إن دراس�ة ه�ذه. عندما ينفصل هذا العتم�اد المتب�ادل
همية

أ
مر في غاية ال

أ
". المسائل ا

و ف�����ي التع�����بير ع�����ن ه�����ذا المعن�����ى يق�����ول ليني�����ن، إن
التحلي������ل الملم������وس للواق������ع الملم������وس ه������و الش������يء
ول ف���ي الماركس���ية، وه���و روحه���ا الحي���ة

أ
.الج���وهري ال

ويع��ود م��او تس��ي تون��غ ليص��ب نق��ده عل��ى ال��دوغمائيين
ص��حاب الجم��ود العقائ��دي بينن��ا خلف��ا: "ق��ائل 

أ
لك��ن ا

دمغته�����م البت�����ة ف�����ي
أ
لتع�����اليم ليني�����ن، ل يس�����تعملون ا

ي ش��������يء بص��������ورة مح��������ددة، ب��������ل
أ
س��������بيل تحلي��������ل ا

س������لوب الق������والب الجام������دة ف������ي
أ
يس������تخدمون دائم������ا ا
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ك�تاباتهم وخطاب��اتهم ويخرجونه��ا عقيم��ة جوف��اء خالي��ة
س��لوبا

أ
من كل مضمون، وهم بذلك خلقوا في حزبن��ا ا

".سيئ جدا في العمل

ويوصي ماو تسي تونغ الرفاق عند دراستهم لقض��ية م��ا
بالبتع������اد ع������ن النظ������رة الذاتي������ة، والنظ������رة الوحي������دة

ف�����النظرة الذاتي�����ة ه�����ي. الج�����انب والنظ�����رة الس�����طحية
ي وف�ق

أ
العجز عن دراسة القضايا دراس�ة موض�وعية، ا

ما النظرة الواحدة الج��انب فه��ي. وجهة النظر المادية
أ
ا

ي فه��م
أ
العجز عن دراسة القض��ايا م��ن جمي��ع جوانبه��ا ا

الج���زء وح���ده م���ن دون الك���ل وفه���م النق���ائص وح���دها
من دون المنجزات وفهم العمل الثوري السري وح��ده

وعموم����ا ع����دم فه����م. م����ن دون العم����ل الث����وري العلن����ي
خاص���ية ك���ل ط���رف م���ن طرف���ي تن���اقض م���ا، وه���ذا م���ا
ي رؤي���ة الج���زء

أ
يعن���ى ب���ه النظ���رة الوحي���دة الج���انب، ا
:ويقول ماو . دون الكل ، كرؤية الشجرة دون الغابة

إذا فعلنا ذلك فل��ن نس�تطيع الهت��داء إل�ى ط��رق ح�ل"
داء

أ
التناقض���������ات، ول إنج���������از مهم���������ات الث���������ورة، ول ا

الواجب���������ات بص���������ورة مرض���������ية، ول تط���������وير الص���������راع
".اليديولوجي في داخل الحزب بصورة صحيحة

و يعتم����د م����او عل����ى قول����ة ش����هيرة لس����ون تس����ي ح����ول
مر عدوك: "العلوم العسكرية 

أ
إذا كنت على بينة من ا

ي معركة تخوضها
أ
مر نفسك فلن تنهزم في ا

أ
".وا

لك������ي نع������رف موض������وعا م������ا معرف������ة: "ويق������ول ليني������ن 
ن نلم وندرس جميع جوانبه وروابطه

أ
حقيقية، علينا ا

ننا ل��ن نتمك��ن م��ن تحقي��ق"وسائطه"و
أ
، وبالرغم من ا

ن حرص�نا عل��ى دراس��ة القض��ايا
أ
ذل��ك بص�ورة تام��ة، إل ا

خط���اء والجم���ود
أ
" .م���ن جمي��ع جوانبه���ا س��يقينا ش��ر ال

ن نت��������ذكر ه��������ذه: "ويض��������يف م��������او 
أ
إن م��������ن واجبن��������ا ا

". الكلمات

خ������ذ الم������رء بعي������ن
أ
ل يا

أ
م������ا النظ������رة الس������طحية فه������ي ا

أ
ا

العتب���ار خاص���ية تن���اقض م���ا ف���ي مجم���وعه ول خاص���ية
ن ل��دى

أ
ك��ل ط��رف م��ن طرف��ي التن��اقض، ويعن��ي ه��ذا ا

الم��رء إنكارلض��رورة التعم��ق ف��ي ش��يء ودراس��ة خاص��ية
التناقض القائم فيه بدقة، وبدل ذلك يك�ون الك�تف�اء
ن يلم���ح التن���اقض لمح���ة

أ
ب���النظر إلي���ه م���ن بعي���د بع���د ا

. خاطفة، وتتم محاولة حل هذا التناقض

خ��رى إل��ى نق��د ال��دوغمائيين فيق��ول 
أ
:ويع��ود م��او م��رة ا

ن رفاقن��������ا المص��������ابين ب��������الجمود"
أ
ن الس��������بب ف��������ي ا

أ
ا

نهم
أ
خطاء يعود إلى ا

أ
العقائدي والتجريبية يرتكبون ال

ش��ياء بطريق��ة ذاتي��ة ووحي��دة الج��انب
أ
ينظ��رون إل��ى ال

والنظ�������رة الوحي�������دة الج�������انب، والنظ�������رة. وس�������طحية
ن

أ
السطحية هما في نفس الوقت نظرة ذاتية، ذل��ك ل

ش���ياء الموض���وعية ه���ي ف���ي الحقيق���ة مرتبط���ة
أ
جمي���ع ال

ن بع��ض
أ
بعض��ها ببع��ض، وله��ا قوانينه��ا الباطني��ة، إل ا

شياء كم��ا ه��ي ينظ��رون
أ
ن يعكسوا ال

أ
الناس، بدل من ا

ن
أ
و نظ��رة س��طحية، دون ا

أ
إليها نظرة وحيدة الجانب ا

يدركوا علقاتها المتبادلة ول قوانينها الباطنية، وله��ذا
سلوب ذاتي

أ
سلوبهم ا

أ
".فإن ا

وبع�����د معالج�����ة إش�����كالية طرف�����ي التن�����اقض ف�����ي إط�����ار
معالج���ة خاص���ية التن���اقض، ينتق���ل م���او إل���ى ملمس���ة
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ولي���ة، ونعن���ي هن���ا قض���ية
أ
خ���رى، ملمس���ة ا

أ
إش���كالية ا

ساسي
أ
.التناقض ال

إن ك�������ل عملي��������ة حرك��������ة: "يق��������ول م�������او تس��������ي تون�������غ 
التناقض����ات ف����ي تط����ور ش����يء م����ا له����ا خصائص����ها ال����تي
ن ناخ���ذها بعي���ن العتب���ار، س���واء م����ن حي���ث

أ
يج���ب ا

و م���ن حي���ث ح���ال ك��ل ط���رف م���ن
أ
تراب���ط التناقض���ات ا

طرافه���ا، ولي���س ه���ذا فق���ط، ب���ل إن لك���ل مرحل���ة م���ن
أ
ا

يض����ا خصائص����ها ال����تي
أ
مراح����ل عملي����ة تط����ور الش����يء ا
خذها بعين العتبار

أ
ن نا

أ
. يجب ا

ساس���ي ف���ي عملي���ة تط���ور ش���يء م���ا،
أ
ف���إن التن���اقض ال

ساس��ي
أ
وج��وهر العملي��ة ال��ذي يح��دده ه��ذا التن��اقض ال

ل��ن يتلش��يا قب��ل اك�تم��ال العملي��ة، لك��ن الوض��ع ف��ي
كل مرحلة من عملية التط��ور الطويل��ة للش��يء ك�ثيرا م��ا

خرى
أ
ن��ه. يختلف عن وضع مرحلة ا

أ
والسبب في ذل�ك ا

ساس�����ي ف�����ي
أ
ن طبيع�����ة التن�����اقض ال

أ
عل�����ى الرغ�����م م�����ن ا

عملي��ة تط��ور ش��يء م��ا وج��وهر العملي��ة ل يتغي��ران، إل
ساس������ي يتزاي������د ح������دة ف������ي المراح������ل

أ
ن التن������اقض ال

أ
ا

وفضل ع��ن ذل�ك. المختلفة من عملية التطور الطويلة
ف����إن بعض����ا م����ن التناقض����ات العدي����دة، الك����بيرة منه����ا
و ي��ؤثر

أ
ساس��ي ا

أ
والص���غيرة، ال���تي يح��ددها التن���اقض ال

خ��ر يح��ل مؤقت��ا
آ
فيها يصبح متزايد الحدة، والبع��ض ال

و تخ�������ف ح�������دته، وإن تناقض�������ات جدي�������دة
أ
و جزئي�������ا ا

أ
ا

تنبث�����ق، وبنتيج�����ة ذل�����ك تظه�����ر ف�����ي العملي�����ة مراح�����ل
ف���إذا ل���م يع���ر الن���اس انتباه���ا لوج���ود مراح���ل. مختلف���ة

مختلفة في عملية تطور ش��يء م��ا ف��إنهم ل��ن يس��تطيعوا
". معالجة تناقضاته كما يجب

مثل���ة ع���ن ذل��ك، م���ن
أ
ويق��دم م���او تس��ي تون���غ بع���ض ال

س���مالية عص���ر المنافس���ة الح���رة
أ
قبي���ل المقارن���ة بي���ن را

س����مالية عص����ر المبريالي����ة، م����ن حي����ث اس����تمرارية
أ
ورا

س��مالية له��ذا المجتم��ع وطبيع��ة الطبق��تين
أ
الطبيع��ة الرا

البروليتاري������ا والبورجوازي������ة،: المتناقض������تين داخل������ه 
لك����ن وف����ي نف����س ال����وقت ازداد التن����اقض بينهم����ا ف����ي
المرحلة الثانية، وظه��رت تناقض��ات جدي�دة م��ن قبي�ل
س���مال الح��ر

أ
س��مال الحتك���اري والرا

أ
التن���اقض بي��ن الرا

...والتن��اقض بي��ن ال��دول الس��تعمارية والمس��تعمرات 
ويتكل����م م����او ك����ذلك ع����ن مس����ار الث����ورة الديموقراطي����ة

مس��طرا 1911البورجوازية في الصين منذ بدايتها سنة 
المراح������ل ال������تي م������رت منه������ا وخاص������ة مرحل������ة قي������ادة

.البورجوازية لها ومرحلة قيادة البروليتاريا لها

:ويخل��ص م��او ف��ي نهاي��ة ه��ذا الج��زء إل��ى م��ا يل��ي ق��ائل 
إن العلق����ة بي����ن عمومي����ة التن����اقض وخاص����يته ه����ي"

العلق�������ة بي�������ن الص�������فة المش�������تركة والص�������فة الفردي�������ة
ن التن��اقض. للتن��اقض

أ
نن��ا نعن��ي بالص��فة المش��تركة ا

أ
وا

يوج���د ف���ي جمي���ع العملي���ات يس���ري فيه���ا م���ن البداي���ة
ش��������ياء والعملي�������ات،

أ
ح��������تى النهاي��������ة، والحرك�������ة، وال

والتفكير – كلها تناقضات – وإن نك��ران التن�اقض ف�ي
شياء هو نكران كل شيء

أ
 عام ينطبق على. ال

أ
هذا مبدا

م��اكن ب��دون اس��تثناء، وم��ن
أ
زم��ان وجمي��ع ال

أ
جمي��ع ال

ي الص������فة المطلق������ة
أ
هن������ا ج������اءت الص������فة المش������تركة ا
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لك��ن ه��ذه الص��فة المش��تركة كائن��ة ف��ي ك��ل. للتن��اقض
ص�����فة فردي�����ة، وب�����دون ص�����فة فردي�����ة ل توج�����د ص�����فة

" .مشتركة

 الص��فة المش��تركة والص��فة الفردي��ة،"
أ
 مب��دا

أ
ه��ذا المب��دا

ش�ياء،
أ
والمطلق والنس�بي، ه�و ج�وهر التن�اقض ف��ي ال

ن عدم فهمه معناه نبذ الدياليك�تيك
أ
" وا

التناقض الرئيسي و الطرف الرئيسي للتناقض:الطروحة الرابعة ـــ  4

خري��ن م��ن ج��وانب
آ
ينتقل ماو هنا إلى دراسة جانبين ا

التن���اقض الرئيس���ي والط���رف: خاص���ية التن���اقض وهم���ا 
.الرئيسي للتناقض

و عملي���ة تط���ور معق���دة لش���يء م���ا
أ
ض���من ك���ل س���يرورة ا

ف���ي ك���ل عملي���ة تط���ور: "توج���د، يق���ول ماوتس���ي تون���غ
ن يك���ون

أ
معق���دة لش���يء م���ا تناقض���ات عدي���دة، ولب���د ا

ح�����دها ه�����و التن�����اقض الرئيس�����ي ال�����ذي يق�����رر وج�����وده
أ
ا

و ي��ؤثر
أ
خ��رى، ا

أ
وتط��وره، وج��ود وتط��ور التناقض��ات ال

".في وجودها وتطورها

مثل������ة ف������ي
أ
ويس������وق م������او تس������ي تون������غ العدي������د م������ن ال

س���مالي وف���ي البل���دان ش���به المس���تعمرة،
أ
المجتم���ع الرا

حي���������ث تظه���������ر العلق���������ة بي���������ن التن���������اقض الرئيس���������ي
و الثانوي�����ة

أ
ويؤك�����د م�����او. والتناقض�����ات غي�����ر الرئيس�����ية ا

ثير بي��ن
أ
ك��ذلك عل��ى الكيفي��ة ال��تي يت��م فيه��ا تب��ادل الت��ا

التن������اقض الرئيس������ي والتناقض������ات الثانوي������ة، وكيفي������ة
ول إل������ى الث������اني والعك������س ص������حيح

أ
.النتق������ال م������ن ال

مهما يكن الحال، فمم��ا ل يتط��رق) يقول ماو( ولكن"
ن تم���ة تناقض���ا رئيس���يا واح���دا فق���ط

أ
دن���ى ش���ك ا

أ
إلي���ه ا

يلع�����ب ال�����دور القي�����ادي ف�����ي ك�����ل مرحل�����ة م�����ن عملي�����ة
".التطور

ن���ه إذا: "والخلص���ة كم���ا يق���ول م���او
أ
ونعل���م مم���ا تق���دم ا

ي���ة عملي���ة م���ن العملي���ات تناقض���ات ك�ثيرة
أ
ك���انت ف���ي ا

ن يك����ون بينه����ا تن����اقض رئيس����ي يلع����ب ال����دور
أ
فلب����د ا

م���ا بقي���ة التناقض���ات فإنه���ا تحت���ل
أ
القي���ادي الحاس���م، ا

ي���ة. مرك���زا ثانوي���ا تابع���ا
أ
ول���ذلك ينبغ���ي لن���ا ف���ي دراس���ة ا

ن نب���ذل
أ
ك�ثر ا

أ
و ا

أ
عملي���ة معق���دة يوج���د فيه���ا تناقض���ان ا

.قص��ارى جهودن��ا ك�ي نك�تش��ف التن��اقض الرئيس��ي فيه��ا
مس��كنا بزم��ام ه��ذا التن��اقض الرئيس��ي، اس��تطعنا

أ
ف��إذا ا
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وه�ذه ه�ي الطريق�ة ال�تي. حل سائر التناقضات بسرعة
سمالي

أ
".علمنا ماركس إياها عندما درس المجتمع الرا

بن����اءا علي����ه ل يج����وز التعام����ل م����ع جمي����ع التناقض����ات
الموج��ودة ف��ي عملي��ة م��ا عل��ى ق��دم المس��اواة، ب��ل لب��د
وم�������ن الض�������روري التميي�������ز بي�������ن التن�������اقض الرئيس�������ي
والتناقض�������ات الثانوي�������ة، م�������ع تولي�������ة انتب�������اه خ�������اص

والكلم نفس�����ه. للمس�����اك بزم�����ام التن�����اقض الرئيس�����ي
ينطب��ق عل��ى الطرفي��ن المتناقض��ين س��واء ك��ان تناقض��ا
م ثانوي���������ا، فك���������ل ط���������رف م���������ن الطرفي���������ن

أ
رئيس���������يا ا

ي تناقض كان، متفاوت عن تط��ور
أ
المتناقضين، في ا

خ����ر، والط����رف الرئيس����ي ه����و ال����ذي يلع����ب
آ
الط����رف ال

ال����دور القي����ادي ف����ي التن����اقض، وه����و ال����ذي يق����رر ف����ي
لك��ن ه��ذا الوض��ع غي��ر ث��ابت إل��ى م��ا ل. طبيع��ة الش��يء

:نهاية، يقول ماو 

ن الط�رف الرئيس�ي" 
أ
لكن ه�ذا الوض�ع لي�س ثابت�ا، إذ ا

خ��ر ،
آ
ح��دهما إل��ى ال

أ
وغي��ر الرئيس��ي لط��رف م��ا يتح��ول ا

إنن����ا نج����د، ف����ي. فتتب����دل طبيع����ة الش����يء تبع����ا ل����ذلك
و ف���ي مرحل���ة معين���ة

أ
عملي���ة معين���ة لتط���ور تن���اقض م���ا ا

ن الط���رف الرئيس���ي ه���و 
أ
"م���ن مراح���ل التط���ور ا

أ
ن" ا

أ
وا

خ��رى"ب"الطرف غيرالرئيسي هو 
أ
، ولكن ف��ي مرحل��ة ا

خ��رى من��ه تنعك��س الحال��ة،
أ
و ف��ي عملي��ة ا

أ
م��ن التط��ور ا

و نقص��ان ق�وة ك�ل م�ن
أ
وه�ذا تب�دل يق�رره م�دى ازدي�اد ا

خ��ر ف��ي
آ
الطرفين المتناقضين في صراعه مع الط��رف ال

".مجرى تطور الشيء

وهن���اك م���ن ينظ���ر إل���ى العلق���ة بي���ن طرف���ي التن���اقض
نظ�����رة ميكانيكي�����ة يغي�����ب عنه�����ا الج�����دل وت�����ؤدي إل�����ى

خطاء عويصة، ومثل هذه النظرة انتقدها ماو بقوله
أ
:ا

م��ر عل��ى خلف ذل��ك ف��ي" 
أ
ن ال

أ
و يظ��ن بع��ض الن��اس ا

ن الق��وى المنتج��ة ه�ي. بع��ض التناقض��ات
أ
مث��ال ذل��ك ا

الط�����رف الرئيس�����ي ف�����ي التن�����اقض بينه�����ا وبي�����ن علق�����ة
ن الممارس��ة العملي��ة ه��ي الط��رف الرئيس��ي

أ
النت��اج، وا

ن القاع�������دة
أ
ف�������ي التن�������اقض ب�������ن النظري�������ة وبينه�������ا، وا

القتص���ادية ه���ي الط���رف الرئيس���ي ف���ي التن���اقض بينه���ا
وبي���ن البن���اء الف���وقي، ول يح���دث تح���ول متب���ادل ف���ي

ي ط�������رف منه�������ا
أ
ه�������ذه ه�������ي نظري�������ة المادي�������ة. مرك�������ز ا

الميكانيكي��������ة، ل نظري��������ة المادي��������ة الدياليك�تيكي��������ة،
ن الق�������وى المنتج�������ة، والممارس�������ة العملي�������ة

أ
ص�������حيح ا

والقاع����دة القتص����ادية، تلع����ب ع����ادة ال����دور الرئيس����ي
لكن. الحاسم، ومن ينكر هذه الحقيقة ل يكون ماديا

ن نع��ترف ك��ذلك ان علق��ات النت��اج والنظري��ة
أ
يج��ب ا

والبن��اء الف��وقي تلع��ب ب�دورها، ف��ي ظ�ل ظ��روف معين�ة
فعن���دما يتع���ذر تط���ور الق���وى. ال���دور الرئيس���ي الحاس���م

المنتج���ة ب���دون تب���ديل علق���ات النت���اج، ف���إن تب���ديل
.علق������ات النت������اج يلع������ب ال������دور الرئيس������ي الحاس�������م

حي�����ن ل توج�����د نظري�����ة ثوري�����ة ل يمك�����ن ان تك�����ون"و
كم�����ا ق�����ال ليني�����ن، ف�����إن خل�����ق" هن�����اك حرك�����ة ثوري�����ة

النظري���ة الثوري���ة والدعاي���ة له���ا يلع���ب ال���دور الرئيس���ي
".الحاسم 
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فك�ار ال�واردة كله��ا
أ
وف�ي نهاي�ة ه�ذا الج��زء يك�ث�ف م�او ال

:في فقرة جد مركزة تقول 

ثن��������اء دراس��������تنا لقض��������ية خاص��������ية"
أ
إذا ل��������م نبح��������ث ا

لة التن��اقض الرئيس��ي والتناقض��ات غي�ر
أ
التناقض، مس��ا

لة الط��رف الرئيس��ي
أ
الرئيس��ية ف��ي عملي��ة معين��ة، ومس��ا

والط���رف غي���ر الرئيس���ي لتن���اقض معي���ن، يعن���ي إذا ل���م
ن��درس الف��ارق المتمث��ل ف��ي كل ه��ذين الوض��عين م��ن
وضاع التناقضات، فإننا سنتورط في دراسات مجردة

أ
ا

وض��اع التناقض��ات بص��ورة مح��ددة،
أ
ونعج��ز ع��ن فه��م ا

ونعج���ز بنتيج���ة ذل���ك ع���ن إيج���اد الطريق���ة الص���حيحة
و ه��ذه الخاص��ية المتمثل��ة ف��ي. لحله��ا

أ
وان ه��ذا الف��ارق ا

كل الوض����������عين، تمث����������ل التف����������اوت بي����������ن الق����������وتين
فل ش��يء ف��ي الع��الم يج�ري ف��ي تط�ورات. المتناقضتين

ن نع�����ارض
أ
متس�����اوية بص�����ورة مطلق�����ة، وينبغ�����ي لن�����ا ا

و نظري�����ة الت�����وازن
أ
وف�����ي. نظري�����ة التط�����ور المتس�����اوي ا

وض���اع المح���ددة الخاص���ة
أ
ال���وقت ذات���ه، ف���إن ه���ذه ال

 عل��ى الط��رف الرئيس��ي
أ
بالتن��اقض، والتب��دل ال��ذي يط��را

والط���رف غي���ر الرئيس���ي للتن���اقض ف���ي مج���رى تط���وره،
ش��ياء

أ
شياء الجدي��دة ف��ي إزاح��ة ال

أ
تظهر بالضبط قوة ال

. القديمة والحلول محلها

وض''اع التف''اوت ف''ي التناقض''ات ، دراس''ة التن''اقض الرئيس''ي والتناقض''ات غي''ر الرئيس''ية والط''رف
أ
ن دراس''ة ا ان

ح''دى الط''رق المهم''ة ال''تي يق''رر به''ا ح''زب سياس''ي ث''وري، بص''ورة الرئيس''ي وغي''ر الرئيس''ي للتن''اقض، ه''ي ان
مض''بوطة، خطط''ه الس''تراتيجية والتك'تيكي''ة ف''ي الش''ؤون السياس''ية والعس''كرية، وه''ي دراس''ة م''ن واج''ب

ن يولوها الهتمام
أ
" .جميع الشيوعيين ا

 الوحدة والصراع بي طرف التناقض: الطروحة الامسة ـــ  5

إن ال�����ديالك�تيك ه�����و النظري�����ة ال�����تي: "يق�����ول ليني�����ن 
ن يكون����ا

أ
ت����درس كي����ف يمك����ن لض����دين كي����ف يمك����ن ا

يتب���������ادلن(متح���������دين، وكي��������ف يص���������يران متح���������دين 
ية ظروف يكونان متح��دين،)- فيصيران متحدين

أ
في ا

ح��دهما إل��ى نقيض��ه – ولم��اذا ينبغ��ي للفك��ر
أ
ويتح��ول ا

ل ينظر إلى ه��ذين الض��دين كش��يئين مي��تين
أ
النساني ا

جام�����دين، ب�����ل كش�����يئين حيي�����ن مش�����روطين ق�����ابلين
حدهما إلى نقيضه

أ
".للتبدل ولتحول ا

إن: "يوض����ح م����او معن����ى ه����ذا الق����ول اللينين����ي ق����ائل 
ي��ة عملي��ة هم��ا متعارض��ان

أ
الطرفي��ن المتناقض��ين ف��ي ا

ويوج����د ه����ذان. ومتص����ارعان ومتض����ادان فيم����ا بينهم����ا
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الطرف��ان المتناقض��ان دون اس��تثناء ف��ي عملي��ات تط��ور
شياء في العالم وفي الفكر البشري

أ
فالعملية. جميع ال

ضداد فق��ط، بينم��ا
أ
البسيطة تحوي زوجا واحدا من ال

ك�ثر م����ن زوج واح����د منه����ا
أ
.تح����وي العملي����ة المعق����دة ا

يض��ا تن��اقض
أ
ض��داد يق��وم ا

أ
خ��ر م��ن ال

آ
وبي��ن ك��ل زوج وا

ش��ياء. م��ا
أ
وعل��ى ه��ذا النح��و تش��كل التناقض��ات كاف��ة ال

ف���ي الع���الم الموض���وعي والفك���ر البش���ري وت���دفعها إل���ى
".الحركة

م���ر ك���ذلك يق���ول م���او، فلم���ا الح���ديث ع���ن
أ
إذا ك���ان ال

و التحاد ؟ 
أ
الوحدة ا

إن ك����ل طرفي����ن متناقض����ين هم����ا بس����بب: "الج����واب 
عوامل معينة، متسمان بع�دم الوح��دة بينهم��ا، ل��ذلك

نهم�����ا متناقض�����ان
أ
ولكنهم�����ا ف�����ي ال�����وقت ذات�����ه. نق�����ول ا

هذا م��ا. متسمان بسمة الوحدة، فهما لذلك مترابطان
ن ال��دياليك�تيك ي��درس 

أ
كي��ف"يشير إليه لينين بق��وله ا

ن يكونا متحدين؟
أ
ن"يمكن لضدين ا

أ
، يمكن ذلك ل

خ��ر
آ
ه��ذا ه��و المعن��ى. كل منهم��ا يش��كل ش��رط وج��ود ال

ول للوحدة
أ
ن ك�ل. ال

أ
ن نق�ول فق��ط ا

أ
لك�ن ه�ل يك�ف�ي ا

طرف من طرفي التناقض يشكل شرطا لوجود الطرف
ن

أ
ن تم���ة وح���دة بينهم���ا، ول���ذلك يمكنهم���ا ا

أ
خ���ر، وا

آ
ال

مر ل. يتواجدا في كيان واحد؟ كل، ل يك�في ذلك
أ
فال

ينته����ي عن����د ح����د العتم����اد المتب����ادل ف����ي البق����اء بي����ن
ه����م م����ن ذل����ك ه����و

أ
الطرفي����ن المتناقض����ين، وإنم����ا ال

ح���دهما إل���ى نقيض���ه
أ
ن كل م���ن. تح���ول ا

أ
وه���ذا يعن���ي ا

الطرفي��ن المتناقض��ين ف��ي ش��يء ين��زع بس��بب عوام��ل

ن
أ
معين���ة، إل���ى التح���ول إل���ى الط���رف المن���اقض ل���ه، وا

ه�ذا ه�و المعن�ى الث��اني لوح��دة. ينتقل إلى مركز نقيضه
".طرفي التناقض

مثل����ة ح����ول ه����ذا الط����رح،
أ
ويق����دم م����او العدي����د م����ن ال

هميت�����ه بالنس�����بة
أ
ويهمن�����ا هن�����ا المث�����ال الت�����الي نظ�����را ل

لتج���ارب البن���اء الش���تراكي، وم���ا تطرح���ه م���ن تح��ديات
: بالنسبة للشيوعيين المعاصرين، يقول ماو 

و ديك�تاتوري�������ة"
أ
إن توطي�������د دك�تاتوري�������ة البروليتاري�������ا ا

الش��عب، يعن��ي بالض��بط تهيئ��ة الظ��روف لتص��فية ه��ذا
على، مرحلة يتم فيه��ا

أ
الدك�تاتورية والتقدم إلى مرحلة ا
نظمة الدولة

أ
س��يس الح��زب. القضاء على جميع ا

أ
ن تا

أ
وا

الش�����يوعي وتط�����ويره يعن�����ي بالض�����بط تهيئ�����ة الظ�����روف
ب������د 

أ
ش�����ياء. للقض������اء عل������ى الح������زب إل������ى ال

أ
إن ه�����ذه ال

" .متناقضة لكنها يكمل بعضها بعضا في الوقت ذاته

إن ك���ل متناقض���ين مترابط���ان، فهم���ا يتواج���دان ف���ي"
كي�����ان واح����د ف�����ي ظ�����ل عوام����ل معين�����ة، ب����ل يتح����ول
خ���ر ف���ي ظ���ل عوام��ل معين���ة، ه���ذا ه��و

آ
ح���دهما إل���ى ال

أ
ا

وه���و بالض���بط م���ا عن���اه. كام���ل معن���ى وح���دة الض���دين
يتب��دلن(كي��ف يص��يران متح��دين : "لينين عندما ق��ال 

ي��ة ظ��روف يكون��ان متح��دين) فيص��يران متح��دين
أ
ف��ي ا

حدهما إلى نقيضه
أ
".ويتحول ا

ش����ياء"
أ
و اتح����اد طرف����ي ك����ل تن����اقض ف����ي ال

أ
إن وح����دة ا

الموض����وعية ه���ي بطبيعته����ا ليس����ت بالش����يء المي���ت،
الجامد، بل هي شيء حي، مشروط ، قاب��ل للتب�دل،
ي تن���اقض

أ
م���ؤقت، نس���بي، فك���ل ط���رف م���ن طرف���ي ا
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وبانعك��اس. يتح��ول بفع��ل عوام��ل معين��ة إل��ى نقيض��ه
ه�����ذه الحقيق�����ة ف�����ي الفك�����ر النس�����اني تتك�����ون النظ�����رة

.الدياليك�تيكية المادية الماركسية إلى العالم

إن الطبق������ات الرجعي������ة ال������تي تحك������م الي������وم، وال������تي
حكم���ت ف���ي الماض���ي عل���ى ح���د س���واء، والميتافيزيق���ا
ال�����تي ف�����ي خ�����دمتها، ه�����ي وح�����دها ال�����تي ل تنظ�����ر إل�����ى
شياء حية مشروطة، قابل�ة للتب�دل يتح�ول

أ
ضداد كا

أ
ال

ش����ياء ميت����ة
أ
بعض����ها إل����ى نقيض����ه، ب����ل تنظ����ر إليه����ا كا

جام��دة، وتنش��ر ه��ذه النظ��رة المغلوط��ة ف��ي ك��ل مك��ان
فتض��لل جم��اهير الش��عب لتحقي��ق ه��دفها للبق��اء عل��ى

ن واج���ب الش���يوعيين بالض���بط ه���و فض���ح. حكمه���ا
أ
وا

فك���رة الرجعي���ة والميتافيزيق���ا المغلوط���ة ه���اته، ونش���ر
ش�����ياء، والعم�����ل عل�����ى

أ
ال�����دياليك�تيك الكامن�����ة ف������ي ال

هداف الثورة
أ
شياء حتى يحققوا ا

أ
"التعجيل بتحويل ال

.

عموم'''ا تل'''ك ه'''ي قض'''ية الوح'''دة، فم'''ا ه'''و الص'''راع
ذن ؟ وما هي العلقة بين الوحدة والصراع ؟ ان

)تط�ابق، وح�دة، تواح��د(إن اتح��اد : "لقد قال لينين 
م�ا ص�راع. الضدين مشروط ، مؤقت، ع�ارض، نس�بي

أ
ا

ن
أ
الض�����دين المتعارض�����ين فه�����و مطل�����ق، تمام�����ا كم�����ا ا

".التطور والحركة مطلقان

إن لجمي���ع: "ف���ي تعليق���ه عل���ى قول���ة ليني���ن يق���ول م���او 
العملي�����ات بداي�����ة ونهاي�����ة، وك����ل عملي�����ة تتح�����ول إل�����ى

م�ا تغيره�ا. نقيضها
أ
إن ثب�ات جمي�ع العملي�ات نس�بي، ا

خ���رى فه���و
أ
ال���ذي يظه���ر ف���ي تح���ول عملي���ة إل���ى عملي���ة ا

. مطلق

ش������كل: إن ك������ل ش������يء يتخ������ذ ف������ي حرك�ت������ه ش������كلين 
وإن كل. السكون النسبي، وش�كل التب�دل الملح�وظ 

ش����������كلي الحرك����������ة مس����������بب ع����������ن ص����������راع الع����������املين
فعن���دما. المتناقض���ين الل���ذين ينط���وي عليهم���ا الش���يء

أ
ول، ف����إنه يط����را

أ
يتخ����ذ الش����يء ف����ي حرك�ت����ه الش����كل ال

عليه تبدل كمي، ل تبدل نوعي، لذلك يبدو في حالة
وعن�����دما يتخ�����ذ الش�����يء ف�����ي. م�����ن الس�����كون الظ�����اهري

حرك�ته الشكل الثاني، فإنه يكون قد بلغ نقطة معينة
ه����ي قم����ة التب����دل الكم����ي ال����ذي حص����ل ف����ي الش����كل
ول، فيتس���بب ع���ن ذل���ك تفك���ك الكي���ان الواح���د،

أ
ال

ويحدث تبدل نوعي، لذلك يبدو الشيء ف�ي حال�ة م�ن
". التبدل الملحوظ

ول إل��ى"
أ
شياء تتحول على الدوام من الشكل ال

أ
إن ال

الش�����كل الث�����اني بل انقط�����اع، بينم�����ا ص�����راع الض�����دين
موج������ود ف������ي كل الش������كلين ويت������م ح������ل التناقض������ات

ل�������ذلك نق�������ول إن اتح�������اد. بواس�������طة الش�������كل الث�������اني
الض�دين مش�روط وم�ؤقت ونس�بي، بينم�ا الص�راع بي�ن

".ضدين متعارضين هو مطلق

إن الوح���دة المش���روطة النس���بية تش���كل: "يق���ول م���او 
مع الص�راع المطل�ق غي�ر المش�روط حرك�ة التن�اقض ف�ي

شياء
أ
خرى قائل " . جميع ال

أ
:ويضيف في جملة ا
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إن في الوحدة ص�راعا، وف�ي الخاص�ية عمومي�ة، وف�ي"
الص��فة الفردي��ة ص��فة مش��تركة، ه��ذا م��ا يقص��ده ليني��ن

" ".فتمة مطلق في النسبي: "حين قال 

مركز التعادي ف التناقض : الطروحة السادسة ـــ  6

أو التناقض العدائي وغي العدائي

يح�اول م�او ف�ي ه�ذا الج�زء توض�يح علق��ة الص�راع بي�ن
ن

أ
لة التع����ادي بينهم����ا، انطلق����ا م����ن ا

أ
الض����دين بمس����ا

ش�كال ص�راع الض�دين لكن�ه لي�س
أ
التعادي شكل من ا

الش���كل الوحي���د، ويوض���ح م���او فكرت���ه بمث���ال التاري���خ
:البشري، فيقول 

ف���ي التاري���خ البش���ري يوج���د التع���ادي الطبق���ي، وه���و"
إن التن�اقض. مظه�ر خ�اص م�ن مظ�اهر ص�راع الض�دين

قائم بين الطبقة المستغلة والطبقة المستغلة، س��واء
و ف��ي

أ
و في المجتمع القط��اعي ا

أ
في المجتمع العبودي ا

س��مالي، وهات��ان الطبقت��ان المتناقض��تان
أ
المجتم��ع الرا

تتعايش��ان وتتص��ارعان زمن��ا ط��ويل ف��ي مجتم��ع واح��د،
لك����ن الج����انبين ل يتخ����ذان ش����كل التع����ادي الص����ريح
ن ينم��و التن��اقض بي��ن

أ
ال��ذي يتط��ور إل��ى ث��ورة إل بع��د ا

ومث����ل ذل���ك تح����ول. الطبق����تين ويبل����غ مرحل����ة معين����ة
".السلم إلى حرب في المجتمع الطبقي

همي�����ة قص�����وى بالنس�����بة
أ
عله ل�����ذات ا

أ
إن الموض�����وعة ا

إن��ه"للماركس�يين اللينينيي�ن، ذل�ك كم�ا يق�ول م�او ف 
ن ندرك هذا

أ
همية ا

أ
مر فائق ال

أ
ن. ل

أ
فهو يساعدنا عل��ى ا

هلي���ة ل يمك���ن تجنبه���ا
أ
ن الث���ورات والح���روب ال

أ
نفه���م ا

ي
أ
ف���ي المجتم���ع الطبق���ي، وب���دونها يس���تحيل تحقي���ق ا

قف����زة ف����ي التط����ور الجتم����اعي، والطاح����ة بالطبق����ات
الحاكم����������ة الرجعي����������ة، ليظف����������ر الش����������عب بالس����������لطة

ن يفض��حوا ال��دعايات. السياس��ية
أ
وينبغ��ي للش�يوعيين ا

المض����للة ال����تي ينش����رها الرجعي����ون ع����ن ع����دم ض����رورة
ن

أ
الث�������ورة الجتماعي�������ة واس�������تحالتها وغي�������ر ذل�������ك، وا

يتمس����كوا بالنظري����ة الماركس����ية اللينيني����ة ع����ن الث����ورة
ن يفه���م

أ
الجتماعي���ة بحي���ث يس���اعدون الش���عب عل���ى ا

ن الث���ورة الجتماعي���ة ليس���ت ض���رورية ك���ل الض���رورة
أ
ا

يض���ا، وه���ي
أ
فحس���ب، ب���ل ه���ي ممكن���ة ك���ل المك���ان ا

ك���دها تاري���خ الجن���س البش���ري كل���ه
أ
حقيق���ة علمي���ة ق���د ا

".وانتصار التحاد السوفياتي
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وبالنسبة لح�ل التناقض�ات عل�ى ض�وء ه�ذه الموض�وعة
ن التن������اقض والص������راع ش������يئن عام������ان: "ي������رى م������او 

أ
ا

ش��كال
أ
ي ا

أ
ن ط��رق ح��ل التناقض��ات، ا

أ
ومطلق��ان، إل ا

.الص���راع، تختل���ف تبع���ا لختلف طبيع���ة التناقض���ات
فبع����ض التناقض����ات تتمي����ز بص����فة عدائي����ة مكش����وفة،

وتبع�����ا للتط�����ور المح�����دد. وبعض�����ها عل�����ى خلف ذل�����ك
ش���ياء، تتط����ور بع���ض التناقض����ات ال����تي ك���انت ف����ي

أ
لل

ص�ل ذات ص�فة غي�ر عدائي�ة فتص�بح تناقض�ات ذات
أ
ال

ص�ل
أ
خ�رى ه�ي ف�ي ال

أ
صفة عدائية، وهناك تناقض�ات ا

ذات ص���فة عدائي���ة، ولكنه���ا تتط���ور فتص���ير تناقض���ات
".صفتها غير عدائية

ويق�����دم م�����او مث�����ال لكيفي�����ة تط�����ور التناقض�����ات داخ�����ل
: الحزب الشيوعي، فيقول 

فك��������ار"
أ
فك��������ار الص��������حيحة وال

أ
إن التن��������اقض بي��������ن ال

الخاطئ�������ة داخ�������ل الح�������زب الش�������يوعي ه�������و انعك�������اس

للتناقض�������ات الطبقي�������ة ف�������ي الح�������زب، عن�������دما تك�������ون
ن يظه������ر ه������ذا. الطبق������ات موج������ودة

أ
ولي������س محتم������ا ا

و ف�ي م�ا يتعل�ق بمس�ائل
أ
التن�اقض ف�ورا، ف�ي البداي�ة، ا

ن يتط��ور، م��ع. خاصة، في شكل عدائي
أ
لكنه يمك��ن ا

تط�������ور الص�������راع الطبق�������ي ويص�������بح تناقض�������ا ذا ص�������فة
".عدائية

إن التع����ادي: "ويخت����م م����او ه����ذا الج����زء بقول����ة ليني����ن 
والتن��اقض ش��يئن مختلف��ان ك��ل الختلف، فف��ي ظ��ل
م���ا التن���اقض فيظ��ل

أ
الش���تراكية سيتلش���ى التع���ادي، ا

ن التع��ادي لي��س إل". قائم��ا
أ
و لع��ل ليني��ن هن��ا يعن��ي ا

ش���كل م���ن ص���راع الض���دين، ولي���س الش���كل الوحي��د،
ن نفرض هذه الصيغة على كل شيء 

أ
.فل يجوز ا

فكار الواردة في النص بكامله فيقول 
أ
خيرا يقدم ماو ملخصا لل

أ
: و  ا

ساس�ي ف�ي الطبيع��ة والمجتم�ع، وه�و"
أ
ي قانون وحدة الضدين، هو الق�انون ال

أ
شياء، ا

أ
إن قانون التناقض في ال

ساسي للتفكير
أ
.بالتالي القانون ال

ووفق��ا لوجه��ة. وه��و يعن��ي ث��ورة عظيم��ة ف��ي تاري��خ المعرف��ة البش��رية. إن��ه من��اقض للنظ��رة الميتافيزيقي��ة إل��ى الع��الم
ش���ياء الموض���وعية والتفكي���ر ال���ذاتي،

أ
نظ���ر المادي���ة الدياليك�تيكي���ة، ف���إن التن���اقض يوج���د ف���ي جمي���ع عملي���ات ال

ولكل تناقض وك��ل. ويسري في جميع العمليات من البداية حتى النهاية، هذه هي عمومية التناقض و إطلقيته
والش�يئن المتض��ادان بينهم�ا، وح�دة. طرف من طرفي التناقض خصائصه، هذه هي خاص�ية التن�اقض ونس�بيته
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ن يتح��ول إل��ى
أ
يض��ا لك��ل منهم��ا ا

أ
ن يتعايش��ا ف��ي كي��ان واح��د، ويمك��ن ا

أ
ف��ي ظ��ل عوام��ل معين��ة، وله��ذا يمكنهم��ا ا

يض��ا خاص��ية التن��اقض ونس��بيته
أ
لك��ن ص��راع الض��دين ل ينقط��ع، فالص��راع يوج��د حي��ن يتع��ايش. نقيض��ه، وه��ذه ا

خي�رة،
أ
خ�ص ف�ي الحال�ة ال

أ
ح�دهما إل�ى نقيض�ه عل�ى ح�د س�واء، والص�راع واض�ح عل�ى ال

أ
و حي�ن يتح�ول ا

أ
الض�دان ا

يض�ا عمومي�ة التن�اقض وإطلق�ه
أ
ن نلح�ظ الف�رق بي�ن. وه�ذه ا

أ
وحي�ن ن�درس خاص�ية التن�اقض ونس�بيته، ينبغ�ي ا

أ
شكال صراع الضدين، وإل وقعنا في خطا

أ
وإذا فهمن�ا حق�ا، بع�د الدراس�ة، النق�اط الجوهري�ة الم�ذكورة. مختلف ا

ساس�ية للماركس�ية
أ
فك�ار العقائدي�ة الجام��دة، المخالف��ة للمب�ادئ ال

أ
ن نسحق تل�ك ال

أ
عله، فإننا نستطيع إذن ا

أ
-ا

ن ينظم�وا خ�برتهم ويبلوروه�ا ف�ي ش�كل
أ
اللينينية والمؤذية لقضيتنا الثورية، وك�ذلك يمك�ن لرفاقن�ا المجربي�ن، ا

خطاء التجريبية
أ
وهذه هي بعض النتائج البسيطة التي توصلنا إليها في دراستنا. مبادئ، متجنبين بذلك تكرار ا

".لقانون التناقض

:ملحوظة 

ل يعفي المناضلين والقراء من قراءة النص ك��امل" في التناقض"إن التلخيص والتعليق على نص ماو تسي تونغ 
ن مقالتنا حول هذا النص تض��منت مجموع�ة م�ن الستش��هادات، بعض�ها، كم��ا ه�و الح��ال. والستفادة منه 

أ
كما ا

ص�لي، والبع�ض
أ
و غيرهم�ا، فتوج�د هوامش�ها ف�ي الن�ص ال

أ
و ليني�ن ا

أ
بالنسبة للستشهادات المنسوبة إل�ى انجل�ز ا

ن صاحبه هو ماو تسي تونغ نفسه 
أ
خوذ منها، بمعنى ا

أ
صلي وذو صلة بالفقرات الما

أ
خوذ من النص ال

أ
خر ما

آ
. ال

2016دجنبر 
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