
حول الديالكتيك

فلديمير لينين 

 ان ازدواج م���ا ه���و واح���د ومعرف���ة جزئي���ه المتناقض���ين ، يش���كلن ج���وهر ال���ديالكتيك (اح���د ج���واهره، اح���دى
خصائصه او ميزاته الرئيسية، ان لم تكن خاصته الرئيسية). على هذا النحو بالضبط يطرح هيغل المسألة ب��دوره.

|respective(إن ارس���طو ي���دور بل انقط���اع ف���ي كت���ابه "ميتافيزي���اء" ، ح���ول ه���ذه المس���ألة ويح���ارب هيراقلي���ت و
وبالتالي| الفكار الهيراقليتية).

 ينبغ��ي اثب��ات ص��حة ه��ذا الج��انب م��ن مض��مون ال��ديالكتيك بواس��طة تاري��خ العل��م. فع��ادة@ ل ي?���هتم الهتم��ام
 الك��افي به��ذا الج��انب م��ن ال��ديالكتيك :ف��إن تماث��ل الض��داد ي?���عتبر بمثاب��ة مجموع��ة م��ن المثل��ة ]مثل@ الح��ب، مثل@

الشيوعية البدائية....[ ل بمثابة قانون من قوانين المعرفة (وقانون من قوانين العالم الموضوعي)

· في الرياضيات : الكثر + والقل -. التفاضل والتكامل.

· في الميكانيك: فعل ورد فعل.

· في الفيزياء :كهرباء ايجابية وكهرباء سلبية.

· في الكيمياء: اتحاد الذرات وانفصالها.

· في العلم الجتماعي: النضال الطبقي.

 ان تماثل الضداد (قد تكون وحدة"ها" اصح؟ رغم ان التمييز بي��ن كلم��تي تماث��ل ووح��دة لي�س ب��ذات اهمي��ة
 ف��ي ه��ذا المج��ال، فالكلمت��ان كلتاهم��ا ص��حيحتان بمعن��ى معي��ن) ه��و اق��رار (اكتش��اف) بمي��ول متناقض��ة، متض��ادة،
ا في جميع ظاهرات الطبيع��ة وتفاعلته��ا، (وف�ي ع��دادها ت��دخل ايض�ا ظ�اهرات ال�روح والمجتم��ع  ينفي بعضها بعض@
 وتفاعلتهما). ولجل إدراك جميع تفاعلت العالم من حيث حركتها الذاتية، م��ن حي��ث تطوره�ا العف�وي، م��ن حي�ث
 واقعها الحي، ينبغي ادراكها من حيث هي وحدة من الضداد. ان التطور هو "نضال" الض��داد. ان مفه�ومي (او
 المفه��ومين الممكني��ن؟ او المفه��ومين الل��ذين يعطيهم��ا التاري��خ؟) التط��ور الساس��يين هم��ا: التط��ور بوص��فه نقص��ان@ا
 وزي��ادة، بوص��فه تك��رار@ا، والتط��ور بوص�فه وح��دة الض��داد (ازدواج م�ا ه�و واح��د، ال�ى ض��دين ينف��ي اح��دهما الخ��ر،

وعلقات بين الضدين).

ك��ة، مص��درها، س��ببها (او ي?���نقل Wمع المفهوم الول عن الحركة، تبقى في الظل الحركة الذاتية، قوتها المحر 
 ). اما المفهوم الىخر، فهو يحملنا خاصة على معرفة مص�در الحرك�ةetcهذا المصدر الى الخارج-ال، فاعل ما،

الذاتية.



 المفه��وم الول: جام��د، عقي��م، ج�اف. المفه��وم الث��اني: طاف��ح بالنش�اط والحي��اة. فق��ط المفه��وم الث��اني يعطين��ا
 مفت����اح الحرك����ة الذاتي����ة لك����ل م����ا ه����و موج����ود؛ فق����ط المفه����وم الث����اني يعطين����ا مفت����اح "القف����زات" ، و"النقط����اع ف����ي

الستمرار"، " وتحول الشيء الى نقيضه"، وتدمير ما هو قديم وولدة ما هو جديد.

 ان وحدة (توارد، تماثل، تعادل) الضداد مشروطة، مؤقتة، نسبية. ان نضال الضداد ال��تي ينف��ي بعض��ها
ا، هو مطلق، كما هو عليه التطور، كما هي عليه الحركة. بعض@

n.bملحظ�ة: ان الذاتي�ة (الريبي�ة والسفس�طائية، ال�خ...) تختل�ف ع�ن ال�ديالكتيك، فيم�ا تختل�ف عن�ه، بم�ا : 
ا نس��بي بنظ��ر ال��ديالكتيك (الموض��وعي). فبنظ��ر ال��ديالكتيك  يل��ي، وه��و ان الف��رق بي��ن النس��بي والمطل��ق ه��و ايض@��
 الموض���وعي يوج���د مطل���ق ف���ي النس���بي. ام���ا بنظ���ر الذاتي���ة والسفس���طائية، فالنس���بي لي���س س���وى نس���بي، وه���و ينف���ي

المطلق.

 إن ماركس يحلل اول@، في رأس المال، ابسط الشياء، وآلفها واكثرها تواتر@ا، الشياء العادية ال��تي ت?���صادف
 ملي��ارات الم��رات: العلق��ات ف��ي المجتم��ع ال��برجوازي (البض��عي) :تب��ادل البض��ائع. وتحليل��ه ي��بيWن ف��ي ه��ذه الظ��اهرة

  أجن�ة جمي�ع التناقض�ات) المجتم�عrespectiveالبسيطة (ف�ي "خلي�ة" المجتم��ع ال�برجوازي ه�ذه) جمي��ع تناقض�ات (
  ش��تىSالمعاص��ر. ان تتم���ة ه��ذا الع��رض ت���بين لن��ا تط��ور (ونم���و، وحرك���ة) ه���ذه التناقض��ات وه���ذا المجتم���ع ف��ي 

اقسامه، منذ بدايته حتى نهايته.

ا طريق���ة ع���رض (ودراس���ة) ال����ديالكتيك ب���وجه ع����ام، (لن ديالكتي����ك المجتم����ع  هك���ذا يج���ب ان تك���ون ايض@���
 ال��برجوازي لي��س، بنظ��ر م��اركس، س��وى حال��ة خاص��ة م��ن ح��الت ال��ديالكيتك). س��واء ب?���دىء بأي��ة جمل��ة م��ن ابس��ط

  : اوراق الش�جرة خض�راء، زي��د رج��ل، غ��بروش كل��ب، ال��خ...، ففيه��ا(كم��ا لح��ظetcالجم��ل العادي��ة، واكثره��ا ت��واتر@ا،
 هيغل بصورة عبقرية) يوجد الديالكتيك: فما ه�و خ�اص ه�و ع�ام. وهك�ذا تك�ون الض��داد (الخ�اص ه�و ض�د الع�ام)
 متماثل��ة: فالخ��اص غي��ر موج�ود ال ف�ي العلق��ة ال��تي ت��ؤدي ال�ى الع��ام. والع�ام غي��ر موج��ود ال ف��ي الخ��اص، ع��بر

الخاص. كل خاص له طابعه العام (بهذه الصورة او تلك).

 وكل ع�ام ه�و (ج�زء او ج�انب او ج�وهر) م��ن الخ�اص. وك�ل خ�اص ل يش�مل جمي��ع الش��ياء الخاص��ة ال
على وجه التقريب. زكل خاص ل يشترك تمام الشتراك في العام،الخ،الخ...

 ك��ل خ��اص يرتب��ط ع��بر الف ال��درجات النتقالي��ة بعناص��ر خاص��ة م��ن طبيع��ة اخ��رى( اش��ياء ، ظ��اهرات،
 تف���اعلت)، ال���خ...ح���تى هن���ا توج���د عناص���ر واجن���ة مفه���وم الض���رورة؛ عناص���ر واجن���ة العلق���ة الموض���وعية ف���ي
 الطبيعة. فالعرضي والضروري، والظاهر والجوهر، موجودة حتى هنا، لننا حين نقول: زيد رجل، غ��بروش كل��ب،
ا ه�و �Wهذه ورقة شجرة، الخ...، فاننا ننبذ جملة من المميزات بوصفها من الشياء العرضية، ونفص�ل الج�وهري عم 

طارىء، ونعارض احدهما بالخر.



 وهنا يمكن (ويجب) ان نستشف في كل جملة، كما نستشف في "نخ�روب" ("خلي�ة")، اجن�ة جمي��ع عناص�ر
 الديالكتيك، لكي نبين ان الديالكتيك، بوج�ة ع�ام، ه�و م��ن طبيع�ة ك�ل معرف��ة انس�انية. والح�ال، ان العل�وم الطبيعي��ة
ا) الطبيع���ة الموض���وعية بنف��س ا ينغ���ي تق���ديم ال���دليل عل��ى ذل���ك ب��اي مث��ال بس���يط ج��د@  ت���بين لن��ا ( وه���ذه الم��رة ايض@��
 ص��فاتها، وتح��ول الخ��اص ال��ى ع��ام، والط��ارىء ال��ى ض��روري، وال��درجات النتقالي��ة، والتنوع��ات، والص��لة المتبادل��ة
 بي��ن الض�داد. ان ال��ديالكتيك ه�و حق@�ا نظري�ة المعرف�ة (عن��د هيغ��ل و) عن��د الماركس�ية: ان ه��ذا الج�انب م�ن الم�ر

(وهو ليس جانب@ا، انما هو جوهر المر) قد اهمله بليخانوف، فضل@ عن الماركسيين الخرين.

***

 ان المعرف��ة، المص��ورة بسلس��لة م��ن الحلق��ات، ق��د ح��ددها ك��ل م��ن هيغ��ل (راج��ع"المنط��ق") وب��ول فولكم��ان،
 العرفاني العصري في العلوم الطبيعية، الختي��اري، خص�م الهيغلي�ة(ال��تي ل�م يفهمه�ا!) (راجع��وا كت�ابه "اس�س نظري�ة

).Erkenntnistheoretische Grundz�geالمعرفة للعلوم الطبيعية وعلقتها بحياة عصرنا الروحية 

- "الحلقات" في الفسلفة:{هل تسلسل الشخاث ضروري حق@ا؟كل!}.

- الفلسفة القديمة:من ديمقريطس الى افلطون والى ديالكتيك هيراقليت.

?.Spinoza- فلسفة عصر النهضة:ديكارت ضد غاسندي؟

- الفسلفة العصرية:من هولياخ الى هيغل (عبر بركلي،هيوم وكنط).

- هيغل –فويرباخ-ماركس.

 ال��ديالكتيك، بوص��فه معرف��ة حي��ة، متع��ددة الج��وانب، (إذ ان الج��وانب تتك��اثر بل اقط��اع)، م��ع م��ا ل ح��د ل��ه
 من الشكال واللوان، بغية مجابهة الواقع، بغية القتراب من الواقع، (مع تهج فلسفي ينبثق م��ن ك�ل ش�كل و ل�ون
ا)، ذل��ك ه��و محت��وى ف��ائق الغن��ى بالنس��بة للمادي��ة "الميتافيزيقي��ة" ال��تي مص��يبتها الك��برى انه��ا غي��ر  ليش��كل كل@ واح��د@

على مجرى المعرفة وتطورها.bildertheorieاهل لتطبيق الديالكتيك على نظرية النعكاس 

 ان المثالي��ة الفلس��فية ليس��ت س��وى ض��رب م��ن الحماق��ة م��ن وجه��ة نظ��ر مادي��ة فظ��ة، مبس��طة، ميتافيزيائي��ة.
 ولك��ن المثالي��ة الفلس��فية ه��ي، ب��العكس، م��ن وجه��ة نظ��ر المادي��ة الديالكتيكي���ة، تط��وير وحي��د الط��رف، مب��الغ في��ه،
 (تك��بير، تض�خيم) لح��دى المي��زات الص��غيرة ف�ي المعرف��ة، لح��د جوانبه��ا، لح��د وجوهه��ا، ال��ى مطل��ق منفص��ل ع��ن

المادة، عن الطبيعة، مؤلWه.



n.bان المثالية هي ضرب من الظلمية الكليريكية. وهذا صحيح. ولكن المثالية الفلسفية هي (ب��الحرى:  
 وفض����ل@ ع����ن ذل����ك) س����بيل ي���ؤدي ال����ى الظلمي����ة الكليريكي����ة ع����بر اح����د مظ����اهر معرف����ة النس����ان (الديالكتيكي����ة)

اللمتناهية التعقيد.

ا، انم�ا ه�ي خ�ط منح�ن، يق�ترب اقتراب@�ا ل ح�د ل�ه  ان معرفة النسان ليست (وبالتالي ل تتب�ع) خط@�ا مس�تقيم@
 م��ن سلس�لة م�ن الحلق�ات، م��ن خ�ط لول�بي. ويمك��ن تحوي�ل اي قطع��ة، قس�م، ج�زء م�ن ه�ذا الخ�ط المنحن�ي (تح�ويله
 بشكل وحيد الطرف) الى خط مستقل، كامل، مستقيم، يؤدي (اذا كانت الشجار تحول دون رؤية الغابة) حين��ذاك
����ته المص���لحة الطبقي���ة للطبق���ات الس���ائدة). الط���ابع المس���تقيم Wال���ى المس���تنقع، ال���ى الظلمي���ة الكليريكي���ة (حي���ث تثب 

  (تل��ك ه��ي) الج��ذور العرفاني��ة للمثالي��ة. والح��ال،voilaوالوحي��د الط��رف، التحج��ر والتعظ��م، الذاتي��ة والعم��ى ال��ذاتي 
 من المؤكد ان للظلمية الكليريكية (=المثالية الفلسفية) جذور@ا عرفانية؛ ولها تربة، انها زهرة عقيمة، ذلك ل جدل
 فيه، ولكنها تنبت على شجرة حية هي شجرة المعرفة النسانية الحقيقي��ة، الش��ديدة الحيوي��ة، المثم��رة، القوي��ة، الكلي��ة

الجبروت، الموضوعية، المطلقة.

1915كتب في سنة 

لينين-كتاب المادية والمذهب النقدي التجريبي

.1915 و1914ان المقطع "حول الديالكتيك" هو تعميم اصيل لعمل لينين في دراسة قضايا الفلسفة خلل سنتي 

كتابة: الرفيق وليم العوطة-لبنان-طالب جامعي

المصدر مختارات لينين-وكتاب انجلز:لدفيخ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلسيكية اللمانية-دار التقدم


