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مدخل الي المنهج الديالكتيكي المادي
طبعة ثالثة منقحة:
المحتويات:
تقدٌم
مقدمة:
الفصل االول:
مدخل الً المنهج الدٌالكتٌكً المادي
الفصل الثانً:
الدٌالكتٌك :أمثلة من الطبٌعة والمجتمع
المصادر والمراجع

تقدٌم:
ٌسرنا أن نقدم طبعة ثالثة منقحة من محاضرة( مدخل للمنهج الدٌالكتٌكً المادي) ،راعٌنا فٌها اضافة المبلحظات
التً وردت فً مدارس المحاضرٌن الحزبٌٌن والمرشحٌن والمناطق والفروع التً وصلتنا ،كما ركزنا فٌها علً
شرح قوانٌن ومقوالت الدٌالكتٌك المادي من خبلل امثلة من العلوم الطبٌعٌة الحدٌثة والمجتمع ،وردت فً الفصل
الثانً من المحاضرة ،حسب االقتراحات التً وصلتنا .
الهدؾ من هذه المحاضرة هو تقدٌم الدٌالكتٌك بوصفه المنهج العلمً فً أوسع معانٌه  ،الذي ٌنظر للظواهر فً
حركتها وتطورها وترابطها وبذهن مفتوح  ،كما أن الهدؾ هو مساعدة المرشح علً استخدام هذا المنهج فً التحلٌل
لؤلوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة والتارٌخٌة وكطرٌقة علمٌة فً البحث  ،إضافة للتطورات األخرى فً مناهج
العلوم الحدٌثة  ،وبهذا ٌتم معالجة السلبٌات فً الطرٌقة السابقة التً كان ٌقدم بها الدٌالكتٌك بطرٌقة مدرسٌة تنقب عن
أصله وأنواعه ومٌادٌن استعماله  ...الخ  ،بعٌدا عن اتخاذه مرشدا لدراسة وتحلٌل الواقع الملموس والعمل علً تؽٌٌره
 .ومعلوم أن ماركس وانجلز لم ٌضعا قواعد أو بٌانا منهجٌا عن الدٌالكتٌك  ،وإنما استخدما الدٌالكتٌك المادي فً
أبحاثهما ودراساتهما .
كما أن الهدؾ هو تأكٌد جوهر الدٌالكتٌك النقدي الثوري والذي ٌتمشى مع منهج العلم الذي ال ٌعرؾ النهابٌة
واالكتمال والحقٌقة المطلقة .
كما ٌفٌد تعرٌؾ مصطلحات مثل المنهج  ،النظرٌة  ،المقوالت  ،األٌدٌولوجٌة  ...الخ وتوضٌح الفرق بٌن االٌدلوجٌة
والعلم .
كما نوضح أن المحاضرة لٌست نهاٌة المطاؾ فً الدٌالكتٌك المادي  ،وانما الهدؾ منها حفز المرشح لمواصلة البحث
واالطبلع والتدرج فً استخدام المراجع  ،واألهم من ذلك هو محاولة استخدام المنهج فً التحلٌل والدراسة واستنباط
الحلول للمشاكل الٌومٌة والحزبٌة التً تواجه الزمبلء  ،أي استخدام المنهج الذي تتسع وتتنوع طرقه وأهمها تناول
الظواهر بذهن مفتوح  ،بدون وضع نتابج مسبقة تحقق رؼباتنا  ،كما ٌمكن أن نعطً أمثلة من تطور العلوم الطبٌعٌة
واالجتماعٌة واإلنسانٌة  ،ومن تجاربنا كاستخدام المنهج فً تناول ثورة اكتو بر  ، 4691الثورة المهدٌة (راجع
الفصل الثانً من المحاضرة).
كما حاولنا أن نبسط المحاضرة بقدر االمكان وشرح المصطلحات والمفاهٌم ،دون ابتذال للعلم والمعرفة ،والذي
ٌتطلب جهدا من الدارس فً الفهم واالستٌعاب .
كما راعٌنا أن المحاضرة مدخل للمرشح( العضو الجدٌد)  ،تهدؾ الً تعرٌفه باألساسٌات ،وربط النظرٌة بالممارسة
والعمل ،ثم بعد ذلك ٌواصل عن طرٌق التثقٌؾ الذاتً ،مع االخذ فً االعتبار ان هناك مرشحٌن متقدمٌن ،ال تشبع
المحاضرة تطلعاتهم ،وبالتالً علً المحاضرٌن ان ٌتعاملوا معهم من نقطة متقدمة ،المهم بقدر االمكان نراعً
التفاوت بٌن المرشحٌن ،والفروق الفردٌة بٌنهم كما ٌقول علماء التربٌة ،فً طرٌقة التقدٌم ،وباعتبار ان المحاضرة
عبارة عن خطوط عامة ،علً المحاضرٌن أن ٌرجعوا للمزٌد من المصادر لتوضٌحها وشرحها وتقرٌبها للمستمعٌن،
بأشكال متعددة ومتنوعة.
تتكون المحاضرة من فصلٌن:
•

الفصل االولٌ :تناول المدخل للمنهج الدٌالكتٌكً المادي ،وهو مدخل نظري.

الفصل الثانًٌ :ركز علً امثلة للدٌالكتٌك من الطبٌعة والمجتمع ،وٌمكن للمحاضرٌن والدارسٌن ان ٌتوسعوا
•
فً المزٌد من االمثلة التً ترفع من درجة استٌعاب الموضوع.

كما قدمنا عددا من المصادر والمراجع فً نهاٌة المحاضرة بهدؾ مواصلة التثقٌؾ الذاتً الذي ٌصقل الشٌوعً
وٌوسع مداركه السٌاسٌة والفكرٌة ،اضافة الً أنه من واجب الشٌوعً(المثابرة علً التثقٌؾ الذاتً) واإلنخراط فً
النشاط العملً الذي ٌساعد فً استٌعاب النظرٌة وتطوٌرها ،كما جاء فً البحة الحزب ،ولصعوبة وجود المراجع فً
السوق اعطٌنا موقعٌن فً االنترنت ٌمكن زٌارتهما للوصول للمراجع والمصادر.
ونامل ان تصلنا المزٌد من المبلحظات حتً نضمنها الطبعة القادمة.
مكتب التثقٌؾ المركزي
سبتمبر  6149م

مدخل الي المنهج الديالكتيكي المادي:

مقدمة:
قبل دراسة المنهج الدٌالكتٌكً أو المنهج العلمً فً اوسع معانٌهٌ ،برز السؤال  :ماهو المنهج؟ وماهً النظرٌة
العلمٌة؟ وما هً االٌدٌولوجٌة؟ وماهً المفاهٌم والمقوالت؟
أوال :المنهج:
هناك تعرٌفات كثٌرة للمنهج اهمها :هو الطرٌقة التً ٌسترشد بها الباحث فً دراسته ،بحٌث ٌتٌح له أن ٌكتشؾ حقابق
جدٌدة ٌضٌفها الً تراث االنسان العلمً.
علً أن المنهج لٌس جامدا  ،بل ٌتطور وٌؽتنً مع تطور العلوم وتقدم التحلٌل المنطقً والرٌاضً واالكتشافات
العلمٌة واالنجازات التكنولوجٌة وتطور المعرفة  ،كما أن المنهج ال ٌشكل ضمانا من حدوث االخطاء ،ولكن فً حالة
حدوث االخطاء ٌتم االعتراؾ بها وتحلٌل االسباب التً قادت لها ونقدها وتصحٌحها.
ثانٌا :النظرٌة العلمٌة:
أما النظرٌة العلمٌة فهً حقٌقة علمٌة أو مجموعة من الحقابق التً توصل الٌها الباحث بمساعدة طرٌقة ما ٌ ،ختارها
هو بوعً أو بؽٌر وعً وتتكون النظرٌة العلمٌة من عناصر تشمل اآلتً :-
أ – قابلة لئلثبات أو التحقٌق من خبلل وقابع محددة.
ب -تخضع للنقد الموضوعً.
ج -تقبل التعدٌل والتطوٌر.
د -قابلة للدحض.
ه -النظرٌة ترشد الممارسة التً بدورها تؽنً وتطور النظرٌة.
وبعبارة اخري ،ان النظرٌات العلمٌة أو القوانٌن العلمٌة ماهً اال تقدٌرات تعبر عن االنتظامات فً االشٌاء بأكبر
دقة ممكنة  ،وانها تستخدم لتفسٌر الوقابع التً تمت معرفتها  ،كما تستخدم للتنبؤ بالوقابع التً لم تعرؾ بعد ،وعندما
تعجز النظرٌة عن تفسٌر ظواهر جدٌدة تظهر نظرٌة جدٌدة تعمل علً تفسٌرها ،وكل نظرٌة جدٌدة تستند علً
منجزات النظرٌات السابقة وتبنً علٌها ،وهكذا تتطور المعرفة.
على ان العلم لٌس ضمانا من حدوث االخطاء  ،كما ان للعلم تقالٌده وآدابه والتً ٌمكن تلخٌصها فً اآلتً :-
أ-

حظر الوصاٌة علً التفكٌر العلمً  ،حتً لو صدرت من مختص.

االعتراؾ باحتمال وقوع العلماء فً الخطأ  ،بشرط تحلٌل االخطاء والتعلم منها بدل التستر علٌها ،وممارسة
ب-
عملٌة النقد والنقد الذاتً.
احترام الباحث فً العلم لحرٌة اآلخرٌن فً النقد واالعتراؾ بحقهم فً تنبهٌه الً اخطابه ،فذلك ادعً الً
ت-
تصحٌحها من االكتفاء بالنقد الذاتً.

ث-

اال ٌكون اهتمام المشتؽل فً العلم تنبٌهه اآلخرٌن الً اخطابهم شاؼبل له عن االهتمام بأخطابه هو.

(انظر ارنست ماٌر :هذا هو علم البٌولوجٌا( الكوٌت  ،6116ص .)91
كما ان المهمة االولى للعلم هً بالتأكٌد استكشاؾ الحقابق وهذا ما ٌمٌزه عن الفلسفة .فً العلم تكون االجتهادات
متجددة ولٌست هناك حقٌقة نهابٌة ،واالختبلؾ فً الرأي ٌكون السمة الؽالبة فً كل زمان  ،كما ان من سمات العلم
االنفتاح لقبول التحدٌات واالستعداد لتنحٌة أي اعتقاد شابع عند ظهور ما هو اصح منه  ،وذلك من اهم الفروق بٌن
منهج العلم والجمود العقابدي.
ثالثا :االٌدٌولوجٌا :
تعرٌؾ االٌدٌولوجٌا كما جاء فً معجم العلوم االجتماعٌة والفلسفٌة (هً مجمل التصورات واالفكار والمعتقدات
وطرق التفكٌر لمجموعة امة او طبقة أو فبة اجتماعٌة أو طابفة دٌنٌة أو حزب سٌاسً ،وتكون االٌدٌولوجٌات عادة
مشروطة ومحددة بالظروؾ المناخٌة والعادات) ( انظر معجم العلوم االجتماعٌة والفلسفٌة ،نٌوٌورك 4611م ،ص
.)416
وفً قاموس الٌاس العصري(4691م) ترد كلمة اٌدٌولوجٌا ، Ideologyبمعنً  :فن البحث فً االفكار والتصورات
أو الفكرٌات.
مفهوم االٌدٌولوجٌا فً االدبٌات الماركسٌة:
وفً مؤلفات ماركس وانجلز ٌرد تعبٌر االٌدٌولوجٌا بالمعانً اآلتٌة:
 فً مؤلؾ “االٌدٌولوجٌا االلمانٌة” لماركس وانجلز ٌرد ( :االٌدٌولوجٌا والبناء العلوي االٌدٌولوجً ،بأنهاتقلب األشٌاء رأسا علً عقب)( .خٌاالت) ( ،الصور الكاذبة التً ٌرسمها الناس عن انفسهم)(.آراء تبرر
األوضاع االجتماعٌة الخاصة)(.مذهب)( ،انتاج عقلً مباشر) ( ،الدٌن).

 وفً “بؤس الفلسفة لماركس” و ”البٌان الشٌوعً” لماركس وانجلز ٌرد بالمعانً التالٌةٌ ( :تضمن كل العلوماالنسانٌة وخاصة العلوم االجتماعٌة ،بما فٌها االقتصاد السٌاسً والتارٌخ)( .برامج وتصرٌحات االحزاب
السٌاسٌة المختلفة)(.التصورات واآلراء وردود األفعال السٌكولوجٌا)( .أمانً مختلؾ الطبقات االجتماعٌة).

 وفً “نقد االقتصاد السٌاسً” لماركس ٌرد بالمعنً االتً( :األبنٌة االٌدٌولوجٌا العلٌا ،كل االعمال الثقافٌة،القانون ،األخبلق ،االستطاطٌقا ،اللؽة والمعارؾ الفلسفٌة والعلمٌة ،وكل المذاهب والمواقؾ
االجتماعٌةوالسٌاسٌة ،وكل المنتجات الفكرٌة واالحوال واالفعال النفسٌة التً تمٌز الوعً الطبقً أو الوعً
الفردي).

 وفً “بؤس الفلسفة ” اٌضا ٌخلص ماركس الً أنه ( لكً ٌتدعم كٌان الطبقة ،البد أن ٌتحول الوعً الطبقًالً اٌدٌولوجٌة طبقٌة ،وان ٌتشكل االثنان فً خدمة الصراع الطبقً).

 وفً كتابه “الثامن عشر من برومٌر لوٌس بونابرت “ٌ ،شٌر ماركس الً االتً( ٌقوم فوق اشكال الملكٌةوظروؾ الحٌاة االجتماعٌة بناء علوي من االنطباعات واالوهام وأسالٌب التفكٌر والمفاهٌم الفلسفٌة الخاصة
والطبقة بأجمعها هً التً تخلق هذه االشٌاء وتشكلها وفقا لظروفها المادٌة والعبلقات االجتماعٌة المقابلة لها،
وقد ٌتخٌل الفرد الذي ٌتلقاها عن طرٌق العرؾ أو التربٌة انها تشكل األسباب الحاسمة لنشاطه ونقطة البداٌة
لهذا النشاط ،وكما أن االنسان ٌمٌز فً حٌاته الخاصة بٌن ما ٌقوله الناس عنه أو ٌفكرون بشأنه ،وبٌن حقٌقة
شخصه ،وما ٌؤدٌه بالفعل ،فانه ٌجب التمٌٌز اكثر من ذلك فً الصراعات التارٌخٌة بٌن اقاوٌل االحزاب
وادعاءاتها وبٌن تكوٌنها ومصالحها الحقٌقٌة ،وكذا بٌن ما تتخٌله عن نفسها وبٌن ماهً علٌه فً واقعها).

 وفً مؤلفه “لودفٌج فورباخ ونهاٌة الفلسفة االلمانٌة الكبلسٌكٌة” ٌحدد انجلز اشكال االٌدٌولوجٌا علً النحوالتالً ( :ان القرون الوسطً الحقت بعلم البلهوت جمٌع االشكال األخرى لؤلٌدٌولوجٌا :الفلسفة ،السٌاسة،
وعلم الحقوق وجعلت منها – اي هذه االشكال -اقساما تابعة لهذا العلم(البلهوت) ،ولذا اضطرت كل حركة
اجتماعٌة وسٌاسٌة أن تتخذ شكبل دٌنٌا ،وكانت كل حركة لكً تحدث اثرها فً الجماهٌر المحشوة بالؽذاء
الدٌنً وحده مضطرة أن تقدم لهذه الجماهٌر مصالحها الخاصة بها فً لباس دٌنً).

 كما ٌحدد الفٌلسوؾ الماركسً الفرنسً التوسٌر فً مؤلفه “من اجل ماركس” الفرق المنهجً بٌن االٌدٌولوجٌاوالعلم ٌقول  ( :ولٌس ثمة مجال للتساؤل حول تقدٌم تعرٌؾ دقٌق لؤلٌدٌولوجٌاٌ ،كفً القول علً نحو
تخطٌطً جدا بأن االٌدٌولوجٌا هً نظام – ٌملك اتساقه المنطقً الخاص -من التمثبلت ،الصور أو االساطٌر
أو االفكار أو المفاهٌم حسبما تكون الحالة ،له وجوده ودوره فً مجتمع معٌن ،واالٌدٌولوجٌا كنظام من
التمثبلت ٌتمٌز عن العلم بأن وظٌفته العملٌة االجتماعٌة ترجح وظٌفته النظرٌة -أو وظٌفة تقدٌم المعرفة).

 وفً مؤلفه ”:دراسات فً الواقعٌة االوربٌة” ٌقول الفٌلسوؾ الماركسً المجري جورج لوكاتش( الماركسٌة تبحثعن الجذور المادٌة لكل ظاهرة وتبلحظها فً عبلقاتها وحركتها وتكشؾ عن تطوراتها عبر مراحلها المختلفة ،وهً
فً هذا السبٌل تنتزع كل ظاهرة من الضباب البلعقلً والعاطفً والؽامض ،وتدفع بها الً ضوء الفهم الباهر).
*مما سبق نبلحظ التباٌن فً تناول ماركس وانجلز وبقٌة المفكرٌن الماركسٌٌن لؤلٌدٌولوجٌا ،فماركس وانجلز تناوال
االٌدٌولوجٌا بمعانً سلبٌة وؼٌر مرؼوب فٌها مثل( :صور كاذبة ٌرسمها الناس عن نفسهم) ( ،أراء تبرر األوضاع
القابمة) ،وبالتالً ،فان ماركس وانجلز كانا ٌهدفان الً نقد االوضاع الرأسمالٌة القابمة وعدم تبرٌرها عكس
االٌدٌولوجٌا البورجوازٌة التً تحاول تبرٌرها واالبقاء علٌها ،وبالتالً ،فان ماركس حاول أن ٌوضح الصورة
الحقٌقٌة والصادقة والتً تنٌر الطرٌق لتحرٌر الطبقة العاملة والكادحٌن من كل اشكال االستؽبلل.
النقطة الهامة التً أشار الٌها ماركس فً مؤلفه(بؤس الفلسفة) :انه لكً ٌتدعم كٌان الطبقة ،البد ان ٌتحول الوعً
الطبقً الً اٌدٌولوجٌة طبقٌة ،وأن ٌتشكل االثنان فً خدمة الصراع الطبقً .وعلٌه ال ٌمكن تناول البرامج وقضاٌا
الصراع الطبقً بمعزل عن الوعً الطبقً واالٌدٌولوجٌة الطبقٌة .
بالنسبة للطبقة الرأسمالٌة ،فأن اٌدٌولوجٌتها تبرٌر االوضاع القابمة ،وبالتالً ترسم صور زابفة عن هذا الواقع .
اما بالنسبة للطبقة العاملة ،فان مصلحتها فً تؽٌٌر هذا الواقع ،وبالتالً مصلحتها فً امتبلك صورة حقٌقٌة عنه ،حتً
تفهمه وتعمل علً تؽٌٌره ،وبالتالً ،فان اٌدٌولوجٌة الطبقة العاملة تتسق مع العلم.

علً أن النقطة الجدٌرة باالعتبار والتً أشار الٌها ماركس فً مؤلفه“ :الثامن عشر من برومٌرلوٌس بونابرت” (
ٌجب التمٌٌز اكثر فً الصراعات التارٌخٌة بٌن أقاوٌل االحزاب وادعاءاتها وبٌن تكوٌنها ومصالحها الحقٌقٌة ،وكذلك
بٌن ما تتخٌله عن نفسها وبٌن ماهً علٌه فً واقعها).

اذن القول بزوال االٌدٌولوجٌا وتقلٌل الحمولة االٌدٌولوجٌة هو نفسه موقؾ اٌدٌولوجً هدفه اشاعة المواقؾ الضبابٌة
والبلعقلٌة والؽامضة ،بهدؾ التخلً عن الماركسٌة وطبٌعة الحزب الطبقٌة وتبرٌر االوضاع القابمة ،واالبقاء علً
االوضاع الرأسمالٌة التً تكرس الثروة فً ٌد قلة واالستؽبلل البشع والمزٌد من االفقار للكادحٌن ونهب ثروات
شعوب العالم الثالث ،وكبح تطلعاتها من أجل التنمٌة والدٌمقراطٌة والسبلم واالستقرار.
اذن الماركسٌة لٌست عقٌدة جامدة  ،ولكنها تؽلب جانب العلم والمعرفة الحقٌقٌة باألوضاع القابمة من اجل فهمها
وتؽٌٌرها ، .وهذا مامٌز الماركسٌة ومنهجها “الدٌالكتٌكً المادي” عن بقٌة الفلسفات السابقة لها ،أن الماركسٌة تسعً
لفهم العالم من اجل تؽٌٌره ٌقول ماركس ( :كل ما قام به الفبلسفة هو تفسٌر العالم بطرق مختلفة  ،ولكن المطلوب
تؽٌٌره) .فالماركسٌة ال تبتدع مذهبا أو (اٌدٌولوجٌا) كما فعلت الفلسفات السابقة  ،ثم تحاول أن تجعل كل شًء متبلبما
معه ،ولكنها تتوسل للتؽٌٌر بدراسة الواقع ،تلك الدراسة المنبثقة من الخبرة والممارسة ،فالنظرٌة ترشد الممارسة
والممارسة تؽنً النظرٌة.
رابعا :المفاهٌم (المقوالت):
لكل علم منظومة من المفاهٌم خاصة به وممٌزة له ،علً سبٌل المثال فً علم المٌكانٌك نجد مفاهٌم أو مقوالت مثل:
الكتلة ،الطاقة... ،الخ .علً أن المفاهٌم (المقوالت) قابلة للتطور  ،وال ٌمكن للنظرٌات العلمٌة أو القوانٌن العلمٌة أن
تكون دقٌقة علً االقل ،ألن المفاهٌم أو المقوالت ٌمكن أن تتطور  ،أى تظهر مفاهٌم ومقوالت جدٌدة تعبر عن نظرٌة
علمٌة أو قانون علمً جدٌد ٌكون اكثر دقة من السابق.
المنهج تطور العلوم :
التطورات الراهنة فً العلوم الطبٌعٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة جعلت العالم ٌعٌش الٌوم فً ثورة ؼٌر مسبوقة فً تلك
العلوم ،وهذه الثورة تتطلب النظرة الشاملة للواقع وعدم الرؤٌة األحادٌة له .كما تؤكد ثورة العلم والتكنولوجٌا وحدة
كل من الطبٌعة والمجتمع واالنسان .كما تؤكد ثورة العلم والتكنولوجٌا علً ضرورة التعامل مع الواقع بذهن مفتوح
ونبذ فكرة الحقٌقة المطلقة والنهابٌة والتً تتعارض مع روح ومنهج العلم ،فما ان تحل نظرٌات جدٌدة مشكبلت قابمة
أو تفسر ظواهر معٌنة حتً تظهر مشكبلت جدٌدة اخري تحتاج لتفسٌر جدٌد أو اجابات جدٌدة .وهكذا تتطور النظرٌة
العلمٌة والمعرفة.
علً أن منهج العلم ال ٌتعارض مع النظرٌة العلمٌة ،فهو ٌؤكد أن النظرٌات العلمٌة الجدٌدة تستند علً منجزات
النظرٌات السابقة وتكمل جوانب نقصها .وبعبارة اخري  ،أن النقد للماضً ال ٌعنً تدمٌر منجزاته االٌجابٌة والبداٌة
من الصفر ،وهكذا تتراكم التجارب والخبرات ،كما ان الحقٌقة التً ٌتم اكتشافها بالبحث ال تكون بالضرورة الحقٌقة
كلها أو الحقٌقة النهابٌة عن الحٌاة والكون .وكلما اكتشفنا حقابق جدٌدة وقمنا بصٌاؼة نتابج  ،فان معارفنا تزٌد
وتراجع بصفة دابمة ،وهذا هو مدخلنا للمنهج الدٌالكتٌكً فً هذه المحاضرة:

الفصل االول
المنهج الديالكتيكي

اوال :ما هو الدٌالكتٌك؟
اصل الكلمة (دٌالكتٌك) مستمدة من الكلمة الٌونانٌة )(Dialogueوتعنً النقاش أو المجادلة
أو( تقابل الناس سوٌا من اجل الحوار) ،والؽاٌة من الحوار االقناع ،واالقناع ٌستند علً برهان ،ولهذا قٌل عن
الدٌالكتٌك :أنه فن البرهان.
اذن الدٌالكتٌك قدٌم ،وٌقال أن الفٌلسوؾ الٌونانً زٌنون االٌلً هو الذي ابدع فن الدٌالكتٌك ،كما اشار ارسطو .كما
كان الفٌلسوؾ الٌونانً ابٌقور ٌرى (االشٌاء كلها فً حالة حركة)  ،وهٌراقلٌطس كان ٌشٌر الً (وحدة الحركة
والمادة).

وكان الدٌالكتٌك ٌعنً فً العهد االول من الفبلسفة الوصول الً الحقٌقة باكتشاؾ المتناقضات التً ٌتضمنها استدالل
الخصم ,وكان الجدل وتصادم اآلراء عندهم وتصادم اآلراء خٌر وسٌلة الكتشاؾ الحقٌقة.
وكان للفبلسفة الٌونان اراء مختلفة فً تعرٌؾ الدٌالكتٌك:
ٌري هٌراقلطٌس ان الدٌالكتٌك عبارة عن توافق االضداد فً الفكر واالشٌاء علً منهج واحد  .وٌعتبر هٌراقلطٌس
عند المادٌة المحدثة رابد الدٌالكتٌك االول فهو ٌرجع اصل االشٌاء لشًء واحد وهو النار , .وٌري ان التناقض هو
اساس الوجود.
والدٌالكتٌك عند زٌنون فن المناقشة وان الدٌالكتٌك ٌشٌر الً صفحة سلبٌه بحٌث ٌقع المناقش فً التناقض.
وٌري سقراط ان الدٌالكتٌك قابم علً منهج فلسفً بالحقابق  ,بالتدرج وصوال الً الحقابق المطلقة وعلٌه فان الفكر
ٌأخذ من التشخص الً المجرد والعكس وكذلك من الكلً الً الجزبً والعكس ولذلك فالجدل عنده منهج استقرابً.
والدٌالكتٌك عندافبلطون هو مناقشة النفس مع ذاتها اي هو حٌاة النفس من المحسوس الً المعقول.
وبذلك ٌكون الدٌالكتٌك عند فبلسفة الٌونان هو المنهج العقلً للحصول علً كشؾ الحقابق من خبلل التناقض الذي
ٌصطدم فٌه الخصم مع مبلحظة دحض الحجة والقضاء علٌها ومن خبلل وقوع الخصم فً التناقض والوصول الً
الحقابق انبثق مذهب التناقض فً المنهج الدٌالكتٌكً.

كما ظل الدٌالكتٌك متداوال بٌن الفبلسفة العرب فً العصور الوسطً والذٌن كانوا ٌنظرون لؤلشٌاء فً شمولها
وتطورها وحركتها ،وٌوردون عبارات مثل ( :بضدها تتمٌز االشٌاء) ،و(الشًء ٌظهر حسنه الضد).وابن خلدون،
الذي ٌعتبر من المؤسسٌن لعلم االجتماع ،كان ٌنظر الً المدنٌات أو الحضارات أو االمم فً حركتها ،أي فً نشؤها
وتطورها وانحطاطها وزوالها ،وانبعاثها من جدٌد.
علً ان الدٌالكتٌك تطور علً ٌد الفٌلسوؾ االلمانً هٌؽل (4984 -4771م) ،الذي بسط قوانٌن الدٌالكتٌك الثبلثة
بطرٌقته المثالٌة علً انها قوانٌن للفكر وحده .

وتم توسٌع مفهوم الدٌالكتٌك بالمعنً الفلسفً علً ٌد ماركس وانجلز واصبح ٌعنً :
(علم القوانٌن العامة لحركة وتطور الطبٌعة والمجتمع االنسانً والفكر).
ٌقول انجلز فً مؤلفه دٌالكتٌك الطبٌعة( :ان المقوالت الدٌالكتٌكٌة ؼٌبٌة الطابع عند هٌؽل الذي ٌصوّ رها أولٌة ،أما
دٌالكتٌك العالم الواقعً عنده ،فلٌس اال ظبللها ،ولكن االمر فً الحقٌقة هو علً النقٌض من ذلك  ،ان دٌالكتٌك الفعل
لٌس اال انعكاسا ال شكال حركة العالم الواقعً للطبٌعة والتارٌخ علً السواء).
ٌواصل انجلز وٌقول ( :اذن من تارٌخ الطبٌعة وتارٌخ المجتمع البشري استخلصت قوانٌن الدٌالكتٌك ،وهذه القوانٌن
لٌست سوى القوانٌن االكثر عمومٌة لهاتٌن المرحلتٌن من التطور التارٌخً  ،وكذلك للفكر ذاته اٌضا ،وفً الحقٌقة،
فانها ترجع فً جوهر االمر الً القوانٌن الثبلثة اآلتٌة:
•

قانون وحدة وصراع االضداد

•

تحول الكم الً كٌؾ.

•

قانون نفً النفً.

هذه القوانٌن الثبلثة كلها بسطها هٌؽل بطرٌقته المثالٌة علً انها قوانٌن للفكر وحده .
ان الخطأ ٌكمن فً أن هذه القوانٌن لم تستنتج من الطبٌعة والتارٌخ ،بل فرضت علٌهما من فوق علً انها قوانٌن
للفكر ،فاذا قلبنا األمر ٌصبح كل شًء بسٌطا .وبذا تم وضع الدٌالكتٌك علً قدمٌه بعد أن كان واقفا علً رأسه عند
هٌؽل)( انجلز :دٌالكتٌك الطبٌعة).
ثانٌا :ما هً سمات وخصابص المنهج الدٌالكتٌكً؟
ٌتسم المنهج الدٌالكتٌكً بكونه ٌتناول االشٌاء وانعكاساتها الفكرٌة فً عبلقاتها المتبادلة ،وفً تشابكها ،وفً حركتها،
وفً شمولها  ،وفً نشؤها وتطورها ثم زوالها ،وهو طرٌقة فً البحث ومنهج علمً فً التفكٌر.
وكان دور هٌؽل الكبٌر أنه قدم ألول مرة كل العالم الطبٌعً و التارٌخً والروحً فً شكل عملٌة ،اى فً حالة
حركة مستمرة وتؽٌر وتحول وتطور  ،وٌحاول ان ٌكشؾ عن الترابط الداخلً لهذه الحركة والتطور.
ٌقول انجلز فً مؤلفه( انتً دوهرٌنػ) ( :كل كابن عضوي هو نفسه ولٌس نفسه ،وهو فً كل لحظة تموت بعض
خبلٌا جسمه وتتكون خبلٌا جدٌدة  ،وعلً مدي معٌن ،طال ام قصر  ،تتجدد تماما مادة هذا الكابن وتحل محلها ذرات
جدٌدة من المادة ،ولهذا ،فان كل كابن عضوي هو نفسه ولٌس نفسه).
وهذا هو جوهر المنطق الدٌالكتٌكً ،الذي ٌتعارض مع المنطق الصوري أو الشكلً الذي ٌقوم علً مبدأ عدم
التناقض ،فالشًء هو نفسه الٌتؽٌر فً المنطق الشكلً أو الصوري ،عكس المنطق الدٌالكتٌكً الذي ابتدعه هٌؽل
الذي ٌري الشًء فً حالة حركة وتجدد دابمٌن ،فالشًء هو نفسه ولٌس نفسه.
منهجٌة للبحث العلمً:
من سمات الدٌالكتٌك اٌضا ،أنه منهجٌة للبحث العلمً  ،اعتبر لٌنٌن (رأس المال) لكارل ماركس مثاال للبحث العلمً
االصٌل فً ضوء المنهج الدٌالكتٌكً .وأشار لٌنٌن الً ان ماركس لم ٌترك لنا مؤلفا فً المنطق الدٌالكتٌكً ،بل ترك
لنا منطق رأس المال.
كما ٌقول انجلز ( :فً كل مٌدان – سواء فً الطبٌعة او التارٌخ – ٌجب االنطبلق من الوقابع المعطاة لنا).

ٌواصل انجلز وٌقول ( :عادة ما تكون االكتشافات العلمٌة هً تلك االنتقاالت من التحوالت الكمٌة( من مٌدان المادة
الوقابعٌة) الً الكٌفٌة( فً مٌدان التناول النظري للمادة الوقابعٌة وتفسٌرها وتعمٌمها).
كما ٌقول لٌنٌن(ما اسماه ماركس وانجلز المنهج الدٌالكتٌكً لٌس شٌبا اكثر او اقل من المنهج العلمً فً علم
االجتماع الذي ٌتألؾ من اعتبار المجتمع كابنا حٌا فً حالة دابمة من التطورٌ ،تطلب دراسته تحلٌبل موضوعٌا
لعبلقات االنتاج التً تشكل التشكٌلة االجتماعٌة المعٌنة وبحثا لقوانٌن عملها وتطورها(لٌنٌن :من هم اصدقاء الشعب
وكٌؾ ٌحاربون االشتراكٌٌن الدٌمقراطٌٌن؟  -الجزء االول).
اذن الدٌالكتٌك:
•

ٌعنً المنهج العلمً فً اوسع معانٌه.

•

ٌتعارض مع التصورات المسبقة أو الجاهزة التً ٌجب أن تبلبم كل االشٌاء داخل نموذجها.

التحلٌل الملموس للواقع الملموس ،ودراسة الواقع بذهن مفتوح بهدؾ معرفته واستٌعابه للتاثٌر فٌه وتؽٌٌره
•
الً االفضل.
•

فً جوهره نقدي وثوري.

ثالثا :ما هو الفرق بٌن المنهج الدٌالكتٌكً والمٌتافٌزٌقً؟.
•

المنهج الدٌالكتٌكً كما اشرنا سابقا ٌنظر للظواهر فً :

1فً ترابطها وشمولها .2فً حركتها وتطورها وفنابها ( وأن الحركة هً عبارة عن وحدة وصراع االضداد والتحول من كم الً كٌؾ ).3التطور من داخل االشٌاء ( نفً النفً أو مٌبلد شا جدٌد).•

اما المنهج المٌتافٌزٌقً :عكس المنهج الدٌالكتٌكً ٌنظر للظواهر فً:

 - 4فً سكونها والنظرة االحادٌة .
ٌ - 6عتبر التطور مجرد زٌادة أو نقصان .
 - 8التطور من خارج االشٌاء.
رابعا:الدٌالكتٌك والممارسة:
ولكن ما الذي ٌمٌز الماركسٌة ومنهجها الدٌالكتٌكً عن بقٌة الفلسفات؟
ما ٌمٌز الماركسٌة ومنهجها الدٌالكتٌكً المادي عن بقٌة الفلسفات السابقة لها ،أن الماركسٌة تسعً لفهم العالم من
اجل تبدٌله تؽٌٌرهٌ .قول ماركس ( كل ما قام به الفبلسفة هو تفسٌر العالم بطرق مختلفة  ،بٌد أن القضٌة هً تؽٌٌره)(
ماركس موضوعات عن فورباخ رقم( .))44وبالتالً ،فان الماركسٌة ومنهجها الدٌالكتٌكً  ،ال ؼنى عنه للمناضلٌن
الثورٌٌن الذٌن ٌستهدفون تؽٌٌر وتجدٌد مجتمعهم الً االفضل.

فالماركسٌة ال تبتدع مذهبا كما فعلت الفلسفات السابقة ،ثم تحاول أن تجعل كل شًء متبلبما معه ،ولكنها تتوسل
للتؽٌٌر بالدراسة الواقعٌة لؤلشٌاء  ،تلك الدراسة المنبثقة من الخبرة والممارسة ،فالنظرٌة ترشد الممارسة والممارسة
تؽنً النظرٌة ،كما كان ٌقول الشاعر االلمانً جوته :النظرٌة رمادٌة وشجرة الحٌاة مخضرة دوما.
كما تعطً الماركسٌة اهمٌة لنشاط الناس الواعً وصراعهم من اجل التؽٌٌر والتجدٌد  ،من هنا كان نقد الماركسٌة
للمادٌة المٌكانٌكٌة التً ترى أن بٌبة االنسان وتربٌته هً التً تحدد ماهٌته  ،شخصٌته ونشاطه  ،ومن هنا اعلنوا أنه
الٌكفً لكً نجعل الناس افضل واسعد واكثر معقولٌة ان نضعهم فً ظروؾ افضل وان تقدم لهم تربٌة افضل .لكن
ماركس ٌجٌب علً ذلك بقوله ( ان المذهب المادي الذي ٌقول ان الناس نتاج ظروفهم وتربٌتهم ،وبالتالً ان الظروؾ
المتؽٌرة والتربٌة المتؽٌرة ستخلؾ اناسا متؽٌرٌن  .ان هذا المذهب ٌنسً أن الناس بالتحدٌد هم الذٌن ٌؽٌرون
الظروؾ  ،وان الذي ٌعلم ٌجب علٌه أن ٌتعلم هو اٌضا)(ماركس :موضوعات عن فورباخ(.))8

خامسا :العبلقة الدٌالكتٌكٌة بٌن المادة والوعً:
ما هً المادة؟
تعّرؾ المادة بانها الواقع الموضوعً والمستقل عن ذاتنا ،اى االجرام واالجسام المحٌطة بنا والعملٌات المٌكانٌكٌة
والكٌمٌابٌة والفسٌولوجٌة..الخ ،وتتنوع أشكال المادة مثل :
 - 4االجسام المتناهٌة فً الكبر والصؽر مثل ( النجوم ،الكواكب ،الذرة ،االلكترونات ،البروتونات..الخ ).
 - 6االشعة(الرادٌو ،اشعة اكس.)...
3الطاقة مثل( الذرٌة ،الكهربابٌة ،المابٌة..الخ). 4الحقول(الجاذبٌة ،الذرٌة ،الكهربابٌة..،الخ).ما هو الوعً؟
اما الوعً فٌعرّؾ بانه مجمل االفكار والمشاعر واالحاسٌس واالنطباعات بواسطة الحواس الخمس ،وٌرتبط الوعً
بالعمل واللؽة والتفكٌر  ،وكل منها ٌختلؾ فً عبلقته بالوعً .
أشارت الماركسٌة الً اسبقٌة المادة علً الوعً ،ولكن للوعً استقبلله النسبً وٌعمل علً تؽٌٌر المادة وٌعٌد تشكٌلها
 ،اذن العبلقة بٌن المادة والوعً دٌالكتٌكٌة ومتبادلة ومتشابكة ولٌس هناك فصل مٌكانٌكً بٌن المادة والوعً.
وحدة المادة والحركة والزمان والمكان
ٌؤكد الدٌالكتٌك وحدة المادة والحركة ،وان المادة فً حالة حركة وتؽٌر دابمٌن ،وال ٌمكن تصور الحركة بدون مادة،
أو مادة بدون حركة.
كما ٌؤكد الدٌالكتٌك أن المكان والزمان ال ٌنفصبلن عن المادة ،ومعلوم أن المكان ٌعبر عن مقاٌٌس معٌنة(الطول،
العرض  ،االرتفاع ،الزاوٌة المعٌنة..الخ ).
والزمان هو تواتر الظواهر المادٌة المتعاقبة بعضها اثر البعض اآلخر(عبلقات زمانٌة).
وكان الفهم القدٌم علً اٌام (نٌوتن) أن الزمان مطلق والمكان مطلق ،ولكن النظرٌة النسبٌة الٌنشتٌن اكدت وحدة
المكان والزمان والمادة والحركة.

سادسا :المفهوم الدٌالكتٌكً للتطور:
اشرنا سابقا الً أن قوانٌن الدٌالكتٌك هً:
•

وحدة وصراع االضداد

•

تحول التؽٌرات الكمٌة الً تؽٌرات كٌفٌة.

•

نفً النفً.

الماركسٌة ال تقتصر علً تأكٌد حقٌقة أن كل شًء فً العالم ٌمر بعملٌة من التطور  ،فما اكتشفته الماركسٌة هو كٌؾ
نفهم ونفسر هذا التطور بطرٌقة مادٌة؟.
ٌنظر الدٌالكتٌك المادي للكون ال علً أنه ثابت ال ٌتؽٌر  ،بل علً انه فً عملٌة تطور مستمر ،وهو ال ٌنظر الً هذا
التطور كعملٌة هادبة مستمرة ال تنقطع  ،بل كعملٌة تفترض فٌها مراحل التطور التدرٌجً  ،انقطاعات فً استمرارها
بوثبات فجابٌة من حالة الً اخري  ،وهً تبحث عن تفسٌر حركة الكون هذه وقوتها المحركة داخل العملٌات المادٌة
ذاتها فً التناقضات الداخلٌة واالتجاهات المتضادة المتنازعة التً تعمل فً كل عملٌات الطبٌعة والمجتمع.
ٌقول لٌنٌن (:الفكرة األساسٌة للمادٌة الدٌالكتٌكٌة هً ادراك االتجاهات المتضادة التً تنفً بعضها البعض فً كل
ظواهر وعملٌات الطبٌعة  ،فهذا وحده ٌزودنا بمفتاح الحركة الذاتٌة وانقطاع واستمرار التحول الً الضد ودمار
القدٌم ،وبزوغ الجدٌد ،والدٌالكتٌك بالمعنً الصحٌح دراسة التناقض فً جوهر االشٌاء ذاتها ،فالتطور هو صراع
االضداد).
اضافة لصراع االضداد هناك قانون تحول التؽٌرات الكمٌة الً تؽٌرات كٌفٌة ،وقانون نفً النفً ،والواقع انها
عملٌات مترابطة ال ٌمكن الفصل بٌنها.
فقانون تحول التؽٌرات الكمٌة الً تؽٌرات كٌفٌة ٌوضح أن كل تؽٌر له جانب كمً ،اى جانب من مجرد الزٌادة
والنقصان ال ٌؽٌر من طبٌعة ما ٌتؽٌر ،لكن التؽٌر الكمً  ،الزٌادة أو النقصان ،ال ٌمكن أن ٌستمر الً ما النهاٌة،
فعند نقطة التحول هذه أو النقطة الحرجة كما أسماها هٌؽل ٌ ،حدث التؽٌر الكٌفً بشكل مفاجا نسبٌا عن طرٌق الوثبة
اذا جاز التعبٌر مثال :ؼلٌان الماء وتحوله الً بخار عند درجة 411مبوٌة .
وٌقود هذا الً قانون النفً ،فالنفً فً الفهم الدٌالكتٌكً له هو نفً ٌبقً علً كل انجازات القدٌم وجوانبه االٌجابٌة
وعناصره القابلة للحٌاة واالستمرار.
اما نفً النفً ،فٌأخذ الشكل الحلزونً (اللولبً) ،فبل ٌعود بنا الً نقطة البدء االصلٌة ،انه ٌأخذنا اماما الً نقطة بدء
جدٌدة هً النقطة األصلٌة بعد أن رفعت – خبلل نفٌها ونفً نفٌها – الً مستوى اعلً ،هكذا نرى أنه ٌمكن فً
مجري التطور وكنتٌجة لنفً مزدوج أن تكرر مرحلة اقدم ،لكنها نكررها علً مستوى اعلً من التطور.
سابعا :مفاهٌم أو مقوالت الدٌالكتٌك المادي :
مفهوم المقولة :
لكل علم مقوالته الخاصة ،فلبلقتصاد مقوالته مثل ( السلعة ،النقود ،القٌمة ،القٌمة المضافة  )...ولعلم األحٌاء مقوالته
مثل ( الكابن العضوي ،الوسط ،التمثل ،الوراثة  ) ..وللقانون مقوالته كـ ( القانون ،المعٌار القانونً ،المرسوم،
المخالفة ،العبلقة القانونٌة  ..الخ ).

وللفلسفة أٌضا مقوالتها  ،لكن مقوالت الفلسفة تتمٌز عن مقوالت العلوم الخاصة كالقانون او البٌولوجٌا أو القانون ،
وهذا االختبلؾ ٌكمن فً أنها ال تعكس مجرد العبلقات والخصابص األساسٌة  ،بل الخصابص والعبلقات الكلٌة  ،أي
تلك الواقعة فً كل ظواهر الواقع والمعرفة،
ومن هذه المقوالت الفلسفٌة  :الفردي والعام  /الكم والكٌؾ  /السبب والنتٌجة  /المضمون والشكل  /الضرورة
والمصادفة  /القانون  /الجوهر والمظهر  ،والتناقض.

*وتعتبر هذه المقاوالت مراحل فً تطور المعرفة  ،فاألنسان مواجه بشبكة من الظواهر الطبٌعٌة ،االنسان البدابً (
الؽرٌزي) ال ٌمٌز نفسه عن هذه الطبٌعة ،واالنسان الواعً ٌمٌزها ،والمقوالت هً مراحل هذا التمٌٌز ،أي مراحل
معرفة العالم.

*وهً أٌضا ( المقولة ) شكل من أشكال التفكٌر  ،تقوم بدورها كوسٌط لفهم مادي فعلً تم اكتسابه عن طرٌق البحث
العلمً والتؽٌٌر العملً للواقع.
عن الترابط الداخلً للمقوالت :

حسب منهج الدٌالكتٌك المادي ،فإن األشٌاء والموضوعات المادٌة تترابط فٌما بٌنها ترابطا كلٌا داخلٌا  ،ومتبادلة
االعتماد ،وهً فً تفاعل دابم إحداها مع االخرٌات ،وفً ظل ظروؾ معٌنة تنتقل إحداها إلى األخرى،
ولهذا السبب ٌجب ان ندرس المقوالت ال كبل على حدة وال إحداها إلى جانب االخرى ،ولكن فً ترابطها وتبادلها
االعتماد الطبٌعً ،من حٌث الروابط الضرورٌة فً نظام منطقً واحد تشؽل فٌه كل مكانها المحدد.

والفلسفة الماركسٌة هً التً قدمت الحل المادي والعلمً المتسق لمشكلة الترابط الداخلً للمقوالت  ،فقد طورها
ماركس باستفاضة بالنسبة لبلقتصاد السٌاسً فً كتابه "رأس المال" ،وطب ّقها لٌنٌن على الفلسفة فً " دفاتر فلسفٌة".

رأى لٌنٌن ان المقوالت هً االشكال الكلٌة التً تعكس الواقع ومراحل تطور المعرفة االجتماعٌة والممارسة ،واستنتج
ترابطها الداخلً من القوانٌن التً تحكم الوجود والمعرفة ،واعتبر ان عبلقتها تعكس عبلقة الجوانب والترابطات
الكلٌة فً الواقع ،ومن ثم فهً تعبر عن التطور الضروري للمعرفة من المراحل االدنى للمراحل األرقى.

وجدٌر بالتذكٌر بان ظهور المقوالت الجدٌدة مرهون بتطور المعرفة كما ذكرنا سابقا ،وهً تنشأ ألن المعرفة تصبح
أعمق فً عالم الظواهر ،وتكشؾ بالتالً عن جوانب وعبلقات كلٌة جدٌدة ال تعود متفقة مع المقوالت الموجودة
وتتطلب مقوالت جدٌدة تعبّر عنها وتسجلها ،وما دامت هذه المقولة الجدٌدة ظهرت فبل بد أن تدخل فً عبلقات أو
ترابطات ضرورٌة مع المقوالت الموجودة ،ومن ثم تأخذ مكانها فً كلٌة المعرفة.

وإذا رتبت هذه المقوالت بتعاقب ظهورها فإننا نستطٌع أن نحدد ترابطها الداخلً وتبادلها االعتماد الضروري.
فً المفهوم المادي ان المقوالت أو المفاهٌم هً انعكاس للعالم الموضوعً  ،وانها ولٌدة الممارسة ،وتتجدد وتكتسب
مضامٌن جدٌدة مع تطور العلم والمعرفة ،فالمقوالت لٌست ثابتة جامدة .وعلً عكس المدارس المثالٌة ٌتناول
الدٌالكتٌك المادي المفاهٌم أو المقوالت باعتبارها انعكاس للعالم الموضوعً  ،وانها ولٌدة التجربة ،كما ٌتناولها فً
تطورها وتؽٌرها تبعا لحركة وتطور الواقع الموضوعً ،كما ٌتناولها فً ترابطها وشمولها وتاثٌراتها المتبادلة.
فعلى سبٌل المثال:
مقولة السبب والنتٌجة أو (العلة والمعلول) :ننظر الٌها فً عبلقاتها المتبادلة والدٌالكتٌكٌة ،أي أن السبب
1والنتٌجة ال ٌنفصبلن كما هو الحال فً المنهج الدٌالكتٌكً ،وانما ٌتبادالن .علً سبٌل المثال :الحركة
المٌكانٌكٌة(سبب) ،تولٌد الكهرباء(نتٌجة) ،والكهرباء نشؽل بها اآلالت (سبب).اذن هناك ترابط ،اذ ال ٌمكن أن تكون
الكهرباء سببا فقط أو نتٌجة فقط ،فالسبب ٌؤدي الً النتٌجة والتً بدورها تصبح سببا تؤدي الً نتٌجة .
ٌقول أنجلز " ٌوجد تصور سخٌؾ عند االٌدٌولوجٌٌن ،فنحن ال نقر بالتطور التارٌخً المستقل لمختلؾ المٌادٌن
االٌدٌولوجٌة التً تتطلع بدورها فً التارٌخ  ،فننكر بالتالً كل إمكانٌة لتأثٌرها فً التارٌخ  ،وفً أساس هذا ٌ ،قوم
تصور سطحً ؼٌر دٌالكتٌكً ،عن السبب والنتٌجة ٌعتبرهما قطبٌن متضادٌن أحدهما لآلخر ابدا ودابما ،وٌؽٌب عن
البال كلٌا التفاعل بٌنهما .إن هؤالء السادة ٌنسون فً كثٌر من األحٌان قصدا وعمدا تقرٌبا أن الظاهرة التارٌخٌة التً
تولدها باألحرى أسباب من طراز آخر هً فً آخر المطاؾ أسباب اقتصادٌة  ،تصبح علً الفور بدورها عامبل فعاال
 ،وٌمكنها أن تؤثر بالمقابل فً البٌبة المحٌطة وحتً فً األسباب التً ولدتها" أنجلز  :رسالة إلً فرانس مهرٌنػ،
لندن  41 ،تموز ٌ /ولٌو 4968م).
مقولة الصدفة والضرورة :ال ٌمكن الفصل بٌنهما فً الدٌالكتٌك المادي ،عكس المناهج المٌتافٌزٌقٌة ،علً
2سبٌل المثال :صدفة سقوط تفاحة من شجرة كان نابما تحتها عالم الفٌزٌاء نٌوتن ،كانت ضرورة الكتشاؾ قانون
الجاذبٌة ،اذن الٌمكن الفصل بٌن الصدفة والضرورة.

ثامنا :دٌالكتٌك الحقٌقة المطلقة والحقٌقة النسبٌة:
المنهج الدٌالكتٌكً ،شأن منهج العلم ٌتعارض مع فكرة الحقٌقة النهابٌة .كان انجلز ٌعترض بشدة علً أن ٌفترض
االنسان أنه صاحب الحقٌقة النهابٌة ،أشار انجلز فً كتابه ( انتً دوهرٌنػ) الً أنه( عندما ٌكون االنسان صاحب
الحقٌقة النهابٌة واالخٌرة والنهج الدقٌق الوحٌد فمن الطبٌعً أن ٌشعر باحتقار تجاه باقً البشرٌة الضالة والؽرٌبة عن
العلم) .جاء انتقاد انجلز لؤلستاذ الجامعً واالشتراكً االلمانً دوهرٌتػ ألنه ادعً أنه الفٌلسوؾ الحقٌقً الوحٌد فً
عصره ألنه ٌتكلم عن الحقٌقة االخٌرة والنهابٌة (ألنه لم ٌعرض ببساطة افكاره وٌترك للتارٌخ مسألة تقوٌمها  ،وانما
هو كابن ؼٌر مادي ال ٌدعً لنفسه بأقل من العصمة البابوٌة من الخطأ واالعبلن المسبق عن زٌؾ أي رأي بجانب
اراءه  ،وألنه تحدث عن اسبلفه بازدراء شدٌد).
ٌقول انجلز ( ان السٌد دوهرٌنػ صاحب الحقٌقة المطلقة أو اٌضا صاحب المنهج العلمً الوحٌد فً البحث الذي
تصبح بعده جمٌع المناهج األخرى ؼٌر علمٌة).

وهناك ترابط دٌالكتٌكً بٌن الحقٌقة النسبٌة والحقٌقة المطلقة كما أشار لٌنٌن فً مؤلفه(المادٌة والمذهب النقدي
التجرٌبً)ٌ ،قول لٌنٌن( ان الفكر البشري قادر بطبٌعته أن ٌقدم لنا ،وهو ٌقدم لنا بالفعل الحقٌقة المطلقة التً تتجمع
من جملة الحقابق النسبٌة ،فان كل درجة فً تطور العلم تضٌؾ حباتها الجدٌدة الً حصٌلة الحقٌقة المطلقة).
وهذا ٌوضح أن طرٌق الحقٌقة النسبٌة ٌقود الً الحقٌقة المطلقة  ،لكنه طرٌق ال نهاٌة له ،فالمعرفة االنسانٌة مستمرة
نحو االعمق واالرقً  ،والنهاٌة لها.
وفً رسالة النجلز الً كونراد شمٌدت بتارٌخ4961/41/67 :مٌ ،شٌر انجلز الً تطور الفكر الذي ٌرتقً صاعدا
علً سلم المعرفة البشرٌة وٌحطم عند كل درجة منه االطر العتٌقة للتصورات والمعتقدات القدٌمةٌ ،نطلق فً الوقت
ذاته من مستوى المعارؾ القابم وٌستند الً نتابجه ومن ذلك( ان فلسفة كل عصر تملك كمقدمة مادٌة فكرٌة معٌنة
ورثتها عن اسبلفها لتنطلق منها).
كما ان المعرفة العلمٌة لٌست تكهنا ،كما أنها لٌست ٌقٌنا نهابٌا وكامبل ،وعملٌة فحص العالم واختبار النظرٌات هً
عملٌة االقتراب من المعرفة والتقدم نحوها ،هً عملٌة االنتقال من عدم المعرفة الً المعرفة ،ومن عدم المعرفة
الجٌدة الً المعرفة األفضل .
وهذا ٌتطلب التواضع ،فالمعرفة لٌست لها حدود ،فاألنسان كلما ازداد معرفة كلما ازداد جهبل ،كان ابوقراط (ابو
الطب) ٌقول ( لٌس لً من فضٌلة العلم اال علمً بأنً جاهل) ،وهذا ما ٌطلق علٌه تواضع ابوقراط .

الخبلصة:
خبلصة ما نود أن نقوله فً هذه المحاضرة:
ان المنهج الدٌالكتٌكً هو دراسة االشٌاء فً تؽٌرها وتطورها  ،وان الدٌالكتٌك ال ٌفهم العالم علً أنه مركب
•
من اشٌاء جاهزة ،بل مركب من عملٌات تمر خبللها االشٌاء فً تطور ال ٌنقطع من الوجود والفناء  ،وأن التطور ال
ٌمكن فهمه بمعزل عن قانون صراع االضداد وتحول التؽٌرات الكمٌة الً تؽٌرات كٌفٌة ،وقانون نفً النفً  ،فً
ترابط شامل.
•

الدٌالكتٌك فً جوهره هو التحلٌل الملموس للواقع الملموس ،كما أن الدٌالكتٌك ٌتعارض مع الحقٌقة النهابٌة.

ان المنهج الدٌالكتٌكً فً النهاٌة لٌس سوى المنهج العلمً وتطبٌق المنهج بصور شاملة ٌتضمن استخبلص
•
النتابج عن االنسان والمجتمع االنسانً والقضاٌا االنسانٌة.
الدٌالكتٌك فً جوهره نقدي ثوري ،وٌتناول الظواهر بذهن مفتوح وٌتعارض مع النتابج المسبقة ،وهو فً
•
جوهره منهج للبحث والتحلٌل ،ودراسة الواقع من اجل استٌعابه وتؽٌٌره .كما أن النظرٌة ترشد الممارسة ،والممارسة
تؽنً وتخصب النظرٌة.

الفصل الثاني
الديالكتيك  :أمثلة من تطور العلوم والمجتمع:
تطورت معارفنا عن القوانٌن األساسٌة التً تعتمد علٌها معظم فروع العلم والتً كشفها العلم الحدٌث مع نهاٌة القرن
العشرٌن مثل :
•

نظرٌة الكم عن المادة .

•

نظرٌة اٌنشتٌن عن الزمان والمكان .

•

نظرٌة داروٌن فً التطور واألساس الجزبً ( D . N. A ) .

•

نظرٌة االنفجار األعظم الفلكٌة .

وما زال العلم الحدٌث فً حالة حركة وتطور الكتشاؾ المزٌد من أسرار الطبٌعة والحٌاة .
لٌست هناك أحكام نهابٌة أو نظرٌات مكتملة  ،فحركة العلم هو االنتقال من المعرفة الضٌقة إلً المعرفة األوسع ،
وطرح أسبلة جدٌدة تحتاج إلً إجابة بعد كل اكتشاؾ لنظرٌة جدٌدة  .وهذا هو جوهر الدٌالكتٌك  ،كل جٌل ٌضٌؾ
معرفة جدٌدة إلى ما راكمته األجٌال السابقة من معارؾ .
 - 4الفٌزٌاء الحدٌثة
معلوم أن الفٌزٌاء التقلٌدٌة كانت تقوم علً قوانٌن نٌوتن فً الحركة  ،ونظرٌة دالتون الذرٌة  ،وانفصال
الزمان و المكان عن حركة المادة  ،ومع نهاٌة القرن التاسع عشر تم اكتشاؾ مكونات الذرة ( إلكترون  ،بروتون .. ،
)  ،كما ظهرت النظرٌة النسبٌة الٌنشتٌن التً وسعت وعمقت قوانٌن الحركة لنٌوتن وخاصة تلك األجسام التً
تتحرك بسر عات عالٌة قرٌبة من سرعة الضوء  ،وبالتالً تم نفً دٌالكتٌكً للفٌزٌاء التقلٌدٌة  ،أي تم االنطبلق من
منجزاتها السابقة وتم رفعها إلً مستوى أعلً  ،ومعلوم أن النظرٌة النسبٌة أعطت نتابج تتفق مع التجربة بصورة أدق
وأفضل من أي نظرٌة سابقة  ،واستطاع أٌنشتٌن بها أن ٌفسر ظاهرة الفراغ المقوس وعدم انتظام حركة الكوكب
عطارد  ،وهكذا أضافت نظرٌة اٌنشتٌن تطورات علً نظرٌة نٌوتن عن النظام الشمسً .
كما كشفت نظرٌة اٌنشتٌن عن الترابط الدٌالكتٌكً بٌن الزمان والمكان والمادة  ،فقد كان االعتقاد السابد فً نظرٌة
نٌوتن بأن الزمان مطلق والمكان مطلق .
علً أن التطور الهابل فً الفٌزٌاء والذي ال تخطبه العٌن  ،كان ثورة الكم التً ولدت نظرٌتها عام  ، 4661لقد
أطلقت ثورة الكم موجة عارمة فً االكتشاؾ العلمً استمرت فً االرتفاع دون توقؾ حتى اآلن  ،لقد زودتنا ثورة
الكم اآلن بوصؾ كامل نسبٌا للمادة  ،كما مكنتنا من فهم المادة التً نراها حولنا .

 - 6ثورة الكمبٌوتر ( الحاسوب ) :
كما هو معلوم إن جوهر الثورة العلمٌة التقنٌة ارتبط بتطور علوم الكمبٌوتر  ،وظهرت الحاسبات اإللكترونٌة التً
أجرت انقبلبا فً كثٌر من المجاالت التجارٌة والعلمٌة واإلدارٌة .
كانت أجهزة الكمبٌوتر فً الماضً ضخمة الحجم تمؤل ؼرفا كاملة بصفوؾ من آالؾ األنابٌب المفرؼة من الهواء
 ،لقد حدث التحول المهم عام  4619عندما اكتشؾ علماء فً مختبرات شركة ( ٌٌل ) الترانزٌستور الذي جعل

الكمبٌوتر الحدٌث ممكنا  ،وبعد عقد من هذا اكتشؾ اللٌزر الضروري لئلنترنت ولطرٌق المعلوماتٌة وكبلهما من
أجهزة مٌكانٌكا الكم .
والكمبٌوتر ٌمتاز بالسرعة فً إنجاز العملٌات الحسابٌة  ،وخزن واستعادة المعلومات  ،وبالتالً أصبح الكمبٌوتر
مكمبل ومتمما للعقل البشري  ،وبالطبع  ،فإن الذكاء االصطناعً الٌصل إلى مستوي الذكاء اإلنسانً  ،وعملٌة
التخطٌط ٌقوم بها اإلنسان  ،وإن اآللة مجرد أداة تنفٌذ التعلٌمات  ،ولكنها آلة جبارة كما أوضحنا سابقا  ،وهكذا أسهم
الكمبٌوتر فً تطوٌر وتعمٌق معارفنا عن العالم من حولنا .
 - 8البٌولوجٌا الحدٌثة ( الثورة البٌوجزٌبٌة)
تأثر الكثٌر من البٌولوجٌٌن تارٌخٌا بنظرٌة ( الحٌوٌة )  ،أي هناك قوة خفٌة أو جوهرا ٌكسب الحٌاة لؤلشٌاء
الحٌة  ،ولقد تحدى شرود نجر فً كتابه عام  ( 4611ما هً الحٌاة ؟ ) هذه النظرٌة  ،وتجرأ علً االدعاء بأنه ٌمكن
تفسٌر الحٌاة ( بشفرة وراثٌة ) مكتوبة علً جزٌبات فً الخلٌة  ،لقد كانت فكرة تفسٌر الحٌاة باستخدام نظرٌة الكم
جرٌبة حقا  ،ولقد تمكن جٌمس واطسون وفرانسٌس كرٌك فً النهاٌة وبوحً من كتاب شرود نجر أن ٌبرهنا علً
صحة حدسه باستخدام التصوٌر بأشعة اكس المشتتة من جزبً ) ، ( D . N Aاستطاعا أن ٌعٌدا بناء البنٌة الذرٌة
المفصلة لهذا الجزبً وأن ٌمٌزا الطبٌعة الحلزونٌة المزدوجة له .
هكذا فً البٌولوجٌا بعد داروٌن حدث تقدم فً علم الوراثة  ،وتم الكشؾ عن لؽة الوراثة أو الشفرة الجٌنٌة التً تنقل
بها الجٌنات الصفات الوراثٌة عبر األجٌال عن طرٌق األحماض النووٌة  .وستعطٌنا الثورة البٌولوجٌة فً النهاٌة
قدرة خارقة علً التحكم فً الحٌاة حسب إرادتنا  ،مثال ذلك سٌجعل فً اإلمكان تحسٌن وتخلٌق سبلالت الحٌوانات
والنباتات بالتؽٌٌرات الموجهة بدال عن طرٌق التجربة والخطأ العشوابٌة التً ظل اإلنسان ٌستخدمها من القدم حتى
الٌوم  ،كما سٌجعل فً اإلمكان تخلٌق سبلالت جدٌدة حسب الطلب .

 - 1تطور معرفة اإلنسان للكون
فً البداٌة كان االعتقاد السابد أن األرض هً مركز الكون  ،ولكن بتطور أسالٌب البحث العلمً وتقدم وسابل
المبلحظة التكنولوجٌة  ،كان من الواضح أن األرض عضو متواضع التكوٌن ٌنتمً إلً مجموعة فلكٌة أكبر هً
المجموعة الشمسٌة  ،وأن هذه المجموعة تنتمً إلً مجرة تحتوي علً المبلٌٌن من المجموعات الشمسٌة  ،وأن الكون
ٌحتوي مبلٌٌن المجرات والتً تحتوي علً مبلٌٌن المجموعات الشمسٌة .
ومع نمو المعرفة وتطور طرق البحث والتعلٌل  ،كان من الواضح  ،أن هذا االمتداد الكونً الهابل ٌحتوي علً
مبلٌٌن بل ببلٌٌن من الكواكب واألجرام كل منها له مكوناته الكٌمٌابٌة الممٌزة  ،باإلضافة إلً أن بعضا منها له ؼبلفه
الجوي الخاص والذي ٌحتوي علً العدٌد من الؽازات الكٌمٌابٌة والتً توجد بتركٌزات مختلفة  .وحول نشأة الكون
هناك نظرٌة االنفجار األعظم ) ) Big- Bangالتً اكتشفها عام  4666م العالم الروسً الكسندر فرٌد مان ) الذي قال
إن كل ما فً الكون من مجرات ونجوم وكواكب تتمدد بسرعة هابلة مبتعدة عن بعضها البعض  ،وكأنها شظاٌا
متناثرة لقنبلة عظٌمة انفجرت فً الفضاء  ،وتقوم هذه النظرٌة علً أن الكون قد جاء من العدم  ،ثم بدأ ٌتبخر وكأنه
كرة نارٌة هابلة  ،وأنه فً اللحظة األولً من وقوع ( االنفجار األعظم )  ،كانت كل مادة الكون مجمعة فً كتلة
صؽٌرة أقل حجما بمبلٌٌن المرات من نواة الذرة  ،وأكثر حرارة بمبلٌٌن من كوكب الشمس !!  .ثم جاءت ( نظرٌة
التضخم ) التً جاء بها العالمان ( أالن ؼوث ) و ( أندرٌة جٌد )  ،والتً تقول  :إن الكون قد بدأ فً التمدد واالتساع
مع الكتلة النارٌة ذات الطاقة الخالصة التً هً عبارة عن االنفجار األعظم بسرعة هابلة للؽاٌة خبلل ببلٌٌن الببلٌٌن
من أجزاء الثانٌة  ،ثم ظهرت داخل الكون السحب الساخنة والؽٌوم التً تسبب التموجات  ،وما زالت معارفنا تتطور
فً هذا المجال .

 - 1الرٌاضٌات الحدٌثة :
فً الماضً كانت فروع الرٌاضٌات  :الحساب  ،الجبر  ،الهندسة  ،علً وجه الخصوص تدرس كمواد
منفصلة ؼٌر مترابطة  ،وكل فرع نما بطرٌقة تختلؾ عن الفروع األخرى  ،ثم جاءت الرٌاضٌات الحدٌثة ( أو
الطرٌقة أو المنهج الجدٌد ) للنظر فً الرٌاضٌات والتً كشفت عن مجموعة من المبادئ األساسٌة المشتركة تنبنً
علٌها فروع الرٌاضٌات المختلفة ( أي التعامل كفروع مترابطة المنفصلة )  ،وأساسٌات هذه المفاهٌم هً الفبات (
)  ،Setsالعبلقات )  ، ( Relationsالدوال )  ، ( Functionsالعملٌات )  ، ( Operationsوالرٌاضٌات الحدٌثة
كشفت عن أنماط معٌنة أو طرق لتنظٌم الفبات والعملٌات فً أبنٌة رٌاضٌة تنطبق علً كل من الجبر والهندسة
وتصنٌفاتها  ،وأحد هذه األبنٌة ٌسمً المجموعة )  ، ( Groupوهناك كثٌر من األبنٌة التً ٌمكن أن تستنبط منها  ،كما
تم االنتقال من الهندسة االقلٌدٌة إلً الهندسة البلإقلٌدٌة التً عمقت ووسعت مفهومنا حول الكون والمكان .
وأخٌرا ،أصبح المحرك الحقٌقً للتجدٌد فً علم الرٌاضٌات هو الرؼبة فً الوصول لنموذج أكثر أمانة للطبٌعة كما
نشاهدها الكما نتمناها .

الخبلصــــة :
من األمثلة السابقة ٌتضح لنا أن تطور العلوم ٌؤكد علً ضرورة التعامل مع الواقع بذهن مفتوح ونبذ فكرة الحقٌقة
المطلقة والنهابٌة  ،فما أن تحل نظرٌات جدٌدة معضبلت حتى تظهر معضبلت جدٌدة تحتاج إلى إجابات جدٌدة
وتفسٌر  ،وهكذا تتطور النظرٌات العلمٌة والمعرفة .
كما تؤكد األمثلة ضرورة إخضاع النظرٌة للواقع ال إخضاع الواقع للنظرٌة  ،كما أن النظرٌات العلمٌة الجدٌدة تستند
إلً منجزات النظرٌات السابقة وتكمل جوانب نقصها  ،كما أن المعرفة العلمٌة لٌست ٌقٌنا نهابٌا وكامبل  ،وعملٌة
المعرفة والتقدم نحوها هً عملٌة االنتقال من عدم المعرفة إلى المعرفة  ،ومن عدم المعرفة الجٌدة إلى المعرفة
األفضل  ،كما تؤكد ضرورة الشمول والترابط والنظر إلى الظواهر بذهن مفتوح وبدون مخطط مسبق  ،وهذا هو
جوهر المنهج الدٌالكتٌكً الذي ٌتسق مع المنهج العلمً .
الدٌالكتٌك  :أمثلة علً القوانٌن والمقوالت
كما هو معلوم  ،الدٌالكتٌك ٌهتم بالتطور والترابط الشامل بٌن األشٌاء  ،وٌعتبر العالم المحٌط بنا فً
حالة حركة وتطور دابمٌن  ،وإن القوة الدافعة للتطور هً الكامنة فً األشٌاء  ،كما ٌتعارض الدٌالكتٌك مع
المٌتافٌزٌقا التً تتناول األشٌاء فً سكونها وانعزالها  ،علً أن قوانٌن الدٌالكتٌك المادي ومقوالته تساعد فً دراسة
العالم بوصفه كبل واحدا مترابطا  ،وفً دراسة الترابط والشمول بٌن األشٌاء .
أوال  :قوانٌن الدٌالكتٌك كما أشرنا لها فً الفصل االول من المحاضرة هً :
•

وحدة وصراع األضداد.

•

التراكمات الكمٌة تؤدي إلى تحوالت كٌفٌة .

•

نفً النفً.

أ – وحدة وصراع األضداد :أمثلة من الطبٌعة والمجتمع :

فً الكهرباء :وحدة السالب والموجب ،فً الرٌاضٌات :وحدة األعداد السالبة والموجبة ،وحدة األعداد الحقٌقٌة
واألعداد التخٌلٌة.
فً المجتمع الرأسمالً  :العبلقة بٌن العاملٌن بأجر والرأسمالٌٌن أو أصحاب المصانع عبلقة وحدة وصراع أضداد :
أصحاب المصانع ٌحتاجون لقوة عمل العاملٌن ( الٌدوٌة والذهنٌة) التً تلعب دورا حاسما فً اإلنتاج  ،والعاملٌن
بأجر ٌحتاجون إلً أصحاب المصانع لبٌع قوة عملهم لتوفٌر احتٌاجاتهم األساسٌة فً المعٌشة ( المسكن  ،الملبس ،
الؽذاء  ،التعلٌم  ،العبلج  ، ) ... ،أصحاب المصانع ٌعملون علً استحواذ أكبر قدر من فابض القٌمة الناتج من عمل
العاملٌن بأجر الذٌن ٌناضلون من أجل زٌادة أجورهم وتحسٌن أوضاعهم المعٌشٌة  ،وهنا تكمن عبلقة الوحدة
والصراع .
ب – قانون التراكمات الكمٌة تؤدى إلً تحوالت كٌفٌة  :أمثلة من الطبٌعة والمجتمع :
ذوبان الحدٌد عند درجة حرارة معٌنة تسمً الدرجة الحرجة والتً ٌتحول فٌها الحدٌد من حالة الصبلبة إلً
حالة السٌولة .
المثال الكبلسٌكً والذي أورده هٌؽل  :تحول الماء إلى بخار فً درجة حرارة معٌنة  ،بعد تؽٌر كمً فً
درجة الحرارة ٌؤدي إلى تؽٌٌر كٌفً  ،أي التحول من حالة السٌولة إلى بخار  .وهذا التحول من حالة إلى حالة ٌتم فً
شكل قفزة أو طفرة بعد حالة السكون النسبً .
تجربة نضال الشعب السودانً :
 - 4ضد الحكم التركً  :تراكم االنتفاضات والمقاومة ضد االحتبلل التركً أدي إلً تحول كٌفً فً النظام باندالع
الثورة المهدٌة كانتفاضة شاملة ضد النظام توفرت لها الظروؾ الذاتٌة والموضوعٌة .
 - 6التراكم الكمً لنضال ومقاومة الشعب السودانً ضد االستعمار البرٌطانً أدي إلً تحول كٌفً فً جبلء
االستعمار وتحقٌق االستقبلل عام .4619
 - 8التراكم الكمً للنضال ضد دٌكتاتورٌة عبود (  ، ) 4691 – 4619أدي إلً تحول كٌفً فً ثورة أكتوبر 4691
.
 - 1التراكم الكمً للنضال ضد دٌكتاتورٌة النمٌري (  ) 4691 – 4696أدي إلً تؽٌٌر كٌفً أو نوعً فً انتفاضة
مارس – أبرٌل . 4691
 - 1التراكم الكمً للنضال الداخلً وضؽط المجتمع الدولً ضد نظام اإلنقاذ الشمولً أدي إلى توقٌع اتفاق السبلم مع
الحركة الشعبٌة والشك إن تراكم النضال سوؾ ٌستمر حتى ٌتم التحول الدٌمقراطً والذي ٌشكل تحوال كٌفٌا بإسقاط
النظام الشمولً الفاسد المستبد .
ج – نفً النفً :
التحول الكٌفً هو نفً للحالة القدٌمة  ،ولكن النفً فً الدٌالكتٌك الٌعنً القضاء التام علً القدٌم ،ولكنه ٌستند إلً
أفضل ما فً القدٌم  .فالتطور ٌأخذ الشكل الحلزونً الذي تكون فٌه كل درجة أرقً من السابقة .
الجدٌد ٌنشأ من القدٌم  :مثال  :فً الطبٌعة الحٌة ٌحدد كل نوع جدٌد السمات اإلٌجابٌة التً كدسها األجداد فً سٌاق
التطور التدرٌجً البطًء .

مثال آخر فً المناقشة العامة الجارٌة اآلن فً الحزب الشٌوعً السودانً لتجدٌد الحزب  ،أننا نجدد الحزب الشٌوعً
استنادا إلً أفضل ما فً القدٌم  ،أي تراث الحزب ونضاله السابق  ،ونتجاوز ما عفً علٌه الزمن .
المثل السودانً ٌقول ( الما عندو قدٌم ما عندو جدٌد ) .
فً العلم النظرٌات الجدٌدة ال تلؽً النظرٌات السابقة  ،ولكنها تكمل جوانب نقصها  ،وترفع معرفتنا إلً مستوى أعلً
بحٌث تستطٌع تفسٌر ظواهر جدٌدة كانت النظرٌات السابقة قاصرة عن تفسٌرها  ...وهكذا  .مثال :
-

نظرٌة النسبٌة الٌنشتٌن طورت وعمقت قوانٌن الحركة لنٌوتن .

لٌنٌن طور نظرٌة فابض القٌمة لماركس ( العمل ؼٌر مدفوع األجر مصدر األرباح )  ،واضاؾ مصادر
جدٌدة لؤلرباح مثل الربح االحتكاري ونهب شعوب المستعمرات فً مرحلة اإلمبرٌالٌة  ،كما أضاؾ بول باران مفهوم
الفابض االقتصادي الذي ٌعنً باإلضافة الستؽبلل العاملٌن  ،األرباح الطفٌلٌة واالحتكارٌة ونهب شعوب المستعمرات
 ،وهكذا تم تطوٌر وتعمٌق نظرٌة فابض القٌمة لماركس التً فسرت سر االستؽبلل الرأسمالً فً القرن التاسع عشر
 ،وهكذا تتطور النظرٌات .
أخطاء التجربة السٌاسٌة السودانٌة السابقة :
كل انقبلب عسكري ٌلؽً المنجزات اإلٌجابٌة السابقة مثل انقبلب عبود ونمٌري واإلنقاذ  ،أما اإلنقاذ فقد دمرت كل ما
هو إٌجابً فً تجاربنا السابقة مثل التعلٌم والخدمة المدنٌة  ..الخ .
الخبلصة فً قوانٌن الدٌالكتٌك :
نحن أمام قانون واحد ولٌس ثبلثة قوانٌن منفصلة  ،والتً تم توضٌحها للتبسٌط  ،فصراع األضداد ٌؤدي إلً
تراكمات كمٌة  ،والتراكمات الكمٌة تؤدي إلً تحول نوعً  ،والتحول النوعً ٌؤدي إلً نفً الحالة القدٌمة دٌالكتٌكٌا
 ،ونشؤ وضع جدٌد  ،هذا الوضع فً حالة التطور الباطنً الطبٌعً ٌستند إلً أفضل ما فً القدٌم وٌحمل سماته
اإلٌجابٌة القابلة لبلستمرار والحٌاة  ،وهكذا تتم دورة الحٌاة والتطور .
ثانٌا  :مقوالت الدٌالكتٌك :
المقوالت مفاهٌم تعكس الواقع المحٌط بسماته وصبلته وخواصه العامة والمشتركة  ،مثال :
أ – الخاص والعام :
هناك عبلقة دٌالكتٌكٌة بٌن الخاص والعام  ،فً إطار العام نبحث عن كل ما هو خاص فً كل حالة ،
مثال نبحث عن خصوصٌة تطور وسمات كل بلد فً التطور العام للمجتمع البشري .

ب – السبب والنتٌجة :
هناك عبلقة دٌالكتٌكٌة بٌن السبب والنتٌجة  ،السبب ٌكون نتٌجة والنتٌجة تكون سببا مثال  :هطول
األمطار  :السبب تبخر الماء الذي ٌتكثؾ فً سحب تؤدي إلً األمطار التً تكون األنهار والبحار والتً ٌتبخر ماءها
وتؤدي إلى هطول األمطار وتتحول النتٌجة إلً سبب .
ج – الضرورة الصدفة :

الصدفة هً شكل لتجلً الضرورة مثال :اكتشاؾ قانون الجاذبٌة ،كان نٌوتن نابما تحت شجرة تفاح،
سقطت تفاحة صدفة ،جعلت نٌوتن ٌفكر وٌتساءل لماذا سقطت التفاحة إلً أسفل ؟  ،وقاد تفكٌره هذا إلً اكتشاؾ
قانون الجاذبٌة ،إذن صدفة سقوط التفاحة كانت تجلٌا لضرورة اكتشاؾ قانون الجاذبٌة .
د – المضمون والشكل :
هناك عبلقة دٌالكتٌكٌة ٌن الشكل والمضمون  :مثال الثعبان ٌخلع جلده القدٌم عندما ٌضٌق وال ٌبلبم
حجمه الجدٌد  .الشكل ٌؤثر فً المضمون بصورة فعّالة  ،الشكل الجدٌد ٌعجل التطور  ،الشكل القدٌم ٌعرقل التطور .

اهم المصادر والمراجع فً الدٌالكتٌك المادي
 - 4انجلز  :لودفٌػ فورباخ ونهاٌة الفلسفة األلمانٌة الكبلسٌكٌة .
 - 6انجلز  :أنتً دوهرٌنػ .
 - 8أنجلز  :دٌالكتٌك الطبٌعة .
 - 1لٌنٌن  :مصادر الماركسٌة الثبلثة .
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 - 9مورٌس كورنفورث  :مدخل للمادٌة الدٌالكتٌكٌة والتارٌخٌة
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