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 دیالکتیک جنبش انقالبی 1

 : دیروز، امروز، فردا یکم
 

از  آنچه    هفته  چند  گذشت  از  انقالبی بعد  خیزش  بسیار    آغاز  بودیم،  آن  شاهد 

به  انقالبی  بود: جنبشی  اعتالی جنبشی ویژه در کردستان که طالیهامیدوارکننده  دار 

کلیه و  ایران  در سراسر  پنجاه  ناگسستنی  از  بیش  که در  اجتماعاتی  است.  ی شهرها 

کم نشانگر ای تهاجمی یافت، دست ی تهران برگزار گردید و در موارد بسیاری جنبهنقطه 

اس بهآن  و جوانان  زنان  آتش خشم  و  نافرمانی  که  نیست.  خاموشوجه  هیچت  شدنی 

ترین شرایط سرکوب، به خودی  تداوم و پیوستگی این برآمد انقالبی در یکی از سخت 

ی نظیر است. پس پرسیدنی است که در این فوران بیرون جهیده خود یک دستاورد کم

، و زیر آتش خشم آن چه اهدافی نهفته انزجار عمومی، در سرشت این خروش گسترده

، و از درون آن، خصلت  'نفی'کنشِ  یند  افر توان در  است؟ به عبارت دیگر، چگونه می 

 این جنبش نوین را استخراج کرد؟  'ایجابی'

وظیفههستی  انقالبی  جنبش  یک  هستیِ  در شناسیِ  نفوذ  با  که  است  مبرم  ای 

ی آن و با ادراک و تبیین آن، های شناخته و ناشناخته ها و پتانسیل امکانات، ظرفیت 

این حرکت انقالبی یاری رسانده و دست آخر راهگشای مسیری    آگاهی- خودتواند به  می 

ای اذعان کرد، چراکه یکم،  ی چنین وظیفه هدفمند گردد. در عین حال باید به دشوار

این جنبشی نوپاست که هنوز در خود ریشه نبسته است، و دوم، راکد و ساکن نیست  

ی معین منجمد کرد. بنابراین،  توان آن را در یک وهلهبلکه سیال و پرشتاب است و نمی

 هر کوششی برای شناخت، بنا به ضرورت، خصلتی مقدماتی خواهد داشت.  

بوده است و   'نظیربی 'ی اخیر  ذعان داریم که شکوفایی جنبش در چند هفتهاگر ا

رسانی  ی خبراند، و درحیطهاتکایی ایجاد کردهقابل های اجتماعی، روابط کمابیش  شبکه 

ی های اولیهاند، ضروری است از شکل و فراخوان به تجمعات اعتراضی خوب عمل کرده

خود غیر  بروز  اشکال  سازماندهیِ  تجسم  و  نشویم  منتزع  عمومی  جنبش  کالسیک 

 ی در درون آنها جستجو کنیم. تکیه بر گسترش حوزه دموکراسی اجتماعی را نیز بعضاً

ی نظری های جنبش کنونی، از جنبه های اجتماعی، بر شعور و نوآوری عمومی و شبکه 

بدان معناست  های اجتماعی،  به شبکه   'ابزاری 'حاوی دستاورد مهمی است. عدم نگاه  
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های فشار بر هیئت حاکمه نپنداریم، بلکه دستیابی اهداف  عنوان اهرمهها را صرفا ب که آن

در عین حال، باید بین طرح   .ها منوط بدانیمجنبش کنونی را به شکوفایی این خالقیت

و تبیین اهداف    'تحلیل مشخص از شرایط مشخص'یک برنامه و استراتژی سیاسی و یا  

واقع چه نوع اجتماعی را هدف خود قرار خواهد به که  اندازهای جنبش، و اینو چشم

 داد، تفکیک قایل شد. 

نقش   کنونی،  شرایط  ب  'رهبری 'در  تاریخی  مسئولیتی  قبول  معنای  رای  به 

آگاهی آنهاست، به طوری -یابی خودقوامسازی مطالبات عمومی و کمک به رشد و  شفاف 

 .از یک درخواست عام به واقعیتی بالفعل تبدیل شود  'حق تعیین سرنوشت'که سرانجام  

ی این جنبش نوین و اعتماد به های آفریننده سوژه   'عقالنیت'ی شروع اما، تکیه برنقطه 

نهاست. چنانچه این ادراک در تفکر اندیشمندان و فعاالن جنبش نهادینه  بلوغ فکری آ

بر و  استوار گردد، میزمینه   شود،  معرفتی  با  ای  مفرطی که همواره نخبه تواند  گرایی 

کند گسسته و ازاین  قلمداد می  'خرد'پنداشته و خود را یگانه منشأ    'ناآگاه'را    'توده'

رکت مستقیم عامالن واقعی جنبش درتعیین سرنوشت  عمومی را برای ش  ی طریق حوزه

که فعلیت یافتگی این خودگردانی را در زندگی بالفعل و آنمشروط به  خود مهیا کند؛  

 های حیات اجتماعی بازبیابیم. ی عرصهگیری عمومی در کلیهتصمیمقدرت 

جنبش انقالبی ظرف  شک مسیر دشواری در پیش است. خیزهای بلندی که این  بی 

برداشتهچند هفته  بوده است. نخستین و  سال گذشته بی   ۴۳در طی    ی اخیر  سابقه 

ی پیش رو، حفظ و تداوم آن است. اما چنانچه تداوم این برآمد انقالبی  ترین مسألهمهم 

رفته در جدالی دایمی با دشمن خود رفته خواهد باشد، و یا  در گرو نفی آنچه نمی  صرفاً

شناسی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ  -فرسوده کند، آیا امکان رشد، گسترش، اعتال و خودرا  

تواند باشد. اما کوشش جمعی برای یافتن پاسخ،  به چنین پرسشی پیشاپیش قطعی نمی

به خود را نمی-برای کمک  انقالبی و مسیر حرکت آن  به فردا  فهمی این برآمد  توان 

 برد: فردا همین امروز است!  آینده در بطن زمان حال به سر می –موکول کرد 
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 شناسیِ هستی انقالب دوم: هستی
یک  مدت که  بود  آگاهى    'خاموشانقالب  'ها  اعماق  نقادتوده 'در  حال    'ی  در 

با   با مرگ فجیع مهسا )ژینا(،  جرقه جوشش بود، که  سرعت به سطح رسیده و به ای، 

حسب ظاهر تنها واقعیت  بیرون جوشید. تا پیش از ظهور جنبش اجتماعی کنونی، بر

  یخیزشحاکم بود. اما به محض فوران یافتن  ی خفقانی و مخوف  موجود در ایران، سلطه

ایم. این دو واقعیت، اکنون در گشته رو به گسترش، شاهد پیدایش یک واقعیت نوین  

برند: یکی واقعیتی که فاقد مشروعیت حقوقی و حقیقی  جدال مرگ و زندگی به سر می 

است، و دیگری واقعیت نوظهوری که به قدرتی بالفعل تبدیل شده است. در واقع آنچه 

 یک قدرت دوگانه است.  ی بالقوه  امروز با آن روبرویم حاکی از موجودیت

به خاطر جنبش   کامالً  'ناگهانی'بنابراین،  پدیدار شده   کنونی، وضعیت  جدیدى 

ای خلق کرده است. آنچه ممکن را به واقعیت  درون اوضاع سابق واقعیت تازه  است، و از

مجموعه عواملی است که درون یک وضعیت خاص زیست کرده،   'سنتز'کند  تبدیل می 

 'منفعل'خودی خود  ه که برا    'شرایط'شود که فوران کرده باشد. آنچه  و زمانی نمایان می

کند، حرکت آرامی است که پیشاپیش  به یک واقعیت یا امری بدیهی تبدیل می   است

حضوری بالقوه داشت. بدین سان، ناگهان دید جدیدی از   در کنه شرایط پیشین صرفاً

رفاً مدیون خود است و محصول  گردد که علت وجودیش را صپدیدار می  'امر ممکن'

 هیچ تشکیالت خاصی نیست. 

متنوع همبستگى    ی تاریخى فعلى تازگى دارد ظهور اشکال نوین وآنچه در وهله

اى بخشیده است. این عرصه  تازهنیز معنای    'عمومى  ی عرصه 'مردمى است که به مفهوم  

رادیکال محصور نمانده بلکه به هستى ی جدال نظرى بین روشنفکران  دیگر در محدوده

جدید از   ی کامالًعمومى گذر کرده است. در چنین دقایق حساسی، جامعه به یک وهله

نماید که با برآمد یک حس جدید طوری که ناگهان اینگونه میه رسد، بمىخودآگاهى  

هم شکسته تشریک مساعى روبرو هستیم که جدایى بین فرد خصوصى و عمومى در

 نوین به سوی یک انقالب اجتماعی است!  ی گذاری ت. اکنون جامعه در آستانه اس

یعنی    –، از سوی پراکسیس، است  ینیپابنابراین، جنبش انقالبی کنونی، حرکتی از  

واقعیت خود  انگیخته-محصول یک جنبشِ خود خالق  انقالبی  هر  است.  اجتماعی  ی 
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ها معمواًل غیرمترقبه و غیرقابل رسد. انقالباست و تا قبل از ظهور عملی به نظر نمی

شناسیِ هستیِ خیزش آفرینند. هستی اند و به محض وقوع، عینیتی جدید می بینی پیش 

تواند به چگونگی تداوم و موفقیت  شک ضرورتی مبرم است که میانقالبی کنونی، بی

نهایی آن کمک کند. وجه غالب برآوردهای اخیر، حتی وقتی خواهان سرنگونی و نفی 

از  نظام سیاسی حاکم  دید جامعی  هنوز  ایجابیاند،  کنونی    جوهر  اجتماعی  جنبش 

 البته خصلت پویا و سیال جنبش کنونی نیز به سهم خود معضلِ  .دهنددست نمی هب

 .کند یافتن معنا را دشوار می

زده معنای خاصی را از بیرون به جنبش تحمیل کرد، چراکه با این حال نباید شتاب 

راه تداوم، تعمیق و گسترش آن   وانداز ما را محدود  پا، چشمتازه گیری یک جنبش  قالب 

ای که معنای خود را حتی کند. در واقع پدیده به یک انقالب اجتماعی را مسدود می 

طور سربسته در درون خود حمل نکند، عاری از سرشتی خودبنیاد است. لذا درتکاپوی هب

ه  یافتن هویت خود، به مقوالتی خارج از نهاد بالفعل خویش متوسل شده، استحاله یافت

 .رودو به بیراهه می 

نخست ضروری است که   ی اما برای سنجش هر حرکت اعتراضی نوین، در درجه

های آفریننده اش را شناخت. آفرینندگان خیزش انقالبی کنونی، موجب  عامالن یا سوژه 

ی ی ما گویی به یک وهلهاند. امروز جامعههای خالق اجتماعی شده رها شدن انرژی 

نماید که با برآمد ناگاه چنین می به ناممکن را ممکن ساخته است.  و  جدید رسیده    کامالً

ایم.  شده جدید از تشریک مساعی، قدرت تشخیص و توانمندی اجتماعی روبرو    یحس

طور تلویحی به تکاپوی عمومی برای خودفرمانی، برای برقراری یک روش جدید زندگی،  

ی مفهوم آزادی در درون این شعور نقادانه تجسم شکل گرفتن یک خرد جمعی است.  

باید ما را به چالش کشیده  ی خودانگیختگی است، مستتر است که می جمعی که زاده

 و نیاز به یک برخورد جدید فکری را در ما بیدار کند. 

اندیشه راهبردی  زمینه توان  که  است  درآن  آزادی  جنبش  ی  تکوین  و  تداوم  ی 

کند و نسبت به آن به عنصری خارجی تبدیل نشده و خود آن جستجو  اجتماعی را در

هنگامی که یک عینیت  هدفی از پیش تعیین شده را بر انقالب اجتماعی تحمیل نکند.  

گر شده  خودواسطهعجین شده باشد،  بخش  رهاییبا آگاهی عمومی با تئوری  م  وأتجدید  

می  خودپو  روحی  ماحصل  و  توانمندی، یند  افریابد.  اجتماعی،  عمیق  تحول  یک 
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هایی است که در مسیر حرکت خود استعدادهای خود را شکوفا خودسازی و بلوغ سوژه

کنند تا بتوانند سرنوشت خود را خود دردست  سازی میقدرتو  بخشند  می کرده، معنا 

 بگیرند. 

ای حساس کنونی ضروری است، جستجو برای یافتن مفهوم یا نظریهآنچه در دقایق  

ی مان باشد. هنگامی که اندیشه درونانقالبی است که به طور تلویحی در جنبش کنونی  

ی جدیدی گاه مرحلهانقالبی چالش تئورِی مستتر در یک جنبش نوپا را مالقات کند، آن

از شناخت گشوده خواهد شد. خودِ تئورى یک نیروی مادى است، به شرطی که مشخص 

حدی پرورانده شده باشد که بتواند و جامع باشد، به شرطی که کامالً درونى باشد، و به 

به   'خودبیانى'معادل   شود؛  انقالبی  جنبش  یک  نوین سرشتِ  حرکت  یک  که  طوری 

ع بر  بتواند  تئورى اجتماعى  صورت  آن  در  کند.  پیدا  کامل  وقوف  خود  وجود  ینیت 

گذارد جامعه هویت روشنى از خود بازیابى کند، یعنى اجازه  شود و مى گر می میانجی 

-یابی خود، خود قوامدهد که جنبشی انقالبی در خالل تمام مراحل سخت و ضرورى  می 

 دهنده شود.  جهت

واسطه ادراک شود. خودِ تئورى تواند بىاست و نمى اما پرورش تئورى کار دشواری  

نمى  تئورى  است.  دائمى  رشد  یک  نیازمند  پیش  هم  از  و  جامد  مفاهیمی  به  تواند 

هایى حاضر و آماده معنا سازی کند. پس مستلزم شده تمسک کند و از طریق دادهساخته 

ل دیالکتیک یک روش است. تئورى هم مانند یک جنبش تاریخىِ خودزا و خودپو، مشمو

این به است. درغیر  تئورى خاکسترى صورت  و  قول گوته، درخت زندگى همواره سبز 

 خواهد ماند.  

 

 دیالکتیک  ی بار دیگر دربارهسوم: 
کنونی  خیزش جنبش   انقالبی  سال و  اجتماعی  خوزستان،  های  )آبان،  اخیر  های 

باختگان اصفهان، و نیز اعتصابات متعدد کارگری و اعتراضات معلمان، بازنشستگان، مال 

هایی خیزشکه چنین  اند. ایننخوردهرغم گستردگی، هنوز با یکدیگر پیوند  و غیره(، علی

هم پیوسته و پایدار تبدیل گردند،  چگونه و در چه زمانی به یک جنبش سراسری به 

قابل پیش  نیست.  هنوز  این جنبشهیچبینی  که  نیست  منکر  به  کس  مبرم  نیازی  ها 
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همگرایی، پیوستگی و تداوم دارند. اما گسترش در سطح، همچنین نیازمند تعمیق است.  

های کنونی است که ما  های متنوع جنبش ا و سرشت ساحت خاطر ادراک ژرفدرست به 

دیالکتیکی نگرشی  نیازمند  حال  عین  وظیفه -در  هستیم.  نظریهانقالبی  چنین  ای، ی 

 های اعتراضی در یک جامعیت انضمامی است.  ی حرکتترکیب و تلفیق مجموعه

استقالل هر به  اذعان  بلکه درحین  نیست،  استقرایی  ایچنین دیدگاهی  از  ن  یک 

آنجنبش  خاص  وجوه  درون  از  را  جامعیت  می ها،  استخراج  این ها  از  هریک  کند. 

ها اجزایی از یک کلیت هستند، و هر جزئی، به خودی خود یک کلیت است چرا جنبش 

که در درونش تعینات گوناگون و متضادی وجود دارد. بنابراین، وجه عام نه به معنی  

کون و انجماد آن، بلکه همچنین قایل به  نفی وجه خاص است و نه به معنی پذیرش س

 خودانکشافی و بارور شدن وجه خاص و گذارش به امری جامع است. 

هایی سازی سوژهسرنوشت -ی نخست معطوف به خودآنچه اساسی است در درجه

خود رشد  و  استقالل  که  در  -است  آنها  خود، یند  افرآگاهی  تداوم  در  خودکنشگری، 

یک  زمینه  واقعی  میی  ایجاد  را  انضمامی  عام  چنین  وجه  شناخت  برای  دقیقاً  کند. 

ترین چیزی که دیالکتیک به  آید. ابتداییای است که دیالکتیک به کمک ما می زمینه 

ی وحدت است. زمینه، وحدت تشابه و تمایز  آموزد، مفهوم بستر، مبنا یا زمینه ما می 

گری است، و بالعکس. ذاتی که است؛ تأمل در خودی که به همان اندازه، تأمل در دی

 سان یک کل بنا شده باشد. به  مشخصاً

جنبش در  مفهومی  چنین  وجه  ترجمان  استقالل  به  شدن  قایل  اجتماعی،  های 

رو، وقتی خاص و درعین حال درک ارتباط متقابل آن وجوه خاص با یکدیگر است. ازاین

باشیم که این وحدت را همچون گوییم زمینه، وحدت تشابه و تمایز است، باید مراقب  می 

نکنیم. ادراک  انتزاعی  همانندی  کج  یک  از  پرهیز  می برای  زمینه، فهمی،  گفت  توان 

 نظر از یک وحدت، همچنین بیانگر تفاوت بین تشابه و تمایز است. صرف 

اندیشه جنبش بنابراین،  تنوع  وجودی  واقعیت  دیالکتیکی،  را  ی  اجتماعی  های 

گرداند.  ها پی برده و به خود آنها بازمی امع و قوانین حرکت آن تشخیص داده، به عناصر ج

بازگشایی  آنها  خود  در  وجودِ  از  دیالکتیکی،  مقوالت  کردن  وارد  با  حال  درعین  ولی 

کند اما از سوی دیگر، تکامل آزادی سو مضامین آنها را ترکیب می کند. پس از یکمی 

 کند.  ها وارد میت به آناسها تعین یافته  را که توسط منطقِ خودِ جنبش
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یابیم  درمی های اجتماعی تعمیم دهیم،  ی جنبشچنانچه این مفاهیم را به مجموعه

تواند نافی اجزای سازای خود  که یک کلیت است، نمی که یک انقالب اجتماعی با این

اند. در کاملی  خودی خود یک دایرهباشد. اجزای یک کلیت، هرکدام یک کلیت و به 

ای ازآنجا شود. هر دایرههریک از این اجزاء یک خصوصیت معین یا یک واسطه یافت می 

محدودیت است،  کلیت  یک  می که  است  شده  تحمیل  آن  بر  که  را  به  هایی  و  گسلد 

مندی این عوامل مشخص تشکیل کلیت ایده از نظام  کند. تر راه باز می ای گستردهدایره

 آنها، عضو ضروری یک سازماندهی هستند. شده است؛ هریک از 

به  جنبش بنابراین،  کردن  مصلوب  که  جای  کرد  تأکید  باید  کنونی،  نوپای  های 

زیر کشیدن قدرت سیاسی وقت خالصه  ماحصل یک تحول عمیق اجتماعی صرفاً در به 

هایی شود. توانمندی یک جنبش نه در قدرت انهدام که در خودسازی و بلوغ سوژهنمی

سازی در مسیر حرکت استعدادهای نهان خود را شکوفا کرده، قدرت و معنااست که  

برای پس  دست بگیرند. حقیقت، انضمامی است.  کنند تا سرنوشت خود را خود بهمی 

باید به محتوای خود جنبش، به درخواست  های مشخص آن، و به تمامیت  دریافتش 

 اجزا و عناصر سازایش رجوع کرد. 

ی بیرونی  ی اجزاء یک کلیت با یکدیگر صرفاً یک رابطهرابطهآیا  پرسش این است:  

شود؟ حرکت دیالکتیک است؟ اگر چنین نیست، چه چیزی باعث پیوند درونی آنها می 

شده  رسد، اما با یک هستی باروردر اندیشه از هستی شروع شده و با هستی به پایان می 

متقابل جهان هستی است. در ی روابط  ی غنای مجموعهیافته که دربردارندهو کمال

ی یافتهی نخستین و هستی وساطت واسطهی بین این دو هستی، یعنی هستی بی فاصله

می  پرماجرایی  سفرهای  وارد  دیالکتیک  معرف نهایی،  خود  کلیت  در  که  شود 

شناخت هستی  نیز  و  است  شناسی  اجتماعی  وجود  با    – شناسی  که  موجودیتی 

اندیشهمیانجی  اما همان ، تجسمی تجرگری  یافته است  تاکنون مشاهده  یدی  طور که 

 ایم، از قابلیت بازآفرینی و تطبیق با شرایط بالفعل اجتماعی برخوردار است.کرده

ی نخستین است همه جا واسطه ی عزیمت را که هستی انتزاعی و بی چنانچه نقطه 

حادثه ی، مسیری پرگتکوین و قوام گرفتن سوژه یند افر ترجمه کنیم،  ' سوژه'به هستی 

گمان ضروری است فراتر از هستی و مملو از تضاد را در پیش خواهد داشت. پس بی 
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عنوان چیزی جداگانه که محض برویم اما در عین حال صحبت از محتوای آگاهی ما به 

 گویا بیرون از هستی و در جوار آن است، نامعقول است.  

نیز ابداً ثابت و نهایی نیست بلکه شامل دیالکتیک شده،    هستی  مثابهولی هستی به 

واسطگی و به خودی خود خود آن ضد نیز چنانچه در بی 'شود.به ضد خود تبدیل می '

دو است؛  رو، حقیقت هستی و نیستی، وحدت آناست. ازاین  'نیستی'درنظر گرفته شود،  

دال درونی هستی و نیستی شدن، ماحصل جیند  افراست.    شدن و این وحدت، همانا  

یعنی   اندیشهیند  افراست.  نخستین  هستی،  که شدنِ  است  دیالکتیک  انضمامی  ی 

یافتگی منفک و گردد، اما چنانچه هستی از تعین می   'یافتههستی تعین 'راهگشای  

تهی  باشد، صرفاً یک انتزاع میان   'هستیِ در خود'سان یک  مجزا نگاه داشته شود، یعنی به

 است.  

اش در یگانگی به سر  یافتگی چه اینجا و اکنون متعین است، و درتعینهستی، آن

 ' محدودیت'ن حال شامل یک  برد، و آشکارا همچون نفی برقرار شده است، در عیمی 

است؛ محدودیتی که معرف کرانمندی آن است ولی از بیرون بر آن تحمیل نشده و 

کرانگی آن نیز ناشی از تنشی درونی است که منشاء روی به بیفرآروی از آن، و پیش 

کران یا امر جامع، به معنی انهدام کرانمند خودجنبی، و کنش خودجوش است. اما بی 

 آمد دیالکتیک دگرشدگی آن است.  از وجه خاص منتج شده و پی نیست چراکه 

توان کرانمند ناپذیر برقرار نیست، یعنی نمیکران، تعارضی انعطاف بین کرانمند و بی 

مثابه نافی کران بهجهانی )آینده( تصور کرد. بیکران را آنجهانی )اکنون( و بیرا این

کند. بنابراین، گذارِ کرانمند به دگرِ ب خود میو جذ کرانمند، در عین حال آن را حفظ  

کران، در واقع به معنی به یگانگی رسیدن با خود و بازیافتن خویش است.  خود، به بی 

 'ای برای خودهستی ' دیالکتیکی، آنچه ابتدا یک هستیِ در خود بود، اکنون به  یند  افردر  

خودانکشافی هستی را به هستی سوژه یا هستی یک یند  افرتکوین یافته است. چنانچه  

مقاله بخش ترجمه کنیم، می جنبش رهایی  از  این بخش  آغازین  برای پرسش  توانیم 

کند،  پاسخی مقدماتی ارایه کنیم: آنچه بین اجزاء یک کلیت پیوندی نهادینه برقرار می

رونی خودِ  یافتگی هریک از آن وجوه خاص به جامعیتی است که از دیالکتیک دکمال

 آن اجزاء منتج شده باشد. 
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 یا:؛ عام ،سیلوژیسم: فرد، خاصچهارم: 

 ' زن، زندگی، آزادی '
را در ارتباط با یک جنبش معین اجتماعی به کار    'سیلوژیسم'اجازه دهید مفهوم  

در  گانه یا سه  'سیلوژیسم'ببریم.   روشمند  هم می دیالکتیکی  با ،  را  )ژینا(  فرد  تواند 

میانجیگری امر خاص )زن(، به امر عام یا جامعیت )زندگی آزاد( پیوند بزند، و یا برعکس،  

از امر عام با وساطت امر خاص، به فردیت اجتماعی شده گذار کند. اما در هر دو مورد، 

دیالکتیکی،   )متد(  روش  بدون  است.  زن(  )رهایی  خاص  امر  قابل    'حقیقت'میانجی 

 شناخت نیست. همه چیز مشمول روش است.  

  ی نفی وجه خاص نیست بلکه دقیقاً ی چنین دیدگاهی، وجه عام به منزلهبر پایه 

ایناز درون آن می در  به خودی خود یک  گذرد. وجه خاص،  رهایی زن،  جا جنبش 

تضادمند  'کلیت' و  گوناگون  تعینات  که شامل  در شیوه   درونی  است  اد است.  راک ی 

با خود  'ی منفی با خودرابطه'دیالکتیکی،   بارور شدن و شکوفایی -مترادف  انکشافی، 

های درونی سوژه دست یافته است. فقط در چنین  وجه خاصی است که به رفع تنش

برخوردار می  'کلیت'حالتی است که   انضمامی  نه    شود.از ساحتی  عام  بنابراین، وجه 

ی منجمد شده.  در یک دقیقه  'کف مطالبات'  جمع جبری اجزای سازای آن است و نه

 ند.اایستا نیستند. بلکه هر دو دائما درحال حرکت کدام هیچوجه خاص و وجه عام 

ی سیاسی، اجتماعی  گمان تبعیض و محرومیت حقوقی و حقیقی چه در عرصه بی 

و کند. اما تأیید  و نیز خانوادگی، جنبش رهایی زنان را از سرشتی مستقل برخوردار می 

این  با  استقالل،  بر  نقطه تأکید  یک  خود که  به خودی  است،  کامالً ضروری  شروع  ی 

ی جنبش رهایی زنان نیز با وجود یگانگی، دربردارنده   کند.ماهیت رهایی را تعریف نمی

به  است.  متنوع  تعینات  از  ترکیبی  یعنی  است،  درونی  جنبش  تمایزات  نمونه،  عنوان 

آن از  و  تعمیق  و  گسترش  برای  زنان  خودانکشافیرهایی  نمیجا  به  اش  نسبت  تواند 

های استدست و درخوترین بخش جنبش، زنان کارگر و تهیواقعیت وجودی محروم

های قومی زنان بلوچ یا کرد توان تبعیض تفاوت باشد. به این مسأله، میمعین آنها، بی 

یا در قومیت حل  افزود. موضوع این نیست که جنبش رهایی زن را در طبقه  نیز  را 
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کنیم. مسأله این است که جنبش زنان برای رسیدن به رهایی کامل، در حین حفظ  

یک کلیت انضمامی است.    مثابه وجودیت بالفعل خود به استقالل، نیازمند خودفهمی م

چندگانه  عناصر  ترکیب  به  بردن  درونیپی  جدیدِ ی  وحدت  یک  به  رسیدن  راه  اش، 

نقطه  اما  کرد.  را هموار خواهد  آغاز خودبنیاد  تازه  است،  انضمامی  ی عزیمت که کل 

که از پی    است. این پیشروی توسط تعینات ساده و تعینات دیگری   پیشروی و تکوین

 گردد.تر میتر و انضمامی مرور غنی شود و بهآیند مشخص می آنها می 

در آن زمان بخش اعظمی از مفقود بود.  کلی  به   ۵۷انقالب  یند  افرچنین بینشی در  

ای نوین برای تداوم و تعمیق انقالب، که با جنبش  جای تشخیص وهلهنیروهای چپ به 

  ، نشینی دعوت کردندآغاز گردید، آنان را در عمل به خانهمارس    ۸در  زنان  ی  گسترده

پس ضروری است که از مضامین  .  کرد  'جزء'را قربانی    'کل' نباید  ی آنها،  به گفته چرا که  

انتزاعی    'عمومیتی'، به  ۵۷یگر، مانند انقالب  انضمامی و گوناگون منتزع نشویم و بار د 

نرسیم که راه خود را از خاص به عام باز نکرده باشد. اتفاقاً معضل اصلی، همانا پرداخته 

 کامالً  نسلجنبش انقالبی پیش رو را    کردن مفهوم وجه عام در جنبش اجتماعی است.

را تجربه کرده و    ۵۷ب  که انقالجدیدی به ارمغان آورده است. اما در عین حال، نسلی  

جا مهار اهداف و خودانکشافی انقالب را با پوست  انتزاعی و از آن  'وجه عام' تسلط یک  

ی تاریخی مهمی برای نسل کنونی باشد.  تواند آینه و گوشت خود لمس کرده است، می

نسلی که چوب یک اصل عام مجرد شده را خورده است نباید از حفظ و یادآوری کردنش  

 !  غفلت کند

گذر انضمامی و ذات    هستیواسطگی هستی، به  از بی  دیالکتیکییند  ا فردر    حال که

رسیم، که تلفیق و پیوند وجود انضمامی و ذاتی است که می   'فعلیت'به  اکنون  ،  ایمکرده

پدیدار شده و وابسته به فعل یا کنش است. امر بالفعل تا پیش از ظهور در بطن فعل و 

، مستتر است. آنچه 'پتانسیل 'انفعاالتی که در سطح جاری است همچون امر ممکن یا  

آمد،  بود ولی به چشم نمی   'شدن'چه در یک وضعیت مشروط در حال  نامشهود بود، آن 

ی شده، از زیر سلطه   'پدیدار'بینی نشده،  ناگهان در فوران یک جنبش اجتماعیِ پیش 

علیت محض خارج شده، شرایطی را که به خودی خود منفعل است دگرگون کرده، 

آفریند. به بیان بهتر، جنبشی است که امر واقع را از درون عینیت و فعلیت جدیدی می



  

 
 

 دیالکتیک جنبش انقالبی 11

بیرون می پیش شرایطی  الغای شرایط  کشد که  با  و  بالقوه داشت،  آن حضوری  تر در 

 بخشد. موجود، به امر واقع یک وجود انضمامی می 

قوام و  تکوین  به  سیر  وابسته  جنبشی  چنین  است.    ' سوبژکتیویته'یابی 

گسلد و توسط سیلوژیسم، راه خود  ای دیالکتیکی که بندهای خود را میسوبژکتیویته 

گشاید. هر حرکتی، چه در هستی و چه در اندیشه، صرفاً ازطریق  به ابژکتیویته می را  

ی ذاتی تمام چیزهای حقیقی است.  سیلوژیسم قابل شناخت است. سیلوژیسم زمینه 

وجود انضمامی همه چیز سیلوژیسمی است که اجزاء و اعضای آن را تفکیک کرده و 

کند و خاص مرتفع کرده به فرد متصل می ی امر  جایگاه بیرونی امر جامع را به واسطه

سیلوژیسم 'زند. در این  برعکس: فرد خودبنیاد را توسط وجه خاص به امر عام پیوند می 

بلعد. کامالً برعکس. در اینجا سوژه توسط عمل ، امر عام، امر خاص و فرد را نمی'عقالنی

برای نخستین   بار یک  وساطت، به خود واصل شده است. در چنین وجهی است که 

ی سیلوژیسم عقالنی یافت  ؛ و یا در سوژه است که نخستین نطفه کندظهور می سوژه  

 شود.می 

اینجا   میانجیدر  با  صرفاً  و  شده  تبدیل  یکدیگر  به  خاص  و  یکدیگر عام  گری 

امر عام این نیست که در مقابل امر خاص، یک چیز   ،موجودیت دارند. پس در حقیقت 

ویژگی بخشیدن به خود یند  افرذات وجود دارد. برعکس، امر عام همان  به مشترکِ قائم 

ماند. هم برای شناخت است که با خود در دگرِ خود در شفافیتی روشن، یگانه باقی می 

رک را با جامعیت واقعی مغشوش و هم برای رفتار عملی، بسیار مهم است که ما امر مشت

 نکنیم. 

ی گذار از هستی به ذات مترادف با گذار از استقاللِ یک هستیِ در خود به مرحله

زیستی  -کند. نفیِ خودای در انزوا زیست نمیارتباط و ارتباط متقابل است. هیچ پدیده 

، ' ذات'ی  ای نوین و ادراک هستی راستین است. عرصه منفرد، به معنی ورود به عرصه 

ذات  عرصه است.  اجتماعی  هستی  و  اجتماع  خود، هستی   –ی  منفیت  راه  از  که  ای 

ای با خود است.  ای با دگر است، رابطهتا جایی که رابطه   –میانجی خود با خود است  

یافتگی توسط یک دگر است. در بیان مرسوم نیز ذات به معنی یک ذات همانا واسطه

 مجموعه یا مجتمع است.  
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درعین حال، ذات به تضادهایی که در درون هستی حضوری مستتر داشت، وضوح 

عرصهمی  در  اگر  روبرو بخشد.  مقیاس  و  کیفیت  کمیت،  چون  مقوالتی  با  هستی  ی 

عرصه  در  اکنون  ذاتهستیم،  عالی   ی  مقوالت  و با  ذات  تکثر،  و  همانندی  تری چون 

می روبرو  متقابل  کنش  و  معلول  و  علت  محتوا،  و  به  فرانمود، شکل  پرداختن  شویم. 

گنجایش   در  اجتماعی،  روابط  در  آنها  یکایک  ترجمان  و  دیالکتیکی  مقوالت  یکایک 

با این حال ضروری است هرچند بهمقاله  از آنها    طور گذرا به برخیی کنونی نیست. 

 اشاره کنیم.  

با ذاتهنگامی که در عرصه شویم، گرایش هایی گوناگون مواجه می ی اجتماعی 

کمیت  به  آنها  فروکاستن  با  که  روشی  است؛  مقایسه  به  توسل  اندیشه،  هایی بالفصل 

می  برقرار  تشابه  یا  همانندی  آنها  بین  کردن  معین،  آشکار  با  دیالکتیک،  اما  کند. 

 'هدف'دهد که نباید به تنوع محض قناعت کنیم.  ی محض، نشان می اعتباری همانندبی 

یا مبنا، درحکم وحدت تشابه    'زمینه'هاست.  تفاوتی و تثبیت ضرورت وجودی آنرفع بی 

تأمل در خودی که به   –اند و تمایز است؛ حقیقتی که تشابه و تمایز به آن تبدیل شده 

وضوح همچون یک ا ذاتی است که به همان  –همان میزان، تأمل در دگر و بالعکس است  

 تمامیت استقرار یافته است. 

یک  'این خاستگاه نوین، یا این مبنای مشترک، به معنی حذف تضاد نیست بلکه  

ی اجتماعی، با برطرف کردن خود شدهمیانجی نشاند و از روابط  را برمی   'تعارض جدید

بدین   . 'انضمامی هستی'یک  مثابهبار به رسد، اما این آن میانجی، بار دیگر به هستی می

کران آیند که جهانِ وابستگی متقابل و پیوندهای درونی بی ی پدید می یهاسان، کثرت

و تصادم با دگر ای است که در تماس  بخشند. در بیان متعارف، کرانمند ابژه را شکل می

رسد. اما گام نهادن به بیرون و فراسوی خود، مشروط و محدود شده، به سرحد خود می

کرانگی، همان نفی در کرانمند، با انهدام آن مترادف نیست. کامالً برعکس، خاستگاه بی 

حکم حفظ و جذب آن است، درغیر این صورت، به   نفی است؛ یعنی نفی کرانمندی، در

 شود. جهانی تبدیل می اعی و آنمفهوم انتزیک 

،  جامعیت  ،یکم  :های زیر استشامل وهله  سیلوژیسممفهوم  پس به طور خالصه،  

ای ، یعنی خصلت ویژهخاصامر    ،اش؛ دومیعنی برابری آزادانه با خود در خصلت ویژه
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-، یعنی بازتابفردیت  ،کند: سومکه در آن امر عام در یگانگی با خویشتن تداوم پیدا می

ویژگی-در یک خودِ  که  خودی  با  منفی  وحدتِ  یعنی  خاص؛  و  عام  معین  های 

که هویتِ خود یا جامعیت را گم کند. بنابراین،  یافتگی کامل و اصیل است بدون آنتعین

اند ولی فردیتی که با خود در ارتباطی منفی است. چنین  فردیت و امر بالفعل، همسان

 .  است)ها( ین سوژهارتباطی است که منشاء خودانکشافی و تکو

گام نخستین در ادراک سرشت یک   ها صرفاًاما تشخیص و معرفی سوژه یا سوژه

های بعدی باید شود. در گامجا آغاز میجنبش انقالبی است. معضل اصلی تازه از این

یندی افرپروراند و چگونه و در چه  مشخص شود این سوژه)ها( چه اهدافی را در سر می 

شود. سوژه مفهومی  تبدیل می   'در خود و برای خود' ای  به سوژه   'در خود'ای  از سوژه 

و اراده و اهدافش در رسد،  می   آگاهی-خودیابد، به  ایستا نیست. متحرک است، قوام می

می یند  افر انضمامی  و  یافته  وضوح  گرفته،  شکل  مشمول  اینازشود.  کنشگری  رو، 

دیالکتیک است. در عین حال هیچ تضمینی نیست که سوژه در مسیر پر فراز و نشیب  

ای ی سوژه بربرعکس، اراده  نفی، خود به خود مقدر به کسب آزادی باشد. کامالًیند افر

با   تواند به جای پیشروی، صرفاًبخشی به خود و متحقق کردن آزادی بالفعل می عینیت 

ی نظرِی جای به تعامل رساندن ایده هی انقالبی، سد راه خود شود. و ببه ارادهسی  أت

دو، زمینه را برای ورود و تفوق   ی عملی، با جدا کردن آنی خود با ایده مستتر در اراده

- هایی خودهایی بیگانه به خود مهیا کند. پس برای پیشگیری از سیادت ایدهایده یا ایده

تکاملی سوژه، ضروری است اندکی در مفهوم  -خودیند  افرمحدود کننده، و کمک به  

 کنیم. مل أتاراده، کنش و هدف 

 

 پنجم: اراده، کنش و هدف 
آید. دواند و سپس توسط اراده به فعل در می میل به آزادی ابتدا در ذهن ریشه می  

ی آزاد  کنش انقالبی، تجسم بیرونی اراده است. آزادی، هم جوهر و هم هدف یک اراده

ی بدیل همانا آزادِی تحقق ی آزاد، مترادف یکدیگرند. جامعهاست. ذهن آزاد و اراده

واسطه به  ای حاضر و آماده نیست که بی اما آزادی دادهیافته و به شکل درآمده است.  

کند است که از فازهای متعددی عبور می یندی افرتصاحب اراده درآید. آزادی مشمول 
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یابد.  انتقادی از ساحتی انتزاعی به کلیتی انضمامی تکوین می -و توسط فعالیت عملی

زند،  که فاعل است و دست به عمل مییک سوژه با کنش آن مترادف است. یعنی تا آنجا  

اصطالح جهان بیرونی،  ه یابی یا برساختن خود در بتعین-کند. خودخود را متعین می

 ی عینیت بخشیدن به هدفِ است. منزله به

کند.  اندیشد و از سوی دیگر اراده مینباید تصور کرد که یک سوژه از سویی می 

تفاوت بین رویکرد نظری و عملی است. اما این دو، دو   تمایز بین اندیشه و اراده همانا

اندیشه از یک وجودِ فاکولته یا قوه  انتقال  ی جدا از هم نیستند. برعکس، اراده همانا 

ی آزادی، عینیت  درخود به سوی جهان بیرونی است تا سوژه در این مسیر به اندیشه

رو، اینازای داشته باشد.  رادهتواند از خود ابخشد. موجودی که فاقد اندیشه باشد، نمی 

ی نظر است. رویکرد نظری ی عملی هم هنگام، حتی به طور تلویحی، دربردارندهاراده

اندیشد، بنا به ضرورت، در عین حال  ای که میی خود منفعل نیست. سوژه نیز به نوبه 

 ای فعال است.  سوژه 

مال  اراده نیز مشمول دیالکتیک است و برای کیند  افر،  شد طور که اشاره  اما همان

فاز نخستین،   یا  بازایستادن در مرحله  مراحلی چندگانه است.  از  نیازمند عبور  یافتن 

یابی اراده قوامیند  افرساز باشد.  فاجعهتواند  بدون فراروی از آن و سپس نفیِ آن نافی، می 

اراده، زمانی آزاد است که چیزی پرمخاطره است و موانع بسیاری در برابر آن وجود دارد.  

ی اراده  -  خود را اراده کند  صرفاًکه  ای  اراده  را اراده نکند.نسبت به خود  خارجی و بیگانه  

که در شور و هیجان خود از بُعد نظری   'صوری '  ی ارادهیک  نیست مگر  ی  چیز  -گرا  اراده

ناپذیری، یک تعینتابد. این  برنمیخود پیش گرفته است و هیچ تعین یا محدودیتی را  

 تجریدی است.    کرانگی مطلقاًبی 

کنشگری محض باشد، آنچه در عمل با آن   تعین یابی اراده صرفاً-هنگامی که خود 

خواهد ی سیاسی در نفی آنچه نمیشویم، یک آزادی منفی است که درعرصهروبرو می

چه در زمان روبسپیر،  همچون ترور انقالب فرانسه،  –تواند شود و حتی می مصلوب می 

بدیل ویرانگر ت  به کنشی صرفاً  –  ی ترمیدور و حاکمیت نظامی بناپارتو چه در دوره

ی عمومی را قربانی کند.  ای معین منجر گردد و ارادهبه سیادت اراده  شود که نهایتاً

ی منفی در کشاکش کنش انقالبی تصور کند که امری ایجابی همچون ممکن است اراده
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های آنهاست،  نفسه مغایر وجوه خاص و ویژگیفیکند. اما چون برابری  برابری را اراده می

 یک برابری صوری است.  –ست انتزاعی بیش نی

به کمیت، مقدار و مقایسه افراد  این اصل صوری در اساس وابسته  بین  .  استی 

از قانونی که  ،  استقانون  ی  به ارادهحق در جامعه  ی  استحاله   تسیاس   در  ترجمان آن

  سیاسیی  در نظریهطور مشخص  ه  . بشده باشدی افراد منفرد ناشی  ارادهجمع جبری  

اراده  ها اتم  ،ژان ژاک روسو  'اراده عام' نقطه هبی  برگزیده شده   ی عنوان  در   .اندشروع 

آحاد  جمعمثابه  ه ب  'عام'ی  مقوله جا  این است.  -خودآوری  کلیت  در یک  جامعه  بنیاد 

وحدت کلیت انضمامی را به  درنتیجه،  کند.  و عام را مغشوش می  مفهوم جامعیتروسو  

   کاهد.فرومی اجتماعی یک قرارداد  درافراد 

ی صرف و کنش نفی، برای تکوین یک جنبش  ی نخست، از ارادهفراروی از این وهله

ی پیشین  ی نفی و حفظ وهله منزله به انقالبی، ضرورتی حیاتی است. این خاستگاه نوین  

مان بود، درونزمان به آنچه در اهداف بنیادین اراده مستتر، نهادینه و  هم است. یعنی  

ی ناب، و گذار به محتوایی ی انقالبی با عبور از ارادهجا، ارادهبخشد. در اینوضوح می 

کرانگی ی کرانمندی و بی کند. گام بعدی، فراروی از دوگانهایجابی، نامتعین را متعین می 

است.  راده  اسازی  تعیین سرنوشت-ی پیشین، و ازآنجا خودر وهلهو به وحدت رساندن د

سازد، وارد ارتباطی منفی برمی ی انقالبی خود را همچون دگرِ خویش  در این وهله، اراده

تکاملی خویش  -خودیند  افرسازی این تنش درونی،  برطرف شود تا از طریق  با خود می 

 را پیش برده و به فرجام، به هدف، نزدیک کند.  

تواند به هدف سوبژکتیو عینیت بخشد که از  ی انقالبی هنگامی میبنابراین، اراده

ی گر عبور کرده و به خود بازگشته باشد. در واقع وظیفهواسطه-درون این فعالیت خود

، خردِ نظری نهفته در خردِ یندی افرچنین  روشنگری این است که با اشراف به ضرورت  

حال و آینده، بین  دو را به تعامل برساند. فراروی از جدال  عملی را خودباور کند و آن

باشد' و    'آنچه هست' باید  بین  ،  'آنچه  تنش  به صورت  واقع'که   'آلایده امر  'و    'امر 

یابی یک تعین   .انقالبی با کنش انقالبی استی  ، در گرو وحدت نظریهگرددنمادین می

با خردی است که در   آزادی ی  تنیدگی اندیشهدرهم  وابسته به  انقالب بنیادین، اساساً

در اینجا    'چه هستآن'   رو، چون عناصر فراروی ازاینازکند.  کنشِ خودِ سوژه زیست می
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اکنون   ارادهو  انقالبی  در  تلویحی    سربستهحضوری  ی  از درون و  را فقط  آینده  دارد، 

توان استخراج کرد. عناصر سازای آینده در بطن حال زیست ای میچنان حضور بالقوه

دیالکتیکِ انقالب نهفته است  یند  افردر    'باید'و    'است' کنند. بدین سان امکان تعامل  می 

نوین هستی  برقراری یک روش کامالًزمینه را برای تکامل یابی سوژه -که طی آن خود

 کند. آماده می 

 

  

 


