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 پیشگفتار – 0
ناپذیر آن را اجتناب دیالکتیک در ادراک مثبت آنچه هست، همزمان نفی و نابودی»

ای را در حال حرکت و در دهد؛ چراکه هر صورتبندی تاریخا تکامل یافتهتشخیص می

 برد؛ چراکه تحت تأثیر، به ساحت گذرای آن پی میروازایننگرد، و وضعیتی سیال می

 «هیچ چیز نیست و ذاتاً نقاد و انقلابی است.

 (0۰01۱) کاپیتالمارکس، 

 

رغم گستردگی، اخیر در ایران، علیی هااجتماعی سال هایجنبشها و خیزش

، آبان، خوزستان، اصفهان)یی هاشخیزکه چنین این .اندبودهو پراکنده  ، منفصلمنقطع

غیره(  و باختگان، مالکارگری و اعتراضات معلمان، بازنشستگانمتعدد و نیز اعتصابات 

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

برخورد نظام حاکم با این قهرآمیز ی هشیوگمان بینی نیست. بیپیشقابل هنوز 

 آنها برعهده داشته است. شاندننفرودر  ی اساسی، سهمهاشخیز

علت و اعتراضات ها شخیزکه این ۰ اینتردیدی نیستیک چیز در هرحال، به

خود را به هیچ سازمان و حزب خاصی مدیون نیستند، بلکه ماحصل  وجودی

ها شخیزکه این نیست هیچ کس منکر  ند.هستخودسازماندهی خویش خودکنشگری و 

و تداوم دارند. اما گسترش در سطح، همچنین  پیوستگی ،همگراییبه  مبرم ینیاز

متنوع  هایخاطر ادراک ژرفا و سرشت ساحتنیازمند تعمیق است. درست به

هستیم.  انقلابی-نگرشی دیالکتیکیدر عین حال نیازمند های کنونی است که ما جنبش

های اعتراضی در یک ی حرکتای، ترکیب و تلفیق مجموعهنظریهی چنین وظیفه

 جامعیت انضمامی است. 

چنین دیدگاهی استقرایی نیست، بلکه درحین اذعان به استقلال هر یک از این 

کند. هریک از این ها استخراج میرا از درون وجوه خاص آن ها، جامعیتجنبش

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

که در درونش تعینات گوناگون و متضادی وجود دارد. بنابراین، وجه عام نه به معنی 
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بلکه همچنین قایل به نفی وجه خاص است و نه به معنی پذیرش سکون و انجماد آن، 

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

ی ادراک، هیچ چیز نیست مگر روش دیالکتیکی که جامعیت را نه در این شیوه

برداری از آنچه پردهبیند. جا و اکنون، بلکه در درون وجه خاص مستتر میفراسوی این

ای های لحظهجا فراروی از محدودیتآن و از تلویحی است و وضوح بخشیدن به آن،

کند. بنابراین، به جای فروکاستن وجه عام به جمع آن، خاص و عام را جذب یکدیگر می

ی معین زمانی، همگرایی ها و مخرج مشترک و کف مطالبات در یک وهلهجبری کمیت

 کند. عنوان ماحصل فرآیند خودتکاملی اجزای یک کلیت تفهیم میرا به

ها ارتباطی توانند با این جنبشی مفاهیم دیالکتیک، ذاتاً انقلابی هستند و میلیهک

، اط متقابلاستقلال و ارتب عنوان نمونه، مقولاتی چون۰تنگاتنگ و بنیادین برقرار کنند؛ به

فرد و ، تکثر و تراکم، شکل و محتوا، فرانمود و ذات، کرانکرانمند و بی، خاص و عام

 ها.و نظیر آن تشابه و تمایز، ضرورت و آزادی، جزء و کل، جمع

بررسی مفهوم دیالکتیک، و نیز کاربرد  گامی هرچند کوچک به سوی جستار کنونی

 یابی آنهاست.های متعدد اجتماعی و کمک به قوامآن برای شناخت جنبش

 

 درنگی در مفهوم دیالکتیک نزد هگل – ۲
 «دیالکتیک هگلی منبع کل دیالکتیک است.»

 کاپیتالمارکس، 

 

ها داوریی اول ضروری است پیشی دیالکتیک، در درجهی ورود به حوزهآستانه در

م ها فروکاستن مفهوترین بدفهمی. یکی از رایجکنار بگذاریمهای عامیانه را و کژفهمی

ای دیالکتیک فرآیندی نیست که هر ابژه یا گزارهاست. « تضاد»ی دیالکتیک به مقوله

 تجزیه و ترکیب کند تا نهایتاً  استواسطه معرفی شده یات یا آگاهی بیحس  که به را 

ی چنین روشی وجه مشخصهکند، طور که هگل بیان میهماند. کناستخراج را نافی آن 

کنند. می برملاهر مفهومی را تصریح کرده و تضاد درونی آن را  است که ضد  «شکاکیون»
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ی از درون منفی، محتوا»فًا منفی نیست بلکه اما دیالکتیک به مفهوم اخص کلمه، صر

 (۱0، بند فلسفه حق« )نشاند.برمیمثبت و نتیجه را 

 «دیالکتیک، ابداع فلسفه نیست»این است که  یرکن اساسی در ادراک دیالکتیک

بلکه در خصلت حقیقی خود، به معنی طبیعت و سرشت خودِ چیزهاست. هگل در 

شناخت و فهم دیالکتیک »کند که۰ عنوان می منطق کوچکاز  ۱0ی اول بند افزوده

حائز والاترین اهمیت است. هرجا حرکتی وجود داشته باشد، هرجا هستی باشد، و هرجا 

 «جا، دیالکتیک مشغول کار است.در جهان بالفعل کنشی به نتیجه رسیده باشد، آن

رد. یم کی آن تفهشناسانهشناختی توان صرفًا از سویه( دیالکتیک را نمی00۱)ص 

ما نباید تصور کنیم که تشخیص »افزاید۰ ی همان بند میهگل درادامه روازاین

یک تر آن است که بگوییم دیالکتموجودیت دیالکتیک در انحصار فیلسوف است. صحیح

کلی تجربه محسوس  طوربهبخشد که در تمام درجات شعور و به قانونی تجسم می

)ص « ای از دیالکتیک دانست.توان وهلهد را میکناست. هر چیزی که ما را احاطه می

00۱) 

شود، قابلیت تغییر و گذرا بودن همه چیز است. آنچه از چنین مفهومی استخراج می

ی کرانمند، هرچند ثابت نفسهفیهیچ چیز ثابت و غایی نیست. تمام چیزها در جهان 

 د خود استحالهشوند؛ یا به ضو مطمئن انگاشته شوند، تغییرپذیرند، دگرگون می

د. کنرسند. اما کرانمند را صرفاً یک عامل خارجی محدود نمییابند و یا به کمال میمی

مان است. درونهم محدودیت و هم فرآیند فراروی از آن در طبیعت خود کرانمند 

شناخت این موضوع که »ی کل دانش راستین است. مایهدیالکتیک همچنین جان

نی نافی یع –فاهمه دچار تضاد  مثابهبهدیالکتیکی است، و  اندیشه، بنا به سرشت خود

 ( 0۱، ص 00)بند « های اصلی منطق است.شود، یکی از آموزهمی -خویش 

بنابراین، دیالکتیک هم بر خودِ هستی و هم بر هستی اندیشه ناظر است. اما عینیت 

عِی ذات واق» اندیشه بدان معناست که نسبت به چیزها عاملی خارجی نیست، بلکه در

 برد. عینیت اندیشه، درستی افراد به سر نمینهفته است و فقط در مخیله« خود چیزها

ورزی آزاد و عینی نبود، چرا که به ابژه اندیشه»برخلاف متافیزیک کهن است که یک 

 )افزوده« خودانگیخته از درون خود متعین کند. طوربهداد تا خصایص خود را اجازه نمی
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( رسالت اندیشه، پی بردن به حقیقت است. سرشت ظاهری و باطنی ۱0 ، ص۱0بند 

 آید. ها، و نیز کل جهان عینی، در خود همان است که به اندیشه درمیابژه

کار فلسفه صرفاً به آگاهی درآوردن واضح همان چیزی است که جهان در تمام »

چیز جدیدی را وضع رو، فلسفه ارتباط با اندیشه باور داشته است. ازاین اعصار در

کند؛ و مباحث کنونی ما را به نتایجی رسانده است که با باور طبیعی بشریت خوانایی نمی

. هاست( اندیشیدن، همانا وضوح بخشیدن به حقیقت ابژه۱۱، ص ۲۲)افزوده بند « دارند.

د؛ ناماین کنش فلسفی، مفهومی است که هگل آن را عمل وساطت یا میانجیگری می

دارد. برمیخود این واسطه را نیز از میان  ، نهایتاً«هدف»به همراه تحقق  وساطتی که

هدف دانش زدودن بیگانگیِ جهانی عینی است که دربرابر ما ایستاده است، و به عبارتی »

یافتن خود در درون آن است؛ یعنی بازیابی جهان عینی در مفهوم، در ژرفای درونی 

 (۲۱0، ص 0۹۱)افزوده بند « خودمان.

 

 وحدت، وحدت، وحدت – ۳
انضمامی بودنِ وجه انضمامی برای این است که ترکیبی از تعینات چندگانه، پس »

 «وحدت عناصری متفاوت است.

 گروندریسهمارکس، 

 

عنوان وحدت تشکیلاتی مرسوم چپ، اولاً وحدت معمولاً بهسیاسی در ادبیات 

های انقلاب نیست. مترادف با وحدت سوژه شود که لزوماًمختلف مطرح می هایگرایش

یک امر معین است. در چنین « علیه»وحدت  مثابهبهعمده  طوربهدرثانی، وحدت 

ی ی آن، بلکه یک برنامهدهندهتشکیلهایی، اصل حاکم، نه اصول نظری اجزای اتحاد

عنوان های دخیل در وحدت است. بهحداقلی و حاصل جمع یا مخرج مشترک نظرگاه

شکل گرفت، ائتلافی همگانی  ایران تلویحاً ۱۵ی پیروزی انقلاب نمونه، آنچه در آستانه

، اش امپریالیسم آمریکا بود. برای برخیاما رسمیت نایافته برضد دیکتاتوری شاه و حامی

ضدیت با شاه و امپریالیسم معادل درخواستی حداکثری بود و برای برخی دیگر یک 

 چه به واقع تحقق یافت، کف مطالبات بود. ی حداقلی. اما آنمطالبه
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های ناتمام و سقط شده، گرچه نافی اصل ی انقلاب ایران، و نیز سایر انقلابتجربه

اند که عدم حفظ استقلال، و پرهیز از پرداخته وضوح نشان دادهبهعام وحدت نیستند، اما 

شدن در شور ، عملا به معنی غرق بخش پس از سرنگونیاندازی رهاییچشمکردن 

انقلاب از درون فرآیند -ای و هموار کردن زمینه برای استیلای یک ضدو هیجان وهله

ی کاملًا نوین، روی به سوی یک جامعههای ناقص، به جای پیشانقلابی است. انقلاب

، در ۱۵ی انقلاب ناکام رغم تجربهعلیسفانه أمترانند. ها به عقب میکل جامعه را سال

با  ایدئولوژیکبرکناری استبداد  –گیری یک وجه عام شکلبازهم شاهد اوضاع کنونی 

عنوان درخواستی محوری هستیم. شکی نیست به –ی سکولارهدف برقراری یک جامعه

بار دیگر رهایی جامعه ای یکحق است، اما چنین مطالبهبهجا و هکه چنین درخواستی ب

 کند.ول میرا معلق نگاه داشته و به یک زمان نامعلوم موک

آنچه اساسی است صرفاً به حفظ استقلال این یا آن سازمان سیاسی محدود 

هایی است که سازی سوژهسرنوشت-ی نخست معطوف به خودشود، بلکه در درجهنمی

ی ی واقعآگاهی آنها در فرآیند خودکنشگری، در تداوم خود، زمینه-استقلال و رشد خود

ای است که کند. دقیقاً برای شناخت چنین زمینهیک وجه عام انضمامی را ایجاد می

آموزد، ترین چیزی که دیالکتیک به ما میآید. ابتداییدیالکتیک هگلی به کمک ما می

زمینه، وحدت تشابه و تمایز است؛ تأمل در »ی وحدت است. وم بستر، مبنا یا زمینهمفه

 سانبهخودی که به همان اندازه، تأمل در دیگری است، و بالعکس. ذاتی که مشخصا 

 ( 0۵۱، ص 0۲0)بند « یک کل بنا شده باشد.

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

، هگل در روازاینو درعین حال درک ارتباط متقابل آن وجوه خاص با یکدیگر است. 

گوییم زمینه، وحدت تشابه و تمایز وقتی می»کند که۰ ی این بند استدلال میافزوده

است، باید مراقب باشیم که این وحدت را همچون یک همانندی انتزاعی ادراک نکنیم... 

نظر از یک وحدت، همچنین بیانگر صرفان گفت زمینه، توفهمی، میکجبرای پرهیز از 

ا ی« ی تشابهفلسفه»ی هگل، جا( به دیده)همان« تفاوت بین تشابه و تمایز است.

 است.« منطق صوری»همانندی انتزاعی، اصل محوری 

یم شوعوض حذف تضاد و تنش، با تعارض جدیدی روبرو میبهبا چنین برداشتی، 

ای، وژهسکه منشاء خودشناسی هر است. به عبارت دیگر، با اینکه نیازمند مرتفع شدن 
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تفکیک خود با غیرِ خود است، سوژه در درون خود نیز سوای یگانگی، دارای تمایز و 

تعارض است. حضور چنین تعارض و فرآیند نفی درونی و برطرف کردن تعارض است 

کند. اجازه دهید این که باعث تحرکت شده و موجبات خودانکشافی سوژه را فراهم می

گمان تبعیض و مفهوم را در ارتباط با یک جنبش معین اجتماعی به کار ببریم. بی

ی سیاسی، اجتماعی و نیز خانوادگی، جنبش محرومیت حقوقی و حقیقی چه در عرصه

کند. اما تأیید و تأکید بر استقلال، با رهایی زنان را از سرشتی مستقل برخوردار می

ی شروع کاملاً ضروری است، به خودی خود ماهیت رهایی را تعریف هکه یک نقطاین

 کند.نمی

تمایزات درونی است، یعنی ی هجنبش رهایی زنان نیز با وجود یگانگی، دربردارند

عنوان نمونه، جنبش رهایی زنان برای گسترش و ترکیبی از تعینات متنوع است. به

خش ترین بتواند نسبت به واقعیت وجودی محروماش نمیجا خودانکشافیتعمیق و از آن

تفاوت باشد. به این های معین آنها، بیدرخواستدست و تهیجنبش، زنان کارگر و 

های قومی زنان بلوچ یا کرد را نیز افزود. موضوع این نیست که توان تبعیض، میمسأله

این است که جنبش زنان  مسألهکنیم. جنبش رهایی زن را در طبقه یا در قومیت حل 

برای رسیدن به رهایی کامل، در حین حفظ استقلال، نیازمند خودفهمی موجودیت 

ی است. پی بردن به ترکیب عناصر چندگانه« کلیت انضمامی»یک  مثابهبالفعل خود به

 اش، راه رسیدن به یک وحدت جدیدِ خودبنیاد را هموار خواهد کرد. همانطور کهدرونی

از آغ»ی عزیمت که کل انضمامی است، تازه کند، نقطهتشریح می علم منطقهگل در 

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

 (۱01)ص « گردد.تر میتر و انضمامیمرور غنیبهشود و آیند مشخص میآنها می
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 کل چیست؟ جزء چیست؟ – ۴
تعینات  بایستی توسطبود که میکردیم، کلیتی آشفته میجمعیت شروع میچنانچه با »

تر حرکت کنیم، از انضمامی ای تحلیلی به سوی مفاهیمی هرچه سادهبعدی به شیوه

 ترین تعیناتکه درنهایت به سادهتر، تا اینخیالی به سوی تجریداتی هرچه ظریف

کرد تا به یک کلیت غنی رسید که  برسیم. از آنجا باید مسیر حرکت را از نو دنبال

 «ی تعینات و روابطی چندگانه است.دربردانده

 010، ص گروندریسهمارکس، 

 

آید، روش دیالکتیکی شناخت یک جنبش اجتماعی، برمیهمانطور که از نکات بالا 

ی روشی تحلیلی است که ابتدا تعینات گوناگون درونی آن را تجزیه هم دربردارنده

شامل روشی ترکیبی است که آن تعینات را در وحدتی نوبنیاد ترکیب کند و هم می

در »ی عزیمت جدید یابی به کلیت انضمامی، نه فرجام بلکه یک نقطهکند. دستمی

علم در نیز هگل جا( )مارکس، همان« واقعیت و لذا همچنین در مشاهده و ادراک است.
( امر apprehension)ادراک تحلیلی معرف تشخیص » کند که۰عنوان می منطق

( امر واقع است؛ یعنی comprehensionترکیبی درک کامل )واقع است. هدف روش 

 (۵۹0)ص « ها.درک تنوع تعینات در اتحاد آن

بنابراین نزد مارکس و هگل، روش دیالکتیکی هم تحلیلی و هم ترکیبی است ولی 

 نه این است و نه آن!

ادراک دیالکتیکی تمایز قایل شد.  ( وvorstellungباید بین برداشت خارجی )

های ها، با ابژه( آنrepresentationها در ذهن، نمایندگی کردن )منعکس کردن ابژه

مشخص ارتباطی بیرونی دارد. روش تحلیلی با وساطت خود، از طریق تشریح، از اجزا و 

 ی مقابل روشکند. اما روش ترکیبی، درست نقطهکلیت رونمایی می عناصرِ سازای

شده در یک اندام های ترکیب( یعنی با شروع از ابژه۲۲۱، بند منطقتحلیلی است. )

)کالا(،  «سلول»کند تا نهایتًا به فرد یا تر حرکت میارگانیک، به سوی مفاهیم مشخص

 . دست یابدی عزیمت جدید، عنوان یک نقطهبه
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ها نفوذ کرده، ها، به درون آندر این حرکت، تفکر با رفع ارتباط خارجی با ابژه

ها را در درون تفکر بازتولید آنها را دریافته و ارتباط متقابل و ضرورت وجودی آن

اگر چنین کاری با موفقیت انجام یابد، اگر اکنون هستی »ی مارکس، . به گفتهکندمی

 aه )ریختنماید که با ساختمانی پیشگاه چنین مید، آنها منتقل گردموضوع به ایده

priori.(، چنین ۲۱0، بند منطق( نزد هگل )0۰0۱۲، کاپیتال« )( مواجه هستیم

پس با رسد و سکلیت می« ساختمان»فرض انتزاعی نخستین، به فرآیندی با نفی پیش

 گردد.نائل می« بازنمایی»نفی آن، به ضرورت 

های اجتماعی را واقعیت وجودی تنوع جنبش کی،دیالکتیی اندیشهبنابراین، 

. داندگربه خود آنها بازمیها پی برده و تشخیص داده، به عناصر جامع و قوانین حرکت آن

 را بازگشاییدر خود آنها  ولی درعین حال با وارد کردن مقولات دیالکتیکی، وجودِ

 ا از سوی دیگر، تکامل آزادیکند امسو مضامین آنها را ترکیب میکند. پس از یکمی

د. این هردو کنمی واردها است به آن ها تعین یافتهکه توسط منطقِ خودِ جنبش را

ها را در ی آنرابطهشاید بتوان یکدیگرند.  لازم و ملزومسویه، با حفظ تمایز، 

رو، دیالکتیک با یقین حسی و با خلاصه کرد. از این« گیواسطه»و « گیواسطهبی»

های اولیه برقرار ساخته و با داده« منفی»ای واسطه فاصله گرفته، رابطهد بیشهو

 شود.می گرمیانجی

های اجتماعی تعمیم دهیم، درمی یابیم ی جنبشچنانچه این مفاهیم را به مجموعه

تواند نافی اجزای سازای خود که یک کلیت است، نمیکه یک انقلاب اجتماعی با این

خودی هکند، اجزای یک کلیت، هرکدام یک کلیت و بهگل تأکید می طور کهباشد. همان

یک خصوصیت معین یا جزاء اهریک از این »اند. در دیالکتیک کاملی خود یک دایره

ه کرا هایی ای ازآنجا که یک کلیت است، محدودیتشود. هر دایرهیک واسطه یافت می

ده از کند...کلیت ایتر راه باز میای گستردهگسلد و به دایرهبر آن تحمیل شده است می

این عوامل مشخص تشکیل شده است؛ هریک از آنها، عضو ضروری یک ندی منظام

 (۲1، ص 0۱)بند « سازماندهی هستند.

ز در آن زمان بخش اعظمی امفقود بود. کلی به ۱۵چنین بینشی در فرآیند انقلاب 

ای نوین برای تداوم و تعمیق انقلاب، که با جنبش جای تشخیص وهلهبهنیروهای چپ 
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 ،نشینی دعوت کردندخانهآغاز گردید، آنان را در عمل به مارس  ۱در زنان ی گسترده

. امروز نیز بار دیگر با کرد« جزء»را قربانی « کل»نباید ی آنها، به گفتهچرا که 

، به جای درک محتوای غنی و انضمامی «چپ»زیر نام  روبرو هستیم کهی هایگرایش

کماکان درصدد فروکاستن مفهوم آنها به یک  های اخیر،های اجتماعی سالجنبش

 .ی سنت و تجدد و یا جدال سکولاریسم با مذهب، هستندکلیت انتزاعی، همچون ستیزه

 یهاتاریخی روشنگری این است که تشخیص دهد در درون حرکت یوظیفهبرعکس، 

 سیال، گام خردتفهیم و تبیین این  ، وجود دارد.مستتر ، هرچندردی جمعیاجتماعی خِ

ای هفرضپیشصورت با رهایی از  آن شناسی و خودشناسی است. درمعرفتنخستین 

اجتماعی آزادانه و خودانگیخته  هایکه حرکت یمده، اجازه میی ذهنیمنجمدشده

  .ندنحقیقت خود را آشکار ک

ه کرد ک های نوپای کنونی، باید تأکیدجای مصلوب کردن جنبشبهبنابراین، 

زیر کشیدن قدرت سیاسی وقت خلاصه هماحصل یک تحول عمیق اجتماعی صرفاً در ب

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

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

حقیقت، انضمامی است. برای دست بگیرند. هکنند تا سرنوشت خود را خود بمی

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

 اجزا و عناصر سازایش رجوع کرد. 

بار دیگر، منتزع نشویم و  گوناگونپس ضروری است که از مضامین انضمامی و 

نرسیم که راه خود را از خاص به عام باز نکرده  انتزاعی «عمومیتی»، به ۱۵مانند انقلاب 

وجه عام در جنبش اجتماعی مفهوم پرداخته کردن  انامعضل اصلی، هم باشد. اتفاقاً 

جا آن انتزاعی و از« وجه عام»یک تسلط را تجربه کرده و  ۱۵است. نسلی که انقلاب 

د تواناست، میده کررا با پوست و گوشت خود لمس انقلاب ودانکشافی مهار اهداف و خ

ی تاریخی مهمی برای نسل کنونی باشد. نسلی که چوب یک اصل عام مجرد شده آینه

 ! را خورده است نباید از حفظ و یادآوری کردنش غفلت کند

بنابراین برای حسن اختتام، بار دیگر نیازمند بازگشت به دیالکتیک هگل هستیم. 

کند که۰ ابراز میمنطق کوچک  0۱۱هگل در مورد ارتباط متقابل کل و جزء، در بند 
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است؛ محتوا، کل است که شامل مغایر  جزاءاو  کلی واسطه، همان رابطهی بیرابطه»

)شکل( است. اجزاء از یکدیگر متفاوت هستند و وجودی مستقل دارند. جزاء اخود، یعنی 

شوند که با یکدیگر مرتبط باشند؛ و یا تا شناخته میجزاء اعنوان اما آنها هنگامی به

به معنی نقض و نقد  'اجماع'جایی که در مجموع یک کلیت را تشکیل دهند. اما این 

 ( 0۹0)ص « جزء است.

ی متقابل با یکدیگر است که موضوعیت جزاء در رابطهمقصود هگل این است که ا

 )همانجا(« ارتباط متقابل، وحدت خودارتباطی و ارتباط با غیر است.»کنند. پیدا می

 ی بازتابی یا شهودیواسطگی کل و جزء، مفهمومی است که مختص فاهمهبنابراین، بی

ی ارگانیک را وارهنداماتری وجود دارد که یک که بین آنها روابط عمیقاست، درحالی

 سازند. تجزیه و تفکیک و منفرد کردن آن اجزاء، به معنی حذف کلیت است. می

 

 مفهوم ارتباط متقابل – ۵
 )به این توجه شود! جنبش اختیاری )مستقل(، خودجوش و 'جنبی-خود'جنبش و »

به  'انگیزه'، 'هاجنبی-ی خوداصل کلیه'، 'حرکت و سرزندگی'، 'تغییر'(، ذاتاً ضروری

کرد که این چه کسی باور می – 'هستی راکد'ی مقابل نقطه – 'کنش'و  'حرکت'

ی هگلیانیسم انتزاعی و غامض )دشوار و مهمل؟( باشد؛ هسته 'هگلیانیسم'ی هسته

 «باشد؟؟

 (۱۱۰000، )مجموعه آثار ، دفترهای فلسفیلنین

 

بیرونی  ییک رابطهصرفاً با یکدیگر یک کلیت  ءی اجزاآیا رابطهپرسش این است۰ 

ن شود؟ برای بازگشایی ایباعث پیوند درونی آنها می ، چه چیزیچنین نیستاست؟ اگر 

موضوع، ضروری است بار دیگر به منطق هگل رجوع کنیم. حرکت دیالکتیک در منطق 

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

ست. در ی روابط متقابل جهان هستی ای غنای مجموعهیافته که دربردارندهکمال

ی یافتهوساطتی نخستین و هستی واسطهی بین این دو هستی، یعنی هستی بیفاصله
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شود که در کلیت خود معرف نهایی، دیالکتیک وارد سفرهای پرماجرایی می

موجودیتی که در منطق با  –شناسی وجود اجتماعی است شناسی و نیز شناختهستی

طور که تاکنون افته است اما همانی ناب، تجسمی تجریدی یی اندیشهگرمیانجی

ایم، از قابلیت بازآفرینی و تطبیق با شرایط بالفعل اجتماعی برخوردار کردهمشاهده 

 است.

ی نخستین است واسطهکه هستی انتزاعی و بی را ی عزیمت منطقچنانچه نقطه

ی یرگی، مسسوژهترجمه کنیم، فرآیند تکوین و قوام گرفتن « سوژه»همه جا به هستی 

کند، طور که هگل بیان میپیش خواهد داشت. همان پر حادثه و مملو از تضاد را در

ل، ی منطق است. در عین حاترین مقولهترین و تجریدیپا افتادهپیشواسطه، هستی بی

گمان ضروری است فراتر از هستی محض برویم شود که بیهگل از همان ابتدا یادآور می

ر و دهستی عنوان چیزی جداگانه که گویا بیرون از صحبت از محتوای آگاهی ما به»اما 

 ( 0۲۱، ص ۱۱ی بند )افزوده« است، نامعقول است. آنجوار 

ه، ثابت و نهایی نیست بلکه شامل دیالکتیک شد هستیِ نیز ابداً مثابهبهولی هستی 

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

دو ، حقیقت هستی و نیستی، وحدت آنروازاین»است. « نیستی»درنظر گرفته شود، 

( فرآیند شدن، ماحصل جدال ۱۵، ص ۱۱)بند « است. شدن است؛ و این وحدت، همانا

ی هگل، شدن، یعنی فرآیند شدنِ هستی، درونی هستی و نیستی است. به دیده

« تهیافتعینهستی »ی انضمامی دیالکتیک است که راهگشای نخستین اندیشه

 )بند« گوید، مبنای هر تعینی، نفی است.طور که اسپینوزا میهمان»گردد، اما می

یافتگی منفک و مجزا نگاه داشته شود، ( بنابراین، چنانچه هستی از تعین0۱۱،ص ۹0

 تهی است. میانباشد، صرفًا یک انتزاع « خود هستِی در»سان یک یعنی به

ر اش در یگانگی به سیافتگیدرتعینچه اینجا و اکنون متعین است، و هستی، آن

« محدودیت»، در عین حال شامل یک برد، و آشکارا همچون نفی برقرار شده استمی

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 بیپیشفرآروی از آن، و 

کران یا امر جامع، به معنی انهدام کرانمند خودجنبی، و کنش خودجوش است. اما بی
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انچه چن»آمد دیالکتیک دگرشدگی آن است. پیچراکه از وجه خاص منتج شده و  نیست

از  کران، خود رابا گام نهادن به بیرون و فراسوی کرانمند و به سوی بی کهتصور شود 

 ی یکواسطهبهایم، در حقیقت این چیزی نیست مگر رهایی ساختهامر کرانمند رها 

جهانی، کاری نیست. آنچه فلسفه بدان آنتهی و میانگریز... فلسفه را با چنین مصالح 

پردازد، همواره چیزی انضمامی است که به معنای عالی کلمه در زمان حال حضور می

 (0۱۱، ص ۹0ی بند )افزوده« دارد.

وان کرانمند تناپذیر برقرار نیست، یعنی نمیکران، تعارضی انعطافبین کرانمند و بی

ی مثابه نافکران بهجهانی )آینده( تصور کرد. بیآنکران را بیجهانی )اکنون( و اینرا 

کند. بنابراین، گذارِ کرانمند کرانمند، در عین حال آن را حفظ کرده و جذب خود می

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

ای یهست»خود بود، اکنون به  هستِی در است. در فرآیند دیالکتیکی، آنچه ابتدا یک

انکشاف یافته است. چنانچه فرآیند منطقی خودانکشافی هستی را به هستی « برای خود

توانیم برای پرسش آغازین بخش ترجمه کنیم، میسوژه یا هستی یک جنبش رهایی

یک کلیت پیوندی  جزاءاین بخش از مقاله پاسخی مقدماتی ارایه کنیم۰ آنچه بین ا

یافتگی هریک از آن وجوه خاص به جامعیتی است که از کمالکند، هادینه برقرار مین

 منتج شده باشد. جزاءادیالکتیک درونی خودِ آن 

 

 سیلوژیسم: فرد، خاص و عام – ۶
کوشد فعالیت هدفمند انسان را در درون مقولات منطقی بگنجاند، هنگامی که هگل می»

در  'عضو'که سوژه )انسان( نقش یک است، و این 'سیلوژیسم'گوید این فعالیت و می

 این از محتوایی بسیار عمیق و ماتریالیستی کند...را ایفا می 'سیلوژیسم'منطقی  'شکل'

 «ناب برخوردار است.

 (۱۱۰0۹1مجموعه آثار) دفترهای فلسفی،لنین، 

 

 در منطق هگل، مترادف با گذار از« ی ذاتآموزه»به « ی هستیآموزه»گذار از 

ای ی ارتباط و ارتباط متقابل است. هیچ پدیدهخود به مرحله استقلالِ یک هستیِ در
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 ای نوین وزیستی منفرد، به معنی ورود به عرصه-کند. نفیِ خوددر انزوا زیست نمی

ی اجتماع و هستی اجتماعی است. ، عرصه«ذات»ی ادراک هستی راستین است. عرصه

تا جایی که  –خود، میانجی خود با خود است ای که از راه منفیت هستی –ذات »

( ذات همانا 0۱۲، ص 00۲)بند « ای با خود است.ای با دگر است، رابطهرابطه

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

ی چون انسان صحبت به میان مندنکراهای ی ذاتکسانی درباره»مجتمع است. 

ایم. برداشتهی ذات نشانگر آن است که به فراسوی کرانمند گام ند. اما نفس واژهآورمی

 (0۱۱، ص 00۲ی بند )افزوده« رو، کاربرد کرانمند در مورد انسان نادقیق است.ازاین

درعین حال، ذات به تضادهایی که در درون هستی حضوری مستتر داشت، وضوح 

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

تری چون همانندی و تکثر، ذات و فرانمود، شکل ی ذات با مقولات عالیاکنون در عرصه

شویم. پرداختن به یکایک مقولات برو میو محتوا، علت و معلول و کنش متقابل رو

ی مدنی، در و ترجمان آنها در روابط اجتماعی در جامعه« ی ذاتآموزه»دیالکتیکی 

ی گذرا به برخ طوربهی کنونی نیست. با این حال ضروری است هرچند گنجایش مقاله

 از آنها اشاره کنیم. 

شویم، گرایش واجه میهایی گوناگون می اجتماعی با ذاتهنگامی که در عرصه

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

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

نباید به تنوع محض قناعت کنیم، بلکه »دهد که اعتباری همانندی محض، نشان میبی

هدف ( »0۵0، ص 00۱ی بند )افزوده« دت درونی کل هستی را معین کنیم.باید وح

یا  «زمینه»هاست. به باور هگل، تفاوتی و تثبیت ضرورت وجودی آنرفع بی« فلسفه

وحدت تشابه و تمایز است؛ حقیقتی که تشابه و تمایز به آن تبدیل »مبنا، درحکم 

همانا  –در دگر و بالعکس است خودی که به همان میزان، تأمل  تأمل در –اند شده

 (0۵۱، ص 0۲0)بند « وضوح همچون یک تمامیت استقرار یافته است.بهذاتی است که 

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

ی اجتماعی، با برطرف کردن خود نشاند و از روابط میانجی شدهبرمیرا « تعارض جدید

بدین  .«وجود انضمامی»یک  مثابهبهبار رسد، اما این، بار دیگر به هستی میآن میانجی
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جهانِ وابستگی متقابل و پیوندهای درونی »آیند که های نامتعینی پدید میسان، کثرت

کران حقیقت همواره بی»( نزد هگل، 0۵۹، ص 0۲۱)بند « بخشند.کران را شکل میبی

ای است که در تماس و تصادم با دگر خود، مشروط بژهدر بیان متعارف، کرانمند ا« است.

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

کرانگی، همان نفی در نفی است؛ انهدام آن مترادف نیست. کاملًا برعکس، خاستگاه بی

ورت، به مفهومی یعنی نفی کرانمندی، درحکم حفظ و جذب آن است، درغیر این ص

 شود. جهانی تبدیل میآنانتزاعی و 

ایم، آنچه هگل رسیدهواسطگی هستی، به وجود انضمامی و ذات حال که از بی

نامد، تلفیق و پیوند وجود انضمامی و ذاتی است که پدیدار شده و وابسته می« فعلیت»

طح انفعالاتی که در سبه فعل یا کنش است. امر بالفعل تا پیش از ظهور در بطن فعل و 

چه ، مستتر است. آنچه نامشهود بود، آن«پتانسیل»جاری است همچون امر ممکن یا 

آمد، ناگهان در فوران بود ولی به چشم نمی« شدن»در یک وضعیت مشروط در حال 

ی علیت محض شده، از زیر سلطه« پدیدار»بینی نشده، پیشیک جنبش اجتماعِی 

به خودی خود منفعل است دگرگون کرده، عینیت و فعلیت که را خارج شده، شرایطی 

به بیان بهتر، جنبشی است که امر واقع را از درون شرایطی بیرون »آفریند. جدیدی می

تر در آن حضوری بالقوه داشت، و با الغای شرایط موجود، به امر واقع کشد که پیشمی

 ( ۲0۲، ص 00۱)بند « بخشد.یک وجود انضمامی می

( و ۲۲۱، ص 0۱۲)بند « نامدروح حیاتی جهان بالفعل می»ن جنبشی را هگل چنی

ای ویتهسوبژکتی»کند. وابسته می« سوبژکتیویته»یابی آن را به قوامسیر تکوین و 

گسلد و توسط سیلوژیسم، راه خود را به ابژکتیویته دیالکتیکی که بندهای خود را می

رکتی، چه در هستی و چه در اندیشه، ( هر ح۲۱۱، ص 0۹۲ی بند )افزوده« گشاید.می

ی ی ذاتی تمام چیزهاسیلوژیسم زمینه»صرفاً ازطریق سیلوژیسم قابل شناخت است. 

( وجود انضمامی همه چیز سیلوژیسمی است که ۲00، ص 0۱0)بند « حقیقی است.

ی امر خاص اجزاء و اعضای آن را تفکیک کرده و جایگاه بیرونی امر جامع را به واسطه

کند و برعکس۰ فرد خودبنیاد را توسط وجه خاص به امر کرده به فرد متصل می مرتفع

 بلعد.، امر عام، امر خاص و فرد را نمی«سیلوژیسم عقلانی»زند. در این عام پیوند می
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سوژه توسط عمل وساطت، به خود واصل شده است. در چنین »کاملاً برعکس. در اینجا 

 شود؛ و یا در سوژه است که نخستینمی پیدا وژهوجهی است که برای نخستین بار یک س

 (۲0۱، ص 0۱۲)بند « شود.ی سیلوژیسم عقلانی یافت مینطفه

کشد. دقیقاً با چنین روشی است که هگل مفهوم کلیت در نزد افلاطون را به نقد می

ی کند، که جامعه، تأکید میی حقعناصر فلسفهی مدنی در هگل در واکاوی جامعه

ی نزاعی همگانی است که در آن نفع عام همانا ی تمایز و تکثر است؛ عرصهمدنی عرصه

اند و حامل انبوهی منقسممفرط  طوربهیافتگی نفع خاص است. عام و خاص عمومیت

ی انفصال به سر برده، و وابسته به ضرورت های متضاد است. جامعه در مرحلهاز ویژگی

ی مدنی، غایت خویش است. در این اجتماع اتمی، هر کور است. هر عضوی از جامعه

نی و ای بیروی بین افراد، رابطهی رسیدن به اهداف فردی دیگر است. رابطهفرد، وسیله

 است.  صرف مادی

متقابل دیگری  طوربهیک اند، اما هری مدنی، عام و خاص ازهم گسیختهدر جامعه»

ی هگل، ( به دیده۲۱۵، ص 00۵ی بند )افزوده« را مشروط کرده، وابسته به یکدیگرند.

ظر همچنین به ن»توانند تحقق پیدا کنند. به امر عام، نمیسی أتاهداف خاص نیز بدون 

ای تر قابل حصول هستند. این شیوهام با جذب امور خاص، سریعهای عرسد که غایتمی

افلاطون توصیف شده است. اما این نیز توهمی بیش نیست، چرا  جمهوریاست که در 

« د.ی یکدیگر موجودیت دارنگرمیانجیکه عام و خاص به یکدیگر تبدیل شده و صرفاً با 

و آزادی « کرانحق بی»جا( جمهوری افلاطونی، که نافی وجه خاص است، )همان

 کند. های خاص جامعه را انکار میعرصه

که بسیار فرهیخته بودند، انسان را در جامعیت حقیقی ها با اینبه باور هگل، یونانی

، شکافی مطلق وجود داشت، و «بربرها»شناختند. به نظر آنها، بین آنها و خود نمی

کران خود به رسمیت عیت بیهنوز انسان به معنای اخص کلمه، در ارزش و مشرو»

( بنابراین، هنگامی که صحبت ۲۲۵، ص 0۱۱ی بند ، افزودهمنطق« )شد.شناخته نمی

شت. گمیان بود، معمولًا صرفاً یک کلیت انتزاعی به ذهنیت آنها متبادر می از مفهوم در

ز ا هایی که آنها راعنوان نمونه، هنگام سخن از رنگ، گیاه یا حیوان، با حذف ویژگیبه

 در حقیقت امر عام این»شد. آنها تکیه می« مشترک»کند، به وجوه یکدیگر متمایز می

ذات وجود دارد. برعکس، امر بهمئقانیست که در مقابل امر خاص، یک چیز مشترکِ 
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عام همان فرآیند ویژگی بخشیدن به خود است که با خود در دگرِ خود در شفافیتی 

برای شناخت و هم برای رفتار عملی، بسیار مهم است  ماند. همروشن، یگانه باقی می

 جا()همان« که ما امر مشترک را با جامعیت واقعی مغشوش نکنیم.

، یعنی برابری جامعیتیکم۰ »های زیر است. مفهوم شامل وهله مثابهبهمفهوم 

ای که در آن امر ، یعنی خصلت ویژهخاصاش؛ دوم۰ امر ویژهآزادانه با خود در خصلت 

خودِ -در-، یعنی بازتابفردیتکند۰ سوم۰ عام در یگانگی با خویشتن تداوم پیدا می

 یافتگی کاملتعینهای معین عام و خاص؛ یعنی وحدتِ منفی با خودی که یک ویژگی

( ۲۲۱، ص 0۱۱)بند « که هویتِ خود یا جامعیت را گم کند.و اصیل است بدون آن

ند ولی فردیتی که با خود در ارتباطی منفی است. اراین، فردیت و امر بالفعل، همسانبناب

 )ها( است. سوژهچنین ارتباطی است که در منشاء خودانکشافی و تکوین 

ی دهند که درگیر نبردی با طبقهجا یک طبقه را تشکیل میافراد جداگانه تا آن

ی خود در برابر افراد، از موجودیتی مستقل طبقه به نوبه»متخاصم باشند. از سوی دیگر، 

ابند، یشده میطوری که افراد شرایط زندگی خود را ازپیش تعیینگردد بهبرخوردار می

، ندیابمی یافته ی استقرارطبقهد را و جایگاه خود در زندگی و از آنجا رشد شخصی خو

ی طبقات اما انقیاد فردی زیر سلطه (۱۰۵۵)آثار، « گیرند.ی آن قرار میتحت سلطه

ی ای شکل گرفته باشد که دیگر علیه یک طبقهطبقه»که شدنی نیست مگر آنرفع

های ، توانمندیاجتماعی جا( تقسیم کار)همان« حاکم مدعی هیچ نفع خاصی نباشد.

 افرادن هایی که از کنترل آاست؛ قدرت هایی مادی تبدیل کردهشخصی را به قدرت

وان ت، نمیآزادانه کند. اما بدون مشارکت، بدون تعاونخارج شده و خود آنها را کنترل می

تنها با چنین مشارکتی است که هر فرد مصالح پرورش »تقسیم کار را مرتفع کرد. 

کند. لذا در تعاون است که آزادی فردی ا پیدا میی استعدادهای خود رجانبههمه

 ( ۵۱صجا، نهما« )شود.پذیر میامکان

اند اما تحت شرایط و روابط افراد همواره از جایگاه شخصی خود وارد عمل شده

، آن شرایط اجتماعی ی تقسیم کارواسطهبهدقیقاً معین تاریخی. اما در فرآیند تاریخ، و 

ی در زندگ»اند. بدین سان زیر از حیاتی مستقل برخوردار شدهناگو روابط اجتماعی به

 ای از کار وشود؛ شکافی بین فرد و تعین او توسط شاخههر فرد یک شکاف ایجاد می
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اما این شکاف بین شخص خصوصی و فردیت طبقاتی .« وابسته استشرایطی که به آن 

 وابطی است. بین فردیتمحصول چنین رخود گردد که ای پدیدار میفقط با ظهور طبقه

 هر پرولتر واحد و کار، و شرایطی که بر او تحمیل شده است، یک تضاد وجود دارد. 

چنانچه پرولترها بخواهند موجودیت فردی خود را تثبیت کنند، باید شرایط هستی »

ها با شکلی که افراد تاکنون به را الغا کنند. سپس درخواهند یافت که آن –کار  –خود 

پس اند. تعارضطور مستقیم در هب –یعنی دولت  –اند خود تجسمی مشترک داده

ی، )ایدئولوژی آلمان« اند.دولتعنوان افراد، مجبور به سرنگونی خاطر تثبیت خود بهبه

 ی فرد درقرار بوده است نه مشارکت آزادانه( آنچه تاکنون در جوامع طبقاتی بر۱1ص 

ای ی پرولتاریاما کمونته»عنوان عضوی از یک طبقه بوده است. یک کمونته بلکه به

 جا()همان« کنند.عنوان افراد شرکت میانقلابی، کاملًا برعکس است. آنها در آن به
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