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 گفتارشیپ

 ن یفرآ سددا   ۰۴ گذشدد  با هک شدد « نابود» رحمانهیب چنان« بود» هک یانقلاب

 ۷۵ انقلاب یدرباره هک یاریبس یها یروا. اس  ختهیگر اذهان از ییگو اش«شد ن»

 نیدرا چهآن .ان رفتهیپذ ریثأت آن کهولنا جینتا از ینوع به شیمابک  س ا ش ه نوشته

 اس   ش ه فراموش ظاهراً اما شد  یم داشدته نگاه محفوظ سد یبایم یزمان یفاصدله

 بهمن رد شاه یسرنگون با هک اس  یسدراسر یانقلاب یبالن گ و ت اوم ظهور  یهانهیزم

 .اف ی ادامه انکماک 063۴ل یاوا تا و  ینرس انیپا به ۷۵

 اس  «رخ اد» کی به انقلاب مفهوم اسدتنکفرو حافظه  ب یغ نیا محتوم یجهینت

 اشنن هیآفر یهاسوژه و عاملان و گشته  اریپ  یعیطب یاحادثه همچون هک یوجه به

 چارد انقلاب داوران از یاریبس هک  ینمایم نیچن. ن کیم رونیب خیتار یصدحنه از را

 نیا. انقلاب از پس چه و انقلابن  نسل از هک هاآن چه  ؛باشن ش ه ینظر یعارضه ینوع

 نگرش  نیدرا. اس  یخارج یا دهیپد سانهب انقلاب یواسطهیب یمداقه  «عارضده»

 از را خود یها هیا و خود نظرورز هک رسدد یم نظر به یتجرب یا«داده» انقلاب

 .شودیم صحنه وارد حادثه وقوع پس از و ردهک حذف اش یدرون تعارضات

 با یمنف یارابطه هک ن یبینم یضرورت زمان  بستر از خود ردنک خارج با ساننیب 

 هک روس نیازا هم. ن ک نق  خیتار ینهیدرآ را شدتنیخو و  ینما برقرار خود نظرات

 حس جاآن از و  یخودسنج از زیگر ای یارکفراموش نیا. شودیم« یفراموشد» دچار

 و  کشر از یخوددار یمعن به نیهمچن هکبل س ین ربوطم گذشدته به فقط  یخیتاریب

  ینام انقلاب «ی ارشناسیپ » را یروش نیچن بتوان لکمش. اس  حا  زمان در حضدور

 .گردد یبن ن یز هگل از یعبارات با جاآن و جانیا اگر یحت

 شودیم نمودار چهآن هر و باش  لمس قابل چههرآن   یآیم چشم به چههرآن ایآ

 نیچن مرجع چنانچه  ؟ینام ی ارشناسیپ  را هاآن یبررسد و خوان  « هیپ » توانیم را

 «ذهن ی ارشددناسددیپ » هک اسدد   یتأک و یادآوری به لازم باشدد   هگل یگفتمان



 

 
 

 علی رها 3

 یخیرتا بستر کی در یخودآگاه و یآگاه متنوع ا کاش ظهور یچگونگ یهدربردارن 

 .اس 

 در هک یاجتماع گریانجیم متنوع یهایصورتبن  آن هک دارد پرسش یجا نیبنابرا

 ارگرانک هکیوقت مگر نش  انقلاب انقلاب  رفتن ؟ جاک به شد ن   اریپ  انقلاب ن یفرآ

 نظام یاقتصاد ساختمان لک خود  یهروز ۰۴ یاسیس یعمو اعتصاب در نف  صدنع 

 ایآ ان  هینام «کپرسشنا» را رانیا انقلاب یدرست به هک ییهاآن. ردن ک فلج را مکحا

 ارک و مشغ روزشبانه چاپ ارگرانک  یسراسر اعتصابات اوج در چرا هک بپرسن   ینبا

 هوچکپس وچهک هر در هک یاجتماع یهمبستگ خودجوش یهایبن لکشد آن بودن ؟

 ش ن ؟ چه ردن کیم میتقس دارو و سوخ  غذا  یا

 هب منجر یاقتصدداد سدداختار یدگرگون یسددوا هک سدد ین نیا یبرا انقلاب مگر

ابطهر شامل ایآ   یج  یانسان روابط نیا و گردد؟ها انسان نیب ی یج  روابط یبرقرار

 هش  در زن هزار ص ها فوران انقلاب  یهایبازنگر در پس شدود؟ینم مرد و زن ی

 یتشنه هک دانشجو جوانان یسراسر اعتراضدات موج دارد؟ یگاهیجاچه  06۷۵ مارس

 لحم را یبار چه ش ن  ها دانشگاه بستن به منجر و بودن  یآزاد یها هیا زین و یآزاد

 رانیا یها یاقل یهاجنبش دنبا هب  یبا انقلاب از ینونک ریتعاب یجاکدر کن ؟یم

 گش ؟ ردستانک ژهیوبه

 خیتار نگارش در شددانردنک یگانیبا خاطربه انقلاب اوج نقاط حفظ و یادآوری

 یم انیجر به را انقلاب هک یعاملان یدسدتاوردها یادآوری و سددپردن خاطربه. سد ین

 یان رز توان یم بع   یهانسل به یجمع یحافظه انتقا  و جذب از نظرصدرف ان ازن  

 .نن کیم یابیارز« م کح» ب ون را رانیا انقلاب هک باشدد  ییهاشیگرا به مانهیکح

 اس  آن از یناشد  یعموم خیتار در چه و علوم در چه انقلابات  تمام: »هگل ی هیدهب

 را اشنیشیپ مقولات خود  افتنیباز یبرا و خودش فهم و کادرا یبرا انسان روح هک

 یهفلسف« )».اس  داده قرار خودش با ترقیعم و تریقیحق یون یدرپ را او و زده برهم
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 (00 ص  «عتیطب

 یخلاقه یهایانرژ شدد ن رها موجب انقلاب ورانکدر هک بود یروح نیچن کی

 رسد؛یم یآگاه از یدیجد املاک یوهله به جامعه ،یمواقع نیدرچن . یگرد یاجتماع

 و رودیم رونیب ورک جبر و محض «تیعل» سلطه ریز از سازد،یم نکمم را نکنامم

 قدرت ،یمسررراع کیتشرررر از دیجد حس کی برآمد با هک دینمایم نیچن ناگاهبه

 یبرا  یخودفرمان یبرا یعموم یاپوکت .میاشده روبرو یاجتماع یتوانمند و صیتشخ

 و اتیتمن  هازهیانگ یمجموعدده در هکدد  یزندد گ  یدجد  روش کید یبرقرار

 یمعج یخرد گرفتن لکش انگریب اب  ییم تجسم مردم نیمع و مشخص یهادرخواس 

 .اس 

 نیهمچن خود درون در اس   یختگیخودانگ یزاده هک یجمع ینقادانه شعور نیا 

 ا کیدرا رانکروشنف س یبایم قاع تاً هک اس  یانقلاب یاهینظر و مفهوم یدربردارن ه

 س کبرع. ن ک  اریب هاآن در را یرکف  یج  روش کی به ازین و  هیشک چالش به را

 چن   یغن یمحتوا جذب و کادرا یبجا هک میهسددت روهروب ییهاشیگرا با امروز ما

 یته معنا از را انقلاب بودن   انقلاب شددعور مکدرح هک ییهاسددوژه یانضددمام و یبع 

 و سن » یزهیسدت همچون  ی یتجر  یلک کی در را آن یدرون تعارضدات و ردهک

 .شن کیم ریتصو به  «تج د

 چهل هک ییهابرداش  با « یلک» مفهوم از یبرداشت نیچن هک اس  پرسدش یجا

 چه تا انگاشتن   یم «لک از ییجز» را رانیا خواهیآزاد زنان ینوپا جنبش شیپ سدا 

 یجا به چپ یروهاین از یاعظم بخش زمان آن در اسدد ؟ ردهک  ایپ فاصددله ان ازه

 آغاز نانز گسترده جنبش با هک انقلاب، قیتعم و تداوم یبرا نینو یاوهله صیتشرخ

 یقربان را «لک» دینبا هک چرا ردندک دعوت ینینشررخانه به عمل در را آنان د،یگرد

 هک یتیلک. دارد یوجود  یاقعو اسدداسدداً شیاجزا ب ون لک کی انگار رد؛ک «جزء»

 !اس  یانتزاع و یتوخال لک کی نباش   یانضمام



 

 
 

 علی رها ۷

 لکشدد و جامعه یخودفرمان بر آغاز همان از هک ییهاشیگرا بودن  حا  نیدرع

 حضورها شیگرا نیا هکنیا. ردن کیم یپافشار ییشدورا یخودگردان افتهی  یشدمول

 نگاشتها  هیناد  ینبا ن اشدتن  بانقلا و چپ یریگ سدم  در یانن هکنییتع و پررنگ

 ییگرادول  دربرابر را ییگراجامعه یدرستبه امروز هک ییهاآن س ین ستهیشا. شدود

 از و اس  نوظهور یا هیا  یم ن یخودفرمان هک سازن  وانمود گونهنیا نن  کیم جیترو

 به  توانیم زین ییگراجامعه یمقوله خود  یوانگه. س ین برخوردار یخیتار یا شدهیر

 ن ؟ک آغاز جاکاز  یبا یاجتماع نق  پس. گردد لیتب  یانتزاع  یلک کی

 

 انقلاب و خرد

 دول  در ای جامعه یورا در را خرد یکی. س ین خیتار در خرد حضور رکمن سکچیه

 جسددتجو رهبر کی یحت و« شدداهنگیپ حزب» کی در را خرد یگرید آن اب  ییم

 کی ای فرد و ردک محبوس هم یرکف یهااتاق درون در توانیم را خرد. کن یم

 ینوع به میمفاه نیا تمام یشددهیر. پن اشدد  خرد نیحامل را یرکروشددنف مجتمع

 غانمبل. اس  نهفته یرکف ارک و یعمل  یفعال نیب معاصر یجامعه قیعم درگسدسد 

 یجهینت به الزاماً نباشن   چه و باشدن  رخواهیخ چه ن انن   چه و ب انن  چه ینظرات نیچن

 هاآن یجاهب و میمستق دخال  ب ون تاًینها و رسن یم یعام مردم یافتادگعقب یمنطق

 . ننکیم یزیربرنامه و گرفته میتصم

 ار یرهبران یابی قدرت افته،ی یسیدگرد و شرده سرق  ناتمام، یهاانقلاب یتمام

 ودخ تسررنوشر نییتع در تکشرر از را انقلاب یاصرل نیحامل لاًآم هک داشرتند یدرپ

 از هک اسد  یضدرور نو  یآغاز یبرا نیبنابرا. اندردهک ومتکح هاآن بر و محروم

 .مینک وداع خرد ردنک منجم  جاآن از و ییگرانخبه ینظر یهاشهیر با ابت ا

 نگارش نیدرح  ییبورژوا یجامعه از گسددسدد  محض به سکمدار ار کد

  «یسلز» بافن گان زشیخ با درمواجهه  (0۴۰۰« )یاقتصاد-یفلسف یهادسدتنوشدته»
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 یبررسدد در بع ها سددا  توانیم راآن یردپا هک گذاشدد  یجاهب خود از یاثر چنان

 صیتشخ و ق یحق فهم یبرا شدرط نیاول. ردک مشداه ه زین «سیپار مونک» یانتقاد

 شیپ آموزگار  نقش یفایا یجاهب هک اس  نیا  یج  یاجتماع  کحر کی سدرش 

 .میاموزیب تا میده فرا گوش آن به ب ق  و شتهگذا نارک را خود یهایداور

 ی«آگاهانه و ینظر خصل » توانیم یسلز ارگرانک نشک در س کمار ی هیدهب

 و ابحسدد دفاتر هکبل ارگر ک بانیرق نیا آلات نیماشدد تنهانه». ردک اف یدر را هاآن

 شمند هیعل ابت ا گرید یهاجنبش تمام هکیدرحال. ش ن  منه م زین  یکمال یهاعنوان

 دشمن هیعل حا  نیع در جنبش نیا بودن   ش ه گرفته ه ف یصدنعت ارباب یعنی  ایپ

 هک ردیگ یم جهینت سپس( 6:۱۴0 آثار  مجموعه) «.رف  نشانه زین  ارکبان یعنی  ا یناپ

 نشک در «یفلسف» آلمانِ «.دارد وسکمع ینسدبت ریفق آلمان با آلمان یفقرا شدعور»

 یارگرک زشیخ کی پس. ن ک  ایپ را خود فعا  عامل  توانیم هک اسدد  ارگرانک

 باشدد   ییجز هم هرق ر» افت  یب اتفاق نیمع یصددنعت یهیناح کی در فقط اگر یحت

 یناانسان طیشدرا هیعل انسدان اعتراض هچراک…کن یم حمل را جامع روح کی درخود

 ردف هک یعاجتما هک چرا  کن یم شروع بالفعل فرد کی خاسدتگاه از هک چرا اسد  

انهم ) «.اس  یانسان یهست انسان  یقیحق اجتماع شورد یم خودش از آن ییج ا هیعل

 (۱۴۷ ص جا 

 و ن کیم مبارزه دول  از ینیمع لکش هیعل صرفاً هک یتکحر خاستگاه درعوض  

 «یانتزاع لک» کی  اس  اس یسد و ق رت از شیانزوا به  نیبخشد انیپا خواسدتار

 یتعارض در صرفاً هک اس  ی یتجر جامع ی هیا کی یاسیسد دول  هک چرا اسد  

 به کیهر ،یانضمام تیلک کی یاجزا. اس  فهم قابل یفرد یهسدت با افتهیسدازمان

 نیا ریدرغ( ۱۴ص  «منطق» هگل ). انردتیرلک کیر یدربردارنرده خود یخود

 دردهب فقط هک مییروبرو یامرده جسدد  با زن ه  یاوارهان ام عوض به صددورت 

 !خوردیم افانکالب شک



 

 
 

 علی رها ۵

 

  یانضمام تیلک

 وجه هکبل نشددان یبرنم را «اجتماع» عنوان تح  گرید یانتزاع دول   دربرابر سکمار

 اقتصاد روش یدرباره  هیچیپ نسبتاً یمبحث در او. ش کیم رونیب خاص درون از را عام

 جانیا رد سکمار رد؟ک شروع  یبا جاکاز را نق  :پرس یم  «سهیگروندر» در یاسیس

 یاتم یواح  عنوانهب فاکخود فرد با هک ی گاهید یکی. کن یم برجسددته را هینظر دو

 «.واح  یاسوژه» عنوانهب « یجمع» با هک یاهینظر یگرید و کن یم شروع

 راآن« سوور کژا ژان» و اس  معاصر« یم ن یجامعه» او  یهینظر یخاسدتگاه

 از قلمست یعیطب طورهب هرا ک ییهاسوژه روسو « یاجتماع قرارداد. »کن یم ین گینما

. ن کیم یعموم اتحاد کی وارد یاجتماع قرارداد کی یگریانجیم با هسددتن  گری کی

 هک اسدد  یاجتماع یمشددخصدده وجه یاتم فرد نیا خود( ۴۰ ص  «سددهیگرون ر)»

 یفرد هکبل س ین مح ود یمجموعه کی متعلقات از ییجز گرید هن ک عصر برخلاف

 ج همه قرن آ  هیا فرد اس ؛ یشاون یخو و یالهیقب  یعیطب یون هایپ از ش ه صلمنف

 .اس  اردوکیر و  یاسم آدام موردنظر و

 ینگاه» اجتماع به نسددب  زین کن یم ارک به شددروع جمع با هک ی گاهید اما

 ژان» ونچ یاقتصاددانان و س یالیسوس بانیاد شامل هک« دارد ویولاتکاسدپ و نادرسد 

 به یانضمام جامعه از شروع هک یباوجود( ۰۰ص جا همان). گرددیم «سده سد یبات

 نآ از را طبقات هک یمحض به جامعه هک ده یم نشان ترقیدق یبررس اما رس  یم نظر

 هکآن مگر معناس یب یاواژه زین طبقات نیا خود. اس  انتزاع کی خود م ینک حذف

 ردهک  ایپ ییآشنا رهیغ و هیسرما  یدستمزد ارک مانن  دارن   هیکت آن بر هک یعوامل با

جا  مانه) «.اس   یلک از آشفته یمفهوم» دارن ه دربر یشروع چنان نیبنابرا. میباشد

 (0۴۴ ص

 نآ از ل یتحل و هیتجز به توسل و یبع  ناتیتع یواسطهبه هک اس  یضرور پس
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 هکنیا تا ردک  کحر ترساده ی اتیتجر و میمفاه یسو به یانضمام متصوراً برداشد 

نیا تا ردک بیتعق ازنو را  کحر ریمس  یبا یم جاآن از.  یرس ناتیتع نیترسداده به

 و اتنیتع پربار  یجامع عنوانهب بار نیا اما.  یرسدد اجتماع به گرید بار بالاخره هک

 از یبیکتر» هک اسدد  نیچن واقعاً یزمان یانضددمام یمقوله کی .یبع  چن  یروابط

 ص) «.باشدد  متنوع یعوامل (سددنتز) وح ت رونیا از و گوناگون و جانبههمه ناتیتع

 یمنزلههب ق یحق در اما رسدد یم نظر به یرکف ین یفرآ یجهینت یروشدد نیچن( 0۴0

 .اس  کادرا و مشاه ه در نیهمچن لذا و  یواقع در شروع ینقطه

 هکنیا با آن  لیب  عنوانهب جامعه به یروآور و ییگرادول  با گسس  ن یبنابرا

 گاهخاست از هنوز هک چرا س ین یافک وجهچیهبه یول اس   لازم ینظر دسدتاورد کی

 . اس ردهکن گذر «ش هیاجتماع یتیانسان» به  یانسان یاجامعه به یم ن یجامعه کی

 
 

 یمدن یجامعه و دولت

 به ار یاسیس طبقات هک بود ینشک نیآخر مکدرح فرانسده انقلاب س کمار ی هید به

. رسان   ماک به را یاجتماع و یاسیس یهست نیب ییج ا و ردک لیتب  یاجتماع طبقات

 یسازا یمعنو و یماد عناصر نتوانس  یول ردک آزاد را یاسیسد روح فرانسده  انقلاب

 یهمگان شکشمک و نزاع یعرصده یم ن یجامعه. برسدان  تعامل به را یم ن یجامعه

 .اس  یخصوص نفع یافتگی یعموم ینمع به« عام» منافع درآن هک اس 

 کی اس   خودگشته و منقسم مفرط طورهب هک یامجموعه عنوانهب یم ن یجامعه

 یدولت به را یم ن یجامعه هگل. ن ارد یمخالفت آن با سکمار هک اسدد  یهگل مفهوم

 یعنی. اس  متضاد اتیخصوص از یانبوه حامل هک کن یم هیتشب« یماد» ای« یخارج»

 هکیطورهب اس   ضرورت به وابسدته و برده بسدر انفصدا  یمرحله در هنوز اجتماع

 ینظم» ازمن ین یم ن یجامعه هگل  ی هیدهب. نام یم« هایازمن ین ستمیس» راآن هگل

. ن ک یانیپادرم «بورژوا» کی و «شهرون » کی عنوانهب انسان نیب هک اس  «یاخلاق



 

 
 

 علی رها 9

 وانتیم «جامع یعقل» «مسددیآل  هیا» با تنها را یم ن یجامعه «مسددیالیماتر» نیبنابرا

 .ردک برطرف

 یجامعه تعارضددات نمودن برطرف یچگونگ در هگل با سکمار اختلاف ءمنشددا

 روح و شددهرون ان بالفعل یخودآگاه در» هک یلک عقل م کی. اسدد  نهفته یم ن

 از شیب انسان هکنیا دوم . اس  یمجاز لک کی باش   ن اشدته شدهیر «آنان یاجتماع

 ردیگیم جهینت سپس. اس  یحقوق یهست کی از فراتر یانسان یهسدت و شدهرون  کی

 رونیازا. گرن ی کی نیقر یصدور و یماد اصدو   «یقیحق یراسدکدمو» کی در هک

 (60 ص  «هگل حق یفلسفه نقد» ) «.شودیم  یناپ  یاسیس دول »

 اام. اس  لابانق کی ازمن ین« یم ن یجامعه یبردگ» ردنک برطرف کشد ب ون

 نیچن متعارض و مح ود سرش  براساس باشد   داشدته« یاسدیسد یروح» هک یانقلاب

 ق رت به جامعه خود عوضهب را خاص یاجتماع یهیلا کی و ردهک یسازمان ه یروح

 نیشیپ روابط و کن یم سرنگون را مکحا یهاق رت هک جاآن تا یانقلاب هر. رسان یم

  یعلف توانینم مسیالیسوس به انقلاب ب ون. اس  یسایسد ینشدک سدازد یم منحل را

  ینیع هک یهنگام گردد یم آغاز آن خود یسازمان هن ه نشک هک یوقت اما.  یبخشد

 دورهب را یاسیس یپوسته نیا مسدیالیسدوسد موقع  آن در گردد یم  اریپ  آن روح و

 .ن کافیم

 چه هگل  حق یفهفلس نق  در چه مان   بن یپا اصو  نیا به عمر تمام در سکمار

  یروا در چه و «ن هیآ یارگرک تاتورکید» عنوانهب «لاسددا  نان یفرد» نق  رد

 .سیپار مونک از اشهوشمن انه
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 سوژه عنوانهب ایپرولتار

. دبو دول  «تز یآنت» بود « نادول » کی سیپار مونک س کمار فیتعر به بنا

 نیماشدد مرگزا  کبخت نیا ردنک مرتفع یجاهب فرانسدده  یدرپیپ یهاانقلاب نونکتا

 همچون هک یدولت یافتهی یزکمر نیماش مونک اما. بودن  رسدان ه ما ک به را یدولت

 بر ناهنجار شیرو نیا بود  سدداخته فشددرده خود یچنبره در را یم ن یجامعه بوآ مار

 .خ سا منه م ردکیم وانمود آن آ  هیا یهمتا را خود هک یم ن یجامعه رکیپ

 با تا بود جامعه خودگردان یبن صددورت  «یعقلان یواسددطه» سیپار مونک

 لک یایاح زین و ارگرک یطبقه یاجتماع جنبش» یسددازمان ه خود آن  یگریانجیم

 یدهازمانس یمونک لکش. برد شیپ به «یعقلان املاًک و یانسان یروش» با را « یبشدر

  یانسان لک و ارگرک ییرها یبرا یاواسطه هکبل سد ین ه ف خودیخودهب یاجتماع

 !بود آن خود افتنی تیموجود و وستنیپ وقوع به مون،ک دستاورد نیتربزرگ. اس 

 (۱۱:66۰ آثار  مجموعه)

 هک  سددین منظور نیب  فقط انقلاب. ردک  یبا دق  سکمار یریگجهینت نیا به

 ار انقلاب نیعامل یانقلاب ن یفرآ خودِ و انقلاب شیزا. کن یم سددرنگون را یدولت

 یبرا را آنان و شدد ه منجر هاآن یشددافکخودان به رده ک یانقلاب یدگرگون دسددتخوش

 ینف با خود  ض  با گرید ییگراجامعه  ی گاهید نیدرچن. سدازدیم آماده یخودفرمان

  یاهم شیگشددا  یاجتماع یخودگردان مثب  وجود کدر. شددودینم فیتعر دول  

 ردنک پرداخته زین و  یزمان مشدخص و نیمع طیراشد در اشنیعامل ردنک یمعرف آن 

 .اس  یبع  یمرحله یبرا یانقلاب کت ار سازنهیزم  یانقلاب یهینظر کی در مفهومش

 یاجتماع انقلاب هک خاطر ب ان نه سدد ؛«ایپرولتار» عامل  نیا  یگویم سکمار

 همچون رهاپرولتا» او نظر در هک لیدل ب ان نه گردد یم شددامل را هاآن ییرها فقط

 اسدد ؛ انسددان جامع ییرها یدربردارن ه ارگرانک ییرها هک روآن از بل  «ان انیخ ا

 روابط ریسددا و زن یم سددر  یتول با ارگرک یرابطه از یانسددان یبردگ لک هکچرا»



 

 
 

 علی رها 00

 از بخش آن ارگرانک( 6:۱۴۴ آثار  مجموعه) «.ان رابطه آن جینتا و لاتیتع  یبردگ

 وجود در انسددان. ان شدد ه پرتاب جامعه رونیب به ییگو هک هسددتن  یم ن یجامعه

 ش ه زدوده اس  یانسان چههرآن او یهست از. اس   هیرس یگمگشدتگ به« ایپرولتار»

 یتیانناانس. اس  آگاه خود یروح و یجسم فقرِ نیا به نسب  هک اس  یفقر او. »اس 

«. اسدد  لغاگرخودا رونیازا و ردهک حاصددل وقوف ییزداانسددان نیا به نسددب  هک

 (۰:63 آثار  مجموعه)

 یهست طیشرا  توانینم …اس  ردهک  ایپ ینظر یآگاه» هک یانسدان سدانهب او اما

 در هرا ک موجود یجامعه یهست یناانسدان طیشدرا یهیلک هکآن مگر ن ک ینف را خود

 ض  خود  ینف با ایپرولتار( 6۵ ص جا همان«. )ن ک یمنتف اس  ش ه خلاصه او وجود

 یهلهو کی در ارگرک آن ای نیا هک س ین نیا برسر موضوع. کن یم ینف زین را دخو

 و اوس  یوجود سرش  برسر لهأمسد. کن یم دنبا  را یه ف چه و  یگویم چه نیمع

 !ردک خواه  یاق ام چه خاًیتار یسرشت نیچن ضرورت به بنا هکنیا

 یاجتماع طبقات ریسا خود  یالغا با اسد   خاص یاطبقه هکنیا با ایپرولتار پس

 منافع ماعاجت لک نام به ان  هیرس ق رت به هک یطبقات تمام نونکتا. کن یم آزاد زین را

 ایاح را ودخ  توانینم  یبشر لک یابیباز ب ون ایپرولتار اما. ان برنشان ه را خود خاص

 .نام یم ورسا یاون ای« عام یطبقه» راآن سکمار خاطر نیهمهب. ن ک

 

 فلسفه و انقلاب

« یخیتار یفهیوظ» عنوانهب و جوان یانقلاب کی عنوانهب سکمار هک یپرسدش نیاول

 ییرها ا  کیراد یانقلاب» ایآ هک اسدد  نیا کن یم مطرح( 0۴۰6) افتادهعقب آلمان

 کی ؟یاسیس صرفاً و ناقص یانقلاب هکنیا ای اسد  ییایاوتوپ ییایؤر « یبشدر جامع

 انسان  یبرا اما». بردیم دس  لیمسدا یشدهیر به هک اسد  یقلابان ا  کیراد انقلاب

 (06۵ ص  «هگل حق یفلسفه نقد یمقدمه بر یسهم)». «اس  انسان خودِ شه یر
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 ماش :کن یم اعلام و ردهک رو گراس عمل هک یشیگرا ای« حزب» به سدپس سکمار

 نق   یفهیظو.  یردگ ا کیراد یانقلاب به موفق« فلسددفه به ردنک پشدد  با»  یتوانینم

 ییرها» .ن ک لیتب « یماد ییروین» به را هینظر خود هک یوجه به اس « سیسکپرا»

 روح یماد یروین به هک اس  ینبوغ ق رت»  «اس  یعمل یتیاهم یدربردارن ه ینظر

  یذهن دررا  چهآن فلسددفه . اسدد  شددور مغزِ هکبل مغز شددورِ نه فلسددفه«. بخشدد  یم

 .بخش یم  یشفاف آن به و ردهک پرداخته اشیخیتار بع  در اس  مستتر ایپرولتار

 لاحسدد زین ایپرولتار اب  ییم ایپرولتار در را خود یماد سددلاح فلسددفه هک طورهمان»

 ینف ب ون فلسددفه» اما (0۰۱ ص جا همان). «کن یم  ایپ فلسددفه در را خود یروحان

 فلسددفه هکنآ ب ون شددود ینف  توانینم ایپرولتار. ن ک  ایپ  یفعل  توانینم ایپرولتار

 نق  به زین ار فلسفه خود  یبایم حا  نیدرع  یفلسدف سیسدکپرا. «باشد  افتهی  یفعل

 یعنی .اس  ش ه روبرو عطفنقطه کی با فلسفه خود هگل  از پس خصوصهب. شد کب

 یسو به را خود یانرژ اس  ناچار اس    هیرسد ما ک ح  به درخود فلسدفه هک حالا

 .ن ک متوجه رجخا جهان

 آزاد هن ک یفلسفه. کن یم تعارض ریدرگ را فلسدفه خود جهان  با شد ن ریدرگ اما

 زادانهآ و ختهیخودانگ طورهبها سوژه دادینم اجازه هک چرا ن اش  ینیع یخصلت و نبود

 آماده و حاضددر طورهب شیپ از را هاآن س کبرع. نن ک ابراز را خود یوجود  یواقع

 نجم ش هم مقولات از ذهن ییرها یبرا یتلاش فلسفه از یفلسف نق . اش پن یم مفروض

 در فقط  توانینم رکتف هک معناس  ب ان شهیان   ینیع. اس  شهیان  به یبخش ینیع و

 «یراسکاتو» فلسفه . ن ک س یز لسدوفیف کی یجمجمه در صدرفاً ای ما  مغز درون

 !س ین شهیان 

 انسان هر یذات حق هکبل س ین فلسفه طلق کمل ب اًا جهان یقیحق خرد» :هگل انیب هب

 اس  یکیتکالید ین یفرآ شامل و فعا  یفلسف یشهیان ( 0۱۴ ص  «منطق)». «اسد 

 ش ه  واصدل خود به دوباره آن ینف با تا شدودیم خارج خود از افت ؛یدرم خود با هک



 

 
 

 علی رها 03

 مفهوم اق ف فلسددفه نون کا و جانیا یورا در زمان  از رونیب. ن ک رشدد  و  کحر

 گریانجیم یافلسفه نگردد  کیتکالید مشمو  و نباشد  ریدرگ هک یاواسدطه. شدودیم

 درجهان هک هرگاه و باش   یهست هک هرجا باشد   انیدرجر یجنبشد هرجا». سد ین

 جا همان). «اس  ارک مشغو  کیتکالید جادرآن باش    هیرس جهینت به ینشدک یواقع

 کی همچون هکچرا کن ینم صادر «الاجرالازم ی یبا» فرمان فلسفه نیبنابرا( 003 ص

 یهفلسف به توانینم را فلسفه .دارد حضور یجار تحولات خودِ درون در یاتیح یانرژ

 یکآب توانینم را فلسفه. اس کفرو یبران از یهینظر و یشناسدشمن دانش به  یاسیس

 .نبود لیقا یاتیح حق شیبرا و ردک حل یزمان نیمع یوهله کی در و ردک

 و ردک ساقط ق رت از را موجود ینهادها رکتف» :کن یم حیتصدر هگل هک طورهمان

 ش ن یم انگاشدته نازله یوح هرا ک یمذهب ثاب  اعتقادات رکتف. شد  ورحمله نید به

 ای ع ومم بران اختن   را دول  و نید هک یونیانقلاب عنوانهب لسوفانیف …ساخ  واژگون

 از و  یردگ لیتب  ق رت کی به خود رکتف یواقع درجهان خلاصه  رطوهب. ش ن   یتبع

 عل  هیتوج  یگرد یاتیح لاًآم چهآن اما (۱۴ ص) «…گشدد  برخوردار میعظ ینفود

 یسرنگون از ریغهب  ینف عمل جزهب فلسفه هک بود نیا پرسش. بود فلسدفه خود یوجود

 و رکتف خود سرش  سنجش رونیا از اس ؟ داشته یمثبت دسدتاورد چه دول   و نید

 (6۴ ص). « یگرد لیتب  حاضر عصر در فلسفه یاصل موضوع به» آن  ییتأ و اثبات

 

 انقلاب و هگل

 یفهیوظ» هک ده  نشددان تا شدد یم سددپرده شیآزما یبوته به  یبا فلسددفه خود پس

 در یعنی جهان  درون در هک اس  یخرد با خودآگاه خرد رسان ن تعامل به اشیینها

 نجها» صیتشخ به  توانینم  یواقع یفلسف کادرا اما( ۴ ص«. )دارد وجود   یواقع

 ما  مشخص مورد در و   ینمایم رخ ای گردد یم  اریپ  چهآن. شود مح ود« ی اریپ 

 امر ای  «لیپتانس» کی عنوانهب موجود طیشرا دربطن شد ن   ایپ از شیپ انقلاب  کی
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 مجموعه« سددنتز»  کن یم لیتب   یواقع به را نکمم چهآن. بردیم سددربه« نکمم»

 هک شودیم انینما یزمان و رده ک س یز خاص  یوضع کی درون هک اسد  یعوامل

 « کفا» کی به اس « منفعل» خود یبخود هک را« طیشرا» چهآن. باش  ردهک باز سر

 طیراشدد نهک در قبل از هک اسدد  یآرام انقلاب ای جنبش  کن یم لیتب  یهیب  امر ای

 .داشته بالقوه یحضور وجودم

 ریتصددو به را انقلاب کی شیزا رون  هگل ییوایشدد به یشددمن یان  چیه نونکتا

 یاتهافیما ک  یج  لکش تا کن یم رش   کسا و آرام هک زمان روح. »اس   هیشکن

 انجه نیا هکنیا. کن یم یمتلاشدد ذره ذره را نیشددیپ جهان سدداختمان رد یبگ خود به

 یزاریب و یپوچ. اس  مشهود ییهانشانه با صرفاً جاآن و جانیا س ا یفروپاش درحا 

 ی هنش فیتعر ینیبشیپ همچون اس   گسدترش درحا  مسدتقر نظم تاروپود در هک

 هک یجیت ر یزوال. اس  گرید یزیچ  نیفرارس بر دا  میعلا نیا یهیلک نامعلوم  یامر

 و  هش گسدسته آفتاب طلوع با نونکا بود  نسداخته دگرگون را  یلک ظاهر صدورت

. «سازدیم  اریپ  را نینو جهان سداختمان و لکشد ضدرب   کی با و یناگهان طورهب

 (۵6 ص  «ذهن یشناس داریپد)»

 کی تول  مانن  درس  نینو جهان نیا ظهور هک ده یم هش ار بلافاصدله هگل اما

 ازهت ختمانشسا یول ش ه یزیرهیپا صرفاً هک اسد  یتیلک اسد ؛ املکنا هنوز نوزاد

 روح متنوع ا کاش در گسترده یانقلاب ماحصدل  یج  روح کی. »اسد  شد ه شدروع

 یبالن گ و ت اوم ازمن ین آن یابی یفعل اما( ۵3 ص جا همان«. )اسدد  یفرهنگ

فهیوظ. ان ش ه برخوردار آزاد یتیذهن از انقلاب توسط هک اس  ییهاسوژه یخودآگاه

 بستر و یخیتار ظرف در را رهاشد ه  یذهن آن هک اسد  نیا گریانجیم یفلسدفه ی

 فهفلس صدورت نیا ریدرغ. ببخشد  یتعقل یانیب یعموم خرد به و داده قرار خود نیمع

 اس  یضدرور پس( جاهمان«. )گرددیم نمودار کان  یافراد مبهم ییدارا همچون»

 گانهم سددطتو بتوان  تا ن ک ایپ فهمقابل و جامع یلکشدد» یفلسددف علم یابینیتع هک
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 راه و هردک هیارا عموم به را علم هک اس  یلکش بودن فهمقابل. شود تصرف و آموخته

«. کن یعلم یطهیح وارد را یعلم ریغ ذهن هک یوجهبه …کن یم باز را آن به حصو 

 (۵۵ ص)

 س ین خودسالار ای «ییاستعلا یقتیحق» فلسفه هگل نزد ش   مشاه ه هک طورهمان

 انجه روح فلسفه» س کبرع املاًک. شان یبرنم اجتماع کاربرت را «عقل» یسدرور و

 ش هن تجربه و احساس حا  نیدرع هک س ین یزیچ رکتف درون در» و «اسد  بالفعل

 لیتحم خیتار به را خود ستاده ینا خود عصر برفراز فلسفه (0۱ ص  «منطق)». «باشد 

 بالفعل جهان یواح  روح. س ین زمان یعموم خصل  یسوا یموضوع یحاو و ردهکن

 کیتکالید محصدو  هردو فلسددفه و زمان یعنی رد؛یگیم دربر را یفلسدف یشدهیان  و

 در چهآن. »اسدد  خیتار  کحر یقیحق یخودفهم یمنزلههب هک هسددتن  یواح 

 باور اعصار یهمه در جهان خودرا  چهآن هک اس  نیا دارد قرار فلسدفه ارکدسدتور

 شیپ را ی یج  زیچ چیه فلسددفه نیبنابرا. ن ک یمنته واضددح یآگاه کی به داشددته

  یبشر یعیطب باور با هک اس  رسدان ه جهینت نیا به را ما ینونک مبحث و شد  کینم

 (۱۷ ص جا همان« ) .دارد یهمخوان

 سددفهفل اما. ن ک مرتفع زین را یانجیم آن خود  یبایم تاًینها گریانجیم ی هیا کی

 یجانبگکی .شددود رفع  توانینم بالفعل یآزاد یبرقرار و موجود جهان ینف ب ون

 به یهسرررت با دیبایم« خود یبرا» یخرد سرررانهب خود رفع یبرا یکادرا ندیفرآ

 و وضوح هنوز هک اسرت« درخود» یادهیا یحاو تنها زین یهسرت اما. برسرد یگانگی

 هک دوسرتآن وحدت» خواندیم« مطلق یدهیا» هگل چهآن. اسرت افتهین تیشرفاف

 یعال لکش همان نیا هگل، یادعا به( ۲۹۲ ص«. )اسرت خود یبرا هم و درخود هم

 .بود ردهک یمعرف «شیخوداند یدهیا» عنوانهب قبلها مدت ارسطو هک است یادهیا

 (جاهمان)
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 انقلاب به بازگشت

 زین و انریا انقلاب به دوباره انقلاب  و فلسفه در یاجمال ریس نیا با هک  یده اجازه پس

   یآ یبرم بالا ارگفت از هک طورهمان. میبازگرد ا کیراد رانکروشنف بر بغال  یذهن

 ام یآگاه ای ذهن در فقط « هیا» هک معنا ب ان بود  «شددهیان   ینیع» به لیقا هگل

 دانش ه ف» او ی هید به. دارد بالفعل یحضور ینیع درجهان هکبل سد ین محصدور

 یوجههب ن  ک برطرف دارد قرار ما ابردربر هرا ک یاینیع جهان یگانگیب هک اس  نیا

 شددتنیخو در را ینیع جهان هک معناسدد  ب ان نیا. میابیب را خود منزلگه آن در هک

 تینیع نیب نامد،یم« یانتقاد یفلسفه» هگل چهآن اما (۱30 ص). «مینک  ایپ شیخو

 صرررفاً رکتف هک پنداردیم نیچن یانتقاد یفلسررفه. کندیم جادیا افکشرر تیذهن و

 یوجود زا اندستادهیا رکتف درمقابل هک ینیع یهاداده و است« ویتکسروب » ینشرک

 ردنک رفبرط گریانجیم یفلسفه یاصل فیوظا از یکی. برخوردارند داریپا و مستقل

 را «هاداده» هک میشررویم آزاد یموقع ما درواقع .اسررت «تیثنو» ای یدوگانگ نیا

 ییناساش زنده یاداده عنوانهب را خود هکبل مینکن کادرا ثابت و بهیغر یجهان سانهب

 .مینک برطرف راها داده ناب کیآمپر خصلت یعنی م؛یینما

 نیا یابت ا در را انقلاب با ا کیراد رکروشددنف ارتباط در ی گاهید نیچن ترجمان

 وها سوژه حذف بر نخس  یدرجه در حاضر گفتمان  یتأک. میداد نشان یتاح  نوشته

 هک میابییدرم انقلاب و فلسددفه یگریانجیم با نونکا. بود شددعور بعنوان بانقلا نیعامل

 سوژه عنوانهب شدهیان  ای شدمن یان  خود حذف انگرینما حا  نیدرع یسدوژگ حذف

 سرباز خود نق  از آن یبازنگر در انقلاب یامروز انیراو هک اس  نیهم یبرا. اسد 

 یگاهآ کی سیسکپرا فلسفه: »داردیم ابراز یگرامشد ویآنتون هک طورهمان. زنن یم

 کی لک عنوانهب چه و فرد کی عنوانهب چه لسوف یف خود هک اسد  تضداد از مملو

 یندرو عنصر همچون را شتنیخو هکبل کن یم کدر را تضداد فقط نه  یاجتماع گروه
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« .ده یم ارتقا نشک جاآن از و دانش اصل به را عنصدر نیا و نشدان یبرم تضداد آن

 (۵۰۵ ص  «زندان یهاتادداشی)»

 حا  زمان هب معطوف هکبل گذشته خاطربه فقطنه گفتاورد نیا ردنک بازگو  یاهم

 از وژهس به یآگاه قیتزر با یتشدابه وجه و ارتباط چیه سیسدکپرا یفلسدفه. اسد 

 صرفاً را شانیوجود عل  انقلابات. ن ارد انقلاب ساختمان و یمهن س جاآن از و رونیب

 سیسکپرا یفلسفه یراهبرد توان. خاص یلاتیکتشد محصدو  نه تن هسد خود ونیم 

 جسددتجو آن درخود را یاجتماع یهاجنبش نیوکت و ت اوم ینهیزم هک درآنسدد 

 لیتب  یخارج یعنصر به اسد  نشک ی هییزا هک هاآن یآگاه به نسدب  و کن یم

 خالق نقلابا. کن ینم لیتحم یاجتماع انقلاب بر را خودپرداخته یه ف و شددودیمن

 رقبهرمتیغ معمولاً انقلابات. رس ینم نظر به یعمل ظهور از قبل تا و اسد  خود  یواقع

 انقلابات.  ننیآفریم را  یج  یتینیع «حادثه وقوع» محض به و ان ینیبشیپ رقابلیغ و

 با  یج   ینیع کی هک یوقت. نن کینم صددادر دعوتنامه شیازپ «ونیانقلاب» یبرا

 ماحصل. اب ییم خودپو یروح و ش ه گرخودواسطه باش   شد ه نیعج یعموم یآگاه

 هک اس  ییهاسدوژه بلوغ و یخودسداز  یتوانمن   یاجتماع قیعم تحو  کی ن یفرآ

 ات نن کیم یسازق رت و معنا رده ک وفاکش را خود یاستع ادها شان کحر ریمسد در

 .رن یبگ دردس  خود را خود سرنوش  بتوانن 

  کحر کی درون در ده  صیتشخ هک اس  نیا در یروشنگر یخیتار یفهیوظ

 نینخسددت گام ا  یسدد روح نیا نییتب و میتفه. اسدد  مسددتتر یجمع یخرد یاجتماع

 جام  یهافرض شیپ از ییرها با صورتآن در. اس  یخودشدناس و یشدناسدمعرف 

 ار خود ق یحق ختهیخودانگ و آزادانه یاجتماع  کحر کی هک ده یم اجازه  یرکف

 به بش،جن خود یمحتوا به دیبا افتشیدر یبرا. است یانضرمام قت،یحق. ن ک ارکآش

 پس. ردک رجوع شیسازا عناصرر و اجزا تیتمام به و آن، مشرخص یهادرخواسرت

 ندمانهب گر،ید بار و مینشرو منتزع متنوع و یانضرمام نیمضرام از هک اسرت یضررور
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. باشررد ردهکن باز عام به خاص از ار خود راه هک مینرسرر «یتیعموم» به ،۷۵ انقلاب

 ینسل. است یاجتماع جنبش در عام وجه ردنک پرداخته نیهم ،یاصرل معضرل اتفاقاً

 مهار جاآن از و یانتزاع «عام وجه» کی شرردن یمسررتول و تجربه را ۷۵ انقلاب هک

 دتوانیم اسررت، کرده لمس خود گوشررت و پوسررت با راآن یشررافکخودان و اهداف

 دهش مجرد عام اصل کی چوب هک ینسل. باشد ینونک نسل یبرا یممه یخیتار نهیآ

 !ندک غفلت ردنشک یادآوری و حفظ از دیباینم است خورده را

 از یبر و سترون سدتا یا یانضدمام وجه یول. اسد  یانضدمام ق یحق هک میگفت

 راآن هک اس  یانضمام وجه یدرون تعارضات رفع ن یفرآ نیا. سد ین یدرون ناتیتع

 یشرفتیپ شروع ینقطه به نسب  وگرنه رسان یم ادینوبن( یسدنتز) یوح ت و  ماک به

 یسنتز هم و یلیتحل یروش یدربردارن ه هم ماًأتو یافتگی ما ک نیا. اس  نش ه حاصل

 یاوکوا راآن گرفته  فاصله نینخست یمرحله از هک اسد  یکیتکالید یتکحر اسد ؛

 یانضددمام وجه نیا یاجزا سددپس. رسدد یم ذهن در آن اسکانع یمرحله به و ردهک

 شروع ینقطه به نو از تریعال یامرحله در و ردهک بیکتر درهم دوباره را ش ه حیتشر

 جامع هم و مشخص و نیمع هم واح  آنِ در هک رس یم یوح ت به یعنی. گردان یم باز

 «حفظ» یمعن به هم و آغاز ینقطه «ینف» مثابههب هم ادینوبن وح ت نیا. اسد  عام و

 قص  یاجتماع جنبش رون  و یهست درمورد هم ین یفرآ نیچن. اس  آن با یهمسان و

 .شمن یان  ذهن درمورد هم و کن یم

 را یعمل خرد ن ینو یراهبرد به حصو  نهادهشیپ عنوانهب یاجتماع شعور به یسأت

 پس .بن دیم خاص یااراده یدوباره ظهور بر را راه و ده یم یآشددت ینظر خرد با

 یخصرررلت حامل هک را یعمل خرد هک اسرررت نیا گرواسرررطه یشرررهیاند یفهیوظ

 و خودپا یعموم جنبش کی صررورتآن در. ندک خودباور اسررت،« ویتکسرروب »

 ریدرمس و ردهک حاصرل نیقی شیخو سررشرت و ابعاد به نسربت دتوانیم خودجوش

 هک میباش اشتهد توجه. ندک یگذار هیپا را نینو یاجتماع و شود خودفرمان تداومش
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 ردهک اریبس رش  یاجتماع  یذهن و ستادهیبازنا  کحر از زمان گذشدته سدا  ۰۴ یط

 نشدد ه خاموش گاهچیه   یگرد آغاز 06۷۵ مارس هشددتم از هک یازنانه انقلاب. اسد 

 شدداه  هک طورهمان. ان سددتادهینا باز  کحر از وجهچیهبه رانیا یها یاقل. اسدد 

 جستجوگر و خواهتحو  جوانان از مملو رانیا یهادانشگاه شته گذ سا  ۱۴ یط م یابوده

 .06۰3 سا  ماه ید از بع  ژهیوبه  یارگرک یها کحر نطوریهم. اس  بوده

 و شددون  لیتب  یعموم یفوران به یزمان درچه گوناگون یهاجنبش نیا هکنیا

آن ماا. س ین ینیب شیپ قابل  زن یپا خبه شیپ سا  0۴ یسراسر یشهر جنبش سانهب

 کت ار و یرکف یبازساز ش ه  غفل  آن از نونکتا آنچه دارد  عاجل یضدرورت چه

 « یتجر ق رت» از خود یخودهب کیهر انقلاب نیعامل. اسدد  یاوهله چنان یبرا

. ن نک منتقل بع  نسل به ینسدل از را خود اتیتجرب هک دارن  راآن توان و برخوردارن 

 ینونک نسددل یبرا ردنشک بازگو و اسدد  یخیتار یارزشدد یحاو هاآن «خاطرات»

حافظه یجبر جمع میشناس یم« یجمع یحافظه» عنوانهب ما چهآن اما. اس  یضدرور

 مثابهبه یخیتار یتجربه یادآوری و حفظ خ،یتار در خرد جذب. س ین منفرد افراد ی

 یخیتار اتیتجرب یشررمندانهیاند کادرا ازمندین حال نیدرع ،یانضررمام تیلک کی

. است وقوع درشرف هک یخیتار شامل هم و شودیم« گذشرته» شرامل هم هک اسرت

 عنوانهب سوژه وحدت :است شرعور حضرور لکشر هردو ماحصرل نینو راهبرد کی

 !سوژه عنوانهب شعور با شعور

 ریمس شدناسد  یم روح چون را خود هک اسد  یروح ای مطلق  دانش هک ه ف»

  ایپ یروحان یهایبن  صورت (Erinnerung) یادآوری و حفظ در را خود  کحر

 و دارن   یموجود خود یخود بهها یبن صددورت آن هک وجه همان به همآن  کن یم

 ها (یبن صورت) آن حفظ. نن ک یم یسدازمان ه را خود یروحان قلمرو هک طورهمان

 کادر یجنبه از و اسدد   خیتار مشددروط  ینماد با آزادشددان یهسددت یجنبه از
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 هاآن یهردو. اس  دانش ش ن  اریپ  یهاروش علم آنها  یدهسازمان یمن انهشدیان 

  یتج  واح  آنِ در باشدد   شدد ه کادرا شددمن انهیان  هک یخیتار گر ید انیب به باهم 

 (۴۴۴ ص  «ذهن یشناس داریپد)» «…دهن  یم لکش را مطلق روح مرگ و حافظه
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