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 تيفيت و کي کم

 
 بدون ، آنها را طرح کردهیستيم که مدتهاست جنبش کمونيشو یل مي مسایا پارهما اکنون وارد 

ن ييح و تبي توضهان آنياز جمله مهمتر. کرده باشدن ييآنها را تب قي بطور دقی از نظر فلسفآنكه
ت آن يفيت و آيك آميالكتي دی، که درک فلسفاستانقالب ز يآم  مسالمتنحوه گسترش و تحقق

   .شود ی منجر میفيک یدرازمدت به جهش ناگهان یکّمتحوالت د آه انباشت يد یرا چنان م
 که در آن ی تضادیعني ،سم استيم نقطه حرکت ما درک انتاگونيگفتانكه  چنعرصهن يادر 
ن دو قطب شکل يان ايجه مناسبات ميگر سلطه دارد و در نتيک قطب تضاد بر قطب دي

ان يپاان دو قطب به سمت يرابطه مسم تحول يدر آنتاگونم يگفت. رديگ یبخود مروها را يتناسب ن
 در ،کند یحرکت مو حذف قطب مسلط ن رابطه ي ای واژگون و به سلطه قطب حاکمدادن
ب و سنتز يک ترکيهر دو قطب تضاد در ك يرآنتاگونيا تضاد غيسم يرآنتاگونيکه در غيحال

 .  دهندیات خود ادامه ميتازه به ح
 
  تيفيت و کيق کردن مقوالت کميدق
همراه با تحول . ست متحوليا ن رابطهيا. تسي ثابت ندان اضدايم که مناسبات و رابطه ميديد
ک ي خيحرکت و در تار در نسانيبد. آند یر مييز تغي مبارزه اضداد نیوه تجلين رابطه، شيا

  .کردمشاهده توان  یرا م تحول مرحله چند یرابطه متضاد ماهو
  

 کم و  ی ب تسلط ی شاست بر حاکم  کهی، ضدتضاد است یناپختگکه مرحله ه يدر مرحله اول
اسب تن ان اضداد،ي رابطه متحول. دهد ی میبه مجموعه ش خود را یها خصلتکاست دارد و 

. دهدن سلطه را مورد چون و چرا قرار ياست که بتواند ي نیا به اندازههنوز ان آنها ي میروين
ن ي بودن ایناکاف. کند یدا مير پييان اضداد مدام تغيرو مي، تناسب نینحال در قلب شيبا ا
 خود یوه وجودي به تداوم شی شيی در توانا- یکّمتوان گفت از نظر  ینجا مي در ا– اترييتغ
از  ديآ یء بوجود میت شيروها در ماهي که در تناسب نیراتييگر تغيبعبارت د. ابدي ی میتجل
سابق خود  یوه هستيشهمچنان به " یفيک"نظر   ازیجه شياست و در نت یناکاف" یکّم "نظر

 یکیتوان  یرا نمها  و تحوالت آنت يفيت و کيمقوالت کمم که ينيب یمن يابنابر. دهد یادامه م
مثال . ت حاضر استيفيز کيت در وضع خالص آن ني در کمیحت.  در نظر گرفتیگریبدون د

  .رهيدر شمارش، فرد و زوج وجود دارد و غ
  

" یکّم"رات يي، تغیه داريک جامعه سرمايخ يه تاريدر مرحله اولن گونه است که يبه هم
 جامعه مورد بحث درانطباق يیه و کار بصورت توانايان سرماي میروهايدر تناسب ن یناکاف
نسان بود که ما از يبد. ابدي ی می آن تجلیت وجوديظرف" یفيک"د يرات و تجديين تغيافتن با اي

 ی انحصاریدار هيبه سرماآنجا  و از ی انحصاریدار هيزاد به سرماآ رقابت یدار هيسرما



 

" یفيک "یها که فاقد بازتاب" یکّم"رات ييتغز ينجا نيدر ام ينيب ی مآنكهچن. ميذارکرد گیدولت
  .  باشند وجود نداردیئدر مجموعه ش

  
ن مرحله يجانش آنكهش از يرسد که ب ی فرا میمرحله دومسرانجام  یناپختگ ن مرحلهيابدنبال 

از  ان اضدادي مروهايسب نر تناييش به تغين مرحله گراي در ا.زديمآ ی شود با آن در میقبل
 در قلب وحدت خود را" یفيآ"ج از نظر يتواند بتدر یافته که ميآن قدر رشد " یکّم"نظر 

ان اضداد را همچنان حفظ کند در ي بتواند وحدت مآنكه به ی شيیتوانا یعني. نشان دهداضداد 
 به حفظ ی شیي توانانکهيبه صرف است که ين نينحال چنيبا ا. َشود یتزلزل ممن مرحله يا

رحله بوجود ن مي که در ایا مسئله. ابدي یان ميپا حاکم سلطه ضددشوار شده وحدت اضداد 
 يی تواناآن است کهشود  یمموجب ان اضداد ي میروير تناسب نييآنچه تغ یعنيد، يآ یم

   .شود یف ميضعرا همانگونه که هست همچنان حفظ کند ود  خآنكهدر  ی شیساختار
  
 که از یطيدرست در شرااما  ،کند یت خود را حفظ مي همچنان هویئشمرحله ن يدر انسان يبد

ن پس مورد چون ي است از ایانگر خصلت شيه که بي نامتوازن شده و تسلط اولینظر ساختار
 در وحدت اضداد  خود راآن، واژگون شدنتا حد روها ير تناسب نييتغش به يگرا. و چراست
ش به واژگون شدن یگران مرحله آه یا.  ختم شودی عملیواژگونبه آنكه  بدون دهد ینشان م

 دهد تا لحظه ین بار خود را نشان مي نخستی برای ش یك عرصه ماهویدر روها ياسب نتن
ت متضاد، تحول يک ماهيخ يدر تار.  استی آن، مرحله بحران ساختاری عملیواژگون
بدون  که یا مرحله. جامدان ی از بحران میا ن مرحلهي، همواره به چنی درونیروهايتناسب ن
  . شکل نخواهد گرفتینيتا نويز ماهيچ چيآن ه

  
" یکّم"رات يي به جذب تغی شیدهد، ناتوان یل مي را تشکبحرانن مرحله يآنچه خصلت ا

ل است که در کارکرد ين دليبه هم. ديآ ی بوجود می داخلیروي است که در تناسب نیمکرر
 ی شیک جنبه ماهوين اختالالت که به يا. شود یشروع م" یفيک"جاد اختالالت ي ایخود ش

 تحوالتتوان  یآنها را م.  کهنه هستندی از شیبخشن در ي نوتيفيک یابند، تجلي یگسترش م
  . دي ناما  ناتمامی یی جزیفيک
  

 فوق العاده ی بودن آن، شکنندگیاست، موقتدر مرحله بحران ن اختالالت ي ایژگياما آنچه و
ن هنوز ي نوتيفيک. بالفاصله قابل بازگشتند يی جزیفي، تحوالت ک بحران مرحلهدر. آن است

د شدن يشه آماده ناپديافته، همي تازه گسترش نی شی ماهویها  از جنبهیکاف شمار و تيآمبه 
 ی شی ماهویها گر جنبهي چون به ديی جزیفير کييتغ.  است که بروز کرده استيیدر همانجا
ده يدهد بلع یت خود را بدان مي مسلط است و ماهی شعا توسط آنچه بريابد، سري یگسترش نم

ت آن است، ي ماهی از اجزای در بخشیفيرات کييبحران در وحدت اضداد، لحظه تغ. شود یم
   . ز هستي بالواسطه آنان نیریاما لحظه بازگشت پذ

  
ها در   با اشغال کارخانهین بار در فرانسه اعتصابي نخستی برا١٩۶٨نسان مثال در مه يبد
ک ي از یده اجتماعيپدن يا ی افقگسترش. افتيف چند روز به هزاران کارخانه گسترش ظر

 که در آن مبارزه ی، جامعه اداشتت يحکا یدار هي در کارکرد جامعه سرمایجد اختالل
ن تحول ياما ا. حبس شودها   کارخانهیوارهايدر داخل د داشته که در شيگراهمواره برعکس 

 ١٩۶٨از فرجام جنبش مه . افتي نگر اجزا گسترشید جامعه به نيات ي از ماهییجز در یفيک
ر شد و در هر حال يفورا بازگشت پذ ،مدهبوجود آاختالالت ن، ي نویها دهيپدها،  نينو. ميگاهآ

  . ابدي به کل جامعه فرانسه گسترش یبطور افق نتوانست ها همبارزه در کارخان
  



 

 ١٩٧٢ فرانسه در سال ستيکمون و ستياليسوس برنامه مشترک حزب یبه همان شکل امضا
با .  فرانسه بوجود آوردیدار هي در منطق جامعه سرمای اختاللی ضدانحصاریبا محتوا

 را در یري قصد نداشتند مسیهي بطور بدیستيرفرم یان فکري جریاسيندگان سينحال نمايا
اختالل ک ي داد یآنچه رو.  شودی موجود منتهیرند که به تحول مناسبات اجتماعيش گيپ

م که يدانيم.  کوتاه مدتی اختالل. فرانسه بودیاسي سیروهاي نی سنتی در شکل بندیساختار
ق با ي برنامه تحوالت عمی اجرانامه توافقیتران چند روز پس از امضايفرانسوا م

 دهنده یون رايليجذب سه م:  داديین برنامه چه معناير اي خود زی به امضا،ها ستيآمون
  .  آنیها گاهياست در پيحزب کمون

  
بوجود آورد چون نتوانست به ان دو حزب يم برنامه مشترک ی که امضاینسان اختالليبد

 مسلط بر جامعه فرانسه جذب یدار هيانجامد بالفاصله توسط سرماي بی اجتماعی آگاهینوساز
  . شد
  
ن در بحران جامعه فرانسه بود که ضرورت يات و نحوه ظهور عناصر نوين شکل تجربيهم
ل روند تحول ي که تحلیرا بوجود آورد، مقوالت تيت و کميفيک یکيالکتي مقوالت دیزنگربا

  . خواند ی آن فرا می جامعه فرانسه ما را همچنان به نوسازیانقالب
  
برد  ی چون فرانسه به هر حال در آن به سر می که کشور،یشاانقالبيل مشخص دوران پيتحل

 همگون یکّمتحوالت  از انباشت ی ناشیفيک" هشج"ک ين تصور که انقالب يدهد ا ینشان م
ت و ي از مقوالت کمیقي مفهوم دقیبه غنا یتحوالت آنونل يتحل. ار ساده نگرانه استياست بس

 توان به یرا نم یکّم و تحول یفيمسئله جهش کم آه يدان یاآنون م. ت منجر شده استيفيک
ت يک ماهي که در ی بحرانیعني. ل دادي بودن آن تقلیجيا تدريت يو فور" یزمان"مسئله 

رو و ي تناسب نیش به واژگوني گراین تجليان نخستي میتفاوت زماند تنها يآ یمتضاد بوجود م
 اگر آن را ؛ز هستي نیمکانک اختالل ين يبحران همچن. ستيه ني سلطه اولی عملیواژگون

  . مي بالواسطه آنها نگاه کنیريت و بازگشت پذي از ماهيی در جزیفيرات کييبعنوان لحظه تغ
  
 در کار یل مشخص روند انقالبي که در تحلتيکم و تيفيکق شدن مقوالت ين دقيم ايني بیم

  .خوانند ی فرا ممکان و زمانت درباره مقوالت ي با همان ماهیهستند، ما را به کار
  

 شده یزم تماما نوسايک وحدت متضاد داريخ ي در تاریفيکر يياز تغما  که یاکنون مفهوم
ست بلکه ي نی و فوری ناگهانیده ایشود، اصال پد ی گفته میفيک" جهش"آنچه بدان . است

آنچه روند . شه داردی ر، در مجموع آن،یک شیخ ی است که تماما در تاریدر واقع روند
 آنكهش از يکند ب یز مي متمابحران سلطه حاکم را از مرحله ی عملی واژگونیعني یفيتحول ک

 ی جنبشیرينحوه شکل گشتر مسئله يباشد ب یکّم انباشت یا مسئله مکاني تحول یمسئله زمان
نسان يبد.  انجامد ی مگری به جوانب دی شیک جنبه ماهوین از یاست آه به انتقال امر نو

ر است، ي که در مرحله بحران بالفاصله بازگشت پذیک شيت ي از ماهيی در جزیفير کييتغ
  . شود یم ميابد و تحکي یت گسترش مي ماهیگر اجزاي به دآامل یفير کييدر مرحله تغ

  
 یشمار کاف که یزمان:  استیفير کيي تغیک شي ی ماهویها م نو به تمام جنبهين منطق تعميا
 توسط ی شی ماهویها  از جنبهیت آند، شمار آافي سرای به مجموعه شیی جزیفيرات آييتغ

 تازه زاده شده یا یش. امال نو کار کند کيیکند که بر مبنا ی شروع میر شوند، شيامر نو تسخ
  . است



 

 آن و هم ی بدون واژگونی مرحله اختالل سلطه قبلیعني ،بحران هم مرحله ،گريبعبارت د
هر . ک روند هستندي هر دو ی سلطه قبلی عملیو واژگون" جهش "یعني یفيمرحله تحول ک
ن دو مرحله را يآنچه ا. شند ادامه داشته بای طوالنیک دوره حتيتوانند  ی میدو از نظر زمان

 یکّمرات يي از تغی ناشيی جزیفي تحوالت کبحرانکند آن است که در مرحله  یز مياز هم متما
، قطب حاکم یفيک" جهش"شود اما در مرحله  ی که بر تضاد سلطه دارد هضم میتوسط قطب

ند از ک روي ی در طيی جزیفين تحوالت کيا.  را جذب کنديی جزیفي تواند تحوالت کینم
 کامل منجر یفيک تحول کيابند تا آنجا که به ي یگر گسترش مي به عرصه دیعرصه ا

 .  شوند یم
  
ل يا ناتمام و نحوه تبدي يی جزیفي تحول کن مقولهييتبت، يت و کميفين از مقوالت کين تببيا

ز و رفرم را روشن يان انقالب مسالمت آمي آامل ضمنا تفاوت میفيك تحول آيشدن آن به 
هر . ستي بودن انقالب نی بودن رفرم و ناگهانیجي تدریعني یزمانن تفاوت مسئله يا. کند یم
هر دو . ز باشنديآم  و مسالمتیجي و تدریش طوالنيتوانند کماب ینان روند هستند و مي ایدو
جه يهدف و نت – رفرم – یکياما در .  باشند یامد اختالل ساختاريا پيتوانند نشانه  ینها ميا

جه يهدف و نت یگري که در دیدر حال است، ه و سلطه قطب حاکمي اولیرويسب نتناحفظ 
 ما ین براين همچنيين تبيا. استسلطه قطب حاکم ان دادن به يپا تناسب و نيدگرگون آردن ا

ز ينجا نيدر ا. آورد یدن درباره جنبش دوم خرداد را بهتر فراهم ميشيران امکان انديدرا
 بحران ینبود، بلکه تجل" رفرم"نبش برخالف تصور رهبرانش ن جيم آه اينيم ببيتوان یم

 آامل منجر یفير آييتغک يد به يا باي  بود کهی اسالمیور در دستگاه قدرت جمهیساختار
  .گشت یا به عقب باز ميشد  یم
  

م يل آنين بحث جنبش دوم خرداد را تحليم با استفاده از مقوالت مورد اشاره در اياگر بخواه
ران، يس جمهور ايي بعنوان ری و انتخاب وی محمد خاتمیروزيم درواقع پييگوم بيتوان یم

روها در قلب ير تناسب نييش به تغي و آغاز گرایاختالل ساختار از ینشان و مرحله مهم
 یروزين پيا.  بوديیه و قدرت اجراي عرصه قوه مجریعني، یک عرصه ماهويقدرت و در 

 یعنيش گفته در باال ي پیت، بلکه در مفهوم فلسفيهم، نه در مفهوم کم ایی جزیفيتحول کک ي
 ی طرفداران اصالحات در انتخابات مجلس ششم به معنایروزيپ.  بودناتمام یفيک تحول کي

 یک عرصه ماهويافته و به ي امتداد یافقروها بصورت ير تناسب نييش به تغيآن بود آه گرا
 تا يی جز یفيتحوالت آ. ده استي رسیگذار قوه مقننه و دستگاه قانونیعنيگر ين آننده دييو تع
 جنبش دوم خرداد آنكه یبرااما . افتي گر گسترش يك عرصه به عرصه دين مرحله از يا
ن ين روند، اي تناسب قوا بطور قطع واژگون شود الزم بود که اآنكه یروز شود، برايپ

 و يیتگاه قضا دسیعنين قدرت يادي بنیها گر عرصهي به د،ا ناتمامي يی جزیفيتحوالت ک
 که با جنبش دوم یروند. ن نشديچنم يدان یم. افتي ی گسترش میتحت قدرت رهبر  ینهادها

 یا تحول جمهوري کامل، به کارکرد یفيک تحول کيخرداد شروع شده بود نتوانست به 
 که با دوم یا مرحله.  منجر شودکي دمکراتیجمهور ین، بر مبناي نويی بر مبنایاسالم

 بحران یشود و در همان مرحله تجل" یفيجهش ک"ک يانگر يه بود نتوانست بخرداد آغاز شد
مده بود توسط قدرت  که با دوم خرداد بوجود آی ناتمامیفيتحوالت ک.  ماندی باقیساختار

 کرد و آن ديتشد یا سابقهي آن را به نحو بینکه بحران ساختاري ضمن ا،حاکم جذب و هضم شد
   .   کردتازه یرا وارد مرحله ا

  
ک روند ي یفيدهد که همانگونه که مرحله جهش ک ین نشان ميتجربه جنبش دوم خرداد همچن

ک يز خود ي در آن نيی جزیفي تحوالت کیريا بازگشت ناپذي یرياست، مسئله بازگشت پذ
" بالفاصله "يی جزیفي تحوالت کی در مرحله بحران ساختارشدهنکه گفته ي ایعني. روند است



 

 ید آن را نه در معنايک روند است و بايت خود ين فورير هستند، ايذت برگشت پيو به فور
 که تحوالت یتوان گفت تا زمانيم.  درک کردیخياس تاريک هفته بلکه در مقيک روز و ي
ن روند به يم که سرانجام ايدانيل نشده ما هنوز نمي کامل تبدیفيک تحول کي به يی جزیفيک
د خواهد ي را تشدیا تنها بحران ساختاريواهد شد  کامل منجر خیفي تحول کیعني" انقالب"

  . کرد
آغاز و دهد آه   ی نشان مضمنا مختلف یها وجود احتمالجه آار و ين در مورد نتيقين عدم يا

شود،  ی مربوط م ی، تا آنجا آه به تحوالت اجتماعیفيجهش و تحول آروند دن يرسجه ينتبه 
 یافتگي و سازمان یآگاه، یوه رهبري و شیعوامل ذهن. ستي نیني از عوامل عیتنها ناش 

.  قاطع داشته باشندیتوانند نقش ین عرصه و بسته به شدت و ضعف بحران، ميدر ا، یطبقات
ر و تحول يي تغیعني. َشوند یز وارد مي اضداد ن یروي درون تناسب نینكه عناصر ذهنيضمن ا

ست بلكه حاصل ي نی اقتصادی و تحول ساختارها یني از عوامل عیروها تنها ناشيدر تناسب ن
  . ز هستي ن یعوامل ذهن

بحران ان مرحله ي از تفاوت میتر تواند درک روشن یمن يهمچنتجربه جنبش دوم خرداد 
 و یا  خود دورهیفيدر درجه نخست تحول آ.  به ما نشان دهدیفيتحول ک و مرحله یساختار
در هر دو نكه يدوم ا. تف سرانجام آن اسين تكليي و تعی درون بحران ساختاریا مرحله

رات يين تغي ایدومن است که در يکنند اما تفاوت در ا ی بروز ميی جزیفيرات کييمرحله، تغ
 کامل یفيک تحول کي نفوذ کند و به یت شيگر ماهي دیها ه جنبهيتواند به کل ی ميی جزیفيک
  . ري خیبحران ساختارل شود و در يتبد
به   ناتمامیفيتحوالت آ از یا بعنوان مجموعه جنبش دوم خردادسرانجام  است که یهيبد

 آن ديتشد یست برعکس به معناي نی در نظام سلطه قبلیافتن بحران ساختاريان ي پایمعنا
، در یا ساختار قبلين است که آآکند  یمطرح مگر يبار د كي که تجربه دوم خرداد یسوال. است
 ،ر شدهيده و بازگشت پذينجام نرس آن به سرایفير کيي روند تغآنكهرغم يط بحران، عليشرا
 م پاسخ آن راي است که ما دارین پرسشي گذشته خود کار کند؟ اینا برمبنايتواند همچنان ع یم

  ی اسالمی جمهور. استی منفپاسخ آه ميدان ی و از هم اآنون مميکن ی تجربه میدر زندگ
 بوجود یآمرات ييغ و تیت بحران ساختاري خود را با واقعی وجودیفيآوه ير است شيناگز

.  دمساز آند-ست ي ن یكي یاسي سی آه الزاما با تناسب قوا– ی اجتماعیآمده در تناسب قوا
 ی براین دمسازي بر سر نحوه و شكل ای و سنتی نظامیها شيمسئله اآنون نبرد گرا

ن روند يگر نه بر ايها د ك از طرفيچيرسد آه ه یاما بنظر م.  به بحران است يیپاسخگو
  . ی آن پاسخ بادوامی دارد و نه برایتسلط

 
 


