
 

  مي آنیفلسفه را مردم
  ستي نیزیانقالب تابع برنامه ر

  دیتحوالت را با
  گام به گام دنبال کرد

  
   استی طوالنی روندیفير کييغت

  
رابطه و تناسب   که  يیجا تا ،کند  یک عمل مينتاگونآش يدر وحدت و مبارزه اضداد دو گرا

خ يدر تار. ستي ادامه نوه گذشته قابليبه ش را بوجود آورده ساختارا ی که وحدت شيیروين
ک ي آنتاگونی شیوجودوه يشرسد که  ی فرا میهمواره لحظه ام، يچنانکه گفت ،سميک آنتاگوني
در . هضم آند صورت گرفته تيماهمضمون و  ونکه دررا  یرات کّميي تغستي نگر قادريد
  بوجودی شی در عملکرد ماهوی اختالالتیعني .شود  ی مآغازنجاست که مرحله بحران يا
   .گر سر آمده استي دیزمان شدهد   ی که نشان می منطقی، اختالالتديآ یم

 موجب بروز اختالل و ی شی جنبه ماهوکی در نوست که ظهور يا ؛ مرحلهبحرانمرحله 
 ی شیهمه جوانب ماهون اختالالت در ياما چون ا. شود  ی آن میبرهم خوردن کارکرد عاد

م ياما فراموش نكن.  کند وجود آن کوتاه مدت استیت نميها سرا گذارد و به همه آن  یر نميتاث
  . وند و ارتباط هستنديگر در پي با همدیک شي یآه جوانب ماهو

  . هر ضد خود وحدت اضداد استکه در آن ان دو ضد است ي میا  رابطهتيماه
ات رند اما همه به مناسبيگ یشمار روند وجود دارد که هرچند در کنار هم قرار نم ین بيبنابرا
ل وجود ي، بدلیک جنبه از شيا يک لحظه يمت از يرو با عز نياز ا. گردند ی باز میماهو
  . ميح کنيها تشر م آن را در همه جوانب و در همه لحظهيتوان  ی، ما مین رابطه درونيهم
رسد  ی فرا میا  لحظهیست که در مرحله بحران بطور ضروريب نيچ عجيط هين شرايدر ا

 آنکه منفرد و تنها بمانند، از ی از وحدت اضداد، بجاک جنبهی یحتدر که در آن اختالالت 
  . گذارند ی و بر هم اثر متقابل مدنشو یگر منتقل میجنبه د به یا جنبه
ا نقطه ي باشد و ی شی بحران درونیتواند تجل ید ميشرفت جديک دستاورد و پين يبنابرا
ا يک عمل ي را یفيک" جهش"آه  قابل درك است ین مطلب زمانيا. یفيک تحول کيمت يعز

 را یت شي که ماهی مختلفیها جنبهمسئله عبارت از آن است که . حرکت واحد تصور نكرد
  .  یجيست تدرين امرين کرد و ايت نويك تابع منطق ماهيك به ي دهند یل ميدر مجموع تشک

  
 یا ، در مرحلهتيك جنبه از ماهي بوجود آمده در ا ناتمامی یی جزیفيتحول آن، يت نويفيا کيآ

 خواهد انتقال یگري دی ماهویها  به جنبهین جنبه ماهوير است، از ايکه هنوز بازگشت پذ
ر و تاثر متقابل بوجود ين و تاثيت نويفيره انتقال کي زنجیا نوعيت خواهد کرد؟ آيافت و سراي

ند  و همه جانبه باشد و روی عمومیفيتحول کک ي سرخ  نشان از یخواهد آمد که مانند خط
  ر؟يا خياند ين را بنماي نویش شيزا

 که ی زمانیعنيتنها بعدا، .  کردینيش بيا پي توان دانست ی نماز قبلها را  ن پرسشيپاسخ ا
 ی که شیاند، زمان ر شدهين تسخيت نويفي توسط منطق و کی شی از جوانب ماهویکافتعداد 

 یفيه، تحول آيد که اختالل اوليتوان فهم یکند، م ین خود حرکت مي نویها هي پایگر بر رويد
 بوده ی عمومیفيک تحول کيمت يش از آنکه نشان بحران باشد، نقطه عزيه، بي اوليیجز
  . است

  
 که یک شي کرد که ینيش بيدهد که بتوان پين امکان را نميست اياليک ماتريالکتيمقوالت د

چار اختالل  خود بطور قطع دیوحدت خاص خود را دارد، در آدام جنبه در منطق ماهو



 

م که با يم کني را ترسيیها ها و آستانه تيم، از قبل، اولويتوانين شکل ما نميبه هم. خواهد شد
 قطعا وحدت اضداد ی ماهویها ن به جنبهيت نويفيا عبور از آن منطق انتقال کيدن به آن يرس

  . شروع به کار کند
  
 ینيش بين پي که ای لحظه ااز (ی علمینيش بي هر گونه پی ذاتیها تيد بر محدودين تاکيا
ها  ستين مرحله به مرحله کموني نوینقد حرکت برنامه وار و انسجام مش) شود ی میکيالکتيد

ک اختالل يرا ي زده گرفته شودید نادی نباییچ نقطه اتکايهن چشم انداز يدر ا. کند ید مييرا تا
گر يبعبارت د.  نقطه اتکامت باشد و هميتواند هم نقطه عز ی میک جنبه ماهوين در يتا نويفيک

ک يم که اختالل در يم و نه بداني کنینيش بيم پيتوان یما نه م. ستي نیزي قابل برنامه رانقالب
گر جنبه يا به دينکه آيد و نه ايآ ی بوجود مکجاد، نه در يآ ی بوجود میک یت شيجنبه از ماه

 حرکت در مجموع کين بدان معناست که در يا. ا نهيافت ي خواهد انتقالت ي ماهیها
 را که يید لحظه لحظه تحوالت را بطور مشخص مورد توجه قرار داد و هر نويشرونده، بايپ

ده نگرفت و آماده بود تا در يت و انتقال آن را ناديد احتمال سرايکند با یدر هر کجا بروز م
ت نو يفي ما، آیباني و پشتیبرعكس به صرف آمادگ.  آن شتافتیاريصورت گسترش به 

 از یا  و مجموعهی از پختگید حديبا. افتيگر گسترش نخواهد ي به جنبه دیزاما از جنبه اال
  .ن انتقال وجود داشته باشدي شدن ای عمل یط مساعد برايشرا
کند، و  یت بروز ميک جنبه ماهي در یکه اختالالت منطقين در مرحله بحران، درحاليبنابرا

ن يافته، ايت انتقال ني ماهیها گر جنبهيبه درا ير است زي که فورا بازگشت پذیطيدر شرا
ان جوانب ير متقابل ميم و تاثيک روند تعميها آغازگر  ن اختالليز وجود دارد که اياحتمال ن

  . ن شونديت نويفيک روند گذار به کيت و يمختلف ماه
  . ديآ ی بوجود میگسست ماهوک يط يسم شراينسان است که در درون انتاگونيبد
ن در اجزا مختلف يت نويفين انتقال کير متقابل و اين تاثيسم، اي حل آنتاگونیانحال بريبا ا
 یفير کيينصورت تغيرايدر غ. ل شودي تبد و حذف ضد در ابتدا حاکمیکنارگذارد به يت بايماه
  . تواند انجام شودي نمیدر ش

نکه يلو او( تسلط خود را از دست داد ی که ضد در ابتدا حاکم به اندازه کافیبرعکس، زمان
 پشت سرگذاشتنعتر يک مرحله وسي، )ات خود ادامه دهدي به حی شیها  جنبهیبرخهنوز در 
  . شود ین آغاز ميشي پیسم، و بطور عام تر، پشت سرگذاشتن تضادهايآنتاگون

 
 


