
 

  مي کنیفلسفه را مردم

  نو
  از گذشته جدا شده و آماده

   شودیش میکهنه شدن خو
  ري ارنود اسپ- یژان پل ژوار
  "رخواهيرضاخيعل" ترجمه و اقتباس

١۶  
  ی نفیت نفيعام

ت يفيان آن و کارکرد کیرد تا پايگ ی شکل میفير کيين نطفه تغي که نخستیا در فاصله لحظه
 ی جای نفینف وجود دارد که ساختار آن در مقوله ی خود، روندیها هی پاین بر روینو
  . رديگ یم
  
 که مهر و نشان سلطه خود یه، ضدي ضد اولی در آن واحد عبارتست از آنکه نفیفير کيي تغ

 با آزاد کردن خود ین نفی ایش برده شود؛ و در همان حال نفيان پیده، تا به پايء کوبیرا بر ش
 است که ی روندی نفینفنسان جنبش دوگانه یبد. کرده استگانه ي که او را از خود بیاز تسلط
 بوجود ینیت نويک ماهیرد و يگ یک گسست صورت ميت انتاگونيک ماهیق آن در یاز طر

  .سم استيد که فاقد آنتاگونیآ یم
  

 است که یا ن طبقهیا. ل کرده استيه تحمی است که سرمایسمي آنتاگونیمثال طبقه کارگر نف
ت ي تملک بر خود سلب مالکیکند و در همان حال از ابزارها ید مي تولثروت جامعه مدرن را

نده یدا کند و درک کند که او آي پی خود آگاهید رشد کند، از نقش رهبرین طبقه بایا. شده است
 جامعه را یگر قشرهای همه دی او امکان آزادی آزادیعنی. کند یجامعه را با خود حمل م

  . کند یفراهم م
  
 آنکه ی شود برایگر نفیکبار دید یرود با یش مي خود پی تا به انتهایدر آن نفن روند که یا

 یک روند دوم نفین یا. ابدیت همگون با آن استقرار ي زحمتکشان و اشکال مالکیاسيقدرت س
 یا تحقق اتحادهای خود یگر آگاه شدن طبقه کارگر بر نقش رهبری آن مسئله دیاست که در ط

 در ین نقش رهبری مشخص ای کردن و اجرایست، بلکه عمليه نی سرمای در نفیضرور
طبقه .  کشور استیات اجتماعي و خالصه در تمام حی محلیها ی، تعاونیدي تولیواحدها

 تحت ید خود را از آنچه او را چون طبقه این آزاد شده، اکنون بايشيکارگر که از سلطه پ
  . سلطه درآورده بود آزاد کند

  
 از تيعامم که از نظر ی تضاد سروکار دارپشت سرگذاشتنتار ک ساخینجا ما با یدر ا

 ین  روند در جنبش جوامعی ایعنی. رود یل ماست فراتر ميسم که مورد تحليچارچوب آنتاگون
  . شود یده میز وجود ندارد ديسم نيکه در آن آنتاگون

  
 از اضداد یکی.  آنان استی تضادهاهمسازو " ری پذیآشت"ن جوامع است جنبه ی ایژگیآنچه و
 و شکاف، در مرحله بازگشت به وحدت ییشود بلکه هر دو پس از جداي حذف نمیگریبسود د

ک ینجا یگر در ایبعبارت د. شوند یان همچنان حفظ میشوند و در پا یگر ادغام میکدیدر 



 

 یجه آن بازگشت به نقطه شروع اما هربار در سطحي وجود دارد که نتی نفی نفیجنبش ادوار
  . باالتر است

  
ن ین عامتریا. رود یز فراتر مي موجود نی اجتماعیها  از تنوع نظامی حتی نفینفن ساختار یا

  .خ استیروند حرکت تار
  

ز در يعت و منابع بالواسطه در دسترس آن وابسته بودند و خود ني به طبیرزمانیانسانها د
 ی مولده ناشیروهايف نيضعن وضع از توسعه یا.  قرار داشتندیگری متقابل به دیوابستگ

نده نسبت به ی فزایها بنحو ن جامعه انسانیدر ا.  بودی مرحله قبلی نفییجامعه کاال. شد یم
 بودند که متعلق به خود آنان ینان مولد ثروتیاما اکنون ا. دا کردندي استقالل پیعيط طبيمح

 و یگانگين بیمجدد ا یا نفیپشت سرگذاشتن . گانه بوديت کار آنان از آنان بينبود و فعال
 باالتر ی و کمک متقابل اما در سطحی استقرار دوباره مناسبات همکاریون به معنايناسيال

ش ياند و تا پ د کردهي را که تولیراث و ثروتياست که به انسانها اجازه خواهد داد که نه تنها م
 خود را کسب و تين انسانيگانه بود مجددا به تملک درآورند بلکه همچنين از آنان بیاز ا

  . خواست از آنان بستاند ین ميشي که مرحله پیتيمحقق کنند، انسان
  

ن ييتب.  داردیخیشه در مجموع جنبش تاریم که رييبن ی را می نفینفک ساختار عام ینجا یدر ا
 را در یدهد که روند اجتماع ی به ما امکان می نفینفن روند بصورت مقوله یق کردن ايو دق

  .مي آن بهتر درک کنیهمه ٌتعد زمان
  

 ینفع يک جنبش وسیز چونان يشه نیخ حرکت اندیست اگر تاريب نيط اصال عجین شرایدر ا
 یعنی. شود ی شروع مییف و ابتدایيشه نایاندخ با ین تاریروند ا.  در نظر گرفته شودینف

عمومات را طرح کردند بدون آنکه قبال به آنها ) یماقبل سقراط (یها لسوفي که فیزمان
  . انسجام مشخص خود را داده باشند

 که یکند در عمومات یشه تالش می که اندی زمانیعنی. رسد یا مرحله دوم فرا میسپس لحظه 
ن مرحله است که فالسفه یدر ا. ابدی کند و دریابیانه آن را ردی خردگرایکند محتوا یمطرح م

اد یاء را از ي اشولتحت ي، عامیاء ذهنيجاد اشیبراثر ضرورت ا) از افالطون تا کانت(
ده ی دثابتاء نه در تحول که ي ممکن است که اشین مرحله در صورتیا در ايفهم اش. برند یم

ن روند خود یاما ا. ه استي اولییف و ابتدایي ناییگرا  تحولی و نفکیزيمتافن لحظه یا. شوند
 یزي تکامل به کشف آنچمضمون درک ی که تالش هگل برایشود زمان ی میگر نفیبار د

 که خود موتور تحول تضاد یعنیزان بود، یک اتفاقا از آن گریزيشه متافیشود که اند یمنجر م
  .  استکيالکتیدشه ین دوره اندیا. است

  
 یز بر مبناي کلمه، نیخ فلسفه در مفهوم سنتیتوان گفت که حرکت شناخت، تار ینسان میبد
  .   ساخت گرفته استی نفینفع يک روند وسی
 


