
 

  مي کنیفلسفه را مردم

  ط متناقض و تازهیشرا
  در چهار گوشه جهان

  ري ارنود اسپ- یژان پل ژوار
  "رخواهيرضاخيعل" ترجمه و اقتباس

١٧  
  سمينتاگونآز تضاد و یت تماياهم

 توان بعنوان دوران  یسم است، مياليت به سوسيدوران ما را که دوران گذار پرتضاد بشر
  بدون تضادیا جامعهز يسم نيالين حال سوسيبا ا.  گرفت در نظرسميآنتاگون یجيحذف تدر

  . ستين
اری از نقاط جهان يرا در بس" حذف"سم، منطق تنش زای ي آنتاگونیجيضرورت حذف تدر

ها،   از گسترش تضادها، لرزه بر اندام حکومتیامروز در دوران. عا گسترش داده استيوس
 یعيط متناقض تازه و بديشرا. مي بر یبه سر مده يالعاده، انفجارهای به ثمر نرس  های فوق تنش
 . دينما  یهای جهان رخ م اری از گوشهيدر بس
کار .  کردینيش بي توان پیخ را در تحول مشخص آن نميگر تاريش از هر زمان دياکنون ب

های حاضر و آماده را به هم  یني ب شيده که همه پي انجامیک به وضعي آنتاگونیصبورانه نف
ع و يط بديک سلطه هزاران ساله ما را در برابر شرايک منطق و يوند حذف ر. خته استير

ر ي ناپذینيب ش ي پیوه وجودی آنها بکليد که شي آ ی بوجود ميیتضادها. تازه ای قرار داده است
  . بوده است

ای يسم و تضاد را تنها تحول دنيان آنتاگونيز ميم تماين حال اشتباه است اگر تصور کنيبا ا
سم و يان آنتاگونيز مین تمایم ايتر نگاه کن قياگر دق.  ذهن ما متبادر ساخته است بهیواقع
  . مده استآسم بوجود يش مارکسیسم از همان زمان زايرآنتاگونيغ

  .امده استيانگذاران آن بوجود نيک سالح سرا پا مجهز در ذهن بنيسم بصورت يمارکس
 مارکس و انگلس در ابتدا از نظر .ک روند استيز خود يش آن ني است و زایخيدارای تار

 از ی داشتند که بطور ضمنیک مفهوميالکتين عنوان آنان از ديبد.  بودند چپیهگل دو یفلسف
ان يم و پايرد که از آن داريگ  ی قرار میز در تضاد با شناختيهر چ: رون آمده بوديآثار هگل ب

گر مشخصه يبعبارت د. کند  ی می آشتی با همه منطقی که همه واقعیخ عبارتست از زمانيتار
دآل خود را بطور ماقبل تجربه در يک آن بود که همه تضادها راه حل ايالکتيدرک آنان از د

  . شد یای ابدی درک م ان اضداد چونان رابطهيشه دارند و مناسبات مياند
زی است که يل آنچيهدف آنان تحل.  شودی آغاز نمیشه فلسفيک انديآثار مارکس و انگلس با 

ای که بعدا اعالم کردند  گذاشتند، جامعه یم" جامعه مدرن"ا ي" يیجامعه بورژوا"مش را نا
  .  را الغا نکرده استیسم طبقاتيآنتاگون
اد گذاشتند و همراه با آن ي بنک علمی را بعنوان یاسياقتصاد سن دو ير،اين مسي ایدر ط

دی از تضاد را کشف يدر گونه جين مسي آردند و در همیزي ری را پخیتارک دانش يامکان 
ک ي کار که دربردارنده -هيسم سرمايآنتاگون:  نکرده بود ینيش بيکردند که هگل آن را پ

ک ي توان راه حل آن را در یچ عنوان نميان اضداد است و به هيابنده ميروی تحول يتناسب ن
  .افتي دهنده یمرحله سوم آشت

د ياما با. سم زاده شدي آنتاگونیژگيوسم همراه با کشف ي توان گفت مارکسین مفهوم ميدر ا
سم و تضاد را در دستور روز قرار يز آنتاگونيک سده منتظر شد تا جنبش جهان مسئله تماي

  . دهد
 در نيلن دستاوردهای ی برای بررسیان نشست علمي در فرانسه و در جر١٩٧١در سال 
سم بعنوان منطق يان آنتاگونين بار مي بود که برای نخستیستياليک ماتريالکتيعرصه د



 

سم که در يرود و فقدان آنتاگون  یگری مي دحذف از اضداد به سمت یکيای که در آن  توسعه
ک قاطع به عمل يرود تفک  یگری مي از د صرفییجدا از اضداد به سمت یکيآن توسعه 

  . آمد
ر يک تضادها، ثمره جنبش اخيالکتيق مشخص دين تعميشه تسلط داشت که اين انديدر ابتدا ا

فلسفه . افته بودي تحول یستيوه عمل فلسفه مارکسي در شیزيدر واقع چ. جهان است
ن يم و آن را جانشيت بچسبانيم آن را بر روی واقعيست که بتواني نیک دانش قبلي یستيمارکس
ت و کار مجدد بر روی مقوالت يل واقعي است به تحلیبرعکس فراخوان. ميل مشخص کنيتحل
  . یفلسف

ه روند يسم و تضاد در همان مراحل اوليان آنتاگونيز مين مسئله آشکار شد که تمايج اياما بتدر
  . سم هر قدر هم که هنوز ناپخته بوده خود را نشان داده استياليت به سوسيگذار بشر

 بر کتاب نيلن یا هي حاشیها ادداشتي بار نينخست برای ١٩٧٨نسان بود که در سال يبد
ن در يکه بوخاريدر حال. به زبان فرانسه ترجمه شد"  گذاراقتصاد دوران"نام   بهنیبوخار

ن ي این بر رويکند ، لن یف ميتعر" ک، متضادينظام آنتاگون"ه داری را يکتاب خود سرما
چوجه يسم و تضاد به هيآنتاگون. قيار نادقيبس: "سد ينو یده و در کنار آن ميعبارت خط کش

ن، يلن." (  ماند ی می باقی دومیرود ول  یان مي از میسم اولياليدر سوس. ستنديز نيک چي
  )١٩٧٨ال، يون سوسيسيس، ادي، پاریهای فلسف منتخب نوشته

ن ي تدو١٩٧٨ك خود آه در همان سال يالكتيسم ديالين در آتاب ماترييك آير نياد اميزنده ( 
بود ن شده يسم را تا آنجا آه در آن زمان تدوين و بحث آنتاگونين جمله لنيشد بالفاصله ا یم

ران با تحوالت دانش يدهد تا چه اندازه پژوهشگران حزب توده ا  یآه نشان م. آورده است
  .)   زمان خود همگام بودندیستيمارآس

سم به معنای حذف ياليد کرد که گذار به سوسي توان تاکین نمين سخن لنيتر از ا روشن 
ان يل دهنده جامعه مي وحدت متضاد تشک- تضاد یهي که بطور بدیسم است در حاليآنتاگون

  .  داردیان بر نمي را از م-د ي مولده و مناسبات تولیروهاين
گر يم، ديسم را با هم مخلوط کنياگر تضاد و آنتاگون. ز استين تمايت اي از موارد اهمیکين يا

وه عمل ين شيبنابرا. شود ی جامعه ناممکن می تحول انقالبیعنيسم ياليدرک گذار به سوس
وه تحول جامعه ي با ششود  یج حذف میسم بتدريآنتاگون که در آن یستياليجامعه سوس

  . ک ساختارا متفاوت استيآنتاگون
 مولده با یروهايان سطح تکامل ني می در نبود هماهنگیستياليتضاد عمده جامعه سوس

ان مناسبات يم. شتر هستندي است که دارای تحرک کمتر و سلسله مراتب بیديمناسبات تول
ن مناسبات در آن قرار دارد، ي مولده که ایروهاي شود و ن ید برقرار مي تول که دریانسان

در طول تحول تضاد، .  جهات وجود داردی از برخیکساني یوحدت و مبارزه اضداد و حت
ان يشكاف من بدان معناست که يا. ستیگریش به جدا شدن از دیر گرايهر ضد تحت تاث

  . ش به گسترش داردیرا موجود گید و مناسبات اجتماعيضرورت تول
ان ي می مکانیستيدی از همزيدی از همکاری، نوع جديوه جدياما در نبود منطق حذف، ش

. ابندي  یار آهسته تحول مينگونه تضادها بسي توان درک کرد که ایم.  استممکناضداد 
  . شود ی میستياليت جامعه سوسيسم و تضاد موجب درک هويان آنتاگونيز مين تمايبنابرا
خ ينکه از قرار دادن تاري است به ایسم و تضاد دعوتيان انتاگونيز مين تمايادی تر اير بنبطو
 یک مفهوم صرفا علميخ ي خودداری شود و به جای آن از تارش ساختهي پیها قالبدر 

رد که ما برعکس ي پذیز نمين را نيخ اي تاریستيل مفهوم مارکسين دليبه هم. بوجود آورد
 یل مشخص روندهای اجتماعيم و خود را از تحلينيسم را ببيا آنتاگونم و در همه جيعمل آن

  . ميمحروم کن
کوشد تضادهای روشن   یکند که م  ی پرودن را سرزنش م١٨۴۶مارکس در نامه ای به سال 

ت يبه گفته مارکس پرودن بجای تالش برای الوه. خ دهديسم توضيک نظام کامل آنتاگونيرا با 



 

چ يه. گر مقابله کنديکدي مشخص را با یخيبهتر است بکوشد تا مواد تارسم يدن به آنتاگونيبخش
 .  ستين مواد ني ال مشخصيمعاف از تحلز يش ساخته، امروز نيچ نظام پيز، هيچ


