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صدورهمیشه
مهدي گرایلو

نودـشان میـنِ مدعیـرکان سخـاه تـش
!ش بادـي خونِ سیاووشَرمی از مظلَمهـش

(حافظ)

ي زمینـه مـن تنهـا بـا   نیسـت؛ او انگاريِدر تباهآید ست و آنچه در دنباله میدرستیدلبِهوش وجلیلی مرد
آنچـه  در دانـش بیشـترِ  کاربست هرچـه نمایشبرايچنواندیشانی نیکزیرِ کوشش اي کار دارم که گفتمانی

هـاي  دریچـه در خـودش  ي داللت دیگـر  و مانند هر سامانهگسترده استنامندمیدگرگونی وضعیت کنونی
سـت  انقالب آروینیدارد.اش به قلمروي زندگی روزانه ي کیهانیاز سرچشمهشرّتراوِشِپنهان ناگزیري براي 
درسـت اسـت کـه    ؛ودشـ مـی ها آشکار و شـناخته  بر سوژهمیانجی اي شهودي و بیگونهکه در آن حقیقت به

پاسداشت ي با انگیزهست راي همگان به یک اندازه دریافتنیترِ این آزمون به زبانی که بهمیشه گزارشِ سپس
چیـزي  ،نمـوده آن با حقیقـت رخ پیوندمون را ندارد و آزاصالت خود شود، اما این گزارش آن انقالب آغاز می

تـرازِ  از فـراهم شـود، متعلـقِ شـناخت    گزارشی چنـین  تا است: حضوريدانشو نسبت دانش حصولیچون 
دهـد،  را نمایش مـی گشتدماسنجی که قدرمطلقِ این تَبه؛آیدمیفرود (ماهیت) هستی (وجود) به چیستی

ي درسـتیِ  چیزهاییست که پیشـاپیش داعیـه  ي آنهمهدانستنِ مشروعترازِ خودبسندگیِ رویداد انقالب براي 
نیـازي بـراي   آنکـه انگارند، بـی حقِ روشن و خودآشکاره میکنند راها نخست هرآنچه می: انقالبداردآنها را 

هـاي انقالبـی بـدون    د که دادگـاه ورمیپیش و این تا آنجا ،ببینندتبیین آنها در گفتاري خرَدپذیر و جهانرَوا 
که بیش از هر چیسـتیِ  ايگوهرهشکنِسترگ از بسندگیِ گمان، دلايد به هیچ سامان حقوقیِ پذیرفتهبازبر

دهند.، فرمان مرگ میهستممکنی 

هـاي مـوازيِ گونـاگون بـا     گفتمـان رفتـه ازدسـت جاي حقیقـت بههستیِ خودآشکاره، این دنِشبا اخته
گـذاريِ  هـدف گرچـه آرمـان یـا    کهدآینیک نیستیِ پرنشونده پدید میبر بنیادهاي رنگارنگ حقیقت،داعیه

بیشـتر  هرچـه برونداد ساختاریشانیا کارکردهمزمان است، امارفتهجستجوي آن چیزِ ازدستشورانگیزشان 
هرچـه بیشـتر   در جسـتجوي حقیقـت   سازِ داللت چنان اسـت کـه   : ساختارِ ناهمین هدف استپرهیختن از 

ي را ایـن حرکـت فـرود   بـریم؛  مـی دورتـر شـناخت ذات سامانه را بشناسیم، آن را از دسـترسِ تا کوشیم می
چـون  نامند که گویا اعتبار گفتار آن با بسندگیِ تبیینیِ دانش نـوین تضـمین شـده اسـت؛ و     سکوالریسم می
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سیاسـت  البـالي  در را روند همین ي بِنیرويِ جهانی پیوسته کوشیده است تا جبههبا یک پشتگرایشی آشنا
سالِ گذشته دستاوردي بیش از همیشه داشته است، پس شاید نیز زورچپان کند و این در هشترسمی ایران 

خواهنـد کـاخ   مـی آنهاکه ه باشددکررا باور ي دوم در مناظرهي همتی به هماوردانَش کمتر کسی این گَواژه
ي سـهمگینش از  اي که بیشینهبراي جامعههاي همتی کارآییِ انتخاباتیِ این شکلکسفید را حسینیه کنند؛ 

بینند میکه هاانقالبیي رأيِ براي دلسرديِ بدنهمگر بیزار است، جاي پرسش دارد، ریگ دولت روحانیمرده
ایـن چـه   ": دانـد مـی را ترساندنِ مردم از چیزي ناراسـتین  نیز کار همتی جلیلی کنند و میسکوت چهار تن 

لیِ دانم کـه هـواداران جلیلـی بـیش از مـن از ایـن جاخـا       ور مید"سازید؟!میچرا لولو ست؟حرف موهومی
هاي او و رئیسی بودند و کمـی  کردنِ سبد رأيسنگینخاباتی غافلگیر شده باشند؛ آنها سخت درگیر سبکانت

سـت  ؛ شـاید غفلتـی  ماندندجا دانند ي آن میاستوار و پایدارندهاز فرمانِ درونیِ انقالبی که خود را نیروي پاي
دهد؛ اما روي میروزيِ دوکانونه براي زدن همتی و پاییدنِ رئیسی هاي یک تالش شبانهگرفتاريدر میانکه 

ر گـزینش میـانِ   ي تکلیف شـرعیِ خـویش د  دربارهگفتار خود را همیشه با پرسشآنها در چندسال گذشته
پـیش بـا پافشـاريِ    از بـیش  تـا  اند؛ کـار بـه اسـتفتا کشـید    آغازیدهنیاورترِ رأيآور و شایستهي رأيشایسته

یـابیِ سیاسـی و عقیـدتیِ    سـازمان آنهـا بـا  همچنـین  دوم بازشـناخته شـوند؛  ي شان بر گزینـه کیشانهراست
بـا مصـباح یـزدي در یـک سـامانِ      بویژه آنکه ، نداها مانندهشان بیش از هر نیروي دیگري به بلشویکفشرده
ي سـپهرهاي زنـدگی   رچگیِ فراگیـر در همـه  شناختیِ همساز و سرسخت به یکجـور یگـانگی یـا یکپـا    یزدان

رسند؛ آنها تنها نیروي سیاسی امروز ایران، و شاید سراسر جهان، هسـتند  اجتماعی و کارکردهاي سیاسی می
اي که سـخت  ويورزيِ روزانه، بلکه از ترازِ کلیت مینَي سیاستشوندهرنگبهکه سیاست را نه از گیتیک رنگ

بـر  حقیقـت پـیش از هرچیـز    سیاسـیِ  کیـانِ  کـه  یزدانیعتابِباورشان به این آغازند و به آن باور دارند، می
و » نیاورترِ رأيشایسته«گاه به گزینش ي سخت آنها راهستهبر پیمان نخستین استوار است، گرچهپایبندي

آنهـا  پایبنديهمین تر،اندازي بلندمدتدر چشمپیداست کهپر کشانَد، اما میدرنگ آن هاي سیاسیِ بیزیان
ایشـان،  دهـه تر از دیگران نگاه داشته است، آنچنانکه ایستادن بر ایستارهاي پادبرجامیِ یـک و بالندهتر را زنده

شـد، همینَـک   برجامگرا میهاي انقالبیسال پیش سببِ تمسخرشان حتا نزد سرانجام گفتارِ آنها را که هشت
ي سیاست ایران برکشیده است.ه گفتارِ چیرهب

با این وصف، شنیدن چنان پاسخی از کسی که چنین ساخت عقیدتیِ پایدار و نستوهی دارد، شنونده را 
شد کـه  بینی میپیشي او،هاي گذشتهها و پنداشتهها و گفتهیابی روي نمودار کردهکند؛ با برونغافلگیر می

هـاي ایـدئولوژیک   بیانیـه ي رقیبـانش  گفتـه ، یا بـه از پیمان خود سخن بگویدهمتیيکنایهآن پاسخ به در 
، خوانـد هایی که او پیش از ظریف بـراي کـاترین اشـتون مـی    بیانیهبویژه که پس از آبروریزيِ برجام، ؛بخواند

پس از "بخوانم: همتیرا بنویسم و براي جاي او فراز آغازینِ این بیانیهتوانم به؛ من میاندتر هم شدهخواندنی
کردنِ کاخ برافراشتنِ پرچمِ بسیج نیروهاي همپیمان براي حسینیهنیازمندي امروز اندازههیچگاه به، ایران 57
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چـون دارونَـدار   ،هـاي آمریکادوسـت ایرانـی نیسـت    ؛ این بایستگی فقط براي مهار گرایش"ید نبوده استسف
احمـد جنتـی  چندان دندانگیر را هـم وامـدار رواداريِ   هي نکنونی آنها بیشتر از همتی نیست و همین داشته

تا زمانیکه یک انقالب زنده اسـت، کشـمکش آن   پس هم سیاسی و هم نظري، بیشتر جسارت کنیم: ؛ هستند
میـان،  دریـن اسـت؛  هستی و نیستیاهریمنیِ ـبخشی به ستیزِ اهورابندي براي فرجامبا ضدانقالب یک جبهه

ترمیدوریکجور پدیدآییِ تقویمی ي انقالب و جبههشکست کیانِ سیاسیدر پیش از آنکهپیروزيِ ضدانقالب 
دو سـوي نبـرد بـذر    یِتچیسـ اي در تـرازِ  روي دهد، در فروکاست این کشـمکش بـه ناسـازه   در شکل دولت

فراموش نکنیم که ضدانقالب به ایـن  ؛ "برآمد تضاد در ماهیت آنهاستنبرد انقالب با ضدانقالب"گسترد: می
یـک ماهیـت باطـل   کـژواره، چیسـتیِ یـک  در بهتـرین حالـت  بلکهنیستیکه ما آن را نه یک هست دلیل 

دهـد، که سـتیز بـا او در آن روي مـی   از چیستیترازيجستجوي ، با ي انگارشبا همین شیوهاوانگاریم؛می
پنداشـت یـک ذات یـا    آن پـیش از هرچیـز سـببِ   چیسـتیِ اي که جسـتار در  نیستیهمچونشود:آغاز می

خـود  هاي عقیدتی آن باشد (که خودبهمایهو بن57. اگر بنیاد بر انقالب دگردآن میبرايیریستاي دروغین ز
جمهورِ این انقالب چنین نیز باشد)، کـاخ سـفید و حسـینیه دو چیسـتیِ     رود که در انتخابِ رئیسانتظار می

خـود،  موسـا بـه دیـنِ    "به هـم زد: ايانهجویهمزیستیِ آشتیاي میان آنها گونهناهمساز نیستند که بتوان به
اگر اکنون کاخ سفید حسینیه نیست، به این دلیل است که هیچ چیز دیگر هـم نیسـت،   "عیسا به دینِ خود!

به آن بخشـیده  اندیشی براي شناخت چیستیِ ضدانقالب گري و گیتیکگري، اباحهکه عرفیماهیتیآن مگر 
هستی ست: یکی اي میان هستی و نیستیگزارِ تاریخ، ستیزهاین کشمکش، همچون هر انقالبِ حقیقت. است

اگر کاخ سفید حسینیه ؛کندکن میرا ریشهین استگوهرآنچه هر(با کار افزار ادیپ) کند و دیگري میصادر 
پدیـدار  متاستاز کاخ سـفید یی که با هااز حسینیههمینَک نیز و جهان ،شوندها کاخ سفید میحسینیهنشود
ها با کارکرد شناختیِ گفتمانکهستستیِ ذاتیِ آن ماهیت کاذبیآشکاراندنِ نیري، انقالب بااست.اند پرشده
از سـازي حسـینیه ، باشدانقالبِ ایران راستیِ فرض بر همچون جلیلی اگرگویم، میباز نهاده شده است؛ پیش

هاي صدور انقالب؛ استانقالب این تعریفدولت ایران نیست، درست یا نادرستي سیاسیکاخِ سفید برنامه
بـه قلمـروي   صدورِ هستیها، بلکه جاي دیگر چیستیساخته بهبزرگ تاریخ، نه زورکردنِ یک چیستیِ سلیقه

چیستییکواکنش دفاعیِدر بهترین حالت، دانگاریگانه نمییشخورِودبا صانقالبی که خود را ست.نیستی
وام ) (اَحـد یـک ي صدور هستی از فلوتین دربارهگزارشمن اینجا از دیگر است؛چیستیِیک در برابر یورشِ 

خـود هسـتی نیسـت، پـیش از     یـک نـزد او  گذارد (هستی تمایز میو خودیکاگرچه او میان این ؛گیرممی
ورزي در اندیشـه سکوالریسم و نه به زمهریرِ، اما به باور من براي آنکه نه به ست)ي آن او صادرکنندههستی

هسـتی  بـودنْ از فرط هسـت ست که هاي میانه درغلتیم، این تمایز را باید کنار بگذاریم: این خود هستیسده
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؛ هسـتیِ  سـت هستی، در ذات هستیيِگسترخود،دهد)؛ فَیضانِ هستیکند (هستی را گسترش میمیصادر 
1ست.نگسترنده نیستیهستی

آور بـراي ایـران   کسی چون همتی که تبدیل کاخ سفید به حسینیه را یک ماجراجوییِ زیاندر پندارِا ام
از یـک بخـشِ هسـتی،   صدورِ انقـالب ": داده استي پیشانگارد، این دگرگشتی در چیستیِ یک هستندهمی

انقـالب اسـت و   گسترشي ؛ روشن است که این گزارشِ ضدانقالبیِ انگاره"هستیيبقیهماهیتیعنی تغییر 
پنداریـد را بـه   تا آنچه خود درست مـی را سزاوار کردهکشد که چه کسی شما آن پرسشِ دیرینه را پیش می

یـک  چیسـتیِ دگرگـونی در  "انگاشت ضدانقالبی در تعریف انقالب بسانِ اگر این پیشدیگران نیز زور کنید؟
؛مکـاهی فرومـی ضدامپریالیستیِ ـناگزیر آن را به گزارش ابژه/آرمانِ یک گفتمانِ انقالبیرا بپذیریم، "هستنده

از اینجا تـا پـذیرش خـود گفتمـان     د، آیبرمیتر از ضدامپریالیسم جوهريهاي یکُم و دومِ بخشازهمچنانکه 
قالب به چیـزي چـون   ستیزِ کیهانی میان انقالب و ضداننشینیضدانقالب راه زیادي نیست، چون با این پس

ي داللـت  ، همچون هر گزارشی که در سامانهیابد: اکنون گزارشِ انقالبش میلواهها) ها (روایتنبرد گزارش
اش همـان  بالفعل حقیقتی که نیروي پیروزشـونده حضورِ فسخِآن، بر متعلّقِغیابِ بنیاد بر شود،درنوشته می

سـپس امکـانِ   د.گـرد پدیـدار مـی  اسـت، بـودنش دریغِ هسـت بی، همان سرریزشوندگیِ اشارگیِ بسندهآشک
هاي سرسخت، برآمدهاي آن را کیشراستشود که فراهم میهااي از حقیقتها در بسگانهگزارشهمزیستیِ

.اندشناساندهسوسیالیسم آمریکایی و اسالم آمریکایی و ... هایی چونبا نام

باشـنده کیسـت؟ در   ـي پیشـاپیش در چیسـتیِ یـک هسـتنده   فرضـی ي این دگرگشـت کُننده،راستی
 زده کـرده  دلانقالب يپندارههمتی شهروندانش را بیش از پیش از يکارگیرندهبهروزگاري که افتضاح دولت

ي پس بنشـیند، مانـده  )ماهیتاز انقالب (قلبِ همتیهاي تعریف انگارهجلیلی تا مرز پذیرش پیشاگر است، 
اي در کار نیست و اینها لولوتراشی موهوم براي ترسـاندن مـردم اسـت!    بپیماید: کُنندهنیز باید این پسگرد را 

تـر  شوند گیتیکشود و همانندان جلیلی نیز ناگزیر میروز بیش از اندازه اقتصادي میزمانیکه گفتارِ سیاست
نوین نشان دهند، شیب زمین بـازي  بنیادي رویکردهاي دانشاز همیشه خود را مرد ساماندهی اقتصاد برپایه

عقیـدتیِ  انـد، امـا بهـاي    ها پیروز انتخابـات شـده  درست است که روبرویی"سود سکوالرهاست: خود بهخودبه
ي مردم را اصل هاي زندگی روزانهاقتصاد و خواستبینید که امروز آنها نیزاند؛ میم براي آن دادهسنگینی ه

ي پـاره اي از قمـاش چهـل  هاي جلیلی، بـویژه پـاره  ؛ برخی دوروبري"موهومدانند و گسترش انقالبشان رامی

ي ] نبـوده اسـت کـه همـه    یـک چیزي در او [= چیز است، اما خود آن چیزها نیست ... چیز است، اما یک چیز نیست. زیرا اصل و بنیاد همههمهیک"1
،ایـن ؛ راسـت آنکـه  ي آن اسـت هسـتی نیسـت، بلکـه آفریننـده    خودش ] یکچیزها از آن بیرون آیند؛ و از آنجا که هستی باید وجود داشته باشد، او [= 

بـه  دارد، و نـه  ]متعلّقـی [= یـزي نه چجویا و خواهان چیزیست، نه] کامل است، و از آنجا که او یکست. از آنجا که او [= گرينخستین آفرینش،شکلیبه
"آفریند.اش چیز دیگري را میکند و این لبریزبودگیسرریز (فَیضان) میدارد، پس هرجورشدهچیزي نیاز 

Plotinus. The Enneads, Edited by L.P. Gerson (Cambridge: Cambridge University Press, 2018): 549.



5

هـا و واگیـرِ شـتابانِ فرودسـتی در     اند، چنـان از کارکردهـاي اجتمـاعی لیبـرال    که گرد او آمدهعدالتخواهان
در سنجشِ اقتصادي این کـارکرد و کـاوِشِ جـایگزینی    اند که سال گذشته خشمگین و پرخاشجو شدههشت

ي آنان را به چپ نیز گرایانـده اسـت ـــ  یـک نکتـه     وکم و بیشوبیگاهاي آن ــ سنجش و کاوِشی که گاهبر
نمـوده در انقـالب   گردد و هرگز نباید بر هسـتیِ رخ بازمیچیستی اند: اقتصاد به ترازِ بنیادین را فراموش کرده

؛ یـا، آنچنانکـه در بخـش دوم    م داردآن تقـد ماهیتبر انقالببراي یک انقالبیِ راستین، وجود ؛پیشی بگیرد
در نسـبت  ؛ ) آمد، اقتصاد هدف انقالب نیست، ابزارِ آن است"بازمانده"ي (نوشتهتر از ضدامپریالیسم جوهري

اي از نـپ تـا   در گسـتره بسـته بـه شـرایط    تواند اش میچیستیِ اقتصاديشناختیِ انقالب،بیت هستیایجابا
هسـتیِ انقـالب   گسـترشِ مرزِ گذرناپذیرِ این جابجایی را نه خود اقتصـاد بلکـه   ؛کمونیسم جنگی جابجا شود

و البتـه برخـی یـاران    هـا انقالبـی ي بسیاري از منتقدان دولت روحانی، و از آن میـان بیشـینه  نهد.پیش می
انـد،  هایی که بس پیشتر از آنها گرمِ تاختن بـر لیبرالیسـم بـوده   عدالتخواه جلیلی، درست مانند سوسیالیست

تضـاد یکترازدر را پیکاراینخود انگارند و خودبهلیبرالیسم را یک چیستیِ اقتصاديِ کژواره یا نادرست می
هریک از دو جبهـه  یعلميداعیهاثبات گفتمان که در آن حقیقتدارند: نبردي میان دو نگاه میکچیستی

دسیسه است.نیست، یکاقتصادوهله یک بارها نوشتیم که لیبرالیسم در ایران درنخستینپیشترها است؛ اما 

بـا همچشـمیِ خـود  ایـم کـه پـس از چنـدي     را پیش از ایـن در آرویـن سوسیالیسـم دیـده    تباهیاین 
) و اسـت؟ تـر نـده رَبي تولیـد پـیش  یوهکـدام شـ  اقتصـادي ( هايچیستیکشمکشِداري را به یکجورسرمایه
سوسیالیسـم چیـزي   مـارکس در گزارشِ اما فروکاست؛ )دبیرتر است؟کدام اردوگاه جهانجغرافیایی (سیاسی

چیـزِ  نـاممکنِ داشت جوهر یا بنیـاد  کژوارگیِ ناگزیریست که براي پنهانچون آغازِ هستیِ اجتماعی یا پایان
رَنـده یا دانشِي آگاهییک سامانهي پیکرهشود و همزمان در خود بازتولید میخودبهاجتماعیي کـذبی  بازب
و خصوصـی  داراییفتمانیِ اقتصاد استوار بر رقیبِ گگوي اقتصادياین الگیرد. آرایش گفتمانی می،ساختاري

نیستی با کارکرد یک دروغِ سـاختاري  دیگرست که در آنگذار به آرمانشهريسخنِسرنیست؛ تولید کاالیی 
هـا عدالتخواهمن از گرچه کند.کاذب پنهان نمیهايي چیستیخود را در پسِ پردهافزایی) ارزشبدبیکرانِ(

آنقـدرها سـکوالر نیسـتم کـه     تـرم، امـا   اند سوسیالیستترشان که گرد جلیلی آمدهکیشي راستو آن شاخه
اي انـه تکبلکـه  ،یـک چیسـتی اقتصـادي تباهنـده    نـه اش ي ایرانیهم گونهو آنلیبرالیسم که فراموش کنم 

چیسـتیک را به یـک دگرگشـت   زدایی از انقالب، آن که پیش از هرچیز با هستیستخرابکارانه و ضدانقالبی
بنیاد بـودنِ گفتـارِ اقتصادیشـان بـا    بر سرِ دانشقالبِ خود باور دارند، پیش از آنکهاگر آنها به ان.کاهدفرومی
کـه گسـترش انقـالب تـا     بر این پاي فشارند، واجب است دو کنندبهچون همتی یکیايباختهي پیشگزینه
اي کـه هسـتنده پنداشـته    نیستی(موهوموارون، آنچه سازي از کاخ سفید موهوم نیست؛ بهي حسینیهدقیقه

نیسـت،  آن ماهیـت تغییـر بـراي ايبرنامـه آن به حسینیه نیزتبدیل ، و) است خود کاخ سفید استشودمی
گفتـار این وانگهی.کشدبودنِ خویش انتظارش را میکه این نهاد براي پایانِ تاریخِ بلند موهومستیسرنوشت
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دگرگشـت یـک ي بـه انگـاره  انقـالب  اگـر در تعریـف  پیداست که؛ آغاز شدلولوکیستیِ يدربارهیبا پرسش
اش در عـرضِ  که ارادهنهیمپیش میاي ــ فردي یا جمعی ــ ناگزیر براي آن سوژهپس بنشینیم،چیستیک

گذاريمرزگذاري و شرطین قوانینْهماي از قوانین بیرونی (تاریخی و اجتماعی و طبیعی) تعریف، و با گردایه
با یکدیگر هاي گوناگون است که در آن اراده و قانون با غلظتعاملیتاي از ي پیوستهگسترهشود و نتیجهمی

شرایط عینـی  ندادنِ کار است (براي انجامي دستاویزگاه اثرِ قانون بیرونی،برآمده از محدودیتاند.درآمیخته
در کـرانِ  بیشـترِ تاختگـاه اراده   ترشـدنِ هرچـه  و تنگ)فراهم نیستي سوبژکتیو يِ درایهبراي کارپردازهنوز 

ي دگرگشـت،  یِ بایسـته هاي بیرونـ شرطشدنِ پیشگریزترچنگتر و هرچه سختبا ي این گستره، جبرباورانه
روشن اسـت کـه   پنداشته شود.موهومرساند که رخداد دگرگشت در جهان راستین یکسره کار را به آنجا می

اي کـه  اي سـخن رفـت: نگـاره   پیرامون سرشت تراژیک چنـین سـوژه  بازماندهنیست؛ در ي انقالباین سوژه
ي انقالبـی، اراده نـه در عـرضِ   ؛ در سوژهدرنوشته استـپیشاپیششِ سرنوشتی انجامي آزاد او همزمانْاراده

اراده و تصـمیم کـه  سـت آرمانشـهري انقالبـی  ي برآمد کنشِ سـوژه :شودقانون بلکه در طولِ آن برنهاده می
پدیدار ي یزدانیي ازلیِ یک گوهرهچونان تحقق اراده، همزمان براي خودش سازيِ آنپیادهبراي اويانهآزاد
هـاي ذهنـی و عینـی    پیوند میان همنهپرسشِنماي دیالکتیکی، در گزارشِ مارکسیستیِ این ناسازه.گرددمی

و عـرض هـم ي گویـا دو گـوهره  :پرسشی آشنا و پرپاسخ اسـت انقالب، تا زمانیکه فرایند آهنگی خطی دارد، 
ایـن را هـم   وم نیـوتن فروبکـاهیم، بایـد    به قـانون سـ  دیالکتیک را خامدستانه اگر ما نیز البته کهــ مستقل 
در قلّه شاني ویژه که فراز و فرودهاي سینوسیکه با یکدیگر کنش و واکنش دارند ــ در یک دقیقهبیفزاییم

تـوان گُزارنـدگیِ کـنشِ    ، گویا دارداما هنگامیکه انقالب فعلیت . زنندشوند، انقالب را رقم میبا هم همفاز می
دیالکتیـک ها با بازبرد به همـین  منشویکبراي نمونه، افتد؛آن دو از کار میي آوردهتدوسویه و همفازيِ بخ

شـرایط عینـی  "دیدند (ي گذار به سوسیالیسم نمیرا آماده1917ي ي پس از فوریه، روسیهدومیالمللِبین
دمکراسی اروپا پیرامون سرشت ي سوسیالهاي آنها و همهزنی؛ گمانه)"براي کارپردازي ما فراهم نیستهنوز

شود؛ براي آنکه آن هاي بلشویکی نیز پیدا میخط(ماهیت) انقالب، داستانی خواندنیست که گاه در آن دست
بلکـه در طـول  (جبر شرایط عینی) قانونعرضِ نه همشد که خود را پیدا میي ارادهانقالب پیروز شود، باید 

بـراي  سـپرده ــ تـاریخیِ تـاکنون  اي جز آهنگ خطیِ فراینـد پذیرش زمانمندياین بینش نیازمند؛ببیندآن 
، و به صـدایی کـه از خـود بـه     پژواکی مسیحاییها انقالببه گفتارهمیشه، بینشی کهي علیت استزنجیره

دگرگشـت شرایط عینیِ درخورِپنداشت فعلیت انقالب، بابخشد:میرسانند آهنگی پیامبرانهگوش جهان می
فرمانِمیان همینَکشود؛ ، بیش از همیشه بیهوده میبرنهاده با دقت ریاضیاتیـیشپیشاپي بسانِ یک آستانه

ي ؛ این را هرگز نبایـد بـا انگـاره   رودي انقالب هرگونه تمایزِ جوهري از میان میي سوژهو ارادهبیرونیقانون
نیسـت  عرضهمباوري و جبراندیشی یکی گرفت، چون گزینش میان دو یا چند چیستیِ دیرآشنايِ سرنوشت

باشـد، بلکـه   از میـان آنهـا  ي از پیش مقدر شـده اي بیرونی ناگزیر از انتخاب یک گزینهزورِ ارادهکه سوژه به
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ي سـاده  گزارشِ این پنداره با این گزارهرغمِ خواست خودمبهشاید گرچه؛میان هستی و نیستیستانتخابی
ي مـن و  ارادهکـه  توان گفـت میوبیشکمکیرکگوري پیدا کند، اما ي اگزیستانسیالیستی و بیشترمزهکمی 

بودن با بودن اینهمـان وژهسدر آن که ایستي تکینه؛ سخن از دقیقهاندمن یگانهبودنِسرنوشت من تنها در 
پاسداشـت بـراي  ، هیسـتریک اش، ادیپـی نوعیِ ي ایست که سوژگیِ سوژهفرایند تاریخیفسخِ، و این شودمی

دمکراسـی اروپـا و   تفاوت سوسـیال در حاشیه، خودش و هستیِ موهومش ساخت یافته است؛ بنیادینِ نیستیِ
میـان دو  گـزینش  آزمـونی بـراي   را 1917رویـدادهاي  هـا سوسیالیسـت ست: را نیز باید در همینجا جلنین 

گیـري بـراي   تصـمیم ،گیـريِ سـوژه بـراي بـودن    تصـمیم ایمـانیِ  بزنگـاه  ، و لنین نددیدمیچیستیِ ناهمساز
.بودنسوژه

چون ، دبینگارموهومرا ن آصدور تواند نمیبه گوهرانگیِ انقالب خویش باور دارد، کسی اگر ...هررويبه
چیـزِ  وارون،گزیند؛ بهمیان بودن و نبودن، یکُمی را برمی،کندرا صادر میست، و آنکه آن صدورِ خود هستی

؛استصادرنکردني (اگو) یا خودآگاه انتخابِ گزینهمنپندارد ــنده میاي که خود را هستــ نیستیموهوم
نیسـتی  ؛کنـد را تعمیـر  ویـران کـرده   اختـه و  انقـالب  ـتواند آنچه نـا ، هیچ دانشی نمیوقتی گزینه این است

، کـارِ  واجبات یک انقالب انگاشته شـده که هرجا صدور از نداهاي گذشته نشان دادهآزمونتعمیرناپذیر است.
کردن پوشک بچه شود، فراهمرفته است؛ وقتی صدور موهوم میو بهتر پیشتر بهبود زندگی روزانه نیز ساده

صدور نیـاز  ایران هیچگاه همچون امروز به گزینش ،آريشود.ناگشودنی تبدیل میملّیِ ي هم به یک دشواره
گزینـد باره برمـی آنچه درینباروبروست و دولت سپسین نیز پیش از هر چیز با همین گزینشنداشته است؛

عقیدتی بیِنگـاریم،  واجب بخشیدن به جهانی استوار بر کذب را یک راستی وقتی هستی. سنجیده خواهد شد
ماهیـت  یـک  شویم: واجبـی کـه مـتعلقش    بیش از همیشه به اینهمانیِ تراژیک آزادي و سرنوشت نزدیک می

دانـم  نمـی شود.افزوده میبودهشود، چیزي بر هرآنچه پیشتر است، و وقتی بدان عمل میوجودبلکه نیست، 
واژگان در خاطرم نمانده هرچه رده است، و چون بهام یا از کجا به گوشم خوی را کجا خواندهدیني این گزاره

به واجبات "آنچه در یادم مانده تردید ندارم: يمایهدرونجستجو کردم منبعش را پیدا نکردم؛ اما در درستیِ 
همانسـتیِ دلیـل  اگر این گـزاره حقیقـت دارد، تنهـا بـه    ؛ "ي ممکنات تو گسترش یابدخود عمل کن تا دایره

چیـز ممکـن نیسـت و هرآنچـه ممکـن      اي صادر شود، هیچست؛ پیش از آنکه هستیهستیوجوب اخالقی و 
دار باشد، معناها چیستیيشاید دربارهگرينشیند. رواداري و اباحهي موهومات میشود در دایرهپنداشته می

توان گفـت کـه   میبا قطعیتراست ازینرو؛سروکار داریمواجباما در امرِ صدور هستی، تنها با وجه اخالقیِ
ي بردباري با حقیقت گُزارده در گزارشِ دیگران، آغاز پنداربافی دربارهيدربارهسراییِ اخالقیداستانهرگونه 

نخواهد داشت.گذشتهجنگ سرديِهايآزمونسرنوشتی بهتر از است و» انهجویهمزیستی آشتی«
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