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 1در خدمت، خيانت و افولِ تاريخىِ روشنفكران

 حبيب ساعی

 

 

 

 

 آرش جان، نگران چه هستی؟

ها، همان در احمد. همان جهت نگاههای آن فقيد بزرگوارجالل آلدر سؤاالتت همان دلشورگی و يأسی هست كه در سؤال

داشته باشيم، همان دِل  فرياد زدن آن را توان كنيم بدون آنكهنحوی غريزی حس می دهد، كه بهلفافه گفتن آنچه آزارمان می

ها و سراغ مسئوليت انسان كه بهخواهد كه درست وقتیها؛ وآن هم در چه موقعيتی؟ عجب همنوايی با تاريخ میپُر از فرومايگی

رخاسته دوباره ببود، ضربِ تحميق و تلقين و سركوب و ارعاب برقرار شده  رويم تاريخ انگار از رخوت ساليان كه بهسرنوشت می

 ايم.ای مَنتر و عالف ماندهپيامبری يا قشرِ فرزانه تر و گويی چشم اميدی بسته بهكوبد. و ما باز نگراندر را می

 «؟هاها و سلطنهو دوله اند كه مالكاناعتبار شدههمان اندازه بی چرا در روزگار ما، روشنفكران نيز به»پرسيد: احمد میآل

 «توان كماكان روشنفكر خواند؟كنند میهای سياسی همراهی میآيا روشنفكرانی را كه با قدرت»: پرسیمی

 «اند؟خاطر نان و آب فراموش كردهها را بهآلآيا روشنفكران ايده»پرسيد: او می

 «گيرند؟خدمت می به های ديكتاتوری روشنفكران را چگونهحكومت»پرسی: تو می 

ايم و گويی كرور ناميده "روشنفكر"شاخ و دم كه همان اغتشاش و ابهام در تعريف و معنای اين غول بی و بين خودمان بماند

بينی كه سؤال اصلی جای ايم. آيا نمیهای آزادی ملت يا حتی آزادی جهانی را بر دوش او نهادهها و خوابكرور اميال و آرزو

يابيم ای میو اندی سال بعد ما خود را دوباره در موقعيت تاريخی ديگری است؟ سؤال اصلی خود همين سؤال است: چرا چهل

                                                            

-در همان نشريه و سپس در ماه مهر ۲۰۰۹ـ اوت  ۸۸مرداد در باشد كه می ۱۰۳شماره  «آرش»نشرية  های پرسشپاسخ به اين مقاله  1

 در آدرس زير منتشر شد:« انديشه و پيكار»اكتبر همان سال در سايت 

http://www.peykarandeesh.org/article/Dar-Khedmat-Khiyanat-va-Oful.html  

شی مجدداً راتصحيحات نگ در اينجا با اندكی« روشنفكران»اش از مقولة جا و خواندیخاطر موضوع پراهميت و همچنين تحليل بهمقاله به اين

 اند.مربوط ۸۸يعنی به حوادث سال  ،هدرآمد حريرشود. بديهی است كه تمام ارجاعات سياسی در متن به زمانی كه متن به رشتة تمنتشر می

http://www.peykarandeesh.org/article/Dar-Khedmat-Khiyanat-va-Oful.html
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خوبی  ست؟ اما گويی بها دانيم چه كسیمان هم باز بايد همان باشد كه نمیها را بايد مطرح كنيم و مخاطبكه همان سؤال

های مستقر بايد از هرم سيستم "ند[ وراقدرت ]حكم میدر عصر ما...اراده معطوف به"ای طور كه در سؤاالت نوشتهدانيم آنمی

در كار است و سؤال  "خريد سيستماتيكی"قاعده است و مهمتر از همه  "كُنفورميسم"خبری نيست،  "همدردی"، از "صعود كرد

ترسی كه دست آخر سؤالت بشود نوعی چك و چانه زدن برسر بهای اين نمی "بهای روشنفكران چيست؟"اين ميان: اصلی در 

های خود تبليغ ضرب دالردانم آن كميسيون كذايی وزارت امور خارجه آمريكا كه مبارزه با رژيم ايران را به بهتران؟ نمی ما از

كرد در چرتكه و حساب و كتابش ما را چقدر تخمين زده است، اما يقين بدان كه سرش كاله رفته. قيمت هر قدر هم نازل. می

اند، همه سؤال و ابهام و اغتشاشبهترانی كه منشاء اين ما كه و ضرب و تقسيم ندارد. اين ازچرتچون حسابش ساده است و نيازی به 

 لقايشان بخشيد. بايد نگاهمان را بچرخانيم؛ بايد افق ديدمان را تغيير دهيم. اما در ارزند و بايد صاف عطايشان را بهمُفت هم نمی

نهايت نحيفشان چيزی مسكوت مانده است، چيزی بی ةو ظرافت انديش پر فيس و افاده ةپس اين بحث روشنفكران، در پس چهر

ای از قدرت خود را نشان هاست و در همين چند روز اخير چشمهاين حرف ةتر. چيزی كه اساس هممهمتر، عزيزتر و هزاربار غنی

تمام و كمال  ةد كه آرزوی مشروعديد كه در نخ آن بوآنقدر خود را در جزيره ثبات می داد. در شرايطی كه ناجمهوری اسالمی

مان همه مان را تكان داد و بهزدههان خاك گرفته و عنكبوتيك خيزش كوتاه اذتحقق رساند، آن نيروی زيرين اعماق به خود را به

و جنبيدن  جنب و جوش افتادند های! قدرت واقعی جای ديگری است. و ناگهان در ميان اصحاب ماكياول همه انگار بههِی زد كه آ

ها تالش دارد گوی آور آغاز گشت كه در آن هر يك از نيرودر صدر برنامه مدعيان و نامزدان قرار گرفت. مسابقه و كورسی سرسام

 ةهای كهنه و خستدست گيرد. خوابعنوان رهبر راستين جنبش، اركان دم و دستگاه حكومت را بهسبقت را از ديگران بربايد و به

فراخوان خلق لبيك گويد. تمام سؤال اما  داروی جوانی و حيات دوباره را سركشيده خود را آماده كرده است بهرهبری انگار نوش

تحقق  ةها و با وعدترين اعتقادات تودهرا كه با تكيه بر عميق اين جمهوری قالبی ةسی سال ةاكنون اين است: آيا خلق ما كه تجرب

فريب سياسيون از هر قماش كه باشند خواهد های عوامدام گفتاركرده است، آيا دوباره به  قدرت رسيد، تجربهآزادی و عدالت به

اند و ما سياسی امروز كمابيش مطرح ةای كه در عرصهای حاضر و آماده و استرليزهگفتار ةطور كه ما معتقديم همافتاد؟ اگر آن

وضوح پاسخگوی بنای بازتوليد مناسبات حاكم استوارند و در نتيجه بهايم، همگی در عمق بر مامان آنانبی ةشاهد كورس و مسابق

از هر نحله و جناحی كه باشند عميقاً متضمنِ استمراِر  "روشنفكران"های اين گفتار ةهای زحمتكشان نخواهند بود، اگر همنياز

شان با سرنوشت مردم ها يی كه آرمانِ زندگیزدهماند برای آن فلكداری هستند، چه جايی میاستثمارگر مبتنی بر سرمايه نظامی

های خلق گره خورده است و تالش دارند نه الزاماً ديگران بل خودشان را از اين جهنم زندگی نجات دهند؟ باری، يكبار و توده

 كوبد و باز همان سؤال: چه بايد كرد؟ديگر تاريخ در را می

 

****** 
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زده باشد يا خدای نكرده دست آن بزرگوار.  اغتشاش در معنی؛ نه اينكه دست تو خالفاما بگذار از اول شروع كنيم: گفتم 

گنجد. آن بزرگوار با آنچه دم ها میای چهل و اندی سال بعد نه معنايی دارد و نه در وُسع ما جوجهبماند كه چنين ايرادگيری

زيست و او هم با آنچه دم دست در زندان كوچكتری میدست داشت نوشت و حتی نقل كرد از سارتر و آرون و از گرامشی هم كه 

های چهل آب در خوابگه مورچگان خواست در آن برهوت سالكه می ،نبود داشت نوشته بود. اما آن بزرگوار جويای دقت علمی

از آن استقبال  گونه آب ريختن نهفته است كههای تو هم اگر غلط نكنم، قصدی از آنريخته باشد كه ريخت. و در پس اين سؤال

 كنيم...می

 در خدمت و خيانت روشنفكرانكنيم كه خواهی نخواهی مرجعی است. گذشته از آنچه با انتشار ابتدا از نظر جالل آغاز می

ای كه گذارد يا تالش كرد بگذارد بر نسل روشنفكرِ طور واقعی انجام داد و تأثير واقعیبه( ۴۷با تغييراتی تا  ۴۳-۴۲: )تحرير

گرامشی، گريزی  ای كوتاه بهكنيم و سپس با اشارهپنجاه. رساله را در چارچوب اصلی آن تا جای ممكن بررسی می-های چهلسال

 "يك بحث قلمی"اهتمام استاد ناصر پاكدامن چاپ شده و حاوی ه نام دارد و ب روشنفكر ةدرباريك اثر مهم ديگر كه زنيم به می

. برخورد "ماركسيستیِ كلمه"است ميان دو رفيق، مصطفی شعاعيان و حميد مؤمنی، حول مفهوم روشنفكر از نقطه نظر تعريف 

دهد و شان میما به اين نوشته از آن جهت است كه تا حدودی عملكرد درك گرامشی را در شرايط يك كشور تحت سلطه ن

تحليل  ةبحث جالل است و هم عرص ةهم ادام برخی نكات اين بحثْرجوع به  ،حال جا گفته باشيم: خطرات آن را. در عينهمين

و بحث ماركسيستی كه اين هم اتفاقی نيست و گشايد؛ و اين خود انعكاسی است از امتزاج اين بحث عمومی ماركسيستی را می

ارائه كنيم و  كنيم از اين بحث مغشوش، تعريفی قابل اتكابر ضرورتی نهفته در مناسبات اجتماعی تكيه دارد. سپس تالش می

 مثابه كه ضرورتِ اغتشاش در تعريف را بههای اين تعريف است. تعريفی اش يكی از ضرورتنشان دهيم چطور خود اين اغتش

 گيرد.دهنده در برمیای تشكيلداده

شناسی جامعه های مربوط بهای و ظرافتترجمه شناسانه و مسائلهای لغتبرخی داده مان البته بهدر بررسی عمومی

ی آن را دارند فضالی قوم كه هم از ما باسوادترند و هم امكان عملاما اين مهم را به  ،داشت های گذرا خواهيمروشنفكران اشاره

روشنفكران از زوايای  مسألة بهداستان نيست و برای يك برخورد علمی به چراكه برخورد ما رهيافتی علمی  ؛واگذار خواهيم كرد

دعوی  ه ذكر خواهيم كرد. برخورد ما امانيز چند ارجاع مهم را در حاشياند و ما گوناگون، در هر رشته، متخصصين آثاری نگاشته

 كند بهدنيا را قيمه قيمه می ؛ برخورد علمیْ"كار ما نداردی بهفضالست و كار ةاين مشغل"احمد قول آل هيچ علميتی ندارد، به

همين خاطر ماركسيسم علم  های علمی. بهتارهای اِشراف اين يا آن دانشمند. نوعی تالش برای محصوركردن زندگی در گفهعرص

ست ا همين خاطر گفتاری ست و بها مبارزه در زندگی ةنيست، چون گفتاری نيست جدا از زندگی و خارج از آن. گفتارِ زند

كلمه.  ةمتخصصانای و مفهوم آكادميك، رشته كند بهمنطقی داشته باشد، آن را علم نمی یانتقادی. و اينكه احياناً شكل گفتار

توازن قوای طبقاتی و متأثر از آن است جاری  نگاهی تحليلی است، تحليلِ زندگی و مناسبات واقعی كه در گفتاری كه ناظر به
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سوی شدن. در كُندی و بريدگی و انتزاعِ زمان بلوخی،  شود. گفتار ماركسی گفتاری است خم شده روی عمل. خيز بر داشته بهمی

همين خاطر بيشتر سالح است تا علم. علم يك گفتار پايان  كند. بهپرتاب می "شدنرو به"كه خود را  "ز شدهنه هنو"گفتاری 

ست نظری و عملی برای تحليل و ا يافته و قطعی است كه جهان موضوعِ خارجی آن است، حال آنكه ماركسيسم پيشنهادی

های اجتماعی هستيم كه همواره با خود يا بهتر بگوييم در فتاركمونيسم. ما در جستجوی فهم كاركرد گتسهيل نائل آمدن به 

هاست و آشكاركردن ها و نشان دادن كِذب آنكنند. هدفمان تحليل اين گفتارپس خود منافعِ اجتماعیِ مشخصی را بيان می

البد برای جا "داد كه:  جا گفته باشيم كه البته مخالفين اعتراض سرخواهندمنافعی كه در پس هر كدام پنهان است. در همين

مردم بيرون خواهد  ةبر گفتاری كه از بطن مبارز هخير! برای گشودن عرص"و پاسخ ما اين خواهد بود:  "انداختن گفتار خودتان؟

 "آمد.

 

 احمدآل 2در خدمت و خيانت روشنفكرانمروری بر كتاب 

درآمد شدر پي شود.گشوده می  در زبان اصلی و برگردان آن در زبان ما ةحول واژ "روشنفكران"های مربوط به بحث ةهم

شنفكر در زبان فارسی معنی رو ةيعنی از زبان و آنچه واژ ،كنداحمد نيز از واقعيت شروع می، آلخدمت و خيانت روشنفكران

های معنايی واژه در زبان روزمره، تالش دارد تعريف آن را محصور سازد بهتر بگوييم از عينيتِ زبان و با بررسیِ استفاده ؛دهدمی

پراتيك اجتماعی است و بايد  . يعنی قاضی نهايیْ"آن در زبان است ةاستفاد ،ایمعنی هر كلمه"گفت: نشتاين كه میروال ويتگ به

گويد كه فهم همگان. میگر اعتماد اوست به شمارد بياناحمد برمیكه آل هايیطرزِ استفاده ةقضاوت آن را پذيرفت. مجموع

چه برای من كه معلمم و چه برای شاگردم، چه »]معنای خود را دارند[.  "حی و حاضر"و  "اندهمه زنده"...  "هاتعبير"چطور

ها گُنگ يا مرده چيز در اين تعبيرندانی و چه برای زندانبان. و هيچگرد و چه برای رئيس شركتِ نفت، چه برای زبرای نفتیِ دوره

ها در شرايط واقعی زندگی كه چطور واژه ةكارگيریِ روزمرآورد از بهها میبعد مثال(. ۷)ص« ورِ زبان بيرون افتاده ]نيست[يا از دُ

بلكه مدارج گوناگون آن حرفه را نيز مورد نظر داريم و درست و دقيق سراغ  ،كنيمصاحب آن فن رجوع میتنها به برای هركاری نه

زبان آنقدر دقيق و پُردرايت است كه حتی گول ظاهر يكسان (. ۹و  ۸)ص  رويمكس كه تعبير بر او داللت دارد میآن تعبير و آن

 خود تبحر دارند ةهرچند هر دو در عرص ؛نيست نشگاه با اوسا تقی نجار يكیداند كه يك استاد داخورد و میتعابير را هم نمی

يافته است. بماند كه زبان خيلی دورتر رفته و با هزار كلك مثل لحن و لهجه خوبی ولی زبان راه تمايز قائل شدن ميان آن دو را به

احمد تمام اين آلرساند. می "زنده و حی و حاضر"جمله و شرايط طرح آن، منظورش را  ةو ادا و بازی خطوط چهره، مجموع

كند؛ او كه مطابق همان روال قبل پيش مشخص از زبان گله می ةيك واژدهد، اما ناگهان در برخورد به ظرايف زبانی را توضيح می

                                                            
 [۱۳۵۰تا ]حدوداحمد، انتشارات رواق، چاپ دوم، بیآل ،خيانت روشنفكران در خدمت و2



5 
 

سازد، چراكه: دچار می "تكليفی و ابهامبی"ما را به "روشنفكر" ةدهد كه واژهای گوناگون نشان میرود با برشمردن مثالمی

 بيخِ  ،نم با اين تعبير روشنفكر چه بايد كرد؟ و بدتر از آن با خود او. با اين اسم و مسمايی كه از صدر مشروطيت تا كنوندانمی»

تی. و نه تكليفش روشن است و نه حد و حصری دارد و نه مشخصا زبانان بسته استسرنوشت فارسیريش زبان فارسی و ناچار به 

شود كه راستی چه می( ۱۰)ص  «ش. آخر اين روشنفكر يعنی چه؟ و يعنی كه؟ روشنفكر كيست؟ااش )...( و نه آيندهو نه گذشته

شود؟ آيا زبان ترديد میدچار "روشنفكر" ةواژ رد زبان اعتقاد دارد ناگهان دربرخورد بهخِ احمد كه اين همه بهبزرگوار جالل آل

محدود و محصور كرده و روال  توانيم با استناد و تعقل معنای آن رامی كند؟ و آيا ماقواعد خود را برای اين واژه جديد رعايت نمی

اين زبان نيست كه جايی دچار خطا شده است،  ،ميان مردم جا بيندازيم؟ خير جا از كلمه را پيدا كنيم و آن رااستفاده درست و به

خونی كه در پانزده خرداد چهل و دو از  ةانگيزبه »گويد: نگارش رساله می طور كه خود در توضيح دليلاين جالل است كه همان

گيرد تا با آنان دست میقلم به( ۱۵)ص« اعتنايی شستندبیهای خود را به مردم تهران ريخته شد و روشنفكران در مقابلش دست

تعريف دقيقاً  تصفيه حساب كند. در واقع بهتر است بگوييم با تعريفی كه خود از اين مقوله دارد تصفيه حساب كند. اما اين

 چيست؟

آسا ترسيم كند، يك سری سؤاالت برقواژه را حريم مفهومی های مشخصْ كند با مثالشود، سعی میاو وقتی وارد بحث می

تواند شكل صفت تفضيلی شود مال باشد؟ صفت است؟ میاجتماعی است؟ می ةها: آيا يك درجزمينه ةروشنفكران در هم ةسوژ با

دانش قدرت فكری؟ به لباس؟ به آدابِ معاشرت؟ به هيكل؟ به  قد و قامت مربوط است؟ به خود گيرد؟ حالت است؟ كيفيت؟ بهبه

تجربه است يا مطلق؟ جهانديدگی است؟ به  سر و وضع؟ زن و مرد دارد؟ پير و جوان؟ نسبی برداشت از جهان؟ بهو فرهنگ؟ به 

تواند باشد؟ يكی از اركان مربوط است؟ نوعی كدخدايی است؟ عضوی از يك طبقه است؟ اصالً يك طبقه است؟ عضو حزب می

با كارگران در احزاب كمونيست است؟ آنان تا چه حد در آينده دائمی  ةبنای جامعه است؟ برگزيدگی است؟ در معارض ةگانسه

اند؟ در چه شرايطی شركتشان اعتبار شدههای نفتی بیاند؟ آيا با شركتشان در قدرتِ حكومتها را فروختهآلملكت مؤثرند؟ ايدهم

 شان بهدر قدرت مجاز است؟ وضع آنان در قبال حكومتی مثل ايران چيست؟ فرق روشنفكر ايرانی و خارجی چيست؟ برخورد

 ر؟كمپانی خارجی؟ به استعما مذهب؟ به

داستان گردد و به ضمير فرانسه باز میدوران روشنگری و آريستوكراسی روشنداند كه ماجرا به احمد میآل ایلحاظ واژهبه

گاه هم خوِد كرده و گهها مثل ديدورو و داالمبر حمايت میخوانده و از نظرات آنسيكلوپديستكه موليِر می 3مادام پومپادور

شدگان معادل ها را منورالفكر يا روشناند. اينهنر داشته ةيشان افاضاتی در فلسفه و حتی در عرصشخصيت پر فيس و افاده ا

                                                            
ضمير شانزدهم، پادشاه فرانسه، كه در مجامع روشنلويی ( سوگلی رسمی ۱۷۶۴-۱۷۲۱ماركيز دو پومپادور ) آنتوانت پوآسون معروف به-ژَن 3

خصوص به انتشار آنسيكلوپدی ديدورو و داالمبر كمك رسانده به كرده وآريستوكراسی قرن هيجدهم نفوذ داشته، از هنرمندان حمايت می

 است.
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رايج گردد.  (intellectuel) "انتلكتوئل"روشنفكر  ةسال قبل از آن است كه واژ ۲۰۰اند، و اين حداقل ( ناميدهéclairésاِكلِره )

دانم كی و كجا و روشنفكر تعبيری است كه نمی...»داند، اما معتقد است كه مترجم فارسی خطا كرده است: ها را میاحمد اينآل

ازايی است غلط. ولی مصطلح شده است. پس بگوييم يك غلط مشهور. جای انتلكتوئل گذاشته. و اين البته مابهچه كسی آن را به

روشن است كه اگر از »(. ۱۹)ص« چيزی در آن نيست...هدايت دقيقی هم به  دقيقی نيست ناچار ةترجم چونو ناچار مجاز... 

تر بود. گرچه های نيمه معادل را كه برشمردم، كار آسانجای انتلكتوئل، هوشمند را گذاشته بوديم يا فرزانه را، يا ديگر تعبيراول به

 .«آمدو وظايفِ مسما گنگی پيش نمی ماند. اما در معنی اسمرهبری در آن پوشيده میهماند. چراكه هدايتِ خاص بمفهوم گنگ می

 (۲۱)ص

ها ترينيتی كالج و كمبريجِ انگلستان كه ويتگنشتاين در آنجا تر گفته باشيم بهصحرای كربال يا مشخص در اينجا يك گريز به

جويد. كشيدن زبان روزمره برای تحليل مسائل فلسفی سود میسؤال پلكيده، الزم است. ويتگنشتاين هم از همين روش بهمی

ها را به استفاده از آن گردد. او نيز معنای واژهتحليلی می ةزبان و نيز تحولی مهم در فلسف ةگذاری فلسفپايهتالشی كه منجر به 

 ةهم دهد. پاسخ صاف و ساده بهسخ میسازد پااحمد مطرح میخيلی از ابهاماتی كه آلدهد. و اين روش به در زبان ارجاع می

هاست و هيچكدام؛ يا آن ةتواند باشد. همگويی میها كه میتواند چنين باشد: بله! روشنفكر تمام ايناحمد میهای آلسؤال

لت هر جا كه يكی از اين سؤاالت با پاسخی مشخص، چه مثبت و چه منفی قابل تصور و قابل طرح باشد، آن خص ،عبارت ديگربه

معنی بوده است. زبان روشنفكران اطالق شود. و اگر جايی چنين اطالقی ناممكن است يعنی خود سؤال بیتواند به يا رابطه می

كه هايی عبارت ديگر هر كدام از پاسختواند مرتكب خطا شود، اشتباه كند. زبان عينيت است و هست. همين. بهبر تعريف نمی بنا

ای از زمان، در موقعيتی مشخص يا وجهی از اين پديده را در پويايی آن، در برههجانبی  ،ایصهعرست، ها مستتر ادر اين سؤال

گيرد. چراكه زبان عينيتی است كه در زمان و مكان و تاريخ جريان دارد. ايستا نيست. كلمات، تعابير از زندگی روزمره در برمی

مفهوم ديگری بدل به چيز ديگری،  ميرد و بهشان میيا مفهوم ميرند.كنند و میشوند، تحول پيدا میشوند، جاری میمتولد می

توان اين سازد. میهای يك زبان بستر آن را میكند؛ مجموع واژهيك رود تشبيه میشوند. ويتگنشتاين درجايی زبان را به می

كنند كند كه نشست میدنی حمل میكه جاری است با خود هزاران ذرات و امالح معتعبير را بسط داد و گفت خود رود يعنی آبی 

ممكن است جريان آب كه تمثيلی از تاريخ است،  ،شوند يا گاهی بالعكستدريج سفت و سخت شده وارد ساخت آن بستر میو به 

است،  احمد در نوع برخوردش پيشروتواند باشد و از اين بابت نظر آلها میاين چيز ةبستر را دچار تغيير كند... . بله روشنفكر هم

زندگی و جوشش آن  جريان آب، به زندگیِ كلمه، بهدهد كه به گردد، تعجب او نشان میاما آنجا كه به اصل و نسب كلمه باز می

اول بايد در معنی و »حل كنيم را كمی  مسألهكه بيند، معتقد است كه برای آنترجمه می توجه است. پس او چون ايرادی دربی

التينی آن در قرن سيزده. از نظر او ممكن بود واژگانی بهتر  ةرود سراغ اصل فرنگیِ انتلكتوئل و ريش، می«كنيم ها اتفاق نظرتعبير

مفهومِ اجتماعیِ كلمه و هدايت خاصی كه در آن است  به»و يا باز بهتر اگر  "هوشمند يا فهميده"يا  "دانشمند"پيدا كنيم مثل 
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و در تأييد اين عبارات آخر هم . «گذاشتيمجايش میرا به "پيشاهنگ"و يا  "فرزانه"يا  "برگزيده"از رهبری يا پيشوايی، بايست 

 (۲۰)ص« تربيت اروپايی ديده بودند.روس كه 4معنی جماعت هوشمندان و زيركان به»اشاره كرده است به انتليجنسيای روسی 

كند. چون اگر مترجم گمنام خطاكار گذاشته میتوجهی زندگی زبان بی احمد بهبينيم جالل آلخوب در اينجاست كه می

احمد كه يقيناً از تاريخ كرد؟ آلنوين اجتماعی را تداعی می ةآيا بار تاريخی و سياسی يك پديد، بود هوشمند يا فرزانه يا فهميده

 ةسرش زده و همان واژكند كه گويی مترجم بدبخت ناگهان به برخورد می مسألهطوری به  ،خصوص فرانسه باخبر استاروپا و به

جايگزينی در  ةترجمه كرده است! حتی اگر چنين بود آيا ممكن بود چنين واژمنورالفكرِ دويست سال پيش را دفعتاً روشنفكر

ها را ذكر احمد فراوان آنجای انتلكتوئل در فارسی آمده و آلهای بسياری اينجا و آنجا بهزبان جابيفتد؟ بماند كه يقيناً واژه

نگر و هوشمند و فرزانه و فهميده و پيشوا ضمير و روشنشده است. از روشنها را شامل میگذاریهايی كه انواع ارزشند. واژهكمی

ه زَنفِكترفته و مستفرنگ و قرتی و دِبگير تا فكلی و فرنگ كرده و دانشمند و عالم و تيزهوشخوانده و تحصيلو پيشرو و درس

(désinfecté) ...ای در جريان تاريخ و سی در كار نيست، هر واژهكفردی  ةراداها روشنفكر جا افتاده است. اين ةازميانِ هم. و

توانست ای نمیترجمهترجمه بلكه در اصل نيز. هيچتنها درگردد، نهگيرد و وارد زبان میهای اجتماعی شكل میبنابر ضرورت

اجتماع است كه تب و  ةزبان نيست، بلكه در عرص ةدر عرص مسأله؛ چون سازد را برطرف مسألهانديشد، احمد میطور كه آلآن

 حال دست به هر به "مسمی"گذاشت، مانع از آن نبود كه اين ای هم كه میجای انتلكتوئل هر واژهقدر بهتاب دارد. آن عالی

ستند كه امروز بر تخت وزارت و بلكه آن حضرات سوار بر موكب قهرمانی ديروز ه ،نيست كه خيانت كردهخيانت زند. مسمی 

تر و با وحدت بيشتری اين كار كشند، كه آنقدر به اتفاق و هر چه منسجمدور روشنفكری خيط می تنهازنند. و نهوكالت تكيه می

ر را بپوشاند. ايراد اما از زبان ماست يا از منش ما؟ و د تواند تغيير ماهيت واقعی آناندهند كه هيچ بَزَكِ لغوی نمیرا انجام می

شان هايی را خارج از واقعيت زمينیآيد كه از هيچكدام! از درك ماست كه چنين شواليهميان می اينجاست كه حرف اصلی به

های اجتماعی تاريخ كه پيچيدگی ةفلسف دركی ازها. از افتادن ماست به ایِ ايستايیِ واژهعالم افسانهتصور كرديم. از سقوط ماست به

 ها مسلح نيست.فهمد و برای تحليل آنرا نمی

فهميم كه مشكل در تالش تعريف مفهوم روشنفكر در اثر احمد اوالً میهای آلم از سؤالدر يك كالت! درازی حرام اسروده 

كند و آن از يك طرف فرق ميان نقش و كاركرد روشنفكری را رعايت نمی قلیآنجاست كه يك تمايز اساسی و حدااحمد از آل

هفتاد سال قبل از او رايج گشت. او نقش و جايگاه و قشر و -از شصت "روشنفكران"مفهوم است و از طرف ديگر آنچه اساساً به 

كند روی تعريف دست آخر زوم میزند و هم گره میآسا بهرا همه در اغتشاشی نبوغ "روشنفكران" ةفعاليت و حرفه و طبق

روشنی اغتشاش  . دست آخر هم به-ترين شكلش زير قلم كامو آمده استبرازندهكه ناگفته نماند به -مالرويِی كلمه -سارتری

                                                            
 ای هست يا نه.گزش و طعنه "زيركان"دانم در اين تعبير نمی 4
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بار چنين داند كه اولكند و حتی آن را به انتخاب نامناسب آن مترجم ناشناسی مربوط میتعريف روشنفكران را برطرف نمی

 كرد.غلطی 

سازد كلمه را مطرح می ةشناسانزند و هم بُعد جامعهكران حرف میهايش هم از نقش روشنفها و پاسخاحمد در سؤالآل

داند؛ يعنی معتقد است كه برای اين ديگری می ةكنندها و حتی طبقات روشنفكری( و يكی را تسهيل)يعنی مشاغل و حرفه

كند از بيند و تالش نمیرا در رشد و تكاملش نمی مسألهها و مشاغل شرايط روشنفكری مهياتر از ديگران است. فقط باز حرفه

های يم و ارجاعلحاظ اجتماعی نقد كند. ضما يك تعريف ايستا و در نهايت متافيزيكی خارج شده، رشد و تحول اين موجود را به

مباحث فرنگ دسترسی داشته و در جريان مجادالت روز بوده است. دهند كه او تا چه مقدار به اند و نشان میاو البته بسيار جالب

گردن چپ حق دارد )خوب  دهد برای دريافت موضع او. او در انتشار نظر گرامشی هم بهدست میای بهو البته خود اين امر نشانه

هم در تضادند و احياناً راه را برای تفاسير متضاد  ها بانوز در گرو بحث است!( مشكل اما اين است كه برخی از اين ارجاعو بدش ه

 گذارند. باز می

اما آيا از اين  ،شود فهميد كه مشاغل روشنفكری در دنيای صنعتی در حال رشد هستندشده میهای آماری ضميمهاز داده

دهد كه او در آخر ارائه می ه ما روشنفكران بيشتری خواهيم داشت؟ ولی با چه كيفيتی؟ اگر تعريف عامیشود نتيجه گرفت كمی

 – ۶۱-۵۹ها رفت )ص و بر رسالت سياسی آنان تأكيد دارد درست باشد، اين كرور كرور روشنفكری كه در اين جداول ذكر آن

الواقع دوستان در نوشتن اين رساله است، يعنی خيانتِ فی ةها با آنچه انگيزدادهتعبير او روشنفكرند؟ وانگهی آيا خود اين  به( ۶۲

كند( وجود آمدن روشنفكران را تسهيل میهای روشنفكری شرايط بهتضاد نيست؟ و اگر همين معادله )يعنی اينكه رشد حرفه

احمد با كشيم؟ يا شايد آلگرامشی را وسط می ديگر به اقشار و طبقات چه كار داريم و چرا پای ،رساندجواب می بحث را به

و  "كه بازوی خود را، اما قلم را هرگزفروشی همان به اگر می"گويد م زيبا كه میرغم آن قلم و كالين ضمايم و علیآوردن تمام ا

ارتر و آرون و گرامشی و پُل سخواهد  بحث را باز كند و با اشاره به ، درواقع می"گويدمی« نه»های زمانه قدرت كس كه بهآن"

داند كه اين مرد دهد و میهای مطالعه را نشان میشناسند( مسيرهای امروز هم اين آخری را نمینيزان )كه خيلی از فرنگ رفته

با گروه و سنخ و قشر و  ای بيش نيست ووار مشغول مبارزه با اراذل و اوباش است، اسطورهكيشوتدست كه دنتنهای قلم به

 احمد كه بهشدند. آلحضرت دوال و راست میاش، همگی دست بر اتوی شلوار، در مراسم سالم نوروزی دربار جلوی اعلیطبقه

چند مأخذ از گرامشی و آرون ظاهرًا  ةدهد، در پايان رساله و پس از ارائترجيح می وضوح تعريف سارتری ـ راسلی از روشنفكران را

ضميمه دوم: آمار مشاغل روشفكری او برمبنای ) های روشنفكری تكيه دارد.ود كه به اقشار و حرفهشدركی می بيشتر متمايل به

اين تلفيق يا بهتر بگوييم  ة( نتيجهزار شغل روشنفكری داريم ۴۵۰، ۴۵-۴۴گيرد كه ما در ايران سال نتيجه می، ۱۴۹-۱۲۵ص

و  ۱۳۳۹های نهضت ملی ايران سوسياليست ةجامع»فرا افكندن درك اول بر آرايش طبقاتی جامعه ايران كه برای آن از تحليل 

بندی . بماند كه اين دسته"روشنفكران"بندی ازشود يك دستهكند، میاستفاده می «۱۳۴۱های ايرانی در اروپا جامعه سوسياليست
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از جامعه  "آرايش طبقاتی"يك  ةآيد. باری، او با ارائها هم با رسالت تعبير قبلی جور در نمیدو دسته، آنقدرل روشنفكری به مشاغ

پا. شهریِ خرده –كارمند دولت  –زمينكشاورز با و بی–كارگر »اند: درصد از جامعه از اقشار تحتِ حاكميت ۹۵گيرد كه نتيجه می

ها كه با چرخ اند؛ قسمت اعظم آنشود... و روشنفكران در اين گير و دار دو دستهايشان حكومت می كه بر ها هستند طبقاتیو اين

قليلی از ايشان كه  ةكنند، و دستاش میدهند و توجيه علمیكمك فكری می گردش چنين نظمیگردند و بهدستگاه حاكم می

اند. هاخير چه اندك شمار ةدانيم كه اين دستاه حلی هستند. و همه میبست استعماری در جستجوی ربرای يافتن مفری از اين بن

كنم. دسته كثير اول را كه هر يك شاغلِ يكی از مشاغل روشنفكری حداقل و حداكثر روشنفكری تعبير میمن از اين دو دسته به

 ةه دوم را مشمول حداكثر آن. اين دستدانم. و دستها، مشمول حداقل روشنفكری مینفع گردش چرخ اين حكومت هستند، اما به

خدمت طبقات  قصد توجيه آن، كمر به حاكم يا به ةكند، بلكه دور از خدمتكاری طبقشان نمیتنها زيستن تنها راضیآخراند كه نه

استعمار باشند  نامم. الباقی روشنفكران، اگر نه عاملين مستقيماندك شماره را روشنفكر خودی می ةاند. و همين دستمحروم بسته

 ( ۸۹)ص« گردد.نفع استعمار می اند كه بهخادمان غيرمستقيم دستگاهی

آنچنان با عملكرد  ،كامويی است-مالرويی-بينيم كه تعريف عام او هم كه بيان وطنی درك واالی سارتریپس در اينجا می

كند! و سپس صحبت می "حداقل، حداكثر روشنفكری"كند و از تعديل می واقعی روشنفكران در تضاد است كه او اجباراً آن را

كند، كه هرچه از وسط دايره دور شوند مقدار محاط می شوندمیمركز يك دايره رسم دوباره روشنفكران را با پنج حلقه كه از 

دانان و متخصصان عالی ان، موسيقیمركزی نويسندگان و هنرمندان و شاعران، معمار ةشود. مثالً در دايرشان كم میروشنفكری

كه ابالغ و رهبری  م استسر و كارشان با كال»ها كرد. اينمزين  "كننده و مبدعصفت خلق"ها را بهشود آنقرار دارند كه می

شايد. و  "صد نفری"اصلی در ايران چقدر كوچك است.  ةخورد كه اين هستاحمد تأسف میو آل( ۹۰)ص «مستلزم آن است

چهارم: آموزگاران و منشيان  ةها... دستسوم: طبيبان، مهندسين، تكنيسين ة؛ دستستادان، دبيران، قضات، وكالدوم: ا ةدايرخالصه 

تلويزيونی و اكثر روزنامه نگاران و -های راديوپنجم: گويندگان و نويسندگان و اجراكنندگان برنامه ةاداری و كارمندان دولت. دست

كند، چه ها میای قهرمان را رِشمای اسطورهاحمد كمی بينيم زمانی كه آلراستی چه بايد گفت؟ میخوب،  .(۹۶)ص  ناشران

پيشوا بودن، در خدمت مردم بودن، در  "قدرت زمانهنه گفتن به"های اساسی آيد. اگر معيارقلمكاری از كار در میآش شله

ديگر كدام يك از اين دواير روشنفكری از مركز تا حاشيه معتبر بگيريم،  های تحت سلطه، ضد استعمار بودن را در نظركشور

ی قهرمان يا كارمندان غيرخادم دستگاه، طبيبانی دسين و معماران ضد استعمار، وكالخواهد بود؟ اساتيد پيشوای سياسی، مهن

يا گيرم هزار تا  "صد تا"داريم؟  ها چند تااند، يا گويندگان شجاع تلويزيون! راستی از اينخدمت طبقات محروم بسته كه كمر به

شود تحليل اجتماعی تلقی كرد؟ اصالً مگر هستی اجتماعی چنين موجوداتی ممكن است؟ مگر ؟ اين را می"۴۵۰۰۰۰"روی 

دهند و توجيه كمك فكری می گردش چنين نظمیگردند و بهبا چرخ دستگاه حاكم می»مشاغل كه بنابر تعريف  ةتوان در آينمی

 ها  بهراستی چنين تحليلی درست بود، يعنی اين تحليل پتانسيل مخالفت با قدرت حاكم پرداخت؟ اگر بهبه  «كنندیاش معلمی
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شان؟ واضح است كه تمام كسانی كه اين مشاغل را دارا هستند، "خيانت"بايد كرد از راستی روشفكران ما بودند، چه تعجبی 

فهمد در تحليل جويد كه نمیاحمد آنقدر از تحليل ماركسيستی دوری میند، آيا آلادستگاه وابسته اين مشاغل به ةواسطبه

دهد و هيچ شغلی خالف سيستم اقتصادی اجتماعی اجتماعی، مشاغل عنصر وحدت با سيستم اقتصادی سياسی را تشكيل می

صی، دستگاه دادگستری، دستگاه كنند؛ چون مالكيت خصوتواند باشد. حتی دزدی، حتی قتل و غارت سيستم را تحكيم مینمی

معنی قوی  كند بهسازد. اگر فالن وكيل يا مهندس يا دكتر فعاليتی روشنفكرانه میهای بيمه... را ضروری میحفاظت، شركت

زند، برای آن است ها حرف میرغم آن است. گرامشی اگر از مشاغل و حرفهاش كه علیخاطر شغل و حرفهاحمدی، نه بهآل ةكلم

شان بررسی تحليل طبقاتی و تحليل مناسبات اجتماعی بپردازد، و روشنفكران را در رابطه با جايگاه طبقاتی در پس آن به كه

 كند.افراد را تعيين نمی كند، برای او مشاغل روشنفكری ماهيت طبقاتی يا پتانسيل انقالبی

همواره به "اما روشن است كه  "هدف نزده باشد هميشه به"قول ويتگنشتاين  احمد شايد بهبينيم كه آلدر اين رساله می

كه در طول زندگیِ  "خيانتی"بينيم كه او چه جايگاه رفيعی برای روشنفكران قائل بوده و . می"كدام جهت شليك كرده است

احمد خوابيده است آلاين خيانت در درك  ةكند. اما ريشكرده، او را به اين حد مأيوس و خشمگين می متأسفانه كوتاهش تجربه

كه خيانت كسی باشد، طور از روحانيت. اين بيش از آنها دارد و همينآن سال "ملی"ای كه از بورژوازیِ و انتظارات قهرمانانه

كند يك نقش سياسی معين انديشد نفسِ تعلق داشتن به اين يا آن شغل روشنفكری كسی را وادار میاحمد است كه میتوهم آل

زيربنای اقتصادی در ايران رخ داد و ضعف تاريخی بورژوازی ملی،  ةهای چهل در عرصگذاری كه در سالبا توجه به  ايفا كند.

تنها بينيم كه نهنداشت. میچندان تعجبی  "با بورژوازی همپالكی )كمپرادور("كنارآمدن بسياری از نمايندگان سياسی آن با 

احمد چندان داد، بلكه آلشان حكم به انجام آن مینان همان كردند كه منافع طبقاتیواقعی ندارد و آ ةخيانت روشنفكران جنب

نشيند تحليل خيانت آنان میگله دارد و به  ۴۲احمد كه انقدر از روشنفكران از بابت خرداد ی هم از آنان سراغ ندارد. آل"خدمت"

شده باشد؟ او از خيلی قبل يعنی از زمان مشروطه روشنفكران خيانت كشيده  كجا خدمتی از آنان برشمرده است كه امروز كار به

همه به انتظار فتوای نجف نشستند. آن «[ شيخ شهيد نوری]»همين علت بود كه در كشتن آن شهيد  به»داند: زده میرا غرب

 5«!یرات قفقاززده ما ملكم خان مسيحی بود و طالبوف سوسيال دموككه پيشوای روشنفكران غربر زمانیهم د

 "مآبیعالج فكلی"نقل كرده و دنبال ( ۱۳۲۶قلم سيد فخرالدين شادمان )تهران  به "تسخير تمدن فرنگی"جا از در همان

گراييم، میمآبی فكلیروز بيشتر بهايم ولی روزبهما هركدام كلی معلومات فرنگی خوانده...»كه معتقد است: برآمده در عين آن

 6«زدگی باشد.رگتری است كه غربدرد بز ةبازی خود يكی از عوارض سادتعبير من قرتیبه يا  مآبیچراكه اين فكلی

                                                            

 ، ياد شده.۷۸ص  زدگیغرب 5

 ، پاورقی.۷۹همانجا، ص  6
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ها همه ايد كه اروپائیشما از الی در ديده»: كندنقل می ،نويسدمی ۱۳۲۷تأييد از دكتر محمد باقر هوشيار كه در  بهباز  يا

ها از كودكستان گرفته تا دانشگاه دانيد كه دستگاه معارف آنو نمیايد ها را نديدهسواد دارند ليكن پابرجا بودن سنن و آداب آن

تر مدتی از آش داغ ةزمينی چون كاسروشنفكری مغرب ةوسيل بر اساس كليساست و شما اين اساس را در مملكت خودتان به

خاطر از دست دادن روشنفكری و انتقاد به آنان بهمملوء است از همين نوع برخورد به  زدگیغربسراسر  7.«ايداست از ميان برده

جالب اين است كه نه فقط روشنفكرانِ فكلیِ فرنگِ رفته  ."كليت تشيع اسالمی"قول جالل  يا بهمبانی فرهنگِ ملی و اسالمی، 

كرد شان نمیاً به آنان اميد بسته بود و آوای دلفريب غرب شيفتهكه او واقع احمد را شكستند، بلكه كسانیپراميد و انتظار آل دلِ

ايم بر اثر عنوان علت وجودی يافته نفت پيداشده است و ما باز چيزی به ةاخير هم كه سر و كل ةسال  ۶۰ – ۵۰و در اين ...»نيز: 

راست مان يكسياست و اقتصاد و فرهنگها آنچنان از آسياب افتاده است كه سرنوشت ها و سوابق ديگر آبچينیهمين زمينه

هاست. و روحانيت نيز كه آخرين برج و باروی مقاومت در قبال فرنگی بود از همان آنحامی های غربی ها و دولتدر دست كمپانی

و  روی خود بست زمان مشروطيت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشين در الك خود فرو رفت و چنان در دنيای خارج را به

 8«قدم عقب نشست.بهدور خود تنيد كه مگر در روز حشر بدرد. چراكه قدم ای بهچنان پيله

گيرا از روشنفكران و دفاع  ةيك چهر ةاخالقی دارد و اميدوار است كه با ارائ ةكند كه چقدر گفتارش جنباو اما شايد حس می

و گرچه نه پندی در كار است و نه رهنمودنی، اميد »نويسد: ها بتواند تكانی در وجدان آنان پديد آورد. او میازامكان وجود آن

 9«.ايندحداكثر آن بگروز بيشتر بهرحداقل روشنفكری دست بشويند و روز به نويسنده اين دفتر آنكه روشنفكران ايرانی از قناعت به

احمد كه در آغاز برداشتی چنان آتشين از راه او باد! واقعيت اين است كه حتی آل ةالعالمين؛ دعای ما بدرقآمين يا رب

ظر كند و كوتاه بيايد؛ در شود در انتظارات و توقعات خود تجديدناجتماعی مجبور می ةداشت، در پراتيك مبارز "روشنفكران"

ها و اِهِن شود در ادعاطور كه در اروپا اين درك از روشنفكران مجبور میتوهم بوده است. درست همانم بپذيرد كه دچار يك كال

خيلی سريع در خود غرب، مشخصاً در فرانسه پيش  "درك رسالتی"تدقيق سازد. اين فروريختن  و تُلپ خود كوتاه بيايد و آن را

 ۱۹۲۷در  ،10توان يك بندای ايرانی خواندا میاحمد رها آلاز خيلی نظر فرانسوی، كه ة، نويسندJulien Bendaآمد. ژولين بِندا 

 "رويگردانی"از ، در اصل روحانی مسيحی، اما در اينجا خدمتگزار حقيقت است( Clerc)واژه كلِر  خيانت كاهناننام  بهكتابی در 

                                                            

 "آموزش همگانی و رايگان" ة، مقال۱۳۲۷آموزش و پرورش سال  ةنقل از مجل همانجا، به 7

 ۷۸همانجا، ص  8
 .۸۹همانجا، ص  9

درك از سنن و همان  همان پافشاری بر مباحث اخالقی، بر قدرت و مسئوليت مذهب در زندگی اجتماعی، همان اعتقاد و دلبستگی به 10

 ن.وااليی روشنفكرا
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شسته و خالص و حقيقت ابدی و جهانشمول دستاز وقف كردن خود در راه هنر، ستايش عقل و تفكر »كه نويسد می هااين كلِر

 دهد. دقيقاً از موضعی اخالقی اين سقوط روشنفكران را هشدار میهم احمد آل؛ 11«كنندهای زمينی میای جانبداریدانايی را فد

العاده او، بدو بدو و شود، گذشته از نثر عالی و قدرت سنتز فوقمطرح می زدگیغربطور كه در احمد، آنعمق ديدگاه آل

كند كه يقيناً از بسياری جهات تاب يك بينش انتقادی را نخواهد داشت. درك او مجموعاً تاريخ جور می ةشتابزده نوعی فلسف

معياری جهانشمول و نهايی تبديل  را به "سمماشيني"داری، يعنی پديده در دنيای سرمايه انگارانه و تك بعدی است. او يكساده

شود، اما در فهم درستی دور می ز را بايد با آن محك زد. در نتيجه او در تعريف غرب و شرق از جغرافيا بهكند كه همه چيمی

غرب و غرب را در شرق كند؛ نتيجه اينكه شرقِ را در شرق را باور می بر بردن تمدن و عمران به اقتصاد، روايت استعمارگران مبنی

ها را، هم در غرب و هم در طبقات اجتماعی و تضاد آن ةگرای او همگرای او يا حتی بهتر بگوييم روحانيتبيند و بينش ملینمی

ترين حزب كمونيست مان هم از پرولتريايیهایترين خوابكند؛ و از روحانيت انتظاراتی دارد كه ما در متوهمشرق فراموش می

وضوح بيان كرده  به ۱۹۲۷كند، بِندا در احمد افشا میهای چهل آلی را كه در سال"خيانت"بينيم كه م؛ باری، ما مینداشتي

 توانند بهها نمیها و كاموبعد، سارتر يب نيست كه از همان جنگ جهانی دوم بهكند و در نتيجه عجمی است. اين سير ادامه پيدا

بايد به آن اضافه شود تا  "تریپرول"و دست آخر  "انقالبی"، "متعهد"های آتشينی مثل روشنفكر اكتفا كنند و صفت ةنفس واژ

 همان معنای شصت سال قبل خود را تداعی كند. خواهيم ديد چرا.

 

 مروری بر نظريات گرامشی، و جدل حميد مؤمنی و مصطفی شعاعيان بر سر روشنفكران

احمد هم از آن نام برده بود، خصوص از زاويه چپ، گرامشی است و آلكننده در اين مبحث، بهيينيكی از مراجع مهم و تع

دهيم.  بايد در ابتدا هشدار داد مباحث نظری بحثمان ادامه می شكلی بسيار گذرا چارچوب نظر او را مطرح كرده، سپس به پس به

قبل از دستگيری و پس از آن تقسيم  ةدو دست های او را عمدتاً بهشتهچند علت بسيار پيچيده و قابل تفسيراند. نو گرامشی به

تفسير و تحليل حوادث  ةگيرد، اساساً در جريان فعاليت سياسی او و در نتيجرا دربرمی ۱۹۲۶تا  ۱۹۱۴اول كه از  ةكنند. دورمی

های يادداشت موسولينی او بيش از سی دفتر نوشته دارد كه بههای زندان ، در۳۵تا  ۲۹نگارانه است. از روزنامهسياسی روز و با قلمی 

ايما و های پراكنده و نگاشته شده در زبانی عمداً مبهم و با خاطر شرايط بسيار دشوار زندان، يادداشتها بهاند. اينمعروفزندان 

های زندان تأمل و تعمقی ه و در واقع نوشتههيچ نوع اسناد دسترسی نداشت عالوه او بهتا از زير سانسور بگذرد. به ،اشاره است

فرهنگ، جامعه مدنی، مفهوم هژمونی و  ةها در زمينهای قبل از زندان. اين نوشتهاست بر مواد خام ذهنی انباشته شده در سال

                                                            

Le chel Winock, Mi. ۲۳۸ص  قرن روشنفكرانكند. رك. صحبت می "دو نژاد اخالقی ةمبارز"در جريان دفاع از دريفوس، او از  11

siècle des intellectuels, Seuil, 1997-1999 
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روشنفكران اين است كه آن  مسألةويژگی درك گرامشی در بررسی شوند. های نظری چپ محسوب میروشنفكران جزو گنجينه

 مترادف قشر دانشجويان متمايل به را روشنفكران ،را از شماتيسم بحث لنينی كه همگام با سنت انترناسيونال دوم و كائوتسكی

شناسانه جامعهدانست، خارج نمود و به آن بُعدی تاريخی و كارگر می ةدرون جنش طبقبه زحمتكشان و حاملين سوسياليسم علمی 

خصوص  نيز آشكار ساخت. او بهرا  با ارزشی ةشناسانهای روشواقع نشان داد كه بحث باز است و سمتگيری اين كار در شيد.بخ

های جديدی را برای ها را زير سؤال برد و راهديرين ماركسيست ةبا نشان دادن ارتباط تنگاتنگ كار فكری و كار يدی، يك اسطور

گويد: كرد میدانشمندان بزرگ میعالمان و  درك رايج كه روشنفكران را صرفاً محدود بهگيری نسبت به مطالعه گشود. در موضع

داند، محدود ن بزرگ میرامختص روشنفك روش رايج كه آن را دهم و خود را بهمن مفهوم روشنفكر را خيلی گسترش می»

رود، پس همه كار میهای فكری بهها و توانايیكنند و در هر كاری ظرفيتاو معتقد است كه چون همه كار می 12«كنم.نمی

آيد كه جايگاه و عملكرد روشنفكر در جامعه روشنفكراند. اما همه جايگاه و عملكرد روشنفكری ندارند. پس اين سؤال پيش می

 توليد اقتصادی همزمان با خود و به ةگردد، در شيوای كه بر بستر اصلی يك كاركرد عمده متولد میگروه اجتماعی هر»چيست؟ 

اقتصادی  ةعملكرد خويش را، نه فقط در عرص كند كه به او همگونی و آگاهی بهنحوی ارگانيك يك يا چند قشر روشنفكر ايجاد می

 ةخويشِ هر طبقروشنفكران كسانی هستند كه عنصر آگاهی به ،واقع پس در 13«بخشدیسياسی و اجتماعی نيز م ةبلكه در عرص

اجتماعی، روشنفكرانِ ارگانيكِ خود را داراست كه آگاهی و انسجامش را  ةعمد ةهر طبق ،ترتيبكنند. بديناجتماعی را توليد می

كارگر هم بدين نحو روشنفكران ارگانيك خود را خواهد داشت كه در  ةدار كه واضح است، اما طبقسرمايه ةسازد. برای طبقمی

طور كه در كلی از بحث گرامشی است، آن بسيار ةسازد. اين فشردمی "روشنفكر جمعی"ه مثاب بهكارگر را  ةنهايت حزب طبق

كه دستاوردی ت و با وجود آننوعی ماركسيسم عاميانه جا افتاد و عملكرد داشت. بحث گرامشی تكاملِ بحث خيلی عام لنين اس

دادن سمتگيریِ جلوه "طبيعی"شود، اما با تئوريزه كردن و شناسانه برای مبحث روشنفكران محسوب میجامعه-تاريخی ةدر عرص

، گرايش انحرافی بحث لنين در تئوری "جمعی"روشنفكر ه مثاب بهپرولتاريا و دست آخر با تز حزب كمونيست  قشرِ روشنفكر به

شود گفت كه كنيم و نه مطابق برنامه پرولتاريا، به اين مفهوم كه دست آخر می)كه تازه معلوم نيست چرا انحرافی تلقی می را

هايی مثل شيدمان، نوسكه و اِبِر در آلمان كردند و دموكرات-لحاظ ساختاری همان كاری را كرد كه سوسيال حزب بلشويك به

توانست در آن مقطع تاريخی انجام دهد( تا به آخر هل داد؛ كاری كه استالين درست پس می اين حداكثر كاری بود كه پرولتاريا

يافته نيز داری نضجتشكيالتی و عملی به انجام رسانيد. اين درك در عين حال با مقطع تاريخی سرمايه ةاز مرگ لنين در عرص

ها  دموكرات اين سال-تواند با پراتيك احزاب سوسيالكالً می آيد ورژيم پارلمانی رسيده كامالً جور درمیسياسی به ةكه در عرص

وجود پراكندگی و  همين جهت است كه اين بحث، باها و نهادهای وساطتِ اجتماعیِ بوژوايی جُفت شود. بهطور سنديكاو همين

                                                            

 ، ژ.م.پيوتتفكر سياسی گرامشی، ياد شده در ۱۹۳۱دسامبر  ۷نامه  - هانامه 12
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اول خود روشنفكران( درآمد و در كل چپ رايج گشت. اما گفتيم كه نبايد  ةدشوارىِ سنتز آن، باب طبع همگان )و در درج

تحليل روش  اول يك ةطور كه گفتيم او در درجهيچ روی به اين طرح شماتيك محدود نمود. همان دستاورد گرامشی را به

 افتد.سازد و اين در هر تحليلی در اين زمينه الزم میماركسيستی را وارد بحث می

حميد مؤمنی و مصطفی  بحث رفقای گرامی ،طور كه در آغاز گفتيمگرديم؛ تالش ديگر همانبحث وطنی خود باز می حال به

انگيزی ها مثال تأسفآن ةپيش برند؛ گذشته از اينكه مشاجر حاوی پنج نوشته بهشعاعيان است كه كوشيدند در برخوردی قلمی 

احمد شاهد آن بوديم، يعنی همان اغتشاش بين هستيم كه در اثر آلردرگمی است، باز شاهد همان س "رفيقانه"از يك جدلِ 

را  مسألهاجتماعی آنان از طرف ديگر؛ بماند كه زبان خاص شعاعيان -نقش و عملكرد روشنفكران از يك طرف و ماهيت طبقاتی

ءتفاهم واژگانی، در س از يكسری سوبحث آن دو بر سر اين موضوع اختالف چندانی ندارد و پ ،كند. دست آخرتر هم میپيچيده

هايی را در هر كدام مشاهده كرد، اما در مجموع، توان حساسيتبحث گرامشی. البته از البالی خطوط میرسد به بهترين حالت می

بر بحث وضوح  هر اسم و عنوانی( تضادی ندارند. شعاعيان به )حال بهانقالبی  ةها بر ضرورت رهبری روشنفكران در مبارزآن

روشنگر... همراه تاريخ و زندگىِ  ةالي»كشد. او معتقد است: را وسط می "اليه"گرامشی اشراف بيشتری دارد و از همان آغاز بحث 

ها نيازها و شرايط گوناگون تاريخی و مادی، بسته بهدارد. و درست از همين روست كه روشنگران طبقه، در زمانطبقه گام برمی

ث گرامشی در عين حال او كه بح 14«آموزند.طبقه میهای گوناگونی را برای رستگاری طبقه، به های تاريخی طبقه، شيوهو آزمون

پس روشنگر اين يا آن طبقه، بايستگی ندارد »نويسد: كند و میرا خوب گرفته، منشأ طبقاتی را هم از ماهيت طبقاتی متمايز می

ای كه تواند خاستگاهی خانوادگی، بيرون از طبقهكه خاستگاه خانوادگيش نيز همان طبقه بوده باشد. روشنگرِ اين يا آن طبقه می

 15«است داشته باشد.اينك روشنگر آن 

آيد كه زير زند و آنچنان وحدتی بين آنان پيش میاش گره میاليه كارگر را به ةكه سرنوشت طبقحكمی  رسيم بهبعد می

در نگاه »خواهد رسيد، اينطور:  "يكپارچگی ناب"كارگر به ةافتيم. طبقعارفان می "وحدت وجودی"ياد متون  قلم شعاعيان به

 ةبا هم-يكباره روشنگرِ  كارگر نيست: يا طبقه، به ةآيد كه دو راه بيشتر در پيشِ پای طبقچشم می نخست چنين به

د. زيرا اگر كشبست میبنيكباره طبقه شود. ولی پوييدنِ اين هر دو راه به  خويش شود و يا روشنگر، به ةطبق –هايش خودويژگی

شود. و اين نشدنی است؛ و ش از توليد گسسته میارا بگيرد، پس پيوستگیهای روشنگرِ خويش مو، همگی خودويژگیطبقه موبه

كارگر  ةكه طبق هست دهد. و اين هم نشدنی است. راه سومیناچار آموزگاريش را از دست می مو طبقه شود؛ بهاگر روشنگر موبه

                                                            

شارات فروغ، كلن ناصر پاكدامن، انت "يك بحث قلمی ةدربار"مصطفی شعاعيان، حميد مؤمنی. همراه با – يك بحث قلمی ،دربارة روشنفكر14

۱۳۸۶  

 ۹ همانجا، ص 15
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اش سرنرفته متوجه است كه شعاعيان بادقت كه هنوز حوصله ةكه اين راه سوم را بياوريم، خوانندقبل از آن 16«.پويدمی آن را

گفت نزديك است. خط منورالفكر كه جالل میاست كه به  "روشنگر"واژه جديدی برای اين آموزگاراِن طبقه پيشنهاد كرد و آن 

و آموزش از يك طرف و  علوم ةرابطمستقيم اين درك با عصر روشنگری و خوشبينی پُرتوهم نمايندگان بورژوازی نوپا نسبت به 

آزادی و برابری از طرف ديگر و تداوم آن در درك پوزيتيويستی آخر عمر انگلس و نشت آن در بحث كائوتسكی و انترناسيونال 

روشنفكران و حزب  مسألةدرك كالسيك كائوسكی و لنين، در واقع بر سر  رغم حمله بهدوم همه پيداست. در اينجا شعاعيان علی

كند كه ديگر رود و آنچنان روشنفكران را بزرگ میسازد. اما شعاعيان از اين طرح كلی دورتر میبحث را مطرح می كامالً همان

مسلحانه به اين  ةتازد كه حتی خود بانيان تئوری مبارزپيش می مهابا بهحتی نيازی نيست منتظر كارگران شد. اوآنچنان بی

روشنگر نيز  ةها كند. و اليهای خود را ركه خودويژگیآنگيرد بیوشنگرش را میهای رطبقه خودويژگی»صراحت نگفته بودند: 

شوند. و سان طبقه و روشنگر يكی میهای خود را از كف بدهد. بدينكه خودويژگیآنگيرد بیهای طبقه را میخودويژگی

كارگر  ةكارگر فرازی است كه طبق ةی طبقكارگر، فرود طبقاتی آن نيست. فراز روشنگر ةسان است كه فراز روشنگری طبقبدين

و  ،ها برعكس اين را نشان دادآن سالجنبش چريكی  ةتمام تجرب 17«دهد.خود پيوست میرش را نيز بههای روشنگخودويژگی

شد، نفس تعلق او به جريانات چپ متمايل میكارگر به  ةبار كه عنصری از طبق هر ؛نه فقط جنبش چريكی كه كل جنبش چپ

های شخصيت ساخت. اين بهيك روشنفكر تمام عيار تبديل می كرد و او را بهش جدا میااين يا آن سازمان او را از ماهيت كارگری

بر روشنفكران ارگانيك  گرامشی مبنی ةشدرايج ةاما شعاعيان آنچنان بر نظري 18ها ربطی ندارد.و بدی افراد يا جريانفردی يا خوبی 

ديگر  ،ريختوحدت و امتزاج روشنگران و طبقه را پايه ةرود و يكبار كه زمينرودربايستی تا آخرخط میتكيه دارد كه ديگر بی

بينيم كه اين همان تز لنينی حزب پيشاهنگ . تا اينجا میكارگر در دست است ةشود و حزب طبقاتی طبقتمام تضاد رفع می

ــ يادآور شده، اما  19خاطر شرايط خاص روسيه تزاریبه–ها استثنايی بودن اين طرح را است با اين تفاوت مهم كه لنين بار
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 همان 17

های فدايی خلق. او عضو سازمان چريك ۱۳۵۰ ةاول ده ةصنف فلز كار بود و در نيم ةنژاد، نمايندعنوان نمونه: رفيق اسكندر صادقی به 18

در  ۱۳۵۹رفيق علی خاوری كه در سال  درست عينط كارخانه و كارگری جدا افتاد، ها و وظايف سازمانی از محيتحت شرايط امنيتی آن روز

ط خود جدا مان پيكار ناگزير از محياش با سازنمايندگی كارگران انتخاب شده بود، پس از فاش شدن رابطهماشين سازی بنز خاور به  ةكارخان

 افتاد.

رسد. درست نظر می های نگرش لنين عبث بهديگر آنچنان جاافتاده است كه تالش برای نشان دادن تمايزات و ويژگی "حزب لنينی"تز 19

 منبع ماركسيسم: اثر تاريخی ماركس سه نام دراثر او بهبه صورت منسجم بار لنين كامالً از نظر كائوتسكی كه اولين ؟چه بايد كرداست كه در 

همان درك  ةكند. اين نظريحزب پراهميت است، از كائوتسكی پيروی می ةخصوص بر سر يك موضوع كه در نظريدفاع كرد. او به ،مطرح شد

يك »ين است: كذايی كائوتسكی ا ةپوزيتيوستی از سوسياليسم است و اينكه در اين صورت سوسياليسم در انحصار روشنفكران است. جمل

رشد قد علم كند... از انجام دادن دارىِ رو بهای اگر در ميان طبقات زحمتكش عليه سرمايهخودی و بدون هر نظريهجنبش كارگری خودبه

تواند آگاهی سوسياليستی امروز نمی»دهد: همين جهت او به اتحاد جنبش كارگری و سوسياليسم فراخوان میبه «عاجز خواهد بود. كار انقالبی
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دهد كه ار میروشنگران را در آنچنان مقام رهبری قر ،بيند. و از آن باالتركامالً عام و بدون محدوديت خاصی می شعاعيان آن را

ای است و درست از همين رو، جنبش كنونی در روزگار نطفه»پيش برند: توانند انقالب را آغاز كنند و بهخودشان رأساً می

باشند... ]اين روشنگران انقالبی[ نبايد میاند.... روشنگران انقالبی كه در كردار، در آوردگاه نبرد جای گرفتههايیرفته نيروهمروی

ها بايستی خود آغازگر انقالب شود. كمونيستسوی انقالب كشيده میخود بهراه زمانی باشند كه پرولتاريا خودبهبهچشم 

 20«.بكشانندكارگر را به انقالب  ةسان طبقكمونيستی و كارگری باشند و بدين

داند. اين انتقاد كامالً فرماليستی گيرد چون او ماركس و انگلس را از روشنفكران بورژوا میشعاعيان لنين را زير حمله می

اگر لنين داند كه اين حرف او ناظر بر منشأ طبقاتی است و نه ماهيت طبقاتی؛ فهمد و میاست چون هر كسی نظر لنين را می

 وجه بههيچروی از كائوتسكی دچار گرايشی انحرافی است، اين بهعلم و سوسياليسم و نقش روشنفكران با دنباله ةبرسر رابط

ماركس و انگلس، اين موجدين »كند و معتقد است كه چون لنين گفته است: می ها شديدتر حملمين انحراف را بارشعاعيان كه ه

: دهد كه بگويداجازه نمی ،«اندروشنفكران بورژوازی بوده ةمعاصر، خود نيز از لحاظ موقعيت اجتماعی در زمر سوسيالسم علمی

را ظاهراً حل شده  مسألهوضوح متأثر از بحث گرامشی است  او كه به 21«است، هرچند از لنين است.اين گفته[ يكسره ياوه ]»

ای انتقادی بگيرد دهد كه قيافهرفيقمان امكان می شود. بحث گرامشی بهدام بزرگتری منجر می در حالی كه پاسخ او به ،داندمی

 ةكرد، به اضافها دفاع میلنينيست ةخود كامالً از بحث آن روز هم ةنوب به ای باالتر از مؤمنی بايستد كه اوو روی اين بحث پله

خورد؛ متأسفانه چشم میها كمتر بهشوروی وجود داشت، اما نزد چريكنكاتی پيشرو كه در برخی جريانات انتقادی نسبت به

ماست كه همواره  ةزدرنوشت فلكنيافت كه اين تمايالت پيشروانه را بسط دهد؛ كه اين س حميد مؤمنی موقعيت آن را

مان را قيمه قيمه كرده و هر نسل ست كه تاريخا ایكنند. اين همان انقطاع انديشهبندی میمان را جالدان سنتز و جمعهایبحث

 كند كه گويی با انسان كرومانيون طرف است.نسل گذشته طوری نگاه می به

                                                            
ترتيب آگاهی ... اما حامل اين علم پرولتاريا نيست، بلكه روشنفكران بورژوا هستند؛... بدينبروز كند، مگر بر اساس شناخت عميق علمی

 «خودی بروز كند.وجه چيزی نيست كه خودبههيچشود و به طبقاتی پرولتاريا وارد می ةسوسياليستی عنصری است كه از بيرون مبارز

جا گفته باشيم كه در اساس فرصت بيشتری نياز دارد. همين(. اين تئوری مورد پذيرش لنين بود. در اين حرفی نيست. نقد آن به )همانجا

خودی، محروم از هر نوع نظريه گيرند. نخست يك جنبش كارگری خودبهاين نظريه، دو مفهوم متافيزيكی عظيم در تقابل با يكديگر قرار می

های اجتماعی هستند و واقعيت چيز ديگری سوسياليستی اثيری و غير متجسم. اين هر دو، تصوری غير واقعی از پديدهو ديگری يك آگاهی 

خصوص حقوق اقليت و به های درونی، نسبت بهضرورت بازترين دموكراسیها نسبت به اصول سازمانی حزب، لنين بار ةاست. اما در زمين

برای احزاب غير روس  چه بايد كرد؟ترجمه و چاپ هان خوا ۱۹۲۱ماكس لويان كه در . او در پاسخ به ويژگی شرايط روس اشاره كرده است

ترجمه بايد حداقل با حواشی و توضيحات خوب همراه باشد و يكی از رفقای روس آن را نوشته باشد كه  نيست.اين چيز مطلوبی »بود گفت: 

لنين نقل از  به «كارگيری نامعتبر آن پرهيز كرد.باشد. فقط به اين شكل ممكن است از به تاريخ حزب كمونيست روسيه آشناخيلی خوب به 
  ۱۴۳ص ۱۹۳۸، شَتمن. نشريه نيو اينترناشنال، نيويورك، مه و رزا لوكزامبورگ

 ۱۱۳ـ۱۱۴همانجا، ص  20

 ۱۰۵همانجا، ص  21
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كند. او مقام وااليی را كه شعاعيان برای روشنفكران قائل است پ دفاع میآن روز چحميد مؤمنی مجموعاً از بحث عمومی 

كند، موضع مؤمنی بر دركی فروتنانه عنوان آموزگار و رهبر و غيره ياد می ها بهكه شعاعيان از آنكند. در جايیبسيار تعديل می

شوند، ولی از كارگر و ايدئولوژی او بسيار نزديك می ةطبق از نظر زندگی فكری و معنوی، به روشنفكران انقالبی»استوار است: 

ها در خطر شوند. بدين جهت است كه هميشه زندگی فكری آنكارگر تبديل نمینظر اقتصادی )رابطه با وسايل توليد( هرگز به 

ا و آموختن هرچه بيشتر هسوی سوبژكتيويسم قرار دارد. بايد سخت از خود مراقبت كنند. آميزش هرچه بيشتر با توده انحراف به

ها را جمعبندی كنند ها بياموزند، آنبايد از تودهجلوگيری و نيز درمان اين انحراف است. روشنفكران انقالبی  ةها تنها وسيلاز توده

خصوص از جنبش داريم، بهای كه عملی ةهرچند با تجرب 22«ترتيب. همين ا بياموزند... و بههها برگردانند و باز از تودهتوده و باز به

ذالك اختالف قول رفيقی عزيز بيشتر تعارف است تا راهنمايی برای عمل، مع ها بهدر چارچوب مشی چريكی اين نوع حرف

توانند حتی از وجود نام آموزگاری و رهبری طبقه می جا روشنگران خدای روی زمين هستند و بهبرخورد تكان دهنده است. يك

اين  ةگردانند. ريشآموزند و آموزش خود را سنتز كرده به آنان باز میها مینند، جای ديگر روشنفكران از تودهنظر كطبقه صرف

ها را متعلق به اقشار ميانی دانسته و هميشه آنان را بالقوه روشنفكران است. او آن او نسبت به ةبرخوردِ حميد مؤمنی دركِ بدبينان

قابل برگشت "طريق اولی سوسياليسم واقعاً موجود را( و بهدرستی سوسياليسم را )الوه او بهع. بهداندبرای سوسياليسم خطرناك می

 داند.می "داریسرمايهبه

هايت، ن اينكه در ويك قشر اجتماعی ه مثاب بهبسيار پيشرو در نقطه نظر مؤمنی بدبينی اوست نسبت به اين روشنفكران  ةنكت

داری را هر لحظه با خود حمل ی سرمايهر احياكه در موارد مشخص تاريخی ايفا كنند، باز خط ای همها هر نقش انقالبیاين

آب  كنند. در اينجا مؤمنی بر عكس ظاهر ماجرا، از شعاعيان پيش است چون شعاعيان در قالب روشنفكر پرولتاريا در واقعمی

امشی، حداقل بر برداشت رايج از آن تكيه دارد و بحث گرامشی بحث گر ريزد؛ و اين به آن دليل است كه او بهتطهير بر آنان می

ضد لنينی شعاعيان ربطی  ةواقع مجادل تضاد نيست. در شود و اصالً با آن درلنين جفت می بهترين وجهی در شِمای عمومی به

يرون بكشد، اين ن مشی چريكی بخواهد از دل روشنفكراجاست كه او انقالب پرولتری را میروشنفكران ندارد، بلكه آن مسألة به

آيند ها يكی دو سالی سر بحث با شعاعيان كِش و قوس میهمين خاطر شايد آنپروژه هر چند برای فدائيان دلفريب است ــ و به

 چربد. مورد شعاعيان بر حسنات او میينيسم آشكار و بیبينند كه ضد لنــ اما دست آخر می

خصوص های تحت سلطه است. بحث گرامشی بهديگری كه در اين بحث درخور تعمق است، ضايعات اين تز در كشور ةنكت

دهد. در چنين شمايی ممكن است بتوان پياده ها مناسبات طبقاتی را نظم میدر جوامعی معنی دارد كه پارلمانتاريسم در آن

بايد انتخاب شوند و مشروعيت  "پرولتاريا ةنمايند"ين شكلی روشنفكران شدن تز روشنفكران ارگانيك را تصور كرد. حداقل در چن

                                                            

 ۱۴همانجا، ص  22
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نام  بخشد كه بهروشنفكران مشروعيت میای مثل ايران چطور؟ چه ارگانی بهكنند؛ اما در جامعهخود را از اين انتخابات كسب می

ند و درك شعاعيان دقيقاً حامل چنين طبقه بدا ةتواند خود را نمايندترتيب هر كسی می زحمتكشان صحبت كنند؟ به اين

توان گفت كه از نوعی كودتای واقع می دهد و دررا تا به آخر هل میتروريسم انقالبی گرايشی است. اين نگرش، انحرافات عام 

 كند.روشنفكران دفاع می

گفتار  ةگردد و شايد انگيزرفيق می تروريسم كه شامل اين هر دو لنين نسبت به موضع عمومی اما در پايان بايد اشاره كرد به

تروريسم، روشنفكران را مورد انتقاد  جهت خشن رفيقمان شعاعيان است، اينجاست كه لنين در نقد وجه تشابه اكونوميسم وبی

توانند یالعاده آتشين روشنفكرانی كه نمها در مقابل جريان خودبخودىِ خشم و غضب فوقتروريستو ... »گويد: دهد و میقرار می

شده يا كه ايمانش از اين امكان سلب هم بپيوندند. كسی را با نهضت كارگری در يك واحد كل بهيا امكان ندارند فعاليت انقالبی 

ی احساسات خشمگين و انرژی ديگری برای اطفا ةترور راه چارجز  حقيقتاً برايش دشوار است به ،هرگز به آن ايمان نداشته است

 23«يش بيابد.خو انقالبی

قدرت رسيدن روشنفكران  به ةزمين –رغم مخالفت لنينعلی–صورت يك سرمشق  خاطر بحث حزب و رواج آن بهلنينيسم به

هاست كه در مؤمنی های او حامل همان نوع بدبينی نسبت به آنچراكه نوشته ،در شوروی گشت. اين مسلماً خواست لنين نبود

های انقالب و سپس حفظ قدرت مانع از كند كه سهم روشنفكران را در حزب تقليل دهد، اما ضرورتها تالش میديديم. او بار

د و ديديم كه بوروكراسی پس از او با هايش را در مورد حزب محقق سازاين امر گشت و مرگ زودرس وی امكان نداد كه هشدار

، اكل از قفاست چراكه سيستم 24روی در سيستمِ مستقر ادغام شدندشوروی چه كرد. گفتن اينكه روشنفكران در تحول تاريخ شو

 ةطبق نام آل روشنفكرانی است كه بهآن، جهانبينی ايده ةشكل رايج شد هاست. عمالً لنينيسم بهها و مال آنمستقر شده كار آن

ها و نام سوسياليسم و كمونيسم، يك سيستم استثماری متمركز ايجاد كرده كه در آن تمام قدرت در دست بوروكرات كارگر، به

چون لنين يا ديگر شخصيتی صادق و انقالبی گيرد. اين درس تلخ واقعيت تاريخی است و نبايد احترام ما به ها قرار میتكنوكرات

متوقف سازيم.  "هاكشور شورا"اكتبر را آفريدند باعث شود كه ما تحليل ماركسيستی را در آستانه  ةسرفقای بلشويكی كه حما

نقد كشيدن نظرياتی است كه انقالب اكتبر را فنا كرد، حتی اگر اين نظريات زير قلم او شكل گرفته بزرگترين تجليل از لنين به 

نقد كشيده شدن نظرياتش هان به كرد و هميشه خوادُگم برخورد نمی صورت باشد. شخص لنين هرگز با نقطه نظريات خود به

شدت مخالف دركی است  كنند، روله بهنقش رهبران بحث می مسألةكند، بر سر بود. در آخرين باری كه اتو روله با او مالقات می

اند گيری كنارگذاشته شدهنحوی متمركز در اختيار دارد و كارگران عمالً از فرايندهای تصميم كه بنابر آن، رهبری تمام قدرت را به

                                                            

 تاريخ؟ -محمد پورهرمزان، مجموعه آثار و مقاالت. يك جلدی. ناشر؟ ةترجم، لنين ،چه بايد كرد؟ 23

ژانويه  .۱۰۵-۸۱. ص۲الف. پيروز،. انديشه و پيكار شماره  ةترجم، كندال بيلز، «تكنولوژی و جامعه در عصر لنين و استالين» ةمقالنك به  24

۸۹ 
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وقتی از لنين جدا »كند: نقل می "گزارش در مورد مسكو" ةداند. روله در جزوآميز میو حتی اكتبر را نوعی كودتای مسالمت

بتواند در آلمان برگزار شود. اين اثبات مشخص درست بودن نظر بعدی انترناسيونال سوم  ةاميدوارم كنگر"شدم به او گفتم: می

طور اگر اين"پاسخ داد:  حرف من با تبسمی ، لنين به«شويد نقطه نظرتان را تصحيح كنيدما خواهد بود. آن وقت شما مجبور می

متأسفانه  25«" شود!طور میماً اينطور بشود! حتشد، ما اولين كسانی خواهيم بود كه نظرمان را تصحيح خواهيم كرد. ايكاش اين

 طور!طور شد، نه آننه اين

 

 وجودی اجتماعی مثابهتولد روشنفكران به

فوس را مضاف بر يك كنی، داستان زوال و دري پيدا "پدياويكی" در و روشنفكران رابزنی  امروز بر سر هر كامپيوتری كه

يك تعريف معقول از روشنفكران بايد  ةش آمد و برای ارائآنچه در زمان زوال پيكامل خواهی ديد. اما برای فهم  كتابنامه بالنسبه

های جهانشمول دام تحليل دهد كه بهدست می بههای مهمی ريخی بحث است كه نشانهاول بستر تا دو مطلب توجه خاصی كرد: به

مان كافی قدر از انتزاع هم ممكن است برای بحثننيفتيم؛ منظور اما از بستر تاريخی، صرفاً تاريخ سياسی نيست، هر چند همي

های روزمره است زباشد. منظور تاريخ مناسبات اجتماعی و خصوصاً طبقاتی است؛ چرا كه تاريخ سياسی تابع بسياری از افت و خي

كننده چه تعيينحدت دهنده را نبينيم؛ آنهای سطحی، عامل زيرين وخاطر تفاوتو ممكن است ميان دو شرايط يكسان واقعی به

های پيشرفته با اختالف زمان كشور ةو در كلي های اقتصادی تكيه دارداست مناسبات واقعی طبقاتی است كه خود بر ساختار

وال خبری نيست، ( از زAuroreگوناگون پيش آماده است. دوم ارتباط مفهوم روشنفكران با مطبوعات است؛ بدون روزنامه اورور )

 از كامو. (Combatبدون كومبا )

 

 ر پايان قرن نوزدهماجتماعی د-مناسبات اقتصادی

های ديالكتيكی ست چون تاريخ بنابر تعريف چيزی است طيفی كه بر مسير كمانا ایبندی كردن كالً كار پرمخاطرهمرحله

(les arcs dialectiquesمی )د، گاه ناگهانی و پر وقفه؛ رونشيند، جريان دارد و متحول است، پر افت و خيز، كه گاه خرامان می

كند. پس جانب احتياط را بايد رعايت فيكون میيك لحظه كن نمايد، گاه بساط را بهنشيند و چايی قندپهلو صرف میگاه می

توان همه چيز را گردد، آيا میتحولی كيفی منجر می انباشت شده كه بهكه ميان دو دوران، آنچنان تغييرات كمی كرد. اما زمانی

                                                            

های چپ در های كارگری، كمونيستها: شورانه پارلمان، نه سنديكااب: فرانسه از كت ةترجم (،۱۹۲۰) اتو روله. «مسكوگزارش مربوط به » 25
 ۲۰۰۳های سرخ دونی اوتيه و ژيل دووه. انتشارات شب از ترجمه جمع آوری و، ۱۹۲۲-۱۹۱۸انقالب آلمان. 
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نظر های تاريخی يك دوران صرفتحليل كرد و از داده "شود و فردا چيزی ديگرامروز چيزی حادث می"روال با تحول آرام و به

ديدی  ةكرد و با عرصها را به آخر تاريخ موكول توان همه تحليل؟ بديهی است می"اين نيز بگذرد"قول معروف  نمود، چون به

كالبدشكافی آن پرداخت. اما پايان  خيالی آسوده بهشود بهجنبد و میوسعت ابديت، مطمئن بود كه ديگر اين مار نمیوسيع به 

جوانب احتياط و با  ةپيمايد تأثيركی بگذاريم؟ پس با رعايت همخواهيم در مسيری كه اين مار میتاريخ كجاست؟ و مگر نمی

گردد( متمركز شده و ممكن است در سطح واژه به آن بر می ةبر شرايط تاريخی فرانسه )كه ريش ته كه بررسی ماذكر اين نك

 زنيم، هر چه بادا باد!بندی اجمالی دست میيك دورههای ديگری يافت شود، بههای پيشرفته تمايزات زمانی يا حتی ويژگیكشور

ها تغييرات داری هستيم. در بطن مناسبات توليدی اين سالر چه بيشتر سرمايهما در نيمه دوم قرن نوزده شاهد جا افتادن ه

صورتی بسيار اساسی در حال وقوع است. تغييرات مهم ساختاری در سطح اروپا كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، اما به

تمام و كمال شكل  ةيك جامعه مثاب بهداری مايهاز نيمه دوم قرن نوزدهم است كه سر ،ها اشاره كنيم. در واقعفشرده بايد به آن

گذراند كه طی آن با داری از اوآخر قرن پانزده آغاز گشت، اما دوران رشد درازمدتی را میگيرد. درست است كه سرمايهمی

ها و ها، تكنيكها، كاردانیداری همزيستی دارد. تمام اين دوران، شكل جديد توليدی بر اساس ظرفيتهای پيشاسرمايهشيوه

رشد خود بايد نقطه عزيمت خود را نابود كرده و با  ةكه برای ادامكند؛ تاجايیهای به ارث رسيده از گذشته رشد میشيوه

تر كه از رشد خود او ناشی شده آنان را جايگزين سازد. اين آن چيزی است كه ماركس های جديد و نحوه توليدی مناسبتكنيك

ات توليد تحت مناسبات توليد جديد به انقياد واقعىِ روند توليد جديد تحت اين مناسب ی فرايند توليد قديمیگذار از انقياد صور

 26نامد.جديد می

دهد: يك كليت چنين توضيح می مثابهه داری را بفرايند شكلگيری جامعه سرمايه مبانی نقد اقتصاد سياسیماركس در 

ا مستقر اند و نه از دل ايده كه خود رمناسبات توليدی جديد، نه ناگهان از عدم سر بلند كردههای مولده و واضح است كه نيرو»

داری اند. در جامعه سرمايهدار رشد كردهها براساس يك توليدِ از قبل موجود و در تقابل با مناسبات مالكيت سنتی اُسطقُسكند. آن

شكل بورژوايی و اقتصادی آن مفروض دارد كه يكی ديگری را مشروط  ديگری را تحت ةاقتصادی، رابط ةنضج يافته، هر رابط

عنوان يك مجموعه،  همين نحو است. خود اين سيستم ارگانيك، به طور كه در هر سيستم ارگانيكی بهسازد، همانمی

                                                            

اين فصل كه يكی از منابع كند. بررسی میشده كاپيتال فصل ششمِ چاپ ن نحو بسيار دقيقی در كتاب معروف بهماركس اين گذار را به 26

های ماركس ايفاكرد. اين فصل، كه همراه مقادير ديگری از دستنوشتهنقش مهمی  ۶۸مهم چپ راديكال است در انقالب نظری پس از جنبش 

جريان  بهشناس معروف كه خود ، ماكسيميلين روبل، ماركس۱۹۶۷مانده بود. در سال ناشناخته باقی ۱۹۳۰در كاپيتال چاپ نشد، تا سال 

– «اقتصادها و جوامع»در مجله  ۱۹۶۷در ژوئن  ثلث آن را ةترجم ربريون( نزديك بود،ب-)معروف به اجتماعيون «تيا سوسياليم يا بربري»

 چاپ رسانيد. به ۴۷۲-۳۶۵دوم اقتصاد ص جلد –«ماركس»انتشارات پلياد سری تحقيقات ماركس شناسی و سپس در 
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معه است يا با عزيمت های خود را داراست و رشد كامل آن مستلزم يا به انقياد كشاندن تمام عناصر تشكيل دهنده جاپيشفرض

  27«شود.لحاظ تاريخی يك كليت می بهپردازد كه كم دارد. بدين شكل است كه هايی میخلق كردن اندام كردن از خويش، به

يی روند ظاهر نها نتيجة مثابهه آن در نظر آوريم، هميشه جامعه ب ةاگر جامعه بورژوايی را در مجموع»خوانيم: دورتر می كمی

يك جامعه هميشه در كار سر و سامان دادن  مثابهه بينيم كه سرمايه بپس می 28«اشنی انسان در مناسبات اجتماعیيع ،شودمی

ها كند، به آندار و پايدار میداری مناسبات اجتماعی را رفته رفته شكلتضادهای درونی خويش است؛ سرمايه و نظم دادن به

ها هعرص ةگيری و حالت سِفت و جامد شدن مناسبات، در همسازد. اين شكلمیبخشد و در نهادهای خود منعقد تجسم می

گويد برای آن است كه يك كليت اجتماعی را سازمان دهد. طور كه ماركس میگردد و همانموجب تغيير نهادهای اجتماعی می

سياسی، پارلمانتاريسم  ةدر عرص های اجتماعی آن نيز هست.ها و تنشاين كليت، بالطبع سازماندهی كشمكشسازمانيابی 

ها در ميان خود اقشار حاكم بورژوايی است. اين است ريشه دموكراسی بورژوايی! بورژوايی، قانونی و قانونمند كردن اين كشمكش

ستىِ مناسبات كارمزدی نيز سرمايه نياز دارد مناسبات با نيروی كار را تحت همين كنترل و انقياد كشد. تضادهايی كه ه ةدر عرص

يابند. سرمايه مدام بايد بازتوليد اجتماعی نيروی كار انعكاس اجتماعی می ةشان در حوزه توليد مستقيم است، اما در عرصعينىِ 

های خود، بنابر مقوالت بازتوليد خود مرتب و منظم كند. و اين سيكل و حلقه كامل سرمايه را واقعيت را بر اساس پايه

 ناميم.آن می Autoprésupposition "خودپيشفرض"

كارمزدی را كامالً از  ةرسد و رابطدوران انقياد واقعی می پايان قرن نوزده است كه سرمايه رفته رفته به ةدر همين چند ده

مزدی مداوم كار ةمرور كه اين رابط بخشد. بهداری خارج كرده به آن تداوم نهايی میخصلت حادث و اتفاقی بودن ابتدای سرمايه

گردد. تا قبل از آن يعنی در دوران انقياد صوری، نيروی كار با اتكا تنها راه بازتوليد آن تبديل می آن با سرمايه به بطة، راشودمی

شد. معيشت كارگران مثالً از طريق محصوالت توليد شده خارج از مدار سرمايه داری بازتوليد میهای ماقبل سرمايهشيوه به

شاگردی دوران -استاد ةپرداختند. رابطوری نيز میزمين يا پيشه روی كار بلكه به ،صرفاً كارگر نبودندآمد. كارگران دست میبه

 ةاجار"توليد استوار بود. كار هنوز نهادينه نشده و صحبت  ةداراناول كه در محيط روستا غرق بود، كامالً بر قوانين غيرسرمايه

نام بيكاری وجود نداشت.  گشتند و اصالً چيزی بهروستا و زمين خود باز می بهمطرح بود. در مواقع بيكاری، كارگران  "خدمات

يعنی هيچ تفاوتی ميان كارگری كه كارگاهش برای مدتی به او نياز ندارد و يك ولگرد يا يك سالمند يا يك دزد وجود نداشت. 

عام كه هيچ ويژگی خاصی نداشت. در  ةكردند و ديگران، يعنی يك تودمعين در كارگاهی كار می ةكسانی بودند كه در يك لحظ

در مارسِی  ۱۸۹۲كارگران در  ةگردد. اولين انجمن حمايت و كمك ويژباز می ۱۸۹۶به بيكاران در آمار رسمی  ةفرانسه، تولد مقول

                                                            

 ۲۲۶ماركس، انتشارات آنتروپوس، جلد اول ص ، مبانی نقد اقتصاد سياسی 27

 .۲۳ص  ۲همانجا، ج  28
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 ها دقيقاً ايجاد تمايز ميان ولگرد و بيكار است. كاری بهسد. هدف آنرچهل می ها بهاست؛ در فاصله سه سال، شمار اين انجمن

كارگر است. اين توضيحات برای آن است كه  ةتحول اين موضوع نداريم كه خود يكی از مهمترين مضامين تحليل جنبش طبق

های توليد و بازتوليد چنگ نيانداخته يك كليت بر تمام حوزه مثابهه داری بسرمايه ةانقياد صوری هنوز جامع ةنشان دهيم در دور

بند. تا اين زمان كارگران هيچ حقوقی نداشتند و بنابه يابود؛ پس در دوران انقياد واقعی است كه كارگران يك هستی قانونی می

فقط برای  گويد كه كارگراست می "خدمت ةقرارداد اجار "آن كه مربوط به ۱۷۱۰ ةشد. مادها رفتار میبا آن ۱۸۰۴حقوق مدنی 

ارباب،  ةگفت"ر صورت اختالف بر سر اجرت، آمده كه د ۱۷۸۱. در ماده "اجاره دهد"تواند خود را مدت معينی در مقابل اُجرت می

های طبقاتی كشمكشكوشد بهداری میكند و از اين زمان سرمايه. اما رفته رفته، مناسبات كارمزدی تجسم پيدا می"مالك است

 ۲۵آن راكنترل كند. نهادی كردن مبارزات اجتماعی بهترين روش برای كنترل و مهار كردن آن است. در شكل بورژوايی داده 

كارگر  ةطبق ها. برای اولين بار، قانونْقانون سنديكا ۱۸۸۴مارس  ۲۱شود و در ها تصويب میقانون مربوط به ائتالف ۱۸۶۴اوت 

شود. از اين های اجتماعی آن تعريف میو تعين "زحمتكش جمعی" 29شناسد.رسميت میه ب "زحمتكش جمعی"ه مثاب بهرا 

)كارت( كارگری  ةرسد: لغو برگتصويب میگيرد و يكسری قوانين بهخود میپس موجوديت جمعی كارگران موجوديت قانونی به

ار فرزندان كمتر از ممنوعيت ك ۱۸۹۲كرد. در داخلی داشت و رفت و آمد كارگران را محدود می ةكه حكم يك گذرنام ۱۸۹۰در 

مفهوم ( ۱۸۹۸سوانح كار ) سيزده سال، آموزش الئيك، اجباری و رايگان. ممنوعيت كار شبانه برای زنان. قوانين مربوط به

های كار؛ الغای جريمه ۱۹۳۲هشت ساعت كار در روز،  ۱۹۱۹ده ساعت كار در روز،  ۱۹۰۰كند. كارفرما را مطرح می "مسئوليت"

رسميت شناخته  از طريق اين قوانين چيزی به گردد.، هر افت و خيزی در مبارزه بالفاصله در قانون منعكس میدر كل اين دوران

ضرب قوانين فردی حقوق توان آن را به افتاده است كه ديگر نمیاجتماعی است و آنچنان عظيم و جا شود كه يك واقعيتمی

خريد و فروش كار  بعد، فرايند از اين به 30است.مزدوری وضعيتی دائمی مدنی الپوشانی كرد. اين واقعيت اجتماعی، يعنی كار

كارگران است. نتايج  بر مسئوليت اجتماع نسبت بهای اجتماعی مبنیبلكه رسماً رابطه ،فردی دو نفر در بازار نيست ةديگر رابط

كارگر  ةاجتماعی و سياسی نيز طبق ةدر زمين مان نيست. از اين پس،قانون در اينجا موضوع بحث ةكارگر در عرص ةاين نفوذ طبق

                                                            

تصويب رسيد  اين قانون پس از مبارزات درازمدت كارگران، همراه با اعتصاب و دست آخر با خونريزی در صف زحمتكشان در دوكازويل، به 29

خصوص های صرفاً اقتصادی و بهخواست كارگر محسوب شد. اما هدف اين قانون محدود كردن مبازات كارگری به ةو پيروزی بزرگی برای طبق

ها موضوع ]فعاليت[ سنديكا»گويد: وضوح میه ها بسنديكاها و احزاب شورشی نروند. ماده سوم قانون مربوط به سمت گروه برای آن بود كه به

كند: ژاك لوگوف كه اين سند برگرفته از اثری از اوست اضافه می. «منافع اقتصادی، صنعتی، تجاری و زراعی استانحصاراً مطالعه و دفاع از 

از سكوت طاعون سياسی مبتال نشوند. از كتاب  های حرفه است كه بههدف از اين ماده قانونی برقرار كردن يك كمربند حفاظتی حول آدم
 .۶۹-۶۸انتشارات ديجيتال ص ،۱۸۹۵-۱۸۳۰تا سخن: حق كار، جامعه، دولت، 

كارگران و  ةروزمر ةبرای مبارز مهمی نهايتكارفرما در روند كار، نتايج بی و مسئوليت "كارگر جمعی"رسميت شناخته شدن ه اين ب 30

مضمون  گرفته تا بيكاریْ ای از حقوق و دستمزد كارگرانداری معاصر دارد. از اين پس بسياری از مفاهيم پايهسرمايه طور تحليل عمومیهمين

 گردد.می ۱۹۷۰یهام و پايان اجماع كينزی در سالتاچريسم و ريگانيس كند و خود اين تغييرات مبنای بازسازی ضدانقالبیعوض می
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كار كارگر كه به ةرگرىِ طبقهای كار و ديگر تشكالت كاها، احزاب، بورسگردد. با آزاد شدن و تشويق سنديكاوارد گود می

در سطح كارگر  ةكند. حضور طبق، رفته رفته نقش اجتماعی هرچه بيشتری كسب می۱۹۱۰يافته قراردادی و قانون كار هم دست

كنند و ها و مبارزات او را وارد چارچوب حقوقی میها و تنشهای وساطت اجتماعی كشمكششود و ارگاناجتماعی پذيرفته می

 شود.( تشكيل میCGTكار ) كنفدراسيون عمومی ۱۹۰۵در 

دهند ها كارگران نشان میعطف ديگری در تاريخ جنبش كارگری است. با اعتصاب و اشغال كارخانه ةنقط ۱۹۳۶مبارزات سال 

د ها هستننمايندگان آن كه در آلمان يا در روسيه اين كارگران يااند و دعوی مديريت آن را دارند. مگر نه آنكه يك ستون جامعه

شود: پانزده روز تعطيل های مهم برآورده میرسد و يك رشته خواستپيروزی می آنان به ةچرخانند؟ مبارزكه جامعه را می

مرخصی با حقوق در سال، چهل ساعت كار در هفته، انتخاب نمايندگان كارگران، اضافه حقوق، ممنوعيت تبعيض سنديكايی؛ در 

از جنگ، در مقابل يك بورژوازی گردد، اما بالفاصله پس پايمال می زمان اشغال فرانسه و دولت ويشی خيلی از اين دستاوردها

 دستاوردهای قبلی به ةتازد: برقراری همكارگر می ةضعيف و هراسان كه محتاج صلح اجتماعی برای بازسازی خويش است، طبق

در  های هفتاد،ها. از اين موقع تا سالاقتدار كارفرماست زير بال و پر سنديكا ةهای كارخانه كه هدف آن اعادعالوه ايجاد كميته

سال با شكوه، دوران  ۳۰سنديكا روبروييم و دستاوردهايی كه دارد. اين دوران معروف به-كارفرما ةواقع با يك مديريت دوجانب

های اجتماعی، بهداشت و ايمنی كار، ماهيانه شدن دستمزدها و سپس برقراری حداقل حقوق، هفته هاست: بيمهآقايی سنديكا

شود و تا های غنی زياد میرونق، سطح رفاه كارگران در كشور ةم،... مجموعاً در اين دورسوم مرخصی با حقوق، هفته چهار

داری تبديل شده و ستون ديگر سرمايه كارگر به ةدورانی است كه طبق ۱۹۷۰تا  ۱۸۷۰كشد؛ يعنی از طول می ۱۹۷۰های سال

 ۱۹۷۲در فرانسه و  ۱۹۶۸كند... تا پس از شكست میهمراه تحوالت در سازمان كار، هر روز در اين مبارزه حقوق بيشتری كسب 

گردد و اين دوران قدرقدرتی بورژوايی آغاز میتاچر و ريگان... كه بازسازی ضدانقالبی  ةاليا و سپس معدنچيان انگليس، دوردر ايت

آورد و سير قهقرايی آغاز صدا درمی های هفتاد ناقوس اين دوران طاليی را بهگذارد. بحران سالكارگر رو به افول می ةطبق

ثباتی كار و قيمه قيمه كردن آن به اسم های عظيم برای حفظ سود. سرشكن كردن بحران بر كارگران، بیگردد. موج اخراجمی

 شناسيم. است كه هنوز ادامه دارد و خوب می ها مفاهيمیانعطاف در توليد... اين

اين طرح كلی برای آن بود كه نشان دهيم چطور در اين دوران صد ساله، بورژوازی نه فقط اقشار و طبقات زميندار و اقشار 

 ةن برهكارگر نيز درست در همي ةكند، بلكه طبقهای اجتماعی و سيستم مبتنی برنمايندگی میسرمايه را وارد سيستم وساطت

و ادغام های وساطت و نمايندگی جذب بسياری از روشنفكران در ارگان ،ترتيب شود. به ايندار میدار و نمايندهتاريخی واسطه

 گرديدند.
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 وضعيت اجتماعی و سياسی در پايان قرن نوزدهم

ها باعث جا افتادن جمهوری پارلمانی سياسی با تغييراتی روبرو هستيم كه همين نهادی شدن مناسبات و كشمكش ةدر عرص

داری با انگلستان كه قدرت سرمايه كردنحوی استبدادی حكومت می ، لويی بناپارت كه ده سالی پس از كودتا به۱۸۶۰گردد؛ از می

كند حمايت بورژوازی ليبرال منعقد كرده و در مقابل نارضايتی بورژوازی ملی تالش میآزاد  ةپيمان مبادل ،آن دوران است ةبالند

های كمك، صندوق ةشود. اجازرسميت می حق اعتصاب به ۱۸۶۴طور كه اشاره كرديم، در را كسب كند. همانو اقشار مردمی 

دولت انتقاد كند، بودجه تصويب  تواند بهمی ۱۸۶۹از كه جايی يابد تاشود. حقوق پارلمانی افزايش میهمياری و تعاونی داده می

 رويم. شرايط آنچنان مهياست كه يكسمت يك رژيم پارلمانی می كند يا حتی قوانين جديد پيشنهاد نمايد. يعنی رفته رفته به

شده و از خود  هالی پاريس كه در جنگ مسلحگردد. ادوباره جمهوری برقرار می ۱۸۷۰سال بعد، بالفاصله پس از جنگ در 

ها، آوری سالحير )رئيس دولت و حكومت در جمهوری سوم( در برابر دستور جمعدستور آدولف تیها نشان داده بودند، به قهرمانی

خون كشيده شدن آن  رغم بههای كمون علیروز بشريت سر به آسمان سود و خواست ۷۰شوند. در طوفان كمون، تسليم نمی

است. پس از كمون، جمهوری سوم قوانينی تصويب كرد كه حكم قانون اساسی را دارا هستند. درگيری درفش تابناك آينده 

رو و غيره. از اين هان ميانهخواهان، جمهوریخواهان، جمهوریطلبان، مشروطه خواسياسی پارلمانی در اوج است، ميان سلطنت

های اجتماعی را فراهم های شركت روشنفكران در وساطتزمينه خصوصگيرد كه بهگيرودار قوانين دموكراتيك نوينی شكل می

. ۱۸۸۴روسو در -ها با قانون والدكگردد. حق عضويت در سنديكاتصويب می ۱۸۸۱آورد. آزادی تجمع و آزادی مطبوعات در می

و مهمتر از همه قانون مربوط  ۱۸۸۱-۱۸۸۲در سال  31قانون ژول فِری قانون ايجاد مدارس مجانی، الئيك و اجباری، معروف به

های ها مبارزه شديدی بين گروهگيری احزاب سياسی گشت. در اين سالكه موجب ايجاد و شكل ۱۹۰۱ها در تشكيل انجمنبه

 32هاالييك شدن جامعه شدت بخشيد. كومبيست به ۱۹۰۲قدرت رسيدن حزب راديكال در مختلف سياسی جريان دارد و به 

، جدايی كليسا از دولت را. اين شرايط ۱۹۰۵دست آوردند و در را بههای مذهبی ممنوعيت تدريس گروه ۱۹۰۴توانستند در 

 شوند.های طبقاتی و اجتماعی میكشمكش ةكند كه آينای شدن برخی از روشنفكران را فراهم میحرفه

 

 

 

                                                            

ردن جتماعی، خارج كهای ازادیآه هدف مهم داشت: وسعت بخشيدن به گردد كه سژول فری بر می ةدور بسياری از اين قوانين مهم به 31

 .ی بر رشد استعماری فرانسه بعد از شكست از آلمان با اتكاكليسا، احيا ةمدارس از سيطر

 ۱۹۰۵در اميل كومب، رئيس دولت  32
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 تاريخ مطبوعاتنگاهی گذرا به

 نگاری مورد بررسی قرار نداد؟روشنفكران حرف زد و رابطه آن را با مطبوعات و روزنامه مسألهتوان امروز از آيا می

مزمان در انگلستان، هدر اينجا مجال پرداختن به افت و خيز تاريخ مطبوعات را نداريم؛ فقط گفته باشيم كه تولد آن تقريباً 

معنی مدرن كلمه است و گازت آيد كه ظاهراً اولين روزنامه به بيرون می ۱۶۲۲فرانسه و هلند )اخبار هفتگی در انگليس در 

شد، اين را هايی چاپ میاست. تا قبل از آن البته نوشته و مضمون آن عمدتاً مشاجرات مذهبی( ۱۶۳۱فرانسوی در اول آوريل 

های مخفی و ممنوع، ها، اعالميهمرور بيانيه های كوچكتر، و بههای بزرگ و سنگين، بعد كتابابگوتنبرگ مديونيم. اول كتبه 

چرخيد. هرچه كوچكتر، هرچه سريعتر. اين دست می شد و دست بهدار و هجو... كه روی اوراق چاپ میهای كنايهطنزيات، شعر

شود رفت؟ هم دورتر می ها و... آيا از اينتريوو امروز تها وبالگ يعتر شدن با اينترنت ادامه دارد:تر شدن و سرسير هرچه كوتاه

ز طور كه گفتيم از قرن هفده آغاز شد و تابع نظام سياسی بود. مثالً در فرانسه روزنامه گازت پس اباری، تاريخ مطبوعات همان

نگاری جدی و مرتب مرجع محسوب پسرش رسيد و تا زمان انقالب كبير و سقوط سلطنت چاپ شد و در روزنامهرنودو به 

و رژيم پارلمانی  "۱۶۸۸ انقالب شكوهمند"خاطر جرات سياسی مطلقاً در آن حضور نداشت. در انگلستان بهاما مشا ،گشتمی

 وجود داشت، اما آن هم تابع منافع سياسی بود.آزادی نسبی 

ای ايجاد شد. باری، تاريخ مطبوعات هم وجود آمدن يك مطبوعات تودهروزنامه شد و شرايط به ةتبليغات وارد عرص ۱۸۳۰از 

دهد. دوران طاليی مطبوعات درست مقارن است با جمهوری سوم دست میبه روشنفكران ری در بررسیما عنصر مهم ديگبه 

يجاد شده اكه در فضای آزادی كه در جمهوری  در اين دوره شاهد شكوفايی مطبوعات هستيم. ۱۹۳۹تا ۱۸۷۰يعنی مشخصاً از 

گردد، همراه با تمام شغلی كامل تبديل می ها بهزدن برای روزنامهنگاری و قلم، روزنامه۱۸۶۸و قانون آزادی مطبوعات سال 

 ها.روزنامهدستگاه اداری و فنی مربوط به

گردند و مطبوعات صنعتی مرور وارد آن می های بزرگ بهمايهكند. سراندازی میمطبوعات دستدر اين دوره است كه بازار به 

كاال تبديل گيرند و اخبار و نظريات و عقايد هم بههای بزرگ مالی و صنعتی مطبوعات را هم در اختيار میشود. گروهدرست می

 ار قوای سه گانه(.برند )يعنی در كننام می "چهارم ةقو"عنوان  شود. از همين دوره است كه از مطبوعات بهمی

در فرانسه )و عمدتاً در پاريس(  ۱۹۰۰شوند. در دنيای مطبوعات يكی از طرقی است كه روشنفكران در دستگاه ادغام می

مردان سياسی هم  ورز بودند كه با رشد پارلمانتاريسم بهكه بسياری از آنان نويسنده يا فرهنگ 33نگار وجود داردروزنامه ۶۰۰۰

گردد و با اضافه شدن راديو و تلويزيون و سپس با خصوصی های هفتاد تسريع میاين روند پس از سال ةآيندشوند. تبديل می

                                                            

Jean-. ۷۹ص ۲۰۰۵چاپ دوم ، ۱۹۹۸ير ريو، ژان فرانسوا سيرينِلی. انتشارات سُوی، در سری پوئن. چاپ اول ژان پی ها.زمانة تودهكتاب  33

Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli Le temps des masses, Seuil, 2005, p. 79 
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گيرند. در همين فرانسه، چهار گروه بزرگ اقتصادی متعلق به چهار فرد، اكثريت ای كالن شكل میهای رسانهها گروهشدن آن

كه به  وارثان خصوص با كتابچند اثر بورديو مديونيم )به نقد اين روند را به؛ ما 34ها را در اختيار دارندق رسانهقريب به اتفا

و الن های ژاك بوورِس دريدا، سرژ حليمی نوشته طور بهپردازد( و همينشناسانه و طبقاتی سيستم آموزشی میهای جامعهزمينه

های اينترنتی انتقادی وجود آمدن سايتكشاند. امروز با بهيكا میهای آمرمطبوعات و رسانهآكاردو... چامسكی اين فرآيند نقد را به 

های جديد شود اين انتقاد تداوم يابد؛ اما اين رسانهكوشش می (arrêt sur image) ، mediapart،bakshish ،Rue 89مثل 

مختلف، حاكميت تالش دارد كنترلِ خود را های بهانه های كنترل حاكميت دوام خواهند آورد و بههم تا مدتی در مقابل دستگاه

 "جهانی شدن"، با فرايند ۱۹۹۰های شود و دست آخر از سالچه وسيعتر می ؛ اين حاكميت سرمايه هر35ل كندبر آنان نيز اعما

های اطالعاتی حاكميت بالمنازع دارند. ای جهانی روبرو هستيم كه امروزه بر اينترنت و همه ابزارهای كارتلی رسانهديگر با غول

و ارض  ةوسعت كرهای اقتصادی جهانی به های از گرومِن بعد، قدرت واقعی را دسته»نويسد: ايگنياسيو رامونه در اينباره می

ها اربابان جديد هاست. آنها و دولتمالت جهان گاه بيشتر ازحكومتشان در تجارت و معادست دارند كه وزنه مؤسسات فراگير به

المللی پول، بانك های تثليث بزرگ فراگير يعنی صندوق بينشوند... و سياستاند كه هرسال در داوُس دور هم جمع میجهان

 ةكننده در عرصاقتصادی است كه شاهد مسخی تعيين-كنند. در اين چارچوب جغرارا طراحی می جهانی و سازمان جهانی تجارت

 «شان.های انبوه بوديم، آن هم در بطن ساخت صنعتیرسانه

های تلويزيونی، انترنت( هرچه بيشتر با يكديگر در هيأتی های راديو، مطبوعات، شبكههای گروهی بزرگ )ايستگاهرسانه»

م، وارنر، جنرال آسا همچون نيوزكورپس، دياكوسازند. مؤسساتی غولای با رسالت جهانی میهای رسانهپيوندند و گروهمیپرشاخه 

انگيز و نوين تكنولوژيك امكانات جديد گسترش بازهم بيشتری دارند. انقالب ديجيتال با تغييرات حيرت 36فت...االكتريك، ميكروس

كرد، از ميان برد و امكان ظهور و رشد اينترنت اطات يعنی صدا، نوشته و تصوير را از هم جدا میهايی كه سه شكلِ سنتیِ ارتبمرز

ديگر  ،در نتيجه .[...] كنند كه خوشايندشان باشد های ديگر طوری رفتارقدرت مجبوراند با [...]ها گروهاين  .[...] را فراهم كرد

 37«خواهند حتی نوعی ضد قدرت باشند.ها ديگر نمیآن .[...] بودن نيست "قدرت چهارم"هدفشان 

 

                                                            

34Lagardère, M. Bouygues, M. Dassault, M. Bolloré - 

صرانه تروريسم و پدوفيلی از چند سال پيش برقرار كرد و قانون معروف آدوپی كه ممبارزه با  ةبهاناز جمله قوانينی كه دولت فرانسه به  35

 تصويب رساند. نتيجه اين قوانين ايجاد ابزار كنترل روی اينترنت است.دفاع از حقوق هنرمندان به  ةبهان تالش دارد به

36nited UBertelsmann, -comme News Corps, Viacom, AOL Time Warner, General Electric, Microsoft,  

Global Com, Disney, Telefónica, RTL Group, France Télécom, etc., 
 .۲۰۰۳اينياتسيو رامونه، لوموند ديپلوماتيك، اكتبر  ،قوة چهارم 37
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 "روشنفكران"تولد 

 ةو تشريح بستر تاريخی ظهور پديد مسألهـمؤمنی حول اين احمد و شعاعيانحال پس از نقد دو ديدگاه اصلیِ آل

قرن سيزده احمد اشاره كرده بود به طور كه آلالتين كلمه همان ةپردازيم؛ ريشطور مشخص میتولد اين واژه به، به "روشنفكران"

 نوع خاصی از فهميدن، به اما يقيناً در همان زمان هم اشاره داشته است به. 38ها در اروپا به ايجاد دانشگاهگردد و ظاهراًباز می

)تدوين،  conceptionكنسِپسيون ظرفيت شناختن كه با فهميدن عموم تمايز داشته است. دكارت هم از انتلكسيون نزديك به

قلم ها استفاده شده است و به ربا ۱۷۷۲-۱۷۵۱مفهوم، درك( استفاده كرده است و صفت روشنفكری در آنسيكلوپدی ديدورو 

)موصوف( و جمع دستوری  شكل مدرن اسمی هم جاری شده است. اما به "های روشنفكریكار"تركيب صفتی ۱۸۴۹هوگو در 

معروف  ةو مقال 39ماجرای دريفوسدوم قرن نوزده مربوط است؛ معروف است كه اين واژه به  ةنيم به "روشنفكران"عنوان  آن به

سردبيری ژرژ كلمانسو چاپ شد. بالفاصله در روزنامه اورور )پگاه( به  ۱۸۹۸ژانويه  ۲۸گردد كه در بازمی «كنمن متهم میم»زوال 

نفع دريفوس  ها، وكال و... بهبيمارستانهای انترن دانشگاهيان، نويسندگان، پزشكان، هايی بين دانشمندان،پس از آن طومار

ها لوی، مارسل ی كسانی مثل زوال، آناتول فرانس، دانيلكه اولين ليست معترضين را با امضا «زمان»چرخيد؛ از جمله روزنامه می

 های ديگر: كلود مونه، ژول رونار، تئودور مونو، اميل دوركِيم...پروست، لوسين هِر، ژرژ سورل چاپ كرد و فردای آن روز امضا

ناسيوناليست، فردينان برونوتيِر و موريس بارس،  ةبرجست ةو نويسندآميز توسط دمنفی و طعنه مفهومی روشنفكر به ةواژ

چرخانند بين دست میاين طوماری كه دست به»نويسد: است، می «دو جهان» ةمورد استفاده قرار گرفت. برونتير كه مدير نشري

ها و هايی كه در آزمايشگاهاشرافی، آدماند برای ناميدن كاستی روشنفكران، نفس آنكه اخيراً اين لغت روشنفكران را اختراع كرده

خواهد ترين انحرافات عصر ماست. منظورم اين دعوی است كه میمسخره ةكنند، همين امر افشاكنندها زندگی میكتابخانه

خوار های روشنفكری را كه البته شناسان را در رديف ابرمرد باال برد. برای من ظرفيتنويسندگان، دانشمندان، اساتيد، كتاب

                                                            

 ,e, Le SeuilLes intellectuels au Moyen AgJacques Le Goff ,روشنفكران در قرون وسطیرك. كتاب ژاك لوگوف:  38

1957 
نام كاپيتان آلفرد دريفوس  هالمللی تبديل شد. بفرانسه و حتی بينای سياسی در قضيه حقوقی كه به -ماجرای دريفوس: ماجرايی نظامی 39

نفع آلمان از ارتش  جرم جاسوسی بهبه توسط يك دادگاه نظامی  ۱۸۹۴تبار كه در سال آلزاس و يهودی ة( ارتشی اهل منطق۱۸۵۹-۱۹۳۵)

و جاسوس واقعی محتماًل  شده او را محكوم كردهدارك جعلشد كه دادگاه بر اساس م شيطان تبعيد شد. دو سال بعد ثابت ةجزيراخراج و به 

كند. هازی را تبرئه میاستردادگاه نظامی ست. با وجود اين پس از يك محاكمه قالبی ( بوده ا۱۹۲۳-۱۸۴۷هازی )نام استر افسر ديگری به

تازد. معروف مقامات ارتش میشدت به  در اين مقاله بهرساند. او چاپ می مشهور خود را به ةزوال مقال ۱۸۹۸ژانويه  ۲۸كه در  در اينجاست

شكايت ارتش دادگاهی شده و شود. زوال به اش پخش میسردبيری كلمانسو، ده بار بيش از فروش عادی روزنامه پگاه به ةاست كه اين شمار

چه  كند. هرگيرد و در دنيا انعكاس پيدا میخود می سياسی به ةسازد. ماجرا كامالً جنبتر میزدهگردد و اين باز مردم را هيجانمحكوم می

آيد. بسياری لرزه درمی های جمهوری در فرانسه بهمه نيستند. پايههان تجديد محاكشود كه ارتش، كليسا و مجامع ضد يهود خواآشكارتر می

 ۱۸۹۹كنند. در رانس، ژورس، پرست و... از دريفوس دفاع میفل ها جزو طرفداران دريفوس هستند. آناتواز دانشمندان و وكال و تحصيلكرده

در سال  شود، اما فقطسال او عفو می گردد. همانشود كه طی آن دوباره دريفوس محكوم میدر شهر رِن تشكيل می دوباره دادگاهی نظامی

 گردد.حيثيت می ةاز او اعاد ۱۹۰۶
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عملی  ةدارند. برای من، در نظم اجتماعی ارزش صالبت اراده، قدرت خصايل، ثبات قضاوت و تجربشمارم ارزشی صرفاً نسبی نمی

تر دهم در اينكه فالن زارع يا كاسب را بسيار باالترديدی راه نمیخود  تر قرار دارد. بدين نحو من بهمراتب رفيع در جايگاهی به

 40.«خواهم نام ببرم، قرار دهمدان كه نمیشناس يا رياضیيا فالن زيستاز فالن عالم 

نويسد ای میمقاله« روزنامه»در نشريه  ۱۸۹۸ترين نويسندگان آن زمان بود، در اول فوريه موريس بارس هم كه يكی از مطرح

 ايد. صدها شخصيت بهكند ديدهچاپ می (پگاه) "اورور"شايد شما هم اين ليست را كه هر روز »: «تراض روشنفكراناع»نام به

پيدا كرده است! اسمش را كنند. راستی كه كلمانسو چه لغت مناسبی كاپيتان سابق دريفوس ابراز عالقه می روالی غيرمستقيم به

كند نابود میروشنفكر نيست. يك نيمه فرهنگ كه غريزه را -!... هيچ چيز بدتر از اين باند نيمه"اعتراض روشنفكران"گذاريم می

انديشند. اين الناس نمیكنند كه مثل عوامجای آن بگذارد. تمام اين اشرافيتِ تفكر مصرانه تأييد می كه وجدانی بهبدون آن

توانند تا سطح كنند. و نمیخودی همخو حس نمیهصورت خودبشان بهها ديگر خود را با جمع طبيعیپيداست. آنخوبی به

ای كه از فكر كردن مثل كند، ارتقا يابند. مفلوكان واماندهلقول میانحوی فكرشده متفق ان را با توده بهای كه آنبينیروشن

 41«ها را تأييد كنند.اند و آرزو دارند دو دانشمند اسكانديناوی آنفرانسويان عادی خجول

 شود. اگر زوال و كلمانسو و ديگران آن رایدوگانه و متضاد وارد زبان م واژه خود با مفهومی بينيم كه اينجا میدر همين

مفهوم عكس  را وارونه كرده به "ايمها ماندهشرفما بی"همان روش اخوان ثالث است كه عبارت  كنند، ظاهراً اين بهتصاحب می

س هدف گيرد. طرفداران دريفوترتيب موجی ضد روشنفكری حول ماجرای دريفوس شكل می كند. به ايناز آن استفاده می

های روشنگری، از كانتيسم و تجريد، از دموكراسی، ها نفرتشان را از هرگونه تعقل، از ريشهها قرار گرفتند. آنحمالت ضد دريفوسی

 طرز وحشتناكی نشان دادند.از خارجيان، از يهوديان... به

تالش ايجاد يك قشر زبدگان است، پس  ای كه دركه جامعه»خواند می "های الزامیتُفاله"ها را تا جايی كه بارِس آن

 مفهومیهمين صورت اسمی، اما به  كرديم كه اين واژه را به متن ديگری دست پيدا حتی قبل از ماجرای دريفوس به «اندازد.می

تأمالت  ای از آدولف رِته، آنارشيست قرن نوزدهم، و يقيناً قبل از اثر ديگری به اسممورد استفاده قرارداده است. در نوشته دوگانهْ

گشت كند. او در اين واژه استفاده میهر دو مفهوم، هم مثبت و هم تحقيركننده از  نوشته شده، رته به ۱۸۹۶كه در آنارشيستی 

ها نيست. در گذشته چیهای اين كاست بورژوايی يعنی ادبياتتر از مُعلّق زدنهيچ چيز عجيب»نويسد: میهای براندازنده و گذار

ستودند شد، بسياری از جوانان اهل ادبيات مشتاقانه آنارشيسم را میمی خود گرفتن مطلوب ارزيابی كه قيافه و رفتار شورشی به

 اعالم كردنِ چنين عقايدِ انفجاریْ ور و هيجان فروكش كرده. ديگر آشكارا طلبيدند. از چندی پيش... اين شو انقالب را می

                                                            

 ۲۹، انتشارات سُوی، ص ۷۱۹۹قرن روشنفكران نقل از كتاب ميشل وينُك   40

 نقل شده در قرن روشنفكران، ياد شده – ۱۷۰، جلد اول، ص ۱۹۲۵، چاپ پلون، های ناسيوناليسمها و دكترينموريس بارس صحنه 41
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تر بودند به اشاره و همه زرنگها كه از شد. پس حد اعالیِ احتياط جايگزين اين مد شورشی بودن شد. آنغيرسياسی تلقی می

واند هيچ ائتالفی را با مطالبات زمخت يك تاشرافيتِ تفكر نمی"... كه "كنيمروی میديگر داريم زياده"فهماندند كه رمز می

های روشنفكران آ "دگی كنند.روشنفكران بايد ارج خود را دانسته و در دنيای واالی هنر زن"... كه "پرولتاريای احمق بپذيرد

های وقيح بسيار نظمیها از اين بیروزی كه انقالب واقعاً سر رسد چه خواهيد كرد؟ بزدالن گفتند كه حس انسانيت آن ت!بدبخ

رُخ  های فقرا وَقعی ننهند. كسانی هم بودند كه با بهنالهها خود را كنار كشيدند و سوگند خوردند كه ديگر به برد. آنرنج می

 42«دند كه ديگر مطلقاً تكان نخورند.ای پيدا كربهانه های گذشته خودكشيدن فعاليت

بار در پايان قرن نوزدهم برای و جمع برای اولينشكل اسمی مفهوم مدرن و مثبت و بهبينيم كه واژه روشنفكران بهپس می

ای جمعی روبرو هستيم و نه با ها و نويسندگان جاری شد. بايد تذكر داد كه با پديدهناميدن گروهی از دانشگاهيان و تحصيلكرده

 ةزن و ژورناليست آمده است. ما از اين برهقلم ۲۳۰استاد و دبير و  ۲۶۱طرفداران دريفوس نام  افرادی تك افتاده. در طومار

 است.جمعی  شنفكرانست، مفهوم روا قدر كه مفهوم نابغه فردیزنيم چون همانروشنفكران حرف می تاريخی از مفهوم

طور كه ديديم، ای جديد بوجود آمد. همانای بود كه يك مفهوم جديد ناظر بر پديدهبر چنين ضرورت تاريخی ،در يك كالم

ها روبرو هستيم و اطالق اين ز آدمايعنی با گروهی يا قشری  "اشرافيت"و از  "باند"زند و بارس از حرف می "كاست"بروتنير از 

طور كه در اصل مانفهميم كه درست ه. پس میزدهم اروپا يك ناهمزمانی صرف استها يا افرادی قبل از قرن نوشخصيت واژه به

 "انتخاب"ای ترجمه هم همين اتفاق افتاد و دقيقاً واژه عبير نوينی برای آن قرارداده شد. درتهای موجود اكتفا نشد، بلكه واژه به

 در واقع ناظر به كه "روشنفكران"لی بايد هم با تعريف عمومیك جديد را شامل گردد؛ پس در اينجا به شد كه تمام افق مفهومی

 شود كه با توليدات سمبوليك جامعه سر و كار دارند و اين ماجرا بهنقش و عملكرد روشنفكری است )و شامل همه كسانی می

 "روشنفكران"اشاره دارد.  "ریروشنگ"منورالفكر انقالب فرانسه و رد و هم با تعريفی كه به گردد( مرزبندی كعهد عتيق باز می

همين خاطر  كسانی هستند كه مشخصاً در يك شرايط تاريخی خاص پديد آمده و به "روشنفكران"مدرن و مورد نظر در بحث 

 سياست و گفتمان سياسی است. ةها با عرصآن ةشان رابطويژه ةمشخص

كنند نه فقط دخالت در كه از اين كلمه استفاده میانیدار است يعنی برای تمام كساين رابطه هم در آغاز تولد واژه، جهت

سياست و مباحث اجتماعی شرط است، بلكه بايد مترقی و خالف نظم موجود هم باشند. معياری كه يكی دو دهه بعد با ساختاری 

كند. اما ا پيدا میای و ايستاسطوره ةتعريف سارتری كلمه كه جنب ةشود. اين است ريششدن و ادغام آنان، از تعريف خارج می

 گرددو رشد آن بود دچار تغيير میای كه موجب تولد زيرا مناسبات اجتماعی و شرايط تاريخی ،شودهمين جا ختم نمی ماجرا به

افتد نمی"جا"ای دهد؛ بايد فهميد كه زبان چيزی است زنده، پويا و همواره در تغيير. هيچ واژهو زبان محتوای واژه را تغيير می

                                                            

 پيوست تأمالت آنارشيستی، متن اينترنتی. به ،آدولف رِتِه های براندازنده.گشت و گذار 42
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های يكسان در زمان دارند اما از ويتگنشتاين )سال بالنسبه ها مفهومیمگر برمبنای ضرورتی واقعی. درست است كه برخی واژه

توان سختی می هاست و به اين مفهوم بهآن "های خانوادگیشباهت"ها همگی تابع دانيم كه تعريف آنبه اين طرف می( ۱۹۳۰

های گويای آن در جريان د. وانگهی بعضی مفاهيم سياسی و مقوالت اجتماعی و درنتيجه واژهها را در يك معنی محصور كرآن

 چند"اجتماعی بدل شوند. اين  ةيك داو مبارز توانند خود، بهمیمفهومی  كنند و بههای اجتماعی بار و معنا عوض میكشمكش

نحوی منفی  رو آن را بههيچ گيرد. اما نبايد بهكلمات را می برخی ةپاچ (polysémie) "میسِپلی"قول فرنگيان  معنايی يا به

دهد كه خود را از چنگ يك حوزه خالص كرده فرصت را برای ها امكان میای بودن بعضی مفاهيم به آنكرد. چند حوزهارزيابی

عاريت گرفته  های بهآن واژه فلسفه است كه سراسر ةديگر از فكر و انديشه بگشايند. بهترين مثالش خود عرص برداشتن گامی

كنون شما عدم يا هستی يا متعالی يا ديالكتيك را به  اند. تاعرش اعلی سوق داده شده شده از زندگی واقعی است كه سپس به

كنند. كشمكش سياسی جامعه را حمل می هايی هم هستند كه در خودْتر، تفكر يا انديشه را؟ واژهايد؟ يا حتی پايينچشم ديده

گروهی كه قرن دوازده يا سيزده، به  بود كه مثالً در بدو پيدايش التينی كلمه در "مدنی ةجامع"تركيب ها ترين آنيكی از رايج

قانون صحبت ای همجامعه شده. سيسرون از آن مترادفلحاظ سياسی سازمانيافته وكسانی كه عضو اين گروه هستند، اطالق می به

 مقرن هيجدهكه مثالً در در حالی ،داندهمان دولت می قرار داده، اساساً آن را "وضعيت طبيعی"در مقابل  هابس آن راكند. می

جايی فقط دولت است، جايی جامعه  :كندتركيب مرتب معنی عوض می. اينشودمیمنظور از آن تجاری  ةمفهوم اقتصادی جامع

 های مفهومیغرض اينكه كلمه روشنفكر هم حوزه ،صرفاً اقتصادی جامعه، جايی صرفاً تجاری. باری ةمنهای دولت، جايی عرص

تعريفی دقيق از آن؛ در عين حال در افت و خيز معنايی  ةای دارد و همين امر موجب اين همه اغتشاش است در ارائچندگانه

مناسبات واقعی اجتماعی. بايد با درك محتوای يك  است برای رسيدن بهخامی  ةكند و ماداين كشمكش را حفظ می ، تاريخْخود

در مناسبات اجتماعی دچار تحول گشته. اين  ایواقعیچه تغيير  رای كشف كرد كه چه چيز و بنابدر هر دوره مشخص ةواژ

 شوند. تغييرات در فسيل زبان حك می

كه در زبان ما  مفهومیروشنفكر به  ةنحو ما با بررسی تحول مفهوم و محتوای واژه، تالش كرديم نشان دهيم كه واژ بدين

رايج شده است مبنی است بر جامد شدن يك تعريف تاريخی كه در اروپای پايان قرن نوزده، بر اساس تغييرات ساختاری 

اقتصاد، و استقرار و تثبيت جمهوری پارلمانی )جمهوری سوم( در  ةه( در عرصداری )جا افتادن انقياد واقعی بر كل جامعسرمايه

دار است و نبايد اين تعريفی تاريخی و تاريخ ،طور بر زمينه دوران طاليی مطبوعات شكل گرفت. در نتيجهسياست، و همين ةعرص

 "های اجتماعیوساطت"شود كه دوران اجتماعی، دوران خاصی را گ-به آن بردی جهانشمول داد؛ تغييرات ساختاری اقتصادی

نياز  ترين اقشار برای پاسخگويی بههای اجتماعی، روشنفكران مسلحه، در تمام عرص"هاوساطت"توان ناميد. در اين می

قدرت  ةعرصشان در یمرورِ ارتقاها ادغام شدند و به داری نضج يافته بودند. آنان به اركان هدايت جامعه نفوذ كرده در آنسرمايه

 نقش پيشرو اجتماعی افول كردند. اين دو كمان ديالكتيكی متضاد، نقشی است كه آنان در اين قرن روشنفكران ايفا كردند. در
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خواهند ماهيت كنند، دقيقاً كسانی هستند كه میای تبديل میاسطوره مفهومی كه امروز، اين تعريف مشخص را بهكسانی

تحول خود ادامه داده و فريب پنهان سازند. چون در دنيای واقعی، روشنفكران به واقعی خود را در پس گفتمانی داستانی و عوام

بلكه در قدرت سياسی و اقتصادی آن  گرديدند،و ادغام داری هرچه بيشتر جذب تنها در سرمايهچه در غرب و چه در شرق نه

داری مَنَيجِريال سهيم هم هستند. اينجا امكان باز كردن نقش روشنفكران در قدرت سياسی در قرن بيستم نيست، اما وجود سرمايه

(Managerial در غرب و سرمايه مربوط به )دغام و داری دولتی بوروكراتيك در شرق نمودهای انكارناپذير اين فرايند امديريت

همين خاطر از افول تاريخی روشنفكران بركت همين تعريف متافيزيكی ممكن گشت. به گيری است و اين امر از جمله بهقدرت

 ةواسط داری هستند. و بهها، رؤسا و مديران مؤسسات سرمايهها، مَنَيجِرها، بوروكراتها امروز تكنوكراتكنيم؛ آنصحبت می

های داری از سالای كه سرمايهو حتی مترقی ندارند؛ پس از بازسازی ضد انقالبیيچ پتانسيل انقالبی روشنفكر بودنشان ديگر ه

ا از ميان برداشته مقياس وسيعی تمايز ميان كار يدی و كار فكری ر های تكنيكی بههفتاد قرن گذشته آغاز كرد، امروز كه پيشرفت

ثباتی مطلق فروبرده است، وشت آتی بسياری از جوانان را در بیداری سرنبيكاری مزمن در سرمايه است، امروز كه

كرد، از ميان رفته است. امروز ديگر جايی برای اين برگزيدگان ترجيحاتی كه روشنفكران را گويا از ديگران متمايز میمهمترين

 رغم اين وابستگی ساختاری بهیها علای كه برگزيده اش هستند، يعنی در دستگاه حاكميت. اگر آنهمگر در همان عرص ،نيست

 ر!كرده است. و چه بهتشان غلبهانههای روشنفكرها بر رجحانآن های مردمیِصف انقالب بپيوندند، بدان معنی است كه انگيزه

های رهبرانی است كه تنها جواز و مدركشان اين و آن زدن نيست، بلكه ناموجه اعالم كردن فتوا ةمنظور در اينجا دست رد بر سين

 بودنشان است. "روشنفكر" برای اين رهبریْ

 

 اما چه بايد كرد؟

ها كه نه كنند، تكليفشان چيست؟ آنهايی كه مثل ما اين وسط هستند با هر اسم و لقبی، و نهيب سياست را حس میآدم

ای؛ شنوند و مدام هم در فكر چارهها را می«ندا آقاسلطان»يی كه صدای هادسته و گروه و... اين فلكزدهمدارند، نه پيرو يك سياست

بند و تجربيات خرد و خميرشده گذشته تكيه زد و فرمان چنين باد و معلومات نيم روی مبارك نياورد و بر شبه توان بهالبته می

 گفت: متأسفانه اگر موفق شديم چی؟؟ رفيقی عزيز میهوقت چ! آنين چه بسا گرفتچنان مباد سرداد. و ا

های يادآورد تمام جوانمردانی را كه اين نقش دلفريب اثيری را در كتابه عقب برگشت خيلی زياد و ب توان بهالبته می

نه از "زدند رفتند و حرفشان را میم روزگار میجنگ مظال اند. اين قهرمانانی كه تنها و سينه سپركرده بهمان بازی كردهجوانی

ها . تنها بودند، اما چه باك كه خدای حق و عدالت با آن"هايی كه درمقابل خود دارندهراسيدند و نه از قدرتنتايج نقد خود می
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بر همگان  هرحال كار به آخرها بعد، بل در دانستند كه اگر نه امروز يا فردا يا سالدانستند، در عمق اعتقاد خود میبود و می

 حقيقت تكيه زده بودند. ةها بر اريككه آن شدروشن می

طور كه اشاره كرديم، درك های گوناگون. اما هماناز جايگاه« روشنفكر»ايم. نواع و اقسام تعريف انواع آن راديده ةمرور هم به

بر و زرنگ كه با تاريخ و زقهرمان است. يعنی نوعی تئوری خيلی ساده و  ای، روشنفكرحاكم رايج، درك متافيزيكی و اسطوره

دارد. اين تحليل كه باب طبع همگان است و همه را خوش های پر دردسر كاری نخشخاش گذاشتن طور مته بهاجتماع و اين

يی هستند كه ا سوادهااست ديگر ب اين تحليل روشنفكران، خوب معلوم كلی و از بيخ حل كرده است. بنابر را به مسألهآيد، می

كنند و خواهی نخواهی هدايت جامعه را هم در دست دارند. از بيخ تاريخ هم مسئول هم هستند و نظريات اجتماعی را تدوين می

تر كه يز طبيعیچفهمند و چه كه حركت تاريخ را میها شَم تيزی دارند طور است. اينطور بوده و تا آخر آن هم همينهمين

ها نام برد. حاال توان از آنجمعی می چهصورت فردی  ايم و چه بهها هم هميشه داشتههدايت جامعه به اينان سپرده شود. از اين

های وسواسی و طور سؤالاند و اينبقهكدام قشر يا ط ةشوند يا نمايندنما میاز كجا خوابها اگر كسی خيلی پاپِی شود كه اين

طور كه در اند و همانها نمايندگان نظری طبقات اجتماعیهيستريك، ممكن است پای ماركس را هم وسط كشيد كه بله، اين

حل  مسألهن چنين، گوييم ارگانيك. ايها را میكند و اينای روشنفكران خود را توليد میماركس گرامشی گفته، هر طبقه ةادام

ملی -راديكالسم ُحضار. يكی تعريف قهرمانی ةدرج شود دو تحليل معتبر بنابهو می ،خوردتريج قبای كسی هم برنمی شود و بهمی

و ديگری كه تعريف  و بر متافيزيك مرد حق عدالتجو )و در غرب جمهوريخواه( استوار است ددهمی رواجاحمد ماجراست كه آل

 توان تعريف ارگانيك ناميد.گذراند و آن را میبقاتی دركی عاميانه از ماركسيسم میط-شناختیشور جامعهاول را از من

ها هم عملكرد دارد. چون آيد، برای ماركسيستهای پارلمانی هم جور در میطور كه گفتيم، اين درك كه با دموكراسیهمان

كند و ما با تعريف ديگری روبرو هستيم. شود، واژه معنی عوض میمی بالفاصله كه در ادبيات ماركسيستی صحبت از روشنفكران

ديگر صحبت حضرات زوال و ژورس و كلمانسو و ژيد و سارتر و كامو و مالرو و حتی گوركی و ديگران نيست، بلكه منظور قشر 

اند مسلح گشتهسوسياليسم علمی  اند و با دانش خود بهروشنفكران است يعنی دانشجويان، فرزندان اقشار متوسط كه تحصيل كرده

و اند تئوری را به درون طبقه برده و با آميزشِ سوسياليسم علمی موظف ،و بنابر تئوری كائوتسكی كه لنين هم آن را پذيرفت

 لةمسأسوی كمونيسم را فراهم آورند. اما در عمل، نقدِ چپ نه حول انقالب سوسياليستی و گذار به ةكارگر، زمين ةجنبشِ طبق

گشت كه در چپ ما انعكاس نيافت  حزب و سازماندهی پيش رفت و موجب تحوالت تئوريك مهمی مسألةروشنفكران بلكه حول 

تر از همه آن دو درك بزرگ كه گفتيم مانديم و جالب ةبرنما در چ ،آخر كار. 43ا ما گوش شنوايی برای آن نداشتيمهو تا سال

                                                            
آلمانی، كسانی مثل گورتر، پانكوك، كورش، لوفنبرگ، روالن هولست، اتو روله يا چپ راديكال ايتاليا -هلندیدستاوردهای چپ راديكالِ  43

رغم سی سال طور جدی، علیبربريون و...الخ، متأسفانه هرگز به-جرياناتی مثل اجتماعيون ۶۸دهندگان راه او يا بعد از مثل بورديگا و ادامه

 تبعيد اجباری دنبال نشد.
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خير اين "انتقادی نيز پادزهر خود را دارد. كسی ممكن است بگويد كه  ةبرای هر نظرياينكه اين درك از روشنفكر قهرمان 

قدرت كه هنوز شروع  ةها را از اين اريكگذاريد غلط است و بايد آن را نقد كرد. بايد آنروشنفكر می ةای كه شما بر عهدوظيفه

خير، مگر خود اين "پاسخ خواهد شنيد كه  "ران قدم بردارنداند، پايين كشيد و مجبورشان كرد در كنار ديگنشده بر آن لَم داده

ترفندِ مخالفين، چيزی كه  اين است "كنيد.روشنفكران نيست؟ شما داريد دقيقاً كار يك روشنفكر را می ةانتقاد اثبات وظيف

تراوشات ذهنی اين نخبگان  اهلل كماكان منتظرشان مهم است اين است كه روشنفكران جايگاه رفيع خود را حفظ كنند و خلقبرای

دستگاه حاكميت باشند، چه جناحی ديگر، باز از همين حاكميت كه در  ةها چه روشنفكران جديدالوالدباقی بمانند. حاال اين

ها كه فعالً و نقداً از كشور خارج شده و مشغول مطالعه و از خود آن "شخصيتی"كند يا خوانی میای، چيزی مخالفروزنامه

بد بايد فردا در مورد آن هم تئوری كند كه الای كسب می)اين واژه هم دارد برای خود وجهه "شخصيتی"ريزی است يا بازبرنامه

نحوی از بينهايت انواع  برده و يا بهفضايل شير و خورشيد پیدرست كرد!( از اوپوزيسيون راديكال گذشته كه يا اسالم آورده يا به 

ترديدی بينند و میطرف حضرات اوپوزيسيون كه تعريف ارگانيك را كامالً مطابق ذوق خود بازی ليبرال شده يا اصالً از اينليبرال

توان سميناری، كارگراند. اين تئوری آنقدر متمدن و مبادی آداب است كه حتی می ةهم نيست كه همگی روشنفكران ارگانيك طبق

شان هستند ها ارگانيكنمايندگی از طبقات و اقشاری كه اين ها جمع شوند و بهارگانيك ةای تصور كرد كه همنشستی، كنگره

 د!ها را بسازنمتحد ارگانيك ةهلو هم بنوشند و جبهيك چايی قندپ

شباهت به اين كَجَش. وضع ما هم بی ةرود، يعنی از روی دندگفت تاريخ هميشه چَپَكی پيش میآلتوسر خدابيامرز می

اشد مان هم چيزی بباشد، آيا عجيب خواهد بود كه حزب ارگانيكمان آقای خاتمی مدنی ةسرنوشت نيست. وقتی سمبل جامع

های كارگر و زحمتكشان در اين بساط ةطبق ةدنبال سهمي بين بهموجود؟ بايد با ذره "كمونيست"های بُتِگیِ احزب و سازمانبی به

ما نيست و برای يكبار هم كه شده با غرب در يك كشتی قرار  ةواقعی بزند. و البته كه اين وضع ويژارگانيك كاويد تا تئوری كمی 

های گذشته را بسيار از ميان برده و زير اين قبایِ برگزيدگانِ مسئول، واقعيتِ استثمارِ زحمتكشان داری ناهمزمانیداريم و سرمايه

 كند.در هر دو خطه بيداد می

بست، اصل ماجرا را از نظر بُر و بنراهه و ميانپر از راه و بیسُمبه آن است كه در پيچ و خم اين بحث پر سوراخ مسألهاما 

اگر  یتأويل كار خود را خواهد كرد و حتهر  طبقاتی است كه به ةيابد، مبارزهر تقدير، راه هستی خود را می نيندازيم. آن چه به

ها هم روزنامه ةروشنفكران را به آخور فروكرده باشد باز او راه مبارزه را خواهد يافت؛ گيرم هم ةها سر همترين رژيمديكتاتور

باشند و  «شيطان درآمده ةقلم را غالف كرده و شمشير را از رو بسته و در صف عمل»احمد تعبير آل نامه شده باشند و بهروزی

مبارزه حرف  ةترين استاد دانشگاه كه عموم فضائل روشنفكری را در خود گرد آورده درجا و دربست خيانت كند، باز معجزمستعد

ای بابا چطور  هد گذشت كههاج و واج خوالب،  ها را انگشت بهروشنفكر ةها همخود را خواهد زد و نبوغ و قدرت خالقيت توده

... ؟خيزدبرآموزش  ةندكُ ه بودند دود ازهای مشروطه و پدران انقالب كبير وعده دادطور كه منورالفكرار نبود آنمگر قر د؟ممكن ش
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توان هيچ تعبيری نمیبه ،اند و خدا را بنده نيستندطور بيرون ريختهكه اينرا آخر اين مخلوقات  م؟پس با گرامشی چه كني

وزارت علوم و آموزش عالی شكايت برند كه اين شياطين توانند به حتی روشنفكران میای دانست: روشنفكر ارگانيك هيچ طبقه

 اند و اصالً قبول نيست.قوانين بازی را رعايت نكرده

گردد، برای جنبيدن، برای عقب آور آغاز میای سرسامشود، مسابقهكه جنبش اجتماعی وارد يك تندپيچ تاريخی می بار هر

در اجبار  هاست زير ضربات ناجمهوری اسالمیها كه سالنام دفاع از منافعِ مقدسِ زحمتكشان. آنهم بهنماندن از ديگران آن 

خارج پناه بردند، آنان  ها كه پس از انحالل عملی در داخل بهبرند اما دست از دعوی رهبری جنبش نكشيدند، آنسر میتبعيد به

بند را حفظ كردند، آزار و نيمحضوری بی ةذيرش حداقل ظاهری اساسنامه اجازنشينیِ تاكتيكی كردند، يا آنان كه با پكه عقب

شان را از سر خواهند گرفت، گويی از صدسال پيش تاريخ ما بر بسترِ تاريخِ جهانی های گذشتهيكباره همان داستان همگی به

ساساً موضوع ديگری است، اما فقط به اشاره ها نيست و اين ادستخوش تغيير نگشته است. اينجا مجالی برای تحليل اين ديدگاه

ايم اما شرايط و در نتيجه آنچه بايد احياناً مان گيركردهمشروطه ةبرنست در چگفته باشيم كه درست است كه ما صدسالی ا

اگر  كند.گذشته را حمل نمی "مترقی"عهد بوق، ديگر همان عناصر  يك گفتار مربوط به "مترقی"جای آن گذارد، مفاهيم به

شد، صد و اندی سال بعد، در شرايط امروز جهان، از محتوا تُهی شده و پيدا می ها هم چيزی پيشرو در چنين مفاهيمیروزهمان

توان سراغ يك جمهوری خواهی وقتی در هيچ كجای جهان نمیجای نمانده است. مثالً امروز جمهوریها بهای از آنمگر پوسته

ها توده ای بيش نيست و اگر جريان يا نيرويی بتواند آن را بهكان نظری آن را مستدل نمود، مضحكهاصيل را گرفت و يا حتی ام

نشيند، در های خود نمیافتادهآن را پُر خواهد كرد. تاريخ خوشبختانه در انتظار عقب اییداند با چه محتوای قالب، خدا میبچپاند

اند. به آزماييم كه آن را ديگر در غرب كهنه و منسوخ كردهصدسال تأخير چيزی را میای؛ ما همواره با چهل، پنجاه، هيچ زمينه

ها روبرو خواهيم شد كه جامعه دادند، امروز با انواع و اقسام تئوریدنبال وقايع اخير به  كه مردم به بركت اين تكان عظيمی

های خاص جنبشخواهندكرد؛ برخی جنبش را قيمه قيمه كرده، به احمد( ارائه قول آل )به "دارريش و سيبيل"های تئوريسين

جنبش زنان يا جنبش دانشجويی يا  هايی كه مدال طال را بهشدن تئوری ارزش مطلق خواهند بخشيد: خواهيم ديد شكوفا

دهند. عف آن حواله میقدرت و ض گيرند و سرنوشت بقيه را بهآموزی يا خواهند داد. برخی فقط جنبش كارگری را معيار میدانش

و هر عمله  "كارگران واقعی" كنند بهها جنبش كارگری را محدود میزنند، آنتر میديگرانی كه از اين هم دورتر رفته و راديكال

ات طبق ةاند. يا ديگرانی كه اصالً نافی مبارزپذيرند، چراكه در نخ كارگران صنعتی و در خواب پرولتاريای نابای را نمیو اكره

بينند يا قربانيان را می "حقوق بشر"ها قربانی ستوه آمده ميليون ها فقط فرياد بهخواهند شد و در همه برخوردها و كشمكش

ای جهانشمول. اما جنبش قانونمندی پاخاسته عليه از خودبيگانگیبينند بهای از افراد میتر جنبش را مجموعهسانسور. يا باز عمومی

يد و تالش كند سنجمیآل ارزيابی يقاً بايد از درك شماتيك پرهيز كرد. نبايد واقعيت را با آنچه تئوری آن را ايدهخود را دارد و دق

يابيم يا نه؟ )وای كه اين جمله لنين كه: قدرت دست میاين نيست كه به  مسألهسو هُل داد. سو و آنكرد كه جنبش را به اين
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قدرت ه ها از اين جمله هجوم بردن بها كه نكرد! آنبا روشنفكران ما چه «سياسی است قدرت مسألةاساسی يك انقالب  مسألة»

پيش برای كسب قدرت! ديگر خجالت طاق نسيان كوبيدند و همگی به اگر مانده بود بهرا فهميدند و يك ذرّه خودداری يا شرمی 

مانده معنی نداشت! رفيق لنين گفته است، ادا و اطوار ی عقبهای اخالقو آبروداری و افتادگی و تواضع و كوتاه آمدن و اين حرف

اين است كه اگر دست يافتيم چه  مسأله !گيريم. هميند، پس ما قدرت را میدر آوردن ندارد، بايد زحمتكشان قدرت را بگيرن

ها كه يقينی دارند، و در نتيجه تواند بداند؛ پس آنداند و نه كسی میغلطی خواهيم كرد؟ و پاسخ اين سؤال را نه كسی می

عدم  خوانند؛ امروز شرط اولِ در مبارزه بودن دانش بهاند، همه كور میبساطی، تشكيالتی، چيزی كه بر اساس اين يقين بنا كرده

 كند.های پيشين را واژگون میيقين خويش است و اين تمام داده

است. بايد  كوبد، اجتناب از سكندری رفتن موقع گشودن درترين كار در چنين شرايطی كه تاريخ در را میترديد سختبی

خارج شود  "روشنفكری"ز فرديت ايم. بايد يك منش جديد يافت كه اتربيت شده كاری را كرد كه برای آن هانه برعكسِخيلی آگا

يافتن فاصله مناسب و متين با جنبش است وقتی همه  مسألهها بودن را، از توده بودن را بيازمايد. يكی از آحاد توده ةو تجرب

شكل سازمانی و تشكيالتی گسترش دهند. اجتناب از گروه و دسته و ها تالش دارند نفوذ و رهبری خود را بر جنبش بهنيرو

قهرمان بودن.  صورت شفاف پيش بردن. ضد زمان زدن، در بحث اجتماعی شركت كردن و پيشنهاد و بحث را تا حد امكان بهسا

بودن، رهبران را افشا كردن، مفهوم رهبری را افشا كردن، در  "هاشخصيت"مطلق، ناقد گمنام نامی ها را شكستن در بیقطب

كه كسی باشيم. نفوذی معنوی و جمعی كه در مبارزه و پراتيك خود مردم بدون آن مردم بودن، با مردم بودن، از مردم بودن،

ترين چيز كسی نبودن است در عين كه شخصيتی باشيم. سختو جمعی. از آحاد بودن بدون آنآيد. شعوری عمومی بيرون می

 خواهيم نزديكترين باشيم. اين است داو امروز ما. آنكه می

ها وجود دارد بايد در موقعيت ديگری پرداخت. در اينجا هدف اين بود طح مشخصاً برای كمونيستوظايفی كه در اين سبه

 صنار مفهوم قديم تومنی هفت به "روشنفكران"شوند. اين با وظايف های خود وارد مبارزه میكه نشان دهيم كه همه بنابر نياز

هايی خويش هان ربيند و خواين مناسبات سرمايه خود را اسير میهر فردی است كه در ا ةای كه گفتيم وظيففاصله دارد. وظيفه

 هايی همگان است.هايی خويش ريابد كه تنها مسير برای راست و باالخره درمی

 كمونيسم مثل عشق است، هر چيزی»دهيم كه: نوشته را پايان می مقدس ةخانواددر اينجا با برداشتی از سخن ماركس در 

دانيم از ست كه هرگز از پيش نمیمحسوس، در يك كالم، هر آزمون واقعی ةهر نوع خودانگيختگی، هر تجربست كه زنده است، ا

 «(پرولتر و كار، داستانی عشقی»در  Gille Dauvéنقل از ژيل دووه  )به «رود.كجا می كجا آمده و به
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