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 ، بحث در اين است يا وسوسه اين است؟»روشنفکران ارگانيک«

   طبقاتیۀنکاتی کوتاه در مورد نسبت روشنفکران و مبارز

   

  روشنفکر کيست؟. ١ 

 ديگری بايد با نگاه تاريخی نظر افکند؛ خاستگاه و کاربردھای متفاوت ۀ به مفھوم روشنفکر ھم مانند ھر پديد)الف 

 خنثا نيست و ۀيک واژ» روشنفکر«دھد که  ر حوادث اجتماعی و مبارزات طبقاتی نشان میمفھوم روشنفکر در بست

کارگيری آن بدون در نظر  ھر تعريفی از روشنفکر و به. کند  میتغييراش  مطابق با اوج و فرودھای تاريخی بار مفھومی

بنابراين برای پرھيز از افتادن به دام .  بودگرايانه و انتزاعی خواھد اجتماعِی بروز اين مفھوم، ذات- تاريخیۀگرفتن زمين

ی که اين واژه برای اولين بار زاده ئاقتصاد- ن واژه در بستر اجتماعیی، بايد به کاربرد ايئ ئی و تعاريف سليقهگرا ذات

م ھای اجتماعی سياسی بروز اين مفھو ، زمينه١»درخدمت، خيانت و افول تاريخی روشنفکران «لۀدر مقا. شد، نگاه کنيم

شمارد که   روشنفکر و کار روشنفکری برمیۀگيری پديد ساعی سه عامل را در شکل. به تفصيل شرح داده شده است

: بعد فرھنگی و اجتماعی. گيری پارلمان شکل: بعد سياسی: بندی کرد گونه دسته ھا را به طور خالصه اين شايد بتوان آن

 انقياد صوری کار تحت سرمايه ۀگذر از مرحل: داری د سرمايهبعد اقتصا. به وجود آمدن مطبوعات و گسترش کار قلمی

) توانستند به وجود آيند که ناگزير تنھا با يکديگر می( دوم قرن نوزدھم ۀتقارن اين سه عامل در نيم. به انقياد واقعی آن

  .شود  روشنفکران میۀگيری پدي ساز شکل زمينه
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 سياسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی است و ۀشود که پيدايش مفھوم روشنفکر مربوط به دور از اينجا چنين نتيجه می 

ھمين عمل . شده است پيش از آن ھر متفکری يا فردی که در قلمرو کار ذھنی مشغول بوده، روشنفکر ناميده نمی

ھای پيشين و متفکرين اين دوره دارد؛ يعنی روشنفکر  شدن بين متفکرين دوره گذاری، نشان از ضرورت تمايز قائلنام

ای نشان از ضرورت وجود چنين قشری است، که کاردکردش چيزی است متفاوت از کارکردھای پيشين  خواندن عده

 و عالوه بر اين  اند کرده فعاليت می) شوند مربوط می» ذھن«طور مسائلی که به  و به( انديشه و تفکر ۀکسانی که در حوز

بينيم در ابتدای پيدايش اين واژه در معنای اسمی در ادبيات سياسی، ھم  روشنفکر يک مفھوم خنثا نيست؛ چنانچه می

 زوالکه  خوانيم که اين واژه بار مثبت دارد وقتی در متن يادشده می. شود معنای مثبت و ھم معنای منفی از آن برداشت می

اما در معنای منفی، . زنند  به اقدامات اعتراضی دست می دريفوسو جمعی از نويسندگان و فرھيختگان در حمايت از

شان از شرايط اجتماعی، نسبت به مردم  حاکی از نوعی خودبرتربينی است که اين قشر به مدد توان قلمی و فھم و تحليل

الناس به نمايش  کشند و عوام فتراق را بين قشری که اين نام را به يدک میعامی دارند؛ اين واژه در تالش است نوعی ا

   .اند  که اين قشر به موازات مردم اما فراتر از ايشان در حرکتئیبگذارد، گو

رو ھستيم؟ شايد گره بحث در تناقض بين ه ھا و نظرات حول اين مفھوم روب ای از بحث  اما چرا با چنين حجم گسترده)ب

اجازه بدھيد اين تناقض را با بازی کلمات متضاد توضيح دھيم؛ کسی که . مل روشنفکران نھفته باشدتعريف و ع

 به اين معنی که روشنفکر کسی است که خير و صالح ٢!عمل کند» تاريک«تواند  کند، الجرم نمی فکر می» روشن«

کند که نفع جامعه را  ام بر او الزم میدارد، پس صرف مزين شدن به اين ن خواھد و در راه آن گام برمی عمومی را می

 نبايد اً پس منطق. عنی منافع طبقات فرادستدانيم منافع جامعه ي بخواھد و منافع خود را با منافع جامعه گره بزند، اما می

ھايشان به  ھای تاريخی، اين ھمه از روشنفکران و خيانت جای سؤال و تعجب باشد که چرا در قرنی که گذشت در بزنگاه

 و  حرومان و زحمتکشان دادھا سرداده شد؛ درواقع بنابه تعريف، نبايد ھم از ايشان انتظار عملکرد ديگری داشتم

صفت پيشنھادی ( چون متعھد، انقالبی، آماتور ئیھا کردن صفت  اضافهۀتوان به ريش درست از ھمين زوايه است که می

با مردم، ھمچنان جايگاه متخصص بودن را برای رديف کردن روشنفکران  خواھد ضمن ھم  که می٣ادوارد سعيد

 تالشی عظيم درکار است تا با ئیو مردمی و غيره را که حامل بار مثبت ھستند، فھميد؛ گو) موصوف محفوظ بدارد

اندازی روشنفکرنماھا در امان نگاه دارد و  شان را از دست ھا گوھر پاک روشنفکران و جايگاه شريف افزودن اين صفت

  . برآمده از عمل روشنفکران را بدين شيوه رفع و رجوع کندکاری خراب

اش به اين پديده در بين  خاطر ديد طبقاتی شود که به  روشنفکر از سوی گرامشی مطرح میۀ نگاه ديگری ھم به مقول)ج 

دل که از " روشنفکران ارگانيک"از " روشنفکران سنتی"گرامشی در تمايز با . تر است ھا شناخته شده مارکسيست

گرچه گرامشی بررسی و تفحص در . کند آورند، صحبت می مناسبات ھر طبقه و برای تدقيق منافع آن طبقه سربرمی

کند، اما با توجه به آنچه   را به زمان ديگری موکول می٤» روشنفکران در جھان فئودالی و در جھان متقدمۀپيدايش طبق«

 ناالزم و حتا ناصحيح ، از نخبگان اين ادوارئیفکر بودن قشرھارسد که تأکيدش بر روشن در باال گفته شد به نظر می

يعنی ) داری دستان و ھنرمندان جوامع ماقبل سرمايهه ب  و فيلسوفان و قلمءيا ھمان ادبا" (روشنفکران سنتی"باشد؛ بايد 

رساندند، از شمار   میاند و به بازتوليد شرايط استثمار کمک کرده ھای پيشين را تأمين می کسانی که آبشخور فکری نظام

 در خدمت بقای داری عمدتاً  توان اقشاری را که در ادوار پيش از سرمايه روشنفکران بيرون گذاشت؛ به بيانی ديگر نمی

اند، روشنفکر  کرده حاکم بودند و جد و جھد فکری و فرھنگی خود را مصروف توجيه وضع موجود و استمرار آن می

 از نسبت  کرد و نه صرفاً ئیش در شرايط تاريخی مشخص شناسا کارکردھای خاصر را بايد از رویروشنفک. ناميد

تحصيالت فنی در جھان مدرن که به صورت «ھر چند که گويا زمانی که گرامشی بر . اش بيشتر کار ذھنی به فيزيکی

تأکيد » ل بدھد نوع جديدی از روشنفکر را شکۀبايد پاي«عنوان عاملی که  به» تنگاتنگی با کار صنعتی مرتبط است
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کردن کارکرد روشنفکران در دنيای مدرن، يا روشنفکران ارگانيک دست  نوعی به متمايز کردن و خاص کند، خود به می

  ٥.شده است يافت نمی" روشنفکران سنتی"تر در نزد  زند که پيش می

تازه با کارکردی ويژه ھر گروه اجتماعی چون در قلمروی «: نويسد  گرامشی در تعريف روشنفکران ارگانيک می)د 

ھمراه با خود يک يا چند دسته ) ارگانيک(گذارد، به طور طبيعی   وجود میۀدر عالم توليد اقتصادی پا به عرص

ھای اقتصادی و نيز  اش در حوزه آورد که بدان گروه، ھمگنی و يک جور آگاھی از کارکرد ويژه روشنفکر پديد می

آيد که ھر   از منظر چپ، از روشنفکران ارگانيک دو برداشت به دست می به ھر رو٦».بخشند اجتماعی و سياسی می

از دل ) در طی فرآيندی طبيعی(روشنفکرانی که به طور ارگانيک .  کرد؛ يکئیتوان در نظر گرامشی شناسا دو را می

گرامشی طبقه را از شود و به بيان  ھا متبلور می ھای آن طبقه در آثار آن اند و ايده  خاصی بيرون آمدهۀمناسبات طبق

 ۀو به واسط) Organisé(يافته  به صورت سازمان-) Organique(به تعبيری ارگانيک . دو. کنند وجود خود آگاه می

روشنفکران ارگانيک، بحثی کليدی را در گفتمان چپ . کنند  با آن طبقه ارتباط برقرار می–) Organisation(تشکيالت 

فت ارگانيک اضافه شده به روشنفکران، گروھی از متخصصين و نخبگان قابل کند؛ درواقع به مدد ص سنتی باز می

  ٧.دار و سازمانيافته فعاليت کنند صورت جھت  کارگر، بهۀشوند که رو به منافع طبق  میئیشناسا

مرز «کند؟ اگر بخواھيم به قول گرامشی   اما سؤال اينجاست، چه معياری روشنفکر را از غير آن متمايز می)ه 

باشيم، که بتوان » را مشخص کنيم، بايد به دنبال معياری واحد و وحدت بخش» روشنفکر «ۀ مصاديق واژۀدامن» ئینھا«

نگر از  ای ريشه  روشنفکران را توصيف و در عين حال به گونهۀگون و پراکند ھای گونه به ياری آن ھمه فعاليت«

تواند  کند، اين معيار نمی درستی تأکيد می ه گرامشی بهھمانطور ک. »ھای اجتماعی متمايز کرد ھای ديگر گروه فعاليت

بازجست که » کليت نظام روابط و مناسباتی«باشد، بلکه بايد آن را در » روشنفکری-در ماھيت ذاتی فعاليتھای فکری«

کل مقام و موقع خود را در ) ھايند ھای روشنفکری که تجسم عين آن فعاليت و گروه(در چارچوب آنھا فعاليت مذکور 

ای که در جامعه  درواقع ھويت يک روشنفکر را کارکرد ويژه» .آورند  اجتماعی به دست میۀتافت  مناسبات ھمۀمجموع

ينه به کارکرد اجتماعی ئگذارد، ھرآ وقتی کسی بين روشنفکر و غير روشنفکر فرق می«کند؛  دارد مشخص می

  ٨.»مندان روشنفکر اشاره دارد و بس  قشر حرفهۀواسط بی

   

  .کند د ببينيم اين کارکرد اجتماعی چيست که ھويت روشنفکری را به کسی اعطا میئيب بياوخ. ٢

 - به مثابه-دانی  فنۀکار برگذرد و به حيط- به مثابه- دانی روشنفکر بايد از حد فن«… : نويسد  گرامشی در ھمانجا می)الف

 تخصص و فن ۀن اين سير او تا ھميشه در چنبرعلم پاگذارد و از تاريخ تصويری استوار بر اصالت بشر ترسيم کند، بدو

پس واضح شد که کار روشنفکر » .ايستد نمی) تخصصی و سياسی(» رھنموددھی«ماند و ھرگز در جايگاه  خويش می

که (توان دو عنصر روشنفکری را  می. ايستادن در جايگاه رھبری سياسی به يمن تخصص و فنی است که کسب کرده

تخصص . مطابق تعريفی که بر کارکرد روشنفکر استوار است، بيرون کشيد؛ يک) کند اولی دومی را تغذيه می

. اما کار اصلی روشنفکر به فعليت درآوردن اين توان بالقوه است. اش برای رھنموددھی توان بالقوه. روشنفکر، و دو

  .ناگسستنی دارد؛ ھژمونیکشد که با نام گرامشی پيوندی  محتوای فعاليت روشنفکران، مفھوم ديگری را به ميان می

فھم اين . گذرد  چنانچه گفته شد از نظر گرامشی مسير کار روشنفکر از ميان مبارزات سياسی و کسب قدرت می)ب 

 ۀھای پراکند موضوع با ورود به بحث ھژمونی ممکن خواھد شد؛ ھر چند که کاربرد اصطالح ھژمونی در نوشته

شود، اما شايد بتوان گفت که از نظر گرامشی، ھژمونی   مستفاد نمیدست نيست و از آن تنھا يک چيز گرامشی يک

کند که مبتنی بر اجماع است و توسط نھادھای خصوصی مانند نھاد مذھبی،   مدنی ترسيم میۀای را در جامع رابطه

مال در اين رابطه نيروی قھری که از جانب نھادھای سرکوب دولت اع. شود مدرسه و سنديکاھا و غيره برقرار می
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 است،  ھای ھژمونی  مدنی تنھا يکی از خاستگاهۀکند که جامع شود نقش چندانی ندارد، با اين وجود گرامشی تأکيد می می

 قدرت و اجماع دانست که ماحصل آن ۀتوان آن را تلفيقی از رابط خيزد؛ پس می ھژمونی از جانب دولت نيز برمی

 در اين ميان کار ٩.» و تسلط و سيطره بر اساس اجبارو ارشاد بر اساس رضايت» رھبری«تعادلی است بين «

 فرھنگ و تالش برای ۀ ايشان مبارزه در عرصۀ مدنی است و وظيفۀروشنفکران طبق نظر گرامشی معطوف به جامع

 حاکم ۀکار روشنفکران اين خواھد بود که در مقابل نفوذ ھژمونی طبق.  مدنی استۀکسب ھژمونی در تمام ارکان جامع

فوف کارگران بايستند و در مقابل شرايطی برای گسترش ھژمونی کارگران ايجاد کنند؛ از اين منظر به نوعی در بين ص

بايد ديد که روشنفکران چطور .  با ھژمونی حاکم قلمداد کردئیسازی پرولتاريا برای رويارو توان کار ايشان را آماده می

 و از طريق ئی روشنفکران با چه صالحيتی و با توسل به چه نيروتوانند اين کار را انجام دھند؛ يا به عبارت بھتر، می

  شوند؟ چه مسيری به اين امر نائل می

   

درواقع آگاھی در اينجا مانند . گذاريم  دانش و آگاھی قدم میۀبا ورود به بحث ھژمونی، خواه ناخواه به حيط. ٣  

  .کند  روشنفکر و ھژمونی عمل میۀمفصل دو مقول

ابزاری است برای گسترش سطوح ] دانشگاه[مدرسه و «: کند تميز دادن روشنفکران اضافه میگرامشی در  )الف

ھای عينی براساس  توان به روش  روشنفکران در ممالک مختلف میۀپيچيدگی کارکرد ويژ«و . »مختلف روشنفکری

 تحت ۀ وسعت عرصو اين پيچيدگی کارکرد روشنفکری بسته به» بندی مدارس تخصصی ارزيابی کرد تعداد و درجه

نقش " آموزش"بينيم که  می. تر خواھد بود ش و پرشماری سطح عمودی تحصيالت پيچيدهرپوشش آموزش و پرو

برد  اين نظر با ضرورت آموزش و علم سوسياليستی برای پيش. کند  میءپررنگی در تعريف و کارکرد روشنفکران ايفا

 روشنفکران ۀطبق نظر کائوتسکی اين برعھد. آيد  جور در می١٠ طبقاتی که کائوتسکی آن را صورتبندی کردهۀمبارز

است که آگاھی سوسياليستی را به جنبش کارگری تزريق کنند، چراکه پيشتر خود به اين آگاھی از طريق طی کردن 

غذ  روی کا  را به  در زمانی که کائوتسکی و حتی گرامشی اين انديشهقاعدتاً . اند يافته مدارج علمی و آکادميک دست

ھا و مراکز علمی را داشتند، از  ھای دانشگاه آموختگان و کسانی که شانس نشستن پشت صندلی آوردند، اغلب دانش می

شان  شان از منافع زحمتکشان و چرخش آمدند، و به ھمين خاطر بود که نگرانی از رويگردانی  مرفه و بورژوا میۀطبق

 داشتن آموزش، ، برگاه در گذشته بيشتر شايع بود امروز ديگر صرفاً  اما اگر اين ن١١.دليل نبود  خود بیۀبه سمت طبق

از روند " انباشت آگاھی"شود، بلکه داشتن  تخصص، تحصيالت آکادميک و مدارک معتبر فالن دانشگاه تکيه نمی

 که ئیھا نهھا ھم به لطف وسايل ارتباطی و رسا که دستيابی به آن(مبارزات و نيز مکانيسم توليد و بازتوليد سرمايه، 

اش و نيز ميزان اوقات فراغتش مھيا  اند، برای ھرکسی فارغ از جايگاه طبقاتی گردش آزاد اطالعات را تضمين کرده

ای،   روشنفکران قرار گيرند، البته اگر بتوانند به نوعی در نوشتهۀمعيار مناسبی برای ايشان است که در زمر) شده است

از . (ندازندو خود را حامی منافع کارگر جا بياين انباشت را به رخ بکشند " رحضا"گيری عمومی، در مقابل  در موضع

امروز در شکل و جھت ديگری خود ) بخوانيد اپورتونيسم( طبقاتی ۀھمين روست که نگرانی از ايجاد مانع در راه مبارز

  .)دھد که در ادامه به آن اشاره خواھد شد را نشان می

رويکردی که ھژمونی را ثقل مبارزه قلمداد (درواقع چنين رويکردی به مبارزه که در باال به آن اشاره شد  )ب 

ی که به ھم به يمن داشتن انباشت آگاھي نتنھا روشنفکران توان رھبری دارند، آ: ضامن دو چيز است؛ اول) ١٢کند می

 ھژمونيک مبارزه بر سر قدرت است، ۀمبارز: دوم. ھدد ايشان توان تحليل شرايط و يافتن مسير و جھت مبارزه را می

 کارگر بايد قدرت را در دست بگيرد و اين کار تنھا از پس نمايندگان ۀپس ھيچ گريزی از تصاحب قدرت نيست؛ طبق

گو پيشاھنگان طبقه  و گفت  يافته که بی يا ھمان سازمان روشنفکران ارگانيک سازمان( کارگر ۀايشان يعنی حزب طبق
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 کارگر در دست کسانی باشد ۀنمايد که نمايندگی طبق تر از اين می راستی چه چيز طبيعی با اين نگاه به. آيد برمی!) دھستن

 ۀھای جامع کنند و به لطف آموزش ديدن در آکادمی زنند و اقدام می ھا آشنا ھستند، و در جھت آن قلم می که به منافع آن

اند؟ با اين نگاه  ا ھستند و فنون درافتادن با بورژوازی را از خود او يادگرفتهداری به زير و زبر علم سياست آشن سرمايه

  ١٣.ايشان نيست" سوژگی"کارگران و حتا ايجاد " سوژگی" حدود تعيينتر از ايشان در  ھيچ کس اليق

   

  سوژه کيست؟ سوژگی چيست؟. ٤

ی دارند که با آن به درک و تحليل صحيح ئرنياز به تئوھا برای کنش   تا اينجا به طور ضمنی مشخص شد که توده)الف

شود؛ به زبانی ديگر اين روشنفکران ھستند که  از اوضاع برسند، و اين تئوری توسط روشنفکران به ايشان اعطا می

 کار ديگر ،عالوه بر اين. کنند ھا را از موقعيتی که در آن قرار دارند و ھمچنين مسير بيرون رفتن از آن آگاه می توده

ھای  زدن آگاھی دروغينی است که دستگاه کران برداشتن نقاب از روابط و باورھای ايدئولوژيک و پسروشنف

نشی از جانب واره اين خواھد بود که ھر ک نھايت اين طرح. کنند  حاکم برای تحميق مردم توليد میۀايدئولوژيک طبق

ش شود که سرنوشت يسم کور محسوب میخود ودبهاند، نوعی خ ی که روشنفکران برايشان تدوين کردهئھا بدون تئور توده

، دانش )و حتا خود کنش( کنش آگاھانه ۀطبق اين تعريف، الزم. شکست است چراکه از عنصر ذھنيت محروم است

. شود ھا جز با دخالت روشنفکران امکانپذير نمی ھاست، بدين ترتيب سوژگی توده است؛ دانش در واقع رمز سوژگی توده

 ھژمونيک، جايگاه خود را تا حد عنصر اصلی تحوالت بنيادين باال ۀن با انگشت گذاشتن روی مبارزاينچنين روشنفکرا

چينی گروھی از روشنفکران  بار جھان نه محصول استثمار نيروی کار، که در پی دسيسه  شرايط فالکتئیگو. برند می

 اين وضعيت ۀود، مردم را در تحمل اداماند با قبوالندن حقانيت دروغين خ داری بوده، که موفق شده مکار سرمايه

 با روشنفکران راست، ئیاين چنين از نظر روشنفکران ارگانيک چپ، ضرورت رويارو. بار با خود ھمراه کنند اسف

  .شود تر وجود خود ايشان توجيه می  ھژمونی، و از ھمه مھمۀھای روشنفکرانه، مبارزه در عرص کنش

که  ابد، چنانيی شود و تحقيق م سوژگی تنھا در فرآيند کنش فھميده می. يک: گذارد له را مغفول میأاين نگاه دو مس )ب 

 در سوژگی، ١٤.معناست شود، بدون سياست صحبت از سوژه بی  طبقاتی مکشوف میۀوجود طبقه تنھا و تنھا در مبارز

پس . شود  فھميده نمیکند،  آنتاگونيسمی که سوژه درآن ظھور میۀشدنی نھفته است، که بدون در نظر گرفتن زمين

 غيرمستقيم ۀکه نتيج. (دو.  کرد، تقويت کرد، برايش برنامه نوشت و نسخه پيچيدئیتوان پيش از مبارزه آن را شناسا نمی

توان  از راه دستيابی به علم، آگاھی، دانش، شناخت می. ديگر ندارند سوژگی و آگاھی ربط مستقيمی به يک:) اولی است

توان سوژگی را تحريک کرد، برميزان آن افزود، يا آن را در جھت منافع  ش داد، اما نمیھای عمل را گستر امکان

طور  شود، ھمان ای کمک می آگاھی نيست که به سوژگی عده" تزريق"طور که از راه  پس ھمان. کار انداخت خاصی به

عنوان گواه شايد  به. ای نيستند رزه ھيچ مباۀکنند، سوژ حمل می" انباشتی از آگاھی"ھم روشنفکران ارگانيک که با خود 

 جھان کفايت کند، که با چنان انباشت آگاھی تنھا  ھای ريز و درشت کادمیاگان آموخت ره به خيل متخصصين و دانشاشا

شان ھم در   موفقيت و صاحب فالن پست و مقام شدن است و تمام ھمّ ۀکنند رسيدن به قل ای که در آن شرکت می مبارزه

  .شک در اين جھد، منفعت خاص خودشان خوابيده است ستمرار وضع موجود است که بیجھت تثبيت و ا

ھا،   تئوری انقالبی و عامل انتقال آگاھی طبقاتی به تودهۀمثابه آموزند  از طرف ديگر تأکيد روی جايگاه روشنفکر، به)ج 

نگرد و چنين  به تحوالت اجتماعی میکه با نگاه مکانيکی  خاطر اين به. آورد؛ يک از دو جھت سر از ناکجاآباد درمی

است، در نتيجه قادر نيست دريابد که وجود آگاھی و تئوری از بطن  انگارد که گويا عينيت مبارزه از ذھنيت خالی می

ماحصل چنين نگاھی . دھد و يک لحظه از آن قابل تفکيک نيست  به آن شکل میاً ت مبارزه بيرون آمده و متعاقبيعين

 حزب لنينی و حکومت ۀش را در تجربليستی است و جنبش کارگری که اوج جنبش انقالبی يا سوسياتفاوت گذاشتن بين
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توان اضافه کرد که تئوری ھم حاصل مبارزه است، تئوری تنھا به درد گام بعدی  جا می  و در ھمين بلشويکھا شاھد بوديم

ً عين، يقين-پنداری ذھن اين دوگانهتأثير . دو! شود خورد، بازی از ميانه شروع نمی مبارزه می  در بازسازی نظم موجود ا

!) و نه حتا در روند مبارزه(انکارناپذير است؛ درواقع روشنفکران با اختصاص يک عنوان برای خود، پيش از مبارزه 

 و از ھمين روست که پيرو الگوی نظام حاکم  نشاند ھا را مافوق طبقه می تر آن سازند که پيش برای خود جايگاھی برمی

" روشنفکرانش" در بازی سرمايه، ايشان نيز نقش ئیگو. گزينند ھای سرمايه را برمی بندی کنند و شکلی از شکل عمل می

 کارگر، يا ۀگيری طبق  چشمی ھم به بحث ديگری داشته باشيم قدرتۀدر کنار اين مسائل بايد گوش! گيرند را برعھده می

ھرچند اينجا مجال شکافتنش را نداريم، اما ! ( کارگرۀران ارگانيک طبق کارگر، به کام روشنفکۀم به نام طبقئيبھتر بگو

  !)تا اطالع ثانوی کافی است کمی تاريخ تورق کنيم

 کسانی که به ھر نوعی از ۀ مبارزۀتوان به دغدغ چطور می: شود  ھمين بحث، سؤال ديگری مطرح میۀ اما در ادام)د 

 ھمگان را در گرو مبارزه با ئیکشان متمايل ھستند و راه رھا  زحمتاند و به سمت منافع واقعيت استثمار آگاه شده

اين فرآيند از . ای در فرآيند نفی وجود دارد بينند، پاسخ داد؟ جواب شايد جواب سلبی است و به طرز پيچيده سرمايه می

دارد  داری را در پی  ايهشود و نفی حتا تمام امتيازات برآمده از مناسبات سرم رد شرايط عينی تحميلی سرمايه شروع می

 درواقع ).قرار گرفته استای نسبت به سرمايه   و تعريف شده  ويژهۀ آن در جايگاه و فاصلۀاز جمله ھويتی که به واسط(

توان از پديد آمدن نوعی ھمگنی فرم و محتوا  اينجا حتا می(خورد  ھا گره می زدن از ھويت  اين افراد با ھمين تنۀمبارز

بازتوليد شرايط توليد سرمايه خدمت نکرد، که از ھر طريق ممکن از  توان به  صورتی میدر ). صحبت کرد

 منظور از توجه به اين نکته ضروری است که. کند، رھيد  ايجاد می  در مناسبات اجتماعی  که سرمايهئیھا بندی شکل

برای عناوين مبارزه نکردن مراد است؛ ھا در مناسبات اجتماعی نيست، بلکه به مدد و   نفی آناً ھا دقيق رھيدن از ھويت

 که اين عناوين و ئیتو گو. جھد مبارزه تحت نام و عنوان خاصی الجرم تا سقف منافع خاص آن عنوان و اسم می

ھا پيکِر مناسبات   اين سلولۀاند، مجموع  زنبور ھستند که در خود کسانی را جای دادهۀھای يک خان ھا سلول جايگاه

 از اين پيکره بودن، تنھا به ئیمبارزه زير عنوان خاص و مبارزات ھويتی نيز، به معنی جز. سازد یدارانه را م سرمايه

   .انجامد و در نھايت نوسازی اين خانه را با خود دارد و نه بيشتر  سطح سالمت اين بدن میءارتقا

ه با شرايط بازتوليد يا غيره، در جھت عکس مبارز" روشنفکر" بدين صورت مبارزه تحت يک عنوان خاص مثل )٦

ھا و اجتناب از اشکالی از روابط که در  سازی ھا و شخصيت پردازی  مبارزه با ھويتءآيد و از قضا سرمايه به حساب می

 متضمن اً نامان دقيق  بیۀمبازر. ای خطير اما گريزناپذير است آورند، مبارزه خود مناسبات فرادستی و فرودستی پديد می

به عبارت ديگر بحث برسر انھدام ).  نيست چه بايد تأکيد شود که اين تنھا مضمون مبارزهگر(چنين رويکردی است 

توان  گرچه می. گيرند داری و در طی فرآيند توليد وام می شان را از مناسبات سرمايه  است که مشروعيتئیھا ھويت

شک مبارزه عليه  مکن نيست، اما بی توليد مبتنی بر استثمار مۀھا بدون گذر از شيو متذکر شد که گذر از اين ھويت

به عبارت ديگر بازتوليد . شود، جدا نيست ھا متبلور می دارانه در آن سرمايه از مبارزه با اشکالی که روابط سرمايه

، "اکتيويست"، "فعال کارگری"، "روشنفکر"ھای ھويتی، مانند  طلبد، و با تن دادن به اسم ھا را می بندی سرمايه اين شکل

رفتن در قالب ھر يک از .  بازتوليد سرمايه استۀو جزء آن، به نوعی ياری رساندن به چرخ" ھا حقوق اقليتمدافع "

کند و به تبع درجا زدن در يکی از  مان را از مبارزه دور می سازد، بلکه به مراتب راه ای نمی ھا نه تنھا سوژه اين نقش

  . سوژگی نداردۀوسداری است که الجرم ھيچ نسبتی با پر ھای سرمايه سلول

  ٩٣ ]ميزان[مھر 

* * *  

  :ھا  پانوشت
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  : حبيب ساعی، منتشر شده در سايت انديشه و پيکارۀ، نوشت»در خدمت، خيانت و افول تاريخی روشنفکران«�. ١

http://www.peykarandeesh.org/articles/23-dar-khedmat-khiyanat-va-oful.html 

اما در ادامه خواھيم ديد ! کند مان می ئیشايد اين از شيرينی زبان فارسی باشدکه اينطور مستقيم به پايان راه راھنما�. ٢

شود، و درنھايت  نمی روشنفکر کم ۀبھره باشد، چيزی از تناقض خائنان که حتا اگر زبانی از شيرينی زبان فارسی بی

   .شود  عمل اين تناقض آشکار میۀبازی کلمات، در عرص بدون نياز به

 عليرضا ثقفی، منتشر شده در سايت کانون مدافعان حقوق ۀ، ترجم»بگير و روشنفکران آزاد روشنفکران حقوق«. �٣

   com.noonmka.www://http/1463: کارگر

  : صالح نجفی، سايت باشگاه انديشهۀ، ترجم»گرامشی، پيدايش روشنفکران«. �٤

10592/show/content/fa/net.bashgah.www://http  

  : گرامشی با عنوانۀرجوع شود به مقال. �٥

Analyse des intellectuels comme groupes sociaux et dans leur fonction politique  

  : صالح نجفی، سايت باشگاه انديشهۀ، ترجم»گرامشی، پيدايش روشنفکران«. �٦

10592/show/content/fa/net.bashgah.www://http  

دست   کلمات ھم ريشه، بهئیشناسی و يافتن ارتباط معنا در واقع اين تعبير از صفت ارگانيک تنھا از منظر لغت. �٧

يا ( مرکزی افتراق بين روشنفکران سنتی و ارگانيک ۀعنوان نقط آيد؛ تأکيدی که گرامشی روی حزب سياسی به نمی

حزب برای برخی «که  از نظر گرامشی ضمن اين. گذارد، مؤيد ھمين مطلب است می) روشنفکران سنتی و شھری

برای تمام … شان، ھا چيزی نيست غير از روش خاص خودشان در شکل دادن به کاتگوری ارگانيک روشنفکران گروه

تر  دھد که به روشی گسترده  مدنی، ھمان کارکردی را انجام میۀطور مشخص مکانيسمی است که، در جامع ھا، به گروه

دھد؛ يعنی حزب بين روشنفکران ارگانيک يک گروه مشخص، گروه   در جامعه سياسی انجام میتر دولت و سنتتيک

  : گرامشی با عنوانۀرجوع شود به مقال» کند کاری می مسلط، و روشنفکران سنتی لحيم

Analyse des intellectuels comme groupes sociaux et dans leur fonction politique  

  : صالح نجفی، سايت باشگاه انديشهۀ، ترجم» روشنفکرانگرامشی، پيدايش«. �٨

http://www.bashgah.net/fa/content/show/10592  

   .١٣٦٢ان نيا، انتشارات آگاه، تھر  مريم علویۀ گرامشی، ترجمۀنوشت» ھای زندان نامه« کتاب ۀاز مقدم. ٩

   .رجوع شود به کتاب سه منبع کائوتسکی. �١٠

در جای ديگری گرامشی با لحنی اعتراضی با حضور فرزندان بورژواھا در صفوف مبارزات طبقات زحمتکش . �١١

طور    بورژوازی در جذبشان، بهۀ خاص خودشان، يعنی طبقۀخاطر ضعف طبق کند، و سرانجام آنھا را که به برخورد می

اين . داند  خود و سرفروکردن در آخور خود نمیۀاند جز برگشتن به طويل ه سمت مبارزات کارگران کشيده شدهموقتی ب

شود از جمله  ھای لنين ھم يافت می نگرانی از خوی و مسلک روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا که در بسياری نوشته

   .کند ه میداليلی است که ضرورت وجود انضباطی سخت را در حزب لنينی موج

مشی آن را ی که گرا کارگر، در شرايط تاريخيۀالزم به ذکر است که تالش برای گسترش و اعمال ھژمونی طبق. �١٢

ريت جامعه ي حزب، مدۀ قدرتگيری طبقه به واسطألۀھای تاريخی، اعم از مس  با ساير دادهکند، کامالً  صورتبندی می

ترين نقاط   ايدئولوژی و رساندن صدای سوسياليسم به دورافتادهۀعرصتوسط متخصصين متمايل به منافع کارگران، فتح 

که امروز  برانگيز خواھد بود که بدانيم با وجود اين اما قضيه وقتی سؤال. و غيره، مطابقت دارد و قابل فھم است
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که در را بر ھمان  کرده، ھمچنان اصرار برآن باشد تغييرکند،   میتعيينی که مسير و شکل مبارزه را ھای تاريخي داده

  )؟!که آيا اين در سابق براين روی آن پاشنه خوب چرخيده است يا نه بگذريم از اين. (پاشنه بچرخانيم

   !تبديل آگاھی غريزی کارگران به آگاھی انقالبی را ھم بايد در ھمين راستا تعبير کرد. �١٣

 ۀ، نوشت»ده تز در باب سياست«نيد به کتاب تر رجوع ک ، برای توضيحات دقيقژک رانسيربرداشتی از تز اول . �١٤

  .١٣٨٨ اميد مھرگان، انتشارت رخداد نو، تھران، ۀژاک رانسير، ترجم
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