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  ديوار كه در برلين برچيدني بود چرا در فلسطين افراشتني ست ؟!
  

ديواري كه اسرائيل در فلسطين كشيده با كمتر ديواري در تاريخ بشري قابل مقايسه است. ديوار نيم ميليون فلسطيني را از بقيهء خاك 
درصد از  22درصد از سرزمين كنوني فلسطين را (كه تنها  12مي كند.  ميهنشان جدا مي كند. شهرها و روستاها را محاصره و خانواده ها را پراكنده

ملل متحد را ناديده مي  338و  242فلسطين تاريخي ست) به اسرائيل الحاق مي كند يعني مرزهاي به رسميت شناخته شده در قطعنامه هاي 
كمك هاي انساني را غير ممكن مي سازد؛ حقوق بين المللي و  گيرد. ديوار در برخي جاها دسترسي به بيمارستان، چاه آب، محل كار، مدرسه، يا

  را نيز نابود مي كند.» صلح«رأي دادگاه الهه را زير پا مي گذارد؛ فقر را در فلسطين تشديد مي كند؛ و توهم نيل به 
ديوار تبعيض نژادي، ديوار كينه، ديوار فلسطيني هايي كه حتي همان زندگي محقرشان با اين ديوار به كلي به هم خورده آن را به درستي 

كيلومتر در داخل  20كيلومتر بود ولي اين ديوار در مواردي تا  350مرز موقت آتش بس تلقي مي شد  1949ننگ مي نامند. آنچه در سال 
از فلسطيني ها غصب و مصادره پيش مي رود تا امكان برپايي دولت پادرهواي فلسطين را ناممكن سازد و اراضي بيشتري را » فلسطين خودمختار«

كيلومتر خواهد رسيد.  665كند. ديوار با پيچ و تابهاي افعي واري كه به منظور تصرف زمين هاي حاصخيز و منابع آب به خود مي دهد، طولش به 
ني بزرگ كه در آن نه فقط اين ديوار ايمني براي اسرائيلي ها نيست، ابزاري ست براي استعمار فلسطين، ابزاري ست براي ساختن گتو و زندا

  فلسطيني ها بلكه به لحاظ معنوي و انساني، اسرائيلي ها نيز زنداني آن اند.
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  روشنفكران و قدرت  رابطه
  

 
 يك نكته

اكثراٌ سئواالتي را طرح و به  رابطه نيا در. ميكن هيته داردي خاص تياهم نظرمان به كهي موضوع با رابطه دري ا نامه ژهيو ميشوي م آن بري گاه از هر
  .ميبده روش نيا بر چندي حيتوض ميشد آن بر ،دادند قرار سؤال مورد رابطه نيا در را ما ،خوانندگان از تن چند كه آنجا ازگذاريم..  پرسش مي

گيرد. به حدي در اين مسئله وسواس داريم كه  مان مورد مشورت قرار مي ها ابتدا با چند تن از همكاران دائمي ي اين همه پرسي در ابتدا بايد بگوييم كه سوژه
   گيرد. بطه با موضوع مطرح در همه پرسي هستند نيز مورد مشورت قرار ميها و ليست افرادي كه صاحب نظر يا مدعي ابراز عقيده در را ترتيب سوال

ب حرفي چون بر اين اعتقاد هستيم كه هر كسي بخشي از حقيقت را مي شناسد بر همين اساس سراغ دوستاني چند مي رويم و از آن ها كه به نظر ما صاح
  . كنيم اي هستند سؤال مي و يا انديشه

ست كه ما نه خود را و نه  باور داريم كه يكي از مباني ژورناليسم دمكراسي است. دمكراسي به معني وسيع كلمه. اين به اين معنيي ديگر اين كه ما  نكته
دانيم. بر اين اعتقاديم كه هر يك از اين دوستان مي توانند منظري از يك موضوع را به خواننده  ي واقعيت نمي هيچ يك از نظردهندگان را پرچمدار همه

ي از جلوه هاي متنوع و متفاوت يك بحث بپردازد؛ و درست در استفاده از همين روش است كه ما ا ايش دهند. هر يك مي تواند در حين پاسخ، به جلوهنم
ي اين نظرات را بخوانند و بدانند و سپس خود با علم و  خود را در طيف معتقدان به دمكراسي مي دانيم، زيرا اين حق را براي خوانندگان خود قائليم كه همه

ها عموما بر اين كوشش پا فشرده كه  ي آرش در طي اين سال آگاهي و اشراف در مورد صحت و سقم آن قضاوت كنند. در همين راستا هم هست كه مجله
ها با اسم و امضاي نويسندگان است طبعاً مسئوليت پاسخگويي در  سخهاي فكري متفاوت باشد. از آن جا كه هر يك از اين پا ي نظرات و طيف انعكاس دهنده

  باشد، مسئوليت ما نيز در انعكاس اين نظرات و ثبت آن هاست.  ي خود نويسندگان مي قبال آن نيز به عهده
  چه اين سهم بسيار كوچك باشد.ي عمومي جامعه برداريم اگر خواهيم سهمي در رشد انديشه توانيم و مي ما بر اين باوريم كه با اين اندك، مي

  هاي اين شماره نيز بر همين مبنا استوار است.  تهيه ي پرونده
  

   و اما،
 توان نگريست، از جمله :هاي بسياري ميي پرسشفكران و قدرت را در آينهي روشنرابطه

كنيم؟  گونه تعريف ميفكر چيست؟ قدرت را چهكرد؟ نقش روشنتوان به تعبيري روحانيون را روشنفكراني از نوع سنتي قلمداد  فكر كيست؟ آيا ميروشن 
- راهي ميهاي سياسي همفكراني را كه با قدرتي مشروع وجود دارد؟ آيا روشنشود؟ آيا قدرت سياسيي حاكم متبلور ميآيا قدرت تنها در قدرت سياسي

- توانند مستقل بماند؟ قدرتفكران ميخش بزرگي از نهادها گسترده است، آيا روشني قدرت بر بفكر خواند؟ در جهاني كه سايهتوان كماكان روشنكنند مي
  كنند؟ گونه در نظم حاكم حل ميفكران را چههاي سياسي در جهان غرب روشنكنند؟ قدرتگونه وادار به سكوت ميفكران را چههاي سياسي روشن
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كند؟ آيا دار نميفكر را خدشهگيرند؟ آيا عضويت در حزب يا گروه سياسي استقالل روشنگونه به خدمت ميفكران را چههاي ديكتاتوري روشنحكومت

ي ن ارزيابي كرد؟ رابطهتواگونه ميهاي جهاني را چهفكران ايراني با قدرتي روشنكنند؟ رابطههاي اپوزيسيون خود سازوكارهاي قدرت را بازتوليد نميگروه
  توان ارزيابي كرد؟گونه ميي اسالمي را چهفكران ايراني با جمهوريروشن

  توان نگريست:فكران و قدرت را از منظرهاي بسياري ميي روشنونيز رابطه  
، ذات قدرت، سازوكارهاي ساختارهاي طبقاتي، هاي گفتمانگيريها، روند شكلفكران، نقش رسانهي روشنشناسيها، روانهاي قدرتاز منظرِ ترفند 

  هاي انساني، سرشت قدرت.ها و تواني فرد و جمع، ترسداري، رابطهي جهان سرمايهسازوكارهاي ويژه
گفتمان رسمي  هاي انساني را به عنوان عناصري ازشكليدردي، همهاي مستقر، غياب همي معطوف به قدرت، صعود از هرم سيستمپس، در عصري كه: اراده

  فكران چيست؟فكران و قدرت شايد بيش از هر زمان ديگر پرسش ما است؟ در اين خريد سيستماتيك،  بهاي روشني روشنكند،  رابطهتبليغ مي
  تحريريه آرش                                                                                                                                                 

  
  

  تاريخيِ روشنفكران در خدمت، خيانت و افولِ
  

  حبيب ساعي
(از تحريريه انديشه و پيكار)

  
  آرش جان، نگران چه هستي؟

هاي آن فقيد  ست كه در سئوال همان دلشورگي و يأسي هايت پرسشدر 
لفافه گفتن آنچه ها، همان در  احمد. همان جهت نگاه جالل آل، بزرگوار

كنيم بدون آنكه توان فرياد  كه به نحوي غريزي حس مي دهد، آزارمان مي
  ها؛ زدن آنرا داشته باشيم، همان دلِ پر از فرومايگي

خواهد كه درست وقتي  و آنهم در چه موقعيتي؟ عجب همنوائي با تاريخ مي
رخوت رويم تاريخ انگار از  سراغ مسئوليت انسانها و سرنوشت ميبه كه 

ساليان كه به ضربِ تحميق و تلقين و سركوب و ارعاب برقرار شده بود، 
تر و گوئي چشم اميدي بسته  كوبد. و ما باز نگران برخاسته دوباره در را مي
  ايم. ف ماندهاي منتر و عالٌ به پيامبري يا قشرِ فرزانه

  
ازه بي چرا در روزگار ما، روشنفكران نيز به همان اند"آل احمد مي پرسيد: 

  "ها ها و سلطنه اند كه مالكان و دوله اعتبار شده
كنند  هاي سياسي همراهي مي كه با قدرترا آيا روشنفكراني "مي پرسي: 

  "توان كماكان روشنفكر خواند؟ مي
ها را بخاطر نان و آب فراموش  آل ايده ،آيا روشنفكران"پرسيد:  مياو 

  اند؟ كرده
روشنفكران را چگونه به خدمت  هاي ديكتاتوري حكومت"مي پرسي: تو 
  "گيرند؟ مي

اين غول بي  و معناي و بين خودمان بماند همان اغتشاش و ابهام در تعريف
ايم و گوئي كرور كرور اميال و آرزوها و  ناميده "روشنفكر"شاخ و دم كه 

  جهاني را بر دوش او نهاده ايم.آزادي هاي آزادي ملت يا حتي  خواب
اصلي جاي ديگري است؟ سئوال اصلي خود همين بيني كه سؤال  آيا نمي

سئوال است: چرا چهل و اندي سال بعد ما خود را دوباره در موقعيت 
يم و مخاطبمان كنها را بايد مطرح  اي مي يابيم كه همان سئوال تاريخي

ست؟ اما گوئي بخوبي  چه كسيهم باز بايد همان باشد كه نمي دانيم 
در عصر ما ...اراده معطوف بقدرت " اي وشتهدر سؤاالت ن كهآنطور دانيم  مي

 ، از"از هرم سيستم هاي مستقر بايد صعود كرد "راند] و [حكم مي
قاعده است و مهمتر از همه  "كُنفورميسم"خبري نيست،  "همدردي"
بهاي "در كار است و سئوال اصلي در اين ميان :  "خريد سيستماتيكي"

  "روشنفكران چيست؟
سئوالت بشود نوعي چك و چانه زدن برسر بهاي نمي ترسي كه دست آخر 

  مابهتران؟ اين از
  

  
  

نمي دانم آن كميسيون كذائي وزارت امور خارجه آمريكا كه مبارزه با رژيم 
كرد در چرتكه و حساب و كتابش  ايران را به ضرب دالرهاي خود تبليغ مي

هر زده است، اما يقين بدان كه سرش كاله رفته. قيمت  تخمينمارا چقدر 
  قدر هم نازل.

 چون حسابش ساده است و نيازي به چرتكه و ضرب و تقسيم ندارد. اين از
ارزند  اند، مفت هم نمي مابهتراني كه منشأ اينهمه سئوال و ابهام و اغتشاش

به لقايشان بخشيد. بايد نگاهمان را بچرخانيم؛ بايد  بايد صاف عطايشان را و
  افق ديدمان را تغيير دهيم.

اين بحث روشنفكران، درپس چهره پر فيس و افاده و ظرافت  اما درپس
شان چيزي مسكوت مانده است، چيزي بي نهايت مهمتر،  انديشه نحيف

هاست و در همين  تر. چيزي كه اساس همه اين حرف عزيزتر و هزاربار غني
در شرائطي كه  اي از قدرت خود را نشان داد. چشمه چند روز اخير

ديد كه در نخ آن بود  ر خود را در جزيره ثبات ميناجمهوري اسالمي آنقد
آن نيروي زيرين  كه  آرزوي مشروعه تمام و كمال خود را به تحقق رساند،

به يك خيزش كوتاه اذهان خاك گرفته و عنكبوت زده مان را تكان اعماق 
  داد و به همه مان هي زد كه آهاي قدرت واقعي جاي ديگري است.

ماكياول  همه انگار به جنب و جوش افتادند  و  و ناگهان در ميان اصحاب
جنبيدن در صدر برنامه مدعيان و نامزدان قرار گرفت. مسابقه و كورسي 
سرسام آور آغاز گشت كه در آن هر يك از نيروها تالش دارد گوي سبقت 

اركان دم و دستگاه  ،را از ديگران بربايد و به عنوان رهبر راستين  جنبش
رهبري انگار نوشداروي  ءهاي كهنه و خسته د. خوابحكومت را بدست گير

جواني و حيات دوباره را سركشيده خودرا آماده كرده است به فراخوان 
  .لبيك گويد خلق

تمام سئوال اما اكنون اينست: آيا خلق ما كه تجربه سي ساله اين جمهوري 
آزادي و ها و با وعده تحقق  ترين اعتقادات توده قالبي را كه با تكيه بر عميق

عدالت به قدرت رسيد تجربه كرده است آيا دوباره به دام گفتارهاي 
  عوامفريب سياسيون از هر قماش كه باشند خواهد افتاد؟ 

اي كه  ر و آماده و استرليزهضاگر آنطور كه ما معتقديم همه گفتارهاي حا
ند و ما شاهد كورس و مسابقه بي ا در عرصه سياسي امروز كمابيش مطرح

نانيم همگي در عمق بر مبناي بازتوليد مناسبات حاكم استوارند و در امان آ
كشان نخواهند بود، اگر همه اين  گوي نيازهاي زحمت نتيجه به وضوح پاسخ

از هر نحله و جناحي كه باشند عميقأ متضمن  "روشنفكران"گفتارهاي 
استمرار نظامي استثمارگر مبتني بر سرمايه داري هستند، چه جائي مي 
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د براي آن فلكزده هائي كه آرمان زندگي شان با سرنوشت مردم و توده مان
هاي خلق گره خورده است و تالش دارند نه الزامأ ديگران بل خودشان را از 

  اين جهنم زندگي نجات دهند؟ 
  : چه بايد كرد؟در را مي كوبد و باز همان سئوال باري، يكبار ديگر تاريخ

 
  اما بگذار از اول شروع كنيم:

فتم اغتشاش در معني. نه اينكه دست تو خالف زده باشد يا خداي نكرده گ
دست آن بزرگوار. بماند كه چنين ايرادگيري چهل و اندي سال بعد نه 

گنجد. آن بزرگوار با آنچه دم  ها مي هوجمعنائي دارد و نه در وسع ما ج
دست داشت نوشت و حتي نقل كرد از سارتر و آرون و  ازگرامشي هم كه 

تري ميزيست و او هم با آنچه دم دست داشت نوشته بود.  ر زندان كوچكد
اما آن بزرگوار جوياي دقت علمي نبود كه مي خواست در آن برهوت 

. و در پس ريخته باشد كه ريخت مورچگان وابگهخ آب در ،سالهاي چهل
نهفته  آنگونه آب ريختن هاي تو هم اگر غلط نكنم، قصدي از اين سئوال
  ...ز آن استقبال مي كنيمااست كه  

ابتدا از نظر جالل آغاز مي كنيم كه خواهي نخواهي مرجعي است. گذشته 
با  43 -42(تحرير: "در خدمت و خيانت روشنفكران"از آنچه با انتشار 

اي كه گذارد يا تالش  ) بطور واقعي انجام داد و تأثير واقعي47تغييراتي تا 
پنجاه. رساله را در چارچوب - چهلهاي  كرد بگذارد بر نسل روشنفكر سال

اي كوتاه به  اصلي آن تا جاي ممكن بررسي مي كنيم و سپس با اشاره
نام  "درباره روشنفكر"گرامشي، گريزي مي زنيم به يك اثر مهم ديگر كه 

 "يك بحث قلمي"دارد و به اهتمام استاد ناصر پاكدامن چاپ شده و حاوي 
يد مؤمني حول مفهوم است ميان دو رفيق مصطفي شعاعيان و حم

كلمه.  برخورد ما به اين  "ماركسيستي"روشنفكر از نقطه نظر تعريف 
نوشته از آن جهت است كه تا حدودي عملكرد درك گرامشي را در شرايط 

جا گفته باشيم : خطرات آنرا.  دهد و همين يك كشور تحت سلطه نشان مي
ث جالل است و در عين حال رجوع به برخي نكات اين بحث، هم ادامه بح

هم عرصهء تحليل ماركسيستي را مي گشايد؛ و اين خود انعكاسي است از 
امتزاج اين بحث عمومي و بحث ماركسيستي كه اين هم اتفاقي نيست و بر 

  ضرورتي نهفته در مناسبات اجتماعي تكيه دارد.
سپس تالش مي كنيم از اين بحث مغشوش، تعريفي قابل اتكاء ارائه كنيم 

م چطور خود اين اغتشاش يكي از ضرورتهاي اين تعريف است. ونشان دهي
اي تشكيل دهنده در  تعريفي كه ضرورت اغتشاش در تعريف را بمثابهء داده

  برمي گيرد.
هاي لغت شناسانه و مسائل  در بررسي عمومي مان البته به برخي داده

هاي  هاي مربوط به جامعه شناسي روشنفكران اشاره اي و ظرافت ترجمه
ذرا خواهيم داشت اما اين مهم را به فضالي قوم كه هم از ما باسوادترند و گ

هم امكان عملي آنرا دارند واگذار خواهيم كرد  چرا كه برخورد ما رهيافتي 
از  به مسألهء روشنفكران علمي به داستان نيست و براي يك برخورد علمي

و ما نيز چند اند  آثاري نگاشته متخصصين ،زواياي گوناگون، در هر رشته
ارجاع مهم را در حاشيه ذكر خواهيم كرد. برخورد ما اما، دعوي هيچ 

اين مشغلة فضالست و كارى به كار ما ندارد "علميتي ندارد بقول آل احمد 
؛ برخورد علمي، دنيا را قيمه قيمه مي كند به عرصه هاي اشراف اين يا "

فتارهاي علمي. آن دانشمند. نوعي تالش براي محصوركردن زندگي در گ
 و بهمين خاطر ماركسيسم علم نيست، چون گفتاري نيست جدا از زندگي

و به همين خاطر گفتاري  ي مبارزه  در زندگي است گفتارِ زنده .خارج از آن
آنرا علم نمي منطقي داشته باشد،  احيانأ شكل گفتاراينكه  . وست انتقادي

مه. نگاهي تحليلي اي و متخصصانهء كل كند به مفهوم آكادميك، رشته
است، تحليلِ زندگي و مناسبات واقعي كه در گفتاري كه ناظر به توازن 
قواي طبقاتي و متأثر از آن است جاري مي شود. گفتار ماركسي گفتاري 

شدن. در كُندي و  سوي است خم شده روي عمل. خيز بر داشته به
رو به "د را كه خو "نه هنوز شده"بريدگي و انتزاعِ  زمان بلوخي، گفتاري 

پرتاب مي كند. بهمين خاطر بيشتر سالح است تا علم. علم يك  "شدن
گفتار پايان يافته و قطعي است كه جهان موضوعِ خارجي آن است، حال 
آنكه ماركسيسم پيشنهادي است نظري و عملي  براي تحليل  و تسهيل 

  نايل آمدن به كمونيسم. 

ي هستيم كه همواره با خود ما در جستجوي فهم كاركرد گفتارهاي اجتماع
يا بهتر بگوئيم در پس خود منافع اجتماعي مشخصي را بيان مي كنند. 
هدفمان تحليل اين گفتارها و نشان دادن كذب آنهاست و آشكاركردن 
منافعي كه در پس هر كدام پنهان است. در همينجا گفته باشيم كه البته 

جا انداختن گفتار البد براي "مخالفين اعتراض سرخواهند داد كه: 
خير! براي گشودن عرصه بر گفتاري "و پاسخ ما اين خواهد بود:  "خودتان؟

  "كه از بطن مبارزه مردم بيرون خواهد آمد.
  

  كتاب مروري بر 
    آل احمد )1("در خدمت و خيانت روشنفكران"

گشوده مي شود حول واژه در زبان  "روشنفكران"همه بحثهاي مربوط به 
  آن در زبان ما. اصلي و برگردان

آل احمد نيز از واقعيت  ،"خدمت و خيانت روشنفكران"در پيش درآمد 
كند يعني از زبان و آنچه واژه روشنفكر در زبان فارسي معني  شروع مي

ميدهد، بهتر بگوئيم از عينيت زبان و با بررسي استفاده هاي معنائي واژه 
به روال ويتگنشتاين  تالش دارد تعريف آنرا محصور سازد ،در زبان روزمره
. يعني قاضي "معني هر كلمه اي استفادهء آن در زبان است"كه مي گفت: 

نهائي پراتيك اجتماعي است و بايد قضاوت آنرا پذيرفت. مجموعه طرزِ 
استفاده هائي كه آل احمد برميشمارد بيانگر اعتماد اوست به فهم همگان. 

  ميگويد كه چطور
چه "[معناي خود را دارند].  "حي و حاضر"و  "همه زنده اند" ..."تعبيرها"

ه براي نفتي دوره گرد و چه چبراي من كه معلمم و چه براي شاگردم، 
براي رئيس شركت نفت، چه براي زنداني و چه  براي زندانبان. و هيچ چيز 

  ) 7[نيست](ص "در اين تعبيرها گُنگ يا مرده يا از دور زبان بيرون افتاده
د  از بكارگيري روزمرهء واژه ها در شرايط واقعي زندگي بعد مثالها مي آور 

كه چطور براي هركاري نه تنها به صاحب آن فن رجوع ميكنيم بلكه مدارج 
گوناگون آن حرفه را نيز مورد نظر داريم و درست و دقيق سراغ آن تعبير و 

). زبان آنقدر دقيق و 9و  8آنكس كه تعبير بر او داللت دارد ميرويم(ص 
ايت است كه حتي گول ظاهر يكسان تعابير را هم نمي خورد و مي پردر

داند كه يك استاد  دانشگاه با اوسا تقي نجار يكي نيست هرچند هر دو در 
عرصه خود تبحر دارند؛ ولي زبان راه تمايز قائل شدن ميان آندو را بخوبي 
 يافته است. بماند كه زبان خيلي دورتر رفته و با هزار كلك مثل لحن و

لهجه و ادا و بازي خطوط چهره، مجموعهء جمله و شرايط طرح آن 
ميرساند. آل احمد تمام اين ظرايف   "زنده و حي و حاضر"منظورش را 

مشخص از  ءزباني را توضيح مي دهد، اما ناگهان در برخورد به يك واژه
  زبان گله مي كند: 

ي گوناگون او كه مطابق همان روال قبل پيش مي رود با برشمردن مثالها
دچار  "بي تكليفي وابهام"ما را به  "روشنفكر"نشان ميدهد كه واژه 

  ميسازد، چراكه
نمي دانم با اين تعبير روشنفكر چه بايد كرد؟ و بدتر از آن با خود او. با " 

اين اسم و مسمائي كه از صدر مشروطيت تا كنون بيخ ريش زبان فارسي و 
است و نه حد و حصري دارد و نه ناچار به سرنوشت فارسي زبانان بسته 

مشخصاتي. و نه تكليفش روشن است و نه گذشته اش (...) و نه آينده اش. 
  ) 10(ص  "آخر اين روشنفكر يعني چه؟ و يعني كه؟ روشنفكر كيست؟

شود كه بزرگوار جالل آل احمد كه اينهمه به خرد زبان  راستي چه مي
شود؟ آيا  دچار ترديد مي "فكرروشن"اعتقاد دارد ناگهان دربرخورد به واژه 

توانيم  كند؟ و آيا ما مي زبان قواعد خود را براي اين واژه جديد رعايت نمي
با استناد و تعقل معناي آنرا محدود و محصور كرده و روال استفاده درست 

بيندازيم؟ خير اين زبان  و بجا از كلمه را پيداكنيم و آنرا ميان مردم جا
شده است، اين جالل است كه همانطور كه خود  دچار خطانيست كه جائي 

  در توضيح دليل نگارش رساله مي گويد:
به انگيزه خوني كه در پانزده خرداد چهل و دو از مردم تهران ريخته شد " 

  )15(ص"هاي خود را به بي اعتنائي شستند و روشنفكران در مقابلش دست
واقع بهتر است  قلم به دست مي گيرد تا با آنان تصفيه حساب كند. در 

بگوئيم با تعريفي كه خود از اين مقوله دارد تصفيه حساب كند. اما اين 
  تعريف دقيقأ چيست؟
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هاي مشخص حريم  وقتي وارد بحث مي شود، سعي مي كند با مثال او
مفهومي واژه را ترسيم كند، يك سري سئواالت برق آسا با سوژه 

ماعي است؟ مي شود مال روشنفكران در همه زمينه ها: آيا يك درجه اجت
يلي به خود گيرد؟ حالت ضمي تواند شكل صفت تف باشد؟ صفت است؟

است؟ كيفيت؟ به قد و قامت مربوط است؟ به هيكل؟ به لباس؟ به آداب 
معاشرت؟ به قدرت فكري؟ به دانش و فرهنگ؟ به برداشت از جهان؟ به سر 

جهانديدگي و وضع؟ زن و مرد دارد؟ پير و جوان؟ نسبي است يا مطلق؟ 
است؟ به تجربه مربوط است؟ نوعي كدخدائي است؟ عضوي از يك طبقه 
است؟اصأل يك طبقه است؟ عضو حزب مي تواند باشد؟ يكي از اركان سه 
گانه بناي جامعه است؟ برگزيدگي است؟ در معارضه دائمي با كارگران در 

آلها ه حد در آينده مملكت مؤثرند؟ ايده چاحزاب كمونيست است؟ آنان تا 
آيا با شركتشان در قدرت حكومتهاي نفتي بي اعتبار شده  را فروخته اند؟

اند؟ در چه شرايطي شركتشان در قدرت  مجاز است؟ وضع آنان در قبال 
حكومتي مثل ايران چيست؟  فرق روشنفكر ايراني و خارجي چيست؟ 

  برخوردشان به مذهب؟ به كمپاني خارجي؟ به استعمار؟  
، آل احمد مي داند كه ماجرا به دوران روشنگري و به لحاظ واژه اي

 گردد و به داستان مادام پومپادور آريستوكراسي روشن ضمير فرانسه باز مي
ها مثل ديدورو و  خوانده و از نظرات آنسيكلوپديست كه مولير مي )2(

گاه هم خود شخصيت پر فيس و افاده ايشان  كرده و گه داالمبر حمايت مي
را منورالفكر يا  اند. اينها سفه و حتي در عرصه هنر داشتهافاضاتي در فل

  200ناميده اند و اين حد اقل    (éclairés) روشن  شدگان معادل   اكلره
رايج گردد. آل احمد اينها  "انتلكتوئل" سال قبل از آنست كه واژه روشنفكر

   را مي داند اما معتقد است كه مترجم فارسي خطا كرده است:
ه كسي آنرا به جاي چكر تعبيري است كه نمي دانم كي و كجا و روشنف"...

انتلكتوئل گذاشته. و اين البته ما بازائي است غلط. ولي مصطلح شده است. 
پس بگوئيم يك غلط مشهور. و ناچار مجاز... چون ترجمه دقيقي نيست 

)  روشن است كه 19ناچارهدايت دقيقي هم به چيزي در آن نيست...  (ص
ل به جاي انتلكتوئل هوشمند را گذاشته بوديم يا فرزانه را، يا ديگر اگر از او

تعبيرهاي نيمه معادل را كه بر شمردم، كار آسانتر بود. گرچه مفهوم گنگ 
مي ماند. چراكه هدايت خاص به رهبري در آن پوشيده مي ماند. اما در 

  )21(ص "معني اسم و وظائف مسما گنگي پيش نمي آمد.
ز به صحراي كربال يا مشخص تر گفته باشيم به ترينيتي در اينجا يك گري

كالج و كمبريج انگلستان كه ويتگنشتاين در آنجاها مي پلكيده الزم است. 
ويتگنشتاين هم از همين روش به سئوال كشيدن زبان روزمره براي تحليل 

جويد. تالشي كه منجر به پايه گذاري فلسفه زبان و  مسائل فلسفي سود مي
مهم در فلسفه تحليلي مي گردد. او نيز معناي واژه ها را به  نيز تحولي

استفاده از آن در زبان ارجاع مي دهد. و اين روش به خيلي از ابهاماتي كه 
دهد. پاسخ صاف و ساده به همه  آل احمد مطرح مي سازد پاسخ مي

تواند چنين باشد: بله! روشنفكر تمام اينها كه مي  هاي آل احمد مي سئوال
كدام. يا به عبارت ديگر هر جا كه  مي تواند باشد. همه آنهاست و هيچگويئ 

يكي از اين سئواالت با پاسخي  مشخص، چه مثبت و چه منفي قابل تصور 
الق شود. طو قابل طرح باشد، آن خصلت يا رابطه مي تواند به روشنفكران ا

القي ناممكن است يعني خود سئوال بي معني بوده طو اگر جائي چنين ا
تواند مرتكب خطا شود، اشتباه كند. زبان  است. زبان بنا بر تعريف نمي

  عينيت است و هست. همين.
ها مستتر است،  به عبارت ديگر هر كدام از پاسخ هائي كه در اين سئوال

اي، جانبي يا وجهي از اين پديده را در پويائي آن، در برهه اي از  عرصه
كه زبان  گيرد. چرا ه در بر ميزمان، در موقعيتي مشخص از زندگي روزمر

عينيتي است كه در زمان و مكان و تاريخ جريان دارد. ايستا نيست. 
كلمات، تعابير متولد مي شوند، جاري مي شوند، تحول پيدا ميكنند و مي 
ميرند. يا مفهومشان مي ميرد و به چيز ديگري، مفهوم ديگري بدل مي 

مجموع واژه  .ود تشبيه مي كندشوند. ويتگنشتاين درجائي زبان را به يك ر
هاي يك زبان بستر آنرا مي سازد. مي توان اين تعبير را بسط داد و گفت 

زاران ذرات و امالح معدني خود رود يعني آبي كه جاري است با خود ه
كند كه نشست مي كنند و به تدريج سفت و سخت شده وارد  حمل مي

ت جريان آب كه ساخت آن بستر مي شوند يا گاهي بالعكس ممكن اس
  تمثيلي از تاريخ است بستر را دچار  تغيير كند...

  
  

  
  

بله روشنفكر همه اين چيزها مي تواند باشد و از اين بابت نظر آل احمد در 
نوع برخوردش پيشرو است، اما آنجا كه به اصل و نسب كلمه باز مي گردد، 

ندگي و تعجب او نشان مي دهد كه به زندگي كلمه، به جريان آب، به ز
  جوشش آن بي توجه است.

پس او چون ايرادي در ترجمه مي بيند، معتقد است كه براي آنكه مسئله 
، مي رود "اول بايد در معني و تعبيرها اتفاق نظر كنيم"را كمي حل كنيم 

سراغ اصل فرنگي انتلكتوئل و ريشه التيني آن در قرن سيزده. از نظر او 
 "هوشمند يا فهميده"يا  "دانشمند"مثلممكن بود واژگاني بهتر پيداكنيم 

به مفهوم اجتماعي كلمه و هدايت خاصي كه در آن است "و يا باز بهتر اگر 
را به  "پيشاهنگ"و يا  "فرزانه"يا  "برگزيده"از رهبري يا پيشوائي، بايست 

جايش مي گذاشتيم. و در تأييد اين عبارات آخر هم اشاره كرده است به 
روس كه  )3( معني جماعت هوشمندان و زيركان به"انتليجنسياي روسي 

  )20(ص"تربيت اروپائي ديده بودند.
  

خوب در اينجاست كه مي بينيم جالل آل احمد به زندگي زبان بي توجهي 
كند. چون اگر مترجم گمنام خطاكار گذاشته بود هوشمند يا فرزانه يا  مي

ا تداعي مي فهميده آيا بار تاريخي و سياسي يك پديده نوين اجتماعي ر
  كرد؟  

آل احمد كه يقينأ از تاريخ اروپا و به خصوص فرانسه باخبر است طوري به 
مسئله برخورد مي كند كه گوئي مترجم بدبخت ناگهان بسرش زده و 
همان واژه منورالفكر دويست سال پيش را دفعتاً روشنفكر ترجمه كرده 

زيني در زبان جا جايگ ءاست! حتي اگر چنين بود آيا ممكن بود چنين واژه
بيفتد ؟ بماند كه يقينأ واژه هاي بسياري اينجا و آنجا به جاي انتلكتوئل در 

كند. واژه هائي كه انواع  فارسي آمده و آل احمد فراوان آنها را ذكر مي
ها را شامل مي شده است. از  روشن ضمير و روشن نگر و  ارزش گذاري

و درس خوانده و تحصيلكرده  هوشمند و فرزانه و فهميده و پيشوا و پيشرو
و دانشمند و عالم و تيزهوش بگير تا فكلي و فرنگ رفته و مستفرنگ و 
قرتي و دزنفكته و ... ازميانِ همه اينها روشنفكر جا افتاده است. اراده فردي 

هاي  اي در جريان تاريخ و بنابر ضرورت كسي در كار نيست، هر واژه
ن مي گردد. نه تنها در ترجمه بلكه در اجتماعي شكل مي گيرد و وارد زبا

  اصل نيز.
هيچ ترجمه اي نمي توانست آنطور كه آل احمد مي انديشد، مسئله را 
برطرف سازد، چون مسئله در عرصه زبان نيست بلكه در عرصه اجتماع 
است كه تب و تاب دارد. آن عاليقدر بجاي انتلكتوئل هر واژه اي هم كه مي 

بهرحال دست به خيانت زند.  "مسمي"كه اين  گذاشت، مانع از آن نبود
مسمي نيست كه خيانت كرده بلكه آن حضرات سوار بر موكب قهرماني 
ديروز هستند كه امروز بر تخت وزارت و وكالت تكيه مي زنند. و نه تنها 
دور روشنفكري خيط مي كشند، كه آنقدر به اتفاق و هر چه منسجم تر و 

جام مي دهند كه هيچ بزَك لغوي نمي تواند با وحدت بيشتري اين كار را ان
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تغيير ماهيت واقعي آنان را بپوشاند. ايراد اما از زبان ماست يا از منش ما؟ و 
از هيچكدام! از درك  د كهمي آي به مياندر اينجاست كه حرف اصلي 

ماست كه چنين شواليه هائي را خارج از واقعيت زميني شان  تصور كرديم. 
ه بعالم افسانه اي ايستائي واژه ها. از افتادن ماست  از سقوط ماست به

تاريخ كه پيچيدگيهاي اجتماعي را نمي فهمد و براي  ءدركي از فلسفه
  تحليل آنها مسلح نيست.
يم فهم در يك كالم از سئوالهاي آل احمد اوأل مي .روده درازي حرام است

نجاست كه در اثر آل احمد از آ روشنفكر كه مشكل در تالش تعريف مفهوم
يك تمايز اساسي و حداقل را رعايت نمي كند و آن از يك طرف فرق ميان 
نقش و كاركرد روشنفكري است و از طرف ديگر آنچه اساسأ به مفهوم 

از شصت، هفتاد سال قبل از او رايج گشت. او نقش و جايگاه  "روشنفكران"
شي نبوغ را همه در اغتشا "روشنفكران"و قشر و فعاليت و حرفه و طبقهء 

مالروئي -آسا بهم گره ميزند و دست آخر زوم ميكند روي تعريف سارتري
كه ناگفته نماند به برازنده ترين شكلش زير قلم كامو آمده است.  –كلمه 

دست آخر هم بروشني اغتشاش تعريف روشنفكران را بر طرف نمى كند و 
كه اول بار آنرا به انتخاب نامناسب آن مترجم ناشناسي مربوط ميداند  حتي

  چنين غلطي كرد.
آل احمد در سئوالها و پاسخهايش هم از نقش روشنفكران حرف ميزند و 
هم بعد جامعه شناسانه كلمه را مطرح مي سازد (يعني مشاغل و حرفه ها 
و حتي طبقات روشنفكري) و يكي را تسهيل كننده ديگري ميداند يعني 

ط روشنفكري مهياتر از معتقد است كه براي اين حرفه ها و مشاغل شراي
ديگران است. فقط باز مسئله را در رشد و تكاملش نمي بيند و تالش نمي 
كند از يك تعريف ايستا و در نهايت متافيزيكي خارج شده رشد و تحول 

  اين موجود را به لحاظ اجتماعي نقد كند.
ضمايم و ارجاعهاي او البته بسيار جالبند و نشان ميدهند كه او تا چه 

بوده  روزر به مباحث فرنگ دسترسي داشته و در جريان مجادالت مقدا
دريافت موضع او.  براياست. و البته خود اين امر نشانه اي بدست ميدهد 

او در انتشار نظر گرامشي هم به گردن چپ حق دارد (خوب و بدش هنوز 
در گرو بحث است!) مشكل اما اينست كه برخي از اين ارجاعها باهم در 

احيانأ راه را براي تفاسير متضاد باز مي گذارند. از داده هاي  تضادند و
آماري ضميمه شده ميشود فهميد كه مشاغل روشنفكري در دنياي صنعتي 
در حال رشد هستند اما آيا از اين مي شود نتيجه گرفت كه ما روشنفكران 
بيشتري خواهيم داشت؟ ولي با چه كيفيتي؟ اگر تعريف عامي كه او در 

ئه مي دهد و بر رسالت سياسي آنان تأكيد دارد درست باشد، اين آخر ارا
 – 61-59كرور كرور روشنفكري كه در اين جداول ذكر آنها رفت ( ص 

) به تعبير او روشنفكرند؟ وانگهي آيا خود اين داده با آنچه انگيزه نوشتن 62
  اين رساله است يعني خيانت في الواقع دوستان در تضاد نيست؟ 

ين معادله (يعني اينكه رشد حرفه هاي روشنفكري شرايط و اگر هم
بوجودآمدن روشنفكران را تسهيل مي كند) بحث را به جواب ميرساند 
ديگر به اقشار و طبقات چكارداريم و چرا پاي گرامشي را وسط مي كشيم؟ 
يا شايد آل احمد با آوردن تمام اين ضمايم و عليرغم آن قلم و كالم زيبا 

 "را، اما قلم را هرگز ي خودگر مي فروشي همان بِه كه بازوا" مي گويد كه
در واقع مي خواهد بحث را  "ميگويد »نه«آنكس كه بقدرت هاي زمانه "و 

باز كند و با اشاره به سارتر  و آرون و گرامشي و پل نيزان (كه خيلي از 
را نمي شناسند) مسيرهاي مطالعه را اين آخري فرنگ رفته هاي امروز هم 

ن ميدهد و ميداند كه اين مرد تنهاي قلم به دست كه دن كيشوت وار نشا
مشغول مبارزه با اراذل و اوباش است اسطوره اي بيش نيست وبا گروه و 
سنخ و قشر و طبقه اش همگي دست بر اتوي شلوار در مراسم سالم 

  نوروزي دربار جلوي اعليحضرت دوال راست مي شدند. 
تري ـ راسلي از روشنفكران را ترجيح مي آل احمد كه  بوضوح تعريف سار

دهد، در پايان رساله و پس از ارائه چند مأخذ از گرامشي و آرون ظاهرأ 
بيشتر متمايل به دركي مي شود كه به اقشار و حرفه هاي روشنفكري  

نتيجه مي  149-125تكيه دارد.(ضميمه دوم: آمار مشاغل روشفكري ص
هزار شغل روشنفكري داريم)  450 ،45- 44گيرد كه ما در ايران سال 

نتيجه اين تلفيق يا بهتر بگوئيم فرا افكندن درك اول بر آرايش طبقاتي 
جامعه سوسياليستهاي نهضت ملي "جامعه ايران كه براي آن از تحليل 

استفاده مي  "1341و جامعه سوسياليستهاي ايراني در اروپا  1339ايران 

. بماند كه اين دسته بندي "نروشنفكرا"كند،  مي شود يك دسته بندي از
مشاغل روشنفكري به دو دسته، آنقدرها هم با رسالت تعبير قبلي جور در 

از جامعه نتيجه مي گيرد  "آرايش طبقاتي"نمي آيد. باري، او با ارائه يك 
  در صد از جامعه از اقشار تحت حاكميت اند: 95كه 

ي خرده پا. و اينها شهر –كارمند دولت  –كشاورز با و بي زمين  –كارگر " 
هستند طبقاتي كه بر ايشان حكومت مي شود... و روشنفكران در اين گير و 
دار دو دسته اند. قسمت اعظم آنها كه با چرخ دستگاه حاكم مي گردند و 
به گردش چنين نظمي كمك فكري مي دهند و توجيه علمي اش مي 

ن بن بست كنند. و دسته قليلي از ايشان كه براي يافتن مفري از اي
استعماري در جستجوي راه حلي هستند. و همه مي دانيم كه اين دسته 
اخير چه اندك شماره اند. من از اين دو دسته به حداقل و حداكثر 

  روشنفكري تعبير مي كنم.
دسته كثير اول را كه هر يك شاغل يكي از مشاغل روشنفكري هستند، اما 

  ل روشنفكري مي دانم.به نفع گردش چرخ اين حكومتها، مشمول حداق
و دسته دوم را مشمول حداكثر آن. اين دسته آخرند كه نه تنها زيستن 
تنها راضي شان نمي كند، بلكه دور از خدمتكاري طبقه حاكم يا به قصد 
توجيه آن، كمر به خدمت طبقات محروم بسته اند. و همين دسته اندك 

اگر نه عاملين  شماره را روشنفكر خودي مي نامم. الباقي روشنفكران،
مستقيم استعمار باشند خادمان غيرمستقيم دستگاهي اند كه به نفع 

  )89(ص"استعمار مي گردد.
پس در اينجا مي بينيم كه تعريف عام او هم كه بيان وطني درك واالي 

كاموئي است آنچنان با عملكرد واقعي روشنفكران در - مالروئي-سارتري
حداقل، حداكثر "مي كند و از تضاد است كه او اجبارأ آنرا تعديل 

  صحبت مي كند!  "روشنفكري
و سپس دوباره روشنفكران را با پنج حلقه  كه از مركز يك دايره رسم كنيم 
محاط مي كند، كه هرچه از وسط دايره دور شوند مقدار روشنفكري شان 
كم مي شود. مثأل در دايره مركزي نويسندگان و هنرمندان و 

ي دانان و متخصصان عالي قرار دارند كه مي شود شاعران،معماران، موسيق
سر و كارشان با "مزين كرد. اينها  "صفت خلق كننده و مبدع"آنها را به 

  )90( ص "كالم است كه ابالغ و رهبري مستلزم آنست
و آل احمد تأسف مي خورد  كه اين هسته اصلي در ايران چقدر كوچك 

  شايد.  "صد نفري"است. 
استادان، دبيران، قضات، وكال؛ دسته سوم : طبيبان،  و خالصه دايره دوم:

ن، تكنيسين ها... دسته چهارم: آموزگاران و منشيان اداري و يمهندس
كارمندان دولت. دسته پنجم: گويندگان و نويسندگان و اجراكنندگان 

  )96تلويزيوني و اكثر روزنامه نگاران و ناشران.(ص  - برنامه هاي راديو
كه آل احمد كمي شماي  گفت؟ مي بينيم زماني خوب، راستي چه بايد

اسطوره اي قهرمان را رها مي كند، چه آش شله قلمكاري از كار در مي 
پيشوا بودن، در  "نه گفتن به قدرت زمانه"آيد. اگر معيارهاي اساسي 

خدمت مردم بودن، در كشورهاي تحت سلطه، ضد استعمار بودن را در 
دواير روشنفكري از مركز تا حاشيه معتبر  نظربگيريم ديگر كدام يك از اين

 خواهد بود؟ اساتيد پيشواي سياسي، مهندسين و معماران ضد استعمار،
وكالي قهرمان يا كارمندان غير خادم دستگاه، طبيباني كه كمر به خدمت 
طبقات محروم بسته اند،  يا گويندگان شجاع تلويزيون! راستي از اينها چند 

؟ اين را ميشود تحليل  "450000"گيرم هزار تا روي يا  "صد تا"تا داريم؟ 
اجتماعي تلقي كرد؟  اصأل مگر هستي اجتماعي چنين موجوداتي ممكن 

با چرخ دستگاه "است؟ مگر مي توان در آينه مشاغل  كه بنا بر تعريف 
حاكم مي گردند و به گردش چنين نظمي كمك فكري مي دهند و توجيه 

تانسيل مخالفت با قدرت حاكم پرداخت؟ به تحليل پ "علمي اش مي كنند
اگر براستي چنين تحليلي درست بود، يعني اينها براستي روشفكران ما 

شان؟  واضح است كه تمام كساني  "خيانت"بودند، جه تعجبي بايد كرد از 
كه اين مشاغل را دارا هستند، بواسطه اين مشاغل به دستگاه وابسته اند، 

ماركسيستي دوري مي جويد كه نمي فهمد در  آيا آل احمد آنقدر از تحليل
تحليل اجتماعي، مشاغل عنصر وحدت با سيستم اقتصادي سياسي را 
تشكيل مي دهد و هيچ شغلي خالف سيستم اقتصادي اجتماعي نمي تواند 
باشد. حتي دزدي، حتي قتل و غارت سيستم را تحكيم مي كنند چون 

ظت، شركتهاي بيمه... مالكيت خصوصي، دستگاه دادگستري، دستگاه حفا
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سازد. اگر فالن وكيل يا مهندس يا دكتر فعاليتي مي را ضروري 
روشنفكرانه مي كند به معني قوي كلمه آل احمدي ، نه به خاطر شغل و 

  اش كه عليرغم آنست. حرفه
گرامشي اگر از مشاغل  و حرفه ها حرف مي زند، براي آنست كه در پس 

سبات اجتماعي بپردازد، و  روشنفكران را آن به تحليل طبقاتي و تحليل منا
در رابطه با جايگاه طبقاتي شان بررسي كند، براي او مشاغل روشنفكري 

  ماهيت طبقاتي يا پتانسيل انقالبي افراد را تعيين نمي كند. 
هميشه به "بينيم كه آل احمد شايد بقول ويتگنشتاين  در اين رساله مي
مواره بكدام جهت شليك كرده ه"اما روشن است كه  "هدف نزده باشد

اه رفيعي براي روشنفكران قائل بوده و گ. مي بينيم كه او چه جاي"است
كه در طول زندگي متأسفانه كوتاهش تجربه كرده او را به اين  "خيانتي"

  حد مأيوس و خشمگين مي كند.
اما ريشه اين خيانت در درك آل احمد خوابيده است و انتظارات 

آن سالها دارد و همينطور از روحانيت.  "ملي"بورژوازي  اي كه از قهرمانانه
انديشد  اين بيش از آنكه خيانت كسي باشد، توهم آل احمد است كه مي

نفس تعلق داشتن به اين يا آن شغل روشنفكري كسي را وادار مي كند 
يك نقش سياسي معين ايفا كند. با توجه به گذاري كه در سالهاي چهل 

و ضعف تاريخي بورژوازي  رخ دادتصادي در ايران اق ء زيربنايدر عرصه
با بورژوازي همپالكي "ملي، كنارآمدن بسياري از نمايندگان سياسي آن با 

  چندان تعجبي نداشت.  "(كمپرادور)
 همانميبينيم كه نه تنها خيانت روشنفكران جنبه واقعي ندارد و آنان 

بلكه آل احمد  كردند كه منافع طبقاتي شان حكم به انجام آن مي داد،
  ي هم از آنان سراغ ندارد."خدمت"چندان 

گله دارد و به تحليل  42آل احمد كه انقدر از روشنفكران از بابت خرداد 
خيانت آنان مي نشيند كجا خدمتي از آنان برشمرده است كه امروز كار به 
خيانت كشيده شده باشد؟ او از خيلي قبل يعني از زمان مشروطه 

  بزده مي داند:روشنفكران را غر
] همه به »شيخ شهيد نوري«به همين علت بود كه در كشتن آن شهيد [" 

انتظار فتواي نجف نشستند. آنهم در زماني كه پيشواي روشنفكران غرب 
  )4( "زده ما ملكم خان مسيحي بود و طالبوف سوسيال دموكرات قفقازي!

دمان (تهران به قلم سيد فخرالدين شا "تسخير تمدن فرنگي"در همانجا از 
برآمده در عين آنكه معتقد  "عالج فكلي مĤبي") نقل كرده و دنبال 1326
  است:

... ما هركدام كلي معلومات فرنگي خوانده ايم ولي روزبروز بيشتر به  " 
فكلي مĤبي مي گرائيم، چراكه اين فكلي مĤبي يا به تعبير من قرتي بازي 

  .)5( "غرب زدگي باشد.خود يكي از عوارض ساده درد بزرگتري است كه 
مي   1327يا باز به تأييد از دكتر محمد باقر هوشيار  نقل مي كند كه در  

  نويسد:
ها همه سواد دارند ليكن پابرجا بودن  ايد كه اروپائي شما از الي در ديده" 

دانيد كه دستگاه معارف آنها از  ايد و نمي سنن و آداب آنها رانديده
ه بر اساس كليسا است و شما اين اساس را در كودكستان گرفته تا دانشگا

از آش داغ  ءمملكت خودتان بوسيله روشنفكري مغرب زميني چون كاسه
  )6. ("ايد تر مدتي است از ميان برده

سراسر غرب زدگي مملو است از همين نوع برخورد به روشنفكري و انتقاد 
ول جالل به آنان بخاطر از دست دادن مباني فرهنگ ملي و اسالمي يا بق

  ."كليت تشيع اسالمي"
   

جالب اينست كه نه فقط روشنفكران فكلي فرنگ رفته  دل پر اميد و انتظار 
آل احمد را شكستند، بلكه كسانيكه او واقعأ به آنان اميد بسته بود و آواي 

  دلفريب غرب شيفته شان نمي كرد نيز:
شده است و ما ساله اخير هم كه سر و كله نفت پيدا 60 – 50... و در اين "

باز چيزي به عنوان علت وجودي يافته ايم بر اثر همين زمينه چيني ها و 
سوابق ديگر آبها آنچنان از آسياب افتاده است كه سرنوشت سياست و 
اقتصاد و فرهنگمان يكراست در دست كمپاني ها و دولتهاي غربي حامي 

بال فرنگي آنهاست. و روحانيت نيز كه آخرين برج و باروي مقاومت در ق
بود از همان زمان مشروطيت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشين در 

  الك خود فرو رفت و چنان در دنياي خارج را به روي خود بست و چنان 

  

  
  

پيله اي به دور خود تنيد كه مگر در روز حشر بدرد. چرا كه قدم به قدم 
  )7(عقب نشست. 

به اخالقي دارد و اميدوار او اما شايد حس مي كند كه چقدر گفتارش جن
است كه با ارائه يك چهرهء گيرا از روشنفكران و دفاع ازامكان وجود آنها 

  بتواند تكاني در وجدان آنان پديد آورد.
  او مي نويسد: 
و گرچه نه پندي در كار است و نه رهنمودني، اميد نويسنده اين دفتر "

ي دست بشويند و روز آنكه روشنفكران ايراني از قناعت به حداقل روشنفكر
  ) 8به روز بيشتر به حداكثر آن بگرايند. (

  
آمين رب العالمين. دعاي ما بدرقه راه او باد. واقعيت اين است كه حتي آل 

داشت، در  "روشنفكران"احمد كه در آغاز برداشتي چنان آتشين از 
پراتيك مبارزهء اجتماعي مجبور مي شود در انتظارات و توقعات خود 

ر كند و كوتاه بيايد، در يك كالم بپذيرد كه دچار توهم بوده تجديدنظ
است. درست همانطور كه در اروپا اين درك از روشنفكران مجبور مي شود 
در ادعاها و اهن و تُلپ خود كوتاه بيايد و آنرا تدقيق سازد. اين فروريختن 

خيلي سريع در خود غرب، مشخصأ در فرانسه پيش آمد.  "درك رسالتي"
، نويسنده فرانسوي، كه از خيلي نظرها آل احمد Julien Benda لين بِنداژو

خيانت  "كتابي بنام  1927در  )9(را مي توان يك بنداي ايراني خواند 
مسيحي، اما در اينجا خدمتگزار روحاني ، در اصل Clerc (واژه كلر "ناكاهن

از وقف "اين كلرها   "رويگرداني"حقيقت است) مي نويسد كه در آن به 
كردن خود در راه هنر، ستايش عقل و تفكر خالص و حقيقت ابدي و 
 "جهانشمول دست شسته و دانائي را فداي جانبداريهاي زميني مي كنند

؛ او دقيقأ از موضعي اخالقي اين سقوط روشنفكران را هشدار مي )10(
  دهد.

ديدگاه آل احمد، آنطور كه در غربزدگي مطرح مي شود، گذشته از عمق 
نثر عالي و قدرت سنتز فوق العاده او، بدو بدو و شتابزده نوعي فلسفه تاريخ 
جور مي كند كه يقينأ از بسياري جهات تاب يك بينش انتقادي را نخواهد 
داشت. درك او مجموعأ ساده انگارانه و تك بعدي است. او يك پديده در 

و نهائي  را به معياري جهان شمول "ماشينيسم"دنياي سرمايه داري يعني 
تبديل مي كند كه همه چيز را بايد با آن محك زد. در نتيجه او در تعريف 

روايت غرب و شرق از جغرافيا به درستى دور ميشود اما در فهم اقتصاد، 
باور ميكند؛ نتيجه  استعمارگران مبني بر بردن تمدن و عمران به شرق را

ينش ملي گراي او يا در شرق نمى بيند و ب را در غرب و غرب را اينكه شرقِ
 ،طبقات اجتماعى و تضاد آنها را همهءحتى بهتر بگوئيم روحانيت گراي او 

هم در غرب و هم در شرق فراموش ميكند؛ و از روحانيت انتظاراتى دارد كه 
ترين حزب كمونيست  اييما در  متوهم ترين خوابهايمان هم از پرولتري

  نداشتيم؛
كه در سالهاي چهل آل احمد افشا مي  ي را"خيانت"باري، ما ميبينيم كه 

بوضوح بيان كرده است. اين سير ادامه پيدامي كند و  1927كند، بِندا در 
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سارترها و  به بعد، در نتيجه عجيب نيست كه از همان جنگ جهاني دوم
كاموها  نمي توانند به نفس واژه روشنفكر اكتفا كنند و صفتهاي آتشيني 

بايد به آن اضافه شود تا  "ريپرولت"ت آخر و دس "انقالبي"، "متعهد"مثل 
  همان معناي شصت سال قبل خود را تداعي كند. خواهيم ديد چرا.

  

  
  مروري بر نظريات گرامشي، و جدل

  حميد مومنى و مصطفى شعاعيان بر سر روشنفكران 
يكي از مراجع مهم و تعيين كننده در اين مبحث، بخصوص از زاويه چپ، 

د هم از آن نام برده بود، پس به شكلي بسيار گذرا گرامشي است و آل احم
  چارچوب نظر او را مطرح كرده سپس به بحثمان ادامه مي دهيم.

بايد در ابتدا هشدار داد مباحث نظري گرامشي به چند علت بسيار پيچيده 
و قابل تفسيرند. نوشته هاي او را عمدتأ به دو دسته قبل از دستگيري و 

را  1926تا  1914د. دوره اول كه از تقسيم مي كنن از آن پس
گيرد، اساسأ در جريان فعاليت سياسي او و در نتيجه تفسير و  دربرمي

، 35تا  29مي روزنامه نگارانه است. از ا قلتحليل حوادث سياسي روز و ب
هاي موسوليني او بيش از سي دفتر نوشته دارد كه به  درزندان
ر شرايط بسيار دشوار زندان، هاي زندان معروفند. اينها بخاط يادداشت
هاي پراكنده و نگاشته شده در زباني عمدأ مبهم و با ايما و اشاره  يادداشت

است تا از زير سانسور بگذرد. بعالوه او به هيچ نوع اسناد دسترسي نداشته 
هاي زندان تأمل و تعمقي است بر مواد خام ذهني انباشته  و در واقع نوشته

ندان. اين نوشته ها در زمينه فرهنگ، جامعه شده در سالهاي قبل از ز
مدني، مفهوم هژموني و روشنفكران جزو گنجينه هاي نظري چپ محسوب 

  مي شوند.
ويژگي درك گرامشي در بررسي مسئله روشنفكران اينست كه آنرا از 
شماتيسم بحث لنيني كه همگام با سنت انترناسيونال دوم و كائوتسكي 

ان متمايل به زحمتكشان و حاملين سوسياليسم آنانرا مترادف قشر دانشجوي
علمي به درون جنش طبقه كارگر مي دانست، خارج نمود و به آن بعدي 
تاريخي و جامعه شناسانه بخشيد. اين كار در واقع نشان داد كه بحث باز 

هاي روش شناسانه با ارزشي نيز آشكار ساخت. او  است و سمتگيري
اتنگ كار فكري و كار يدي، يك اسطوره بخصوص با نشان دادن ارتباط تنگ

هاي  جديدي را براي مطالعه  ها را زير سئوال برد و راه ديرين ماركسيست
  گشود.

در موضعگيري نسبت به درك رايج كه روشنفكران را صرفأ محدود به 
من مفهوم روشنفكر را "كرد مي گويد:  ن و دانشمندان بزرگ مياعالم

ه روش رايج كه آنرا مختص روشنفكران خيلي گسترش مي دهم و خود را ب
  )11( "بزرگ مي داند، محدود نمي كنم.

ها و  او معتقد است كه چون همه كار مي كنند و در هر كاري ظرفيت
توانائي هاي فكري بكار مي رود، پس همه روشنفكرند. اما همه جايگاه و 
عملكرد روشنفكري ندارند. پس اين سئوال پيش مي آيد كه جايگاه و 

  لكرد روشنفكر در جامعه چيست؟عم
گردد،  يك كاركرد عمده متولد مي بستر اصليهر گروه اجتماعي، كه بر "

در شيوه توليد اقتصادي همزمان با خود و به نحوي ارگانيك يك يا چند 
قشر روشنفكر ايجاد مي كند كه به او همگوني و آگاهي به عملكرد خويش 

رصه سياسي و اجتماعي نيز مي را، نه فقط در عرصه اقتصادي بلكه در ع
  )12( "بخشد

پس در واقع روشنفكران كساني هستند كه عنصر آگاهي به خويشِ هر 
بدين ترتيب هر طبقه عمده اجتماعي  كنند. طبقه اجتماعي را توليد مي

روشنفكران ارگانيك خود را داراست كه آگاهي و انسجامش را مي سازد. 
اما طبقه كارگر هم بدين نحو  براي طبقه سرمايه دار كه واضح است،

روشنفكران ارگانيك خود را خواهد داشت كه در نهايت حزب طبقه كارگر 
  مي سازد. "روشنفكر جمعي"را به مثابه 

كه در نوعي  آنطوراز بحث گرامشي است، فشردهء خيلي كلي اين 
ماركسيسم عاميانه جا افتاد و عملكرد داشت. بحث گرامشي تكاملِ بحث 

جامعه -نين است و با وجود آنكه دستاوردي در عرصه تاريخيخيلى عام ل

شناسانه براي مبحث روشنفكران محسوب مي شود اما با تئوريزه كردن و 
جلوه دادن سمتگيري قشر روشنفكر به پرولتاريا و دست آخر با  "طبيعي"

، گرايش انحرافي بحث لنين "جمعي"تز حزب كمونيست بمثابه روشنفكر 
تازه معلوم نيست چرا انحرافي تلقي مي كنيم و نه مطابق  (كه در تئوري را

برنامه پرولتاريا به اين مفهوم كه دست آخر مي شود گفت كه حزب 
بلشويك به لحاظ ساختاري همان كاري را كرد كه سوسيال دموكراتهائي 

كه و ابِر در آلمان كردند و اين حداكثر كاري بود كه سمثل شيدمان، نو
نست در آن مقطع تاريخي انجام دهد) تا به آخر هل داد؛ پرولتاريا مي توا

كاري كه استالين درست پس از مرگ لنين در عرصه تشكيالتي و عملي به 
انجام رسانيد. اين درك در عين حال با مقطع تاريخي سرمايه داري نضج 
يافته نيز كه در عرصه سياسي به رژيم پارلماني رسيده كامأل جور در مي 

و  اتواند با پراتيك احزاب سوسيال دموكرات  اين ساله آيد و كأل مي
همينطور سنديكاها و نهادهاي وساطت اجتماعي  بوژوائي جفت شود. 

تز آن نبهمين جهت است كه اين بحث، باوجود پراكندگي و دشوارِي س
باب طبع همگان (و در درجه اول خود روشنفكران) درآمد و در كل چپ 

بايد دستاورد گرامشي را به هيچ روي به اين رايج گشت. اما گفتيم كه ن
طرح شماتيك محدود نمود. همانطور كه گفتيم او در درجه اول يك متُد 
تحليل ماركسيستي را وارد بحث مي سازد و اين در هر تحليلي در اين 

  زمينه الزم مي افتد.
      

  
  حال به بحث وطني خود باز مي گرديم.

گفتيم بحث رفقاى گرامى حميد مومنى و تالش ديگر همانطور كه در آغاز 
مصطفى شعاعيان است كه كوشيدند در برخوردي قلمي حاوي پنج نوشته 
به پيش برند؛ گذشته از اينكه مشاجره آنها مثال تأسف انگيزى از يك 

است، باز شاهد همان سردرگمي هستيم كه در اثر آل  "رفيقانه"جدل 
ين نقش و عملكرد احمد شاهد آن بوديم، يعني همان اغتشاش ب

اجتماعي آنان از طرف ديگر؛ -روشنفكران از يك طرف و ماهيت طبقاتي
بماند كه زبان خاص شعاعيان مسئله را پيچيده تر هم مي كند. دست آخر 
بحث آندو بر سر اين موضوع اختالف چنداني ندارد و پس از يك سري 

  .سوءتفاهم واژگاني، در بهترين حالت مي رسد به بحث گرامشي
هائي را در هر كدام مشاهده كرد  البته از البالي خطوط مي توان حساسيت

آنها بر ضرورت رهبري روشنفكران در مبارزه انقالبي (حال  ،اما در مجموع
به هر اسم و عنواني) تضادي ندارند. شعاعيان به وضوح بر بحث گرامشي 

او  را بوسط مي كشد. "اليه"اشراف بيشتري دارد و از همان آغاز بحث 
  معتقد است:

اليه روشنگر ... همراه تاريخ و زندگيِ طبقه گام برمي دارد. و درست از «
همين روست كه روشنگران طبقه، در زمانها و شرائط گوناگون تاريخي و 
مادي، بسته به نيازها و آزمون هاي تاريخي طبقه، شيوه هاي گوناگوني را 

  )13.»(براي رستگاري طبقه، به طبقه مي آموزند
در عين حال او كه بحث گرامشي را خوب گرفته، منشأ طبقاتي را هم از 

  كند و مي نويسد: ماهيت طبقاتي متمايز مي
پس روشنگر اين يا آن طبقه، بايستگي ندارد كه خاستگاه خانوادگيش نيز "

همان طبقه بوده باشد. روشنگرِ اين يا آن طبقه مي تواند خاستگاهي 
  )14("ي كه اينك روشنگر آن است داشته باشد.خانوادگي، بيرون از طبقه ا

طبقه كارگر را به اليه اش گره بعد مي رسيم به حكمي كه سرنوشت   
كه زير قلم شعاعيان به ياد آيد و آنچنان وحدتي بين آنان پيش مي زند مي

 "ناب  يكپارچگي"مي افتيم. طبقه كارگر به عارفان "يوحدت وجود"متون 
  خواهد رسيد، اينطور:

نگاه نخست چنين به چشم مي آيد كه دو راه بيشتر در پيشِ پاي  در"
با همه خود ويژگيهايش  –طبقه كارگر نيست: يا طبقه، به يكباره روشنگرِ 

طبقه خويش شود و يا روشنگر، به يكباره طبقه شود. ولي پوئيدنِ اين  –
 گيهر دو راه به بن بست مي كشد. زيرا اگر طبقه مو به مو، هم

يهاي روشنگرِ خويش را بگيرد، پس پيوستگيش از توليد گسسته خودويژگ
ار چمي شود. و اين نشدني است؛ و اگر روشنگر مو به مو طبقه شود؛ به نا
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آموزگاريش را از دست مي دهد. و اين هم نشدني است. راه سومي هست 
  ).15( "كه طبقه كارگر آنرا مي پويد:

  
با دقت كه هنوز حوصله اش  ءوانندهقبل از آنكه اين راه سوم را بياوريم، خ

سرنرفته متوجه است كه شعاعيان واژه جديدي براي اين آموزگاران طبقه 
است كه به منورالفكر  كه جالل مي گفت  "روشنگر"پيشنهاد كرد و آن 

نزديك است. خط مستقيم اين درك با عصر روشنگري و خوشبيني پرتوهم 
ه علوم و آموزش از يك طرف و نمايندگان بورژوازي نوپا نسبت به رابط

آزادي و برابري از طرف ديگر و تداوم آن در درك پوزيتيويستي آخر عمر 
انگلس و نشت آن در بحث كائوتسكي و انترناسيونال دوم همه پيداست. در 
اينجا شعاعيان عليرغم حمله به درك كالسيك كائوسكي و لنين، در واقع 

مان بحث را مطرح مي سازد. اما بر سر مسئله روشنفكران و حزب كامأل ه
شعاعيان  از اين طرح كلي دورتر مي رود و آنچنان روشنفكران را بزرگ 
مي كند كه ديگر حتي نيازي نيست منتظر كارگران شد. اوآنچنان بي مهابا 
به پيش مي تازد كه حتي خود بانيان تئوري مبارزه مسلحانه به اين 

  صراحت نگفته بودند:
 دروشنگرش را مي گيرد بي آنكه خودويژگيهاي خو طبقه خودويژگيهاي"

را رها كند. و اليه روشنگر نيز خودويژگيهاي طبقه را مي گيرد بي آنكه 
خودويژگيهاي خود را از كف بدهد. بدينسان طبقه و روشنگر يكي مي 
شوند. و بدينسان است كه فراز روشنگري طبقه كارگر، فرود طبقاتي آن 

قه كارگر فرازي است كه طبقه كارگر نيست. فراز روشنگري طب
  )16("خودويژگيهاي روشنگرش را نيز به خود پيوست مي دهد.

تمام تجربه جنبش چريكي آن سالها برعكس اينرا نشان داد. و نه فقط 
جنبش چريكي كه كل جنبش چپ. هربار كه عنصري از طبقه كارگر به 

ن سازمان او را از جريانات چپ متمايل مي شد، نفس تعلق او به اين يا آ
ماهيت كارگريش جدا مي كرد و او را به يك روشنفكر تمام عيار تبديل مي 
ساخت. اين به شخصيتهاي فردي يا خوبي و بدي افراد يا جريانها ربطي 

  )17. (ندارد
  

  
  

اما شعاعيان آنچنان بر نظريه رايج شده گرامشي مبني بر روشنفكران 
در بايستي تا آخرخط ميرود و يكبار كه   ارگانيك تكيه دارد كه ديگر بي رو

زمينه وحدت و امتزاج روشنگران و طبقه را كه پايه ريخت ديگر تمام تضاد 
رفع مي شود و حزب طبقاتي طبقه كارگر در دست است. تا اينجا ميبينيم 
كه اين همان تز لنيني حزب پيشاهنگ است با اين تفاوت مهم كه لنين 

) 18( بخاطر شرائط خاص روسيه تزاري –رح را بارها استثنائي بودن اين ط
يادآور شده، اما شعاعيان آنرا كامأل عام و بدون محدوديت خاصي   ــ
بيند. و از آن باالتر روشنگران را در آنچنان مقام رهبري قرار مي دهد  مي

  كه خودشان رأسأ مي توانند انقالب را آغاز كنند و به پيش برند:
اي است و درست از همين رو، رويهمرفته  طفهجنبش كنوني در روزگار ن"

كه در كردار در آوردگاه نبرد جاي گرفته اند .... روشنگران انقالبي  نيروهائي
[اين روشنگران انقالبي] نبايد چشم به راه زماني باشند كه  باشند... مي

ها بايستي  شود. كمونيست پرولتاريا خودبخود به سوي انقالب كشيده مي
نقالب كمونيستي و كارگري باشند و بدينسان طبقه كارگر را خود آغازگر ا

  ).19( "به انقالب بكشانند
گيرد چون او ماركس و انگلس را از  شعاعيان لنين را زير حمله مي

اين انتقاد كامال فرماليستي است چون هر كسي  .داند روشنفكران بورژوا مي
بر منشأ طبقاتي  داند كه اين حرف او  ناظر نظر لنين را مى فهمد و مي

است و نه ماهيت طبقاتي؛ اگر لنين بر سر رابطه علم و سوسياليسم و نقش 
ه روشنفكران با دنباله روي از كائوتسكي دچار گرايشي انحرافي است، اين ب

كند و  وجه به شعاعيان كه همين انحراف را بارها شديدتر حمل مي هيچ
گلس، اين موجدين ماركس و ان"معتقد است كه چون لنين گفته است: 

سوسيالسم علمي معاصر، خود نيز از لحاظ موقعيت اجتماعي در زمره 
[اين گفته] "دهد كه بگويد:  ،اجازه نمي"روشنفكران بورژوازي بوده اند

) او كه به وضوح متأثر از بحث 20("يكسره ياوه است، هرچند از لنين است.
كه پاسخ او به دام  داند در حالى گرامشي است مسأله را ظاهرا حل شده مي

اي  دهد قيافه شود. بحث گرامشي به رفيقمان امكان مي بزرگترى منجر مي
باالتر از مؤمني بايستد كه او بنوبه  اي پلهانتقادى بگيرد و روى اين بحث 

 يكرد به اضافه نكات ها دفاع مي خود كامال از بحث آنروز  همه لنينيست
ت به شوروي وجود داشت، اما نزد پيشرو كه در برخي جريانات انتقادي نسب

ها كمتر به چشم مي خورد؛ متاسفانه حميد مؤمني موقعيت آنرا  چريك
نيافت كه اين تمايالت پيشروانه را بسط دهد؛ كه اين سرنوشت فلكزده 

اين  .كنند بندي مي هايمان را جالدان سنتز و جمع ماست كه همواره بحث
را قيمه قيمه كرده و هر نسل به ايست كه تاريخمان  همان انقطاع  انديشه

  كرومانيون طرف است.انسان نسل گذشته طوري نگاه مي كند كه گوئي با 
كند. او مقام  حميد مؤمني مجموعأ از بحث عمومي آنروز چپ دفاع مي

كند. در  واالئي را كه شعاعيان براي روشنفكران قائل است بسيار تعديل مي
گار و رهبر و غيره ياد مي كند، موضع جائيكه شعاعيان از آنها بعنوان آموز

  مؤمني بر دركي فروتنانه استوار است:
روشنفكران انقالبي از نظر زندگي فكري و معنوي، به طبقه كارگر و "

ايدئولوژي او بسيار نزديك مي شوند، ولي از نظر اقتصادي (رابطه با وسايل 
يشه شوند. بدين جهت است كه هم توليد) هرگز به كارگر تبديل نمي

زندگي فكري آنها در خطر انحراف به سوي سوبژكتيويسم قرار دارد. بايد 
ها و آموختن هرچه  سخت از خود مراقبت كنند. آميزش هرچه يشتر با توده

ها تنها وسيله جلوگيري و نيز درمان اين انحراف است.  بيشتر از توده
دي كنند و باز به بن ها بياموزند، آنها را جمع روشنفكران انقالبي بايد از توده
  )21("ها بياموزند ... و به همين ترتيب. توده ها برگردانند و باز از توده

  
هرچند با تجربه عملي كه از جنبش داريم، بخصوص در چارچوب مشي 

ها بقول رفيقي عزيز بيشتر تعارف است تا راهنمائي  چريكي اين نوع حرف
. يكجا روشنگران براي عمل، معذالك اختالف برخورد تكان دهنده است

توانند حتي  خداي روي زمين هستند و به نام آموزگاري و رهبري طبقه مي
آموزند و  ها مي از وجود طبقه صرفنظر كنند، جاي ديگر روشنفكران از توده

گردانند. ريشه اين برخورد حميد  آموزش خود را سنتز كرده به آنان باز مي
تعلق به ماست. او آنها را  مؤمني درك بدبينانه او نسبت به روشنفكران

اقشار مياني دانسته و هميشه آنانرا بالقوه براي سوسياليسم خطرناك 
داند. بعالوه او بدرستي سوسياليسم را (و بطريق اولي سوسياليسم واقعأ  مي

  داند. مي "قابل برگشت به سرمايه داري"موجود را) 
ت به اين نكته بسيار پيشرو در نقطه نظر مؤمني بد بينى اوست نسب

اينها هر نقش  ،روشنفكران به مثابه يك قشر اجتماعي و اينكه در نهايت
اي هم كه در موارد مشخص تاريخى ايفا كنند، باز خطر احياء  انقالبي

در اينجا مؤمني بر عكس  .كنند سرمايه داري را با خود هر لحظه حمل مي
نفكر روش قالباز شعاعيان پيش است چون شعاعيان در  ،ظاهر ماجرا

ريزد؛ و اين به آن دليل است كه او  پرولتاريا در واقع آب تطهير بر آنان مي
به بحث گرامشي، حداقل بر برداشت رايج از آن تكيه دارد و بحث گرامشي 

شود و اصأل با آن در  به بهترين وجهي در شماي عمومى لنين جفت مي
له درواقع مجادله ضد لنيني شعاعيان ربطى به مسأ .تضاد نيست

خواهد از دل  روشنفكران ندارد بلكه آن جاست كه او انقالب پرولتري را مي
يان ئروشنفكران مشي چريكي بيرون بكشد اين پروژه هر چند براى فدا

و بهمين خاطر شايد آنها يكى دو سالي سر بحث با  ــدلفريب است 
بينند كه ضد لنينيسم  اما دست آخر مي ــ شعاعيان كش و قوس مى آيند

  .ر حسنات او مي چربد.شكار و بى مورد شعاعيان بآ
نكته ديگري كه در اين بحث درخور تعمق است، ضايعات اين تز در 
كشورهاي تحت سلطه است. بحث گرامشي بخصوص در جوامعي معني 

ت طبقاتي را نظم مي دهد. در چنين ادارد كه پارلمانتاريسم در آنها مناسب
تز روشنفكران ارگانيك را تصور كرد. شمائي ممكن است بتوان پياده شدن 
بايد انتخاب شوند  "نماينده پرولتاريا"حداقل در چنين شكلي روشنفكران 

اي مثل  و مشروعيت خود را از اين انتخابات كسب مي كنند؛ اما در جامعه
ايران چطور؟ چه ارگاني به روشنفكران مشروعيت مي بخشد كه بنام 
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تواند خود را نماينده  ب هر كسي ميزحمتكشان صحبت كنند؟ به اين ترتي
طبقه بداند و درك شعاعيان دقيقأ حامل چنين گرايشي است. اين نگرش، 

توان  در واقع ميانحرافات عام تروريسم انقالبي را تا به آخر هل مي دهد و 
  از نوعي كودتاي روشنفكران دفاع مي كند. گفت كه

ن نسبت به تروريسم كه  اما در پايان بايد اشاره كرد به موضع عمومي لني
گردد و شايد انگيزه گفتار بي جهت خشن  شامل اين هر دو رفيق مي

است، اينجاست كه لنين در نقد وجه تشابه اكونوميسم و  رفيقمان شعاعيان
  تروريسم، روشنفكران را مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد:

ب فوق العاده ها در مقابل جريان خودبخوديِ خشم و غض ... و تروريست" 
توانند يا امكان ندارند فعاليت انقالبي را با  آتشين روشنفكراني كه نمي

كه ايمانش از اين  نهضت كارگري در يك واحد كل بهم بپيوندند. كسي
امكان سلب شده يا هرگز به آن ايمان نداشته است حقيقتأ برايش دشوار 

گين و انرژي اء احساسات خشمفاست بجز ترور راه چاره ديگري براي اط
  )22( "انقالبي خويش بيابد.

  
عليرغم  –لنينيسم بخاطر بحث حزب و رواج آن بصورت يك سرمشق 

قدرت رسيدن روشنفكران در شوروي گشت. ه ب ءزمينه –مخالفت لنين 
اين مسلمأ خواست لنين نبود چراكه نوشته هاي او حامل همان نوع 

او بارها تالش مي كند كه بدبيني نسبت به آنها است كه در مؤمني ديديم. 
هاي انقالب و سپس  در حزب تقليل دهد اما ضرورت را سهم روشنفكران

حفظ قدرت مانع از اين امر گشت و مرگ زودرس وي امكان نداد كه 
در مورد حزب محقق سازد و ديديم كه بوروكراسي پس از  را هشدارهايش

ريخ شوروي در او با شوروي چه كرد. گفتن اينكه روشنفكران در تحول تا
، اكل از قفاست چرا كه سيستم مستقر )23د (سيستمِ مستقر ادغام شدن

شده كار آنها و مال آنهاست. عمأل لنينيسم به شكل رايج شده آن، 
جهانبيني ايده آل روشنفكراني است كه بنام طبقه كارگر، بنام سوسياليسم 

ن تمام و كمونيسم، يك سيستم استثماري متمركز ايجاد كرده كه در آ
قرار مي گيرد. اين درس تلخ  ها قدرت در دست بوروكراتها و تكنوكرات

واقعيت تاريخي است و نبايد احترام ما به شخصيتي صادق و انقالبي چون 
لنين يا ديگر رفقاي بلشويكي كه حماسه اكتبر را آفريدند باعث شود كه ما 

م. بزرگترين متوقف سازي "كشور شوراها"ي را در آستانه تتحليل ماركسيس
از لنين به نقد كشيدن نظرياتي است كه انقالب اكتبر را فنا كرد،  تجليل

حتي اگر اين نظريات زير قلم او شكل گرفته باشد. شخص لنين هرگز با 
نقطه نظريات خود بصورت دگم برخورد نمي كرد و هميشه خواهان به نقد 

ا او مالقات مي كشيده شدن نظرياتش بود. در آخرين باري كه اتو روله ب
كند، بر سر مسئله نقش رهبران بحث مي كنند، روله به شدت مخالف 

رهبري تمام قدرت را به نحوي متمركز در اختيار  ،دركي است كه بنا بر آن
دارد و كارگران عمأل از فرايندهاي تصميم گيري كنارگذاشته شده اند و 

 جزوهء در حتي اكتبر را نوعي كودتاي مسالمت آميز مي داند. روله
  نقل مي كند:  "گزارش در مورد مسكو"
اميدوارم كنگره بعدي "وقتي از لنين جدا مي شدم به او گفتم: "

انترناسيونال سوم بتواند در آلمان برگزار شود. اين اثبات مشخص درست  
بودن نظرما خواهد بود. آنوقت شما مجبور مي شويد نقطه نظرتان را 

اگر اينطور شد، «با تبسمي پاسخ داد:   به حرف منلنين  "تصحيح كنيد.
ما اولين كساني خواهيم بود كه نظرمان را تصحيح خواهيم كرد. ايكاش 

متأسفانه نه اينطور شد، نه  )24» (اينطور بشود! حتمأ اينطور مي شود!
  آنطور!

  
  تولد روشنفكران به مثابه وجودي اجتماعي

كني،   "ويكي پيدا"ن را امروز بر سر هر كامپيوتري كه بزني و روشنفكرا  
  داستان زوال و دريفوس را مضاف بر يك كتابنامه بالنسبه كامل خواهي ديد.

اما براي فهم آنچه در زمان زوال پيش آمد و براى ارائه يك تعريف معقول از 
روشنفكران بايد به دو مطلب توجه خاصى كرد: اول بستر تاريخى بحث 

هاي جهانشمول  ه به دام تحليلهاى مهمى بدست ميدهد ك است كه نشانه
نيفتيم؛ منظور اما از بستر تاريخى، صرفا تاريخ سياسى نيست، هر چند 

منظور  .همين قدر از انتزاع هم ممكن است براى بحث مان كافى باشد

ت اجتماعى و خصوصأ طبقاتي است؛ چرا كه تاريخ سياسى اتاريخ مناسب
مكن است ميان دو شرايط تابع بسياري از افت و خيزهاى روزمره است و م

عامل زيرين وحدت دهنده را  ،يكسان واقعى بخاطر تفاوتهاي سطحي
ت واقعى طبقاتي است كه خود بر انبينيم؛ آن چه تعيين كننده است مناسب

ساختارهاي اقتصادي تكيه دارد و در كليه كشورهاى پيشرفته با اختالف 
 .زمان گوناگون پيش آماده است.

 وشنفكران با مطبوعات است؛ بدون روزنامه اوروردوم ارتباط مفهوم ر
(Aurore) از زوال خبرى نيست، بدون كومبا(Combat).از كامو  

  

  
  اجتماعي در پايان قرن نوزدهم  -مناسبات اقتصادي

مرحله بندي كردن كأل  كار پر مخاطره ايست چون تاريخ بنا بر تعريف 
 les arcs)چيزي است طيفي كه بر مسير كمان هاي ديالكتيكي 

dialectiques)  مي نشيند، جريان دارد و  متحول است، پر افت و خيز، كه
؛ گاه مي نشيند و چائي قندپهلو وقفهگاه خرامان ميرود، گاه ناگهاني و پر 

صرف مي نمايد، گاه بساط را به يك لحظه كن فيكون مي كند. پس جانب 
ن، آنچنان تغييرات احتياط را بايد رعايت كرد. اما زمانيكه ميان دو دورا

تحولي كيفي منجر مي گردد، آيا مي توان همه به كمي انباشت شده كه 
فردا چيزي  مي شود وامروز چيزي حادث "به روال  وچيز را با تحول آرام 

به  چون ،تحليل كرد و از داده هاي تاريخي يك دوران صرفنظر نمود "ديگر
ان همه تحليلها را به ؟  بديهي است مي تو "اين نيز بگذرد" قول معروف

آخر تاريخ موكول كرد و با عرصه ديدي وسيع به وسعت ابديت، مطمئن 
بود كه ديگر اين مار نمي جنبد و مي شود به خيالي آسوده  به 
كالبدشكافي آن پرداخت. اما پايان تاريخ كجاست؟ و مگر نمي خواهيم در 

ايت همه جوانب مسيري كه اين مار مي پيمايد تأثيركي بگذاريم؟ پس با رع
احتياط و با ذكر اين نكته كه بررسي ما بر شرايط تاريخي فرانسه (كه ريشه 
واژه به آن بر مي گردد) متمركز شده و ممكن است در سطح كشورهاي 
پيشرفته تمايزات زماني يا حتي ويژگيهاي  ديگري يافت شود،  به يك 

  باد!ا دوره بندي اجمالي دست مي زنيم، هر چه باد
   

در نيمه دوم قرن نوزده شاهد جا افتادن هر چه بيشتر سرمايه داري ما 
هستيم.  در بطن مناسبات توليدي اين سالها تغييرات اساسي در حال وقوع 
است. تغييرات مهم ساختاري در سطح اروپا كه در اينجا مجال پرداختن به 

اقع از آن نيست، اما به صورتي بسيار فشرده بايد به آنها اشاره كنيم. در و
نيمه دوم قرن نوزدهم است كه سرمايه داري به مثابه يك جامعه تمام و 
كمال شكل مي گيرد. درست است كه سرمايه داري ازاواخر قرن پانزده 
آغاز گشت، اما دوران رشد درازمدتي را مي گذراند كه طي آن با شيوه هاي 

ليدي بر پيشاسرمايه داري همزيستي دارد. تمام اين دوران، شكل جديد تو
ارث رسيده از گذشته به هاي  ها، تكنيكها و شيوه كاردانياساس ظرفيتها، 

رشد مي كند؛ تاجاييكه براي ادامه رشد خود بايد نقطه عزيمت خود را 
نابود كرده و با تكنيكهاي جديد و نحوه توليدي مناسب تر كه از رشد خود 

ماركس گذار از  چيزي است كه او ناشي شده آنانرا جايگزين سازد. اين آن
انقياد صوري فرايند توليد قديمي تحت مناسبات توليد جديد به انقياد 

  )25( روند توليد جديد تحت اين مناسبات توليد جديد مي نامد. واقعيِ
گيري جامعه سرمايه  فرايند شكل "مباني نقد اقتصاد سياسي"ماركس در 

  داري را بمثابه يك كليت چنين توضيح مي دهد:
ت كه نيروهاي مولده و مناسبات توليدي جديد،  نه ناگهان از واضح اس"

اند و نه از دل ايده كه خود را مستقر كند. آنها براساس  عدم سر بلند كرده
قُس دار طيك توليد از قبل موجود و در تقابل با مناسبات مالكيت سنتي اُس
دي، اقتصا ءرشد كرده اند. در جامعه سرمايه داري نضج يافته، هر رابطه

ي ديگري را تحت شكل بورژوائي و اقتصادي آن مفروض دارد كه  رابطه
يكي ديگري را مشروط مي سازد، همانطور كه در هر سيستم ارگانيكي به 
 همين نحو است. خود اين سيستم ارگانيك، به عنوان يك مجموعه،
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پيشفرض هاي خود را داراست و رشد كامل آن مستلزم يا به انقياد 
عناصر تشكيل دهنده جامعه است يا با عزيمت كردن از كشاندن تمام 

خويش، به خلق كردن اندام هائي مي پردازد كه كم دارد. بدين شكل است 
   )26( "كه به لحاظ تاريخي يك كليت مي شود.

  كمي دورتر مي خوانيم:
آن در نظر آوريم، هميشه جامعه  ءاگر جامعه بورژوائي  را در مجموعه"

د يعني انسان در مناسبات روند ظاهر مي شو تيجه نهائينبمثابه 
  )27( "اش اجتماعي

  
پس مي بينيم كه سرمايه بمثابه يك جامعه هميشه در كار سر و سامان 
دادن و نظم دادن به تضادهاي دروني خويش است؛ سرمايه داري مناسبات 
اجتماعي را رفته رفته شكلدار و پايدار مي كند، به آنها تجسم مي بخشد و 

ادهاي خود منعقد مي سازد. اين شكلگيري و حالت سفت و جامد در نه
شدن مناسبات، در همه عرصه ها موجب تغيير نهادهاي اجتماعي مي 
گردد و همانطور كه ماركس مي گويد براي آنست كه يك كليت اجتماعي 
را سازمان دهد. سازمانيابي اين كليت، بالطبع سازماندهي كشمكشها و 

نيز هست. در عرصه سياسي، پارلمانتاريسم بورژوائي، تنشهاي اجتماعي آن 
قانوني و قانونمند كردن اين كشمكشها در ميان خود اقشار حاكم بورژوائي 
است. اينست ريشه دموكراسي بورژوائي! در عرصه مناسبات كارمزدي نيز 
سرمايه نياز دارد مناسبات با نيروي كار را تحت همين كنترل و انقياد 

كه هستيِ عينيِ شان در حوزه توليد مستقيم است، اما در  كشد. تضادهائي
بازتوليد اجتماعي نيروي كار انعكاس اجتماعي مي يابند. سرمايه  ءعرصه

مدام بايد واقعيت را بر اساس پايه هاي خود، بنابر مقوالت بازتوليد خود 
 "خودپيشفرض"مرتب و منظم كند. و اين سيكل و حلقه كامل سرمايه را 

Autoprésupposition  .آن مي ناميم  
در همين چند دهه پايان قرن نوزده است كه سرمايه رفته رفته به دوران 

كارمزدي را كامأل از خصلت حادث و اتفاقي  ءانقياد واقعي مي رسد و رابطه
بخشد. به مرور  بودن ابتداي سرمايه داري خارج كرده به آن تداوم نهائي مي

ي شود، رابطه آن با سرمايه به تنها راه كارمزدي مداوم م ءكه اين رابطه
بازتوليد آن تبديل مي گردد. تا قبل از آن يعني در دوران انقياد صوري، 
نيروي كار با اتكا به شيوه هاي ماقبل سرمايه داري بازتوليد مي شد. 

ت توليد شده خارج از مدار سرمايه المعيشت كارگران مثأل از طريق محصو
رفأ كارگر نبودند بلكه به كار زمين يا پيشه وري بدست مي آمد. كارگران ص

شاگردي دوران اول كه در محيط روستا  - نيز مي پرداختند. رابطه استاد 
توليد استوار بود. كار هنوز  ءغرق بود، كامأل بر قوانين غيرسرمايه دارانه

بيكاري،  مواقعمطرح بود. در  "اجاره خدمات"نهادينه نشده و صحبت 
تا و زمين خود باز مي گشتند و اصأل چيزي به نام بيكاري كارگران به روس

وجود نداشت. يعني هيچ تفاوتي ميان كارگري كه كارگاهش براي مدتي به 
او نياز ندارد و يك ولگرد يا يك سالمند يا يك دزد وجود نداشت. كساني 

يعني بودند كه در يك لحظه معين در كارگاهي كار مي كردند و ديگران، 
در فرانسه، تولد مقوله بيكاران  ام كه هيچ ويژگي خاصي نداشت.يك توده ع

حمايت و كمك ويژه  انجمنباز مي گردد. اولين  1896در آمار رسمي به 
اين انجمن شمار  ،در مارسي است؛ در فاصله سه سال 1892كارگران در 

دقيقأ ايجاد تمايز ميان ولگرد و بيكار است. آنها به چهل مي رسد. هدف  ها
يكي از مهمترين مضامين  خود كهنداريم به تحول اين موضوع  كاري

براي آنست كه نشان اين توضيحات تحليل جنبش طبقه كارگر است. 
دهيم در دوره انقياد صوري  هنوز جامعه سرمايه داري بمثابه يك كليت بر 

  تمام حوزه هاي توليد و بازتوليد چنگ نيانداخته بود.
بند. تا يا ت كه كارگران يك هستي قانوني ميپس در دوران انقياد واقعي اس

با آنها  1804اين زمان كارگران هيچ حقوقي نداشتند و بنا به حقوق مدني 
است  "قرارداد اجاره خدمت "آن كه مربوط به  1710رفتار مي شد. ماده 

مي تواند خود  رتمي گويد كه كارگر فقط براي مدت معيني در مقابل اُج
، تآمده كه در صورت اختالف بر سر اجر 1781اده . در م"اجاره دهد"را 
" اما رفته رفته، مناسبات كارمزدي تجسم پيدا "مالك است ارباب،گفته .

هاي طبقاتي  به كشمكشمي كوشد داري  مي كند و از اين زمان سرمايه
شكل بورژوائي داده آنرا كنترل كند. نهادي كردن مبارزات اجتماعي 

قانون  1864اوت  25مهار كردن آنست. در بهترين روش براي كنترل و 

قانون سنديكاها.  1884مارس  21ها تصويب مي شود ودر  مربوط به ائتالف
برسميت  "زحمتكش جمعي"مثابه  را به قانون طبقه كارگر، براي اولين بار

  )28( شناسد. مي
شود. از اين پس  هاي اجتماعي آن تعريف مي و تعين "كش جمعي زحمت"

كارگران  موجوديت قانوني بخود مي گيرد و يكسري  موجوديت جمعي
كه حكم  1890در  كارگري(كارت) برگه  لغورسد:  قوانين به تصويب مي

را محدود مي كرد. در  رفت و آمد كارگرانو  يك گذرنامه داخلي داشت
الئيك،اجباري،  آموزشممنوعيت كار فرزندان كمتر از سيزده سال،  1892
انه براي زنان. قوانين مربوط به سوانح كار ممنوعيت كار شب رايگان.

ده ساعت  1900كارفرما را مطرح مي كند.  "مسئوليت") مفهوم 1898(
الغاي جريمه هاي كار؛  1932هشت ساعت كار در روز،  1919كار در روز، 

هر افت و خيزي در مبارزه بالفاصله در قانون منعكس  ،در كل اين دوران
ن چيزي برسميت شناخته مي شود كه يك مي گردد.از طريق  اين قواني

واقعيت اجتماعي است و آنچنان عظيم و جا افتاده است كه ديگر نمي توان 
ضرب قوانين فردي حقوق مدني الپوشاني كرد. اين واقعيت ه آنرا ب

از اين به بعد،   )29( كار مزدوري وضعيتي دائمي است.يعني اجتماعي،  
ه فردي دو نفر در بازار نيست بلكه فرايند خريد و فروش كار ديگر رابط

ن ارسمأ رابطه اي اجتماعي مبني بر مسئوليت اجتماع نسبت به كارگر
است. نتايج اين نفوذ طبقه كارگر در عرصه قانون در اينجا موضوع بحثمان 
نيست. از اين پس، در زمينه اجتماعي و سياسي نيز طبقه كارگر وارد گود 

سنديكاها، احزاب، بورس هاي كار و ديگر مي گردد. با آزاد شدن و تشويق 
هم دست  طبقه كارگر كه به كار قراردادي و قانون كار تشكالت كارگريِ

، رفته رفته نقش اجتماعي هرچه بيشتري كسب مي كند. 1910 يافته
حضور طبقه كارگر در سطح اجتماعي پذيرفته مي شود و ارگانهاي وساطت 

او را وارد چارچوب حقوقي مي اجتماعي كشمكشها و تنشها و مبارزات 
  تشكيل مي شود. (CGT)كنفدراسيون عمومي كار  1905و در  كنند

  

  
نقطه عطف ديگري در تاريخ جنبش كارگري است. با  1936مبارزات سال 

اعتصاب و اشغال كارخانه ها كارگران نشان مي دهند كه يك ستون جامعه 
آلمان يا در روسيه اين  اند و دعوي مديريت آن را دارند. مگر نه آنكه در

كارگران يانمايندگان آنها هستند كه جامعه را مي چرخانند؟ مبارزه آنان به 
خواستهاي مهم برآورده مي شود: پانزده روز  رشته پيروزي مي رسد و يك

تعطيل مرخصي با حقوق در سال، چهل ساعت كار در هفته، انتخاب 
يض سنديكائي؛ در زمان نمايندگان كارگران، اضافه حقوق، ممنوعيت تبع

و دولت ويشي خيلي از اين دستاوردها پايمال مي گردد اما  فرانسه اشغال
بالفاصله پس از جنگ، در مقابل يك بورژوازي ضعيف و هراسان كه محتاج 
صلح اجتماعي براي بازسازي خويش است، طبقه كارگر مي تازد: برقراري 

كارخانه كه هدف آن  بعالوه ايجاد كميته هاي يهمه دستاوردهاي قبل
اعاده اقتدار كارفرما ست زير بال و پر سنديكاها. از اين موقع تا سالهاي 

سنديكا روبروئيم و -هفتاد، در واقع با يك مديريت دوجانبه كارفرما
، دوران آقائي با شكوهسال  30 معروف به دستاوردهائي كه دارد. اين دوران

ايمني كار، ماهيانه شدن  سنديكاهاست: بيمه هاي اجتماعي، بهداشت و
دستمزدها و  سپس برقراري حداقل حقوق، هفته سوم مرخصي با حقوق، 

رونق،  سطح رفاه كارگران در  ءهفته چهارم،... مجموعأ در اين دوره
طول مي كشد. يعني از  1970كشورهاي غني زياد مي شود و تا... سالهاي 

ديگر سرمايه داري دوراني است كه طبقه كارگر به ستون  1970تا  1870
تبديل شده و همراه تحوالت در سازمان كار، هر روز در اين مبارزه حقوق 

در  1972در فرانسه و  1968بيشتري كسب مي كند.... تا پس از شكست 
كه بازسازي ضد  ايتاليا و سپس معدنچيان انگليس،  دوره تاچر و ريگان ...

قدرتي طبقه كارگر رو به انقالبي بورژوائي آغاز مي گردد واين دوران قدر
افول مي گذارد. بحران سالهاي هفتاد ناقوس اين دوران طالئي را به صدا 
در مي آورد و سير قهقرائي آغاز مي گردد. موج اخراج هاي عظيم براي 
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بي ثباتي كار و قيمه قيمه  ،حفظ سود. سرشكن كردن بحران بر كارگران
مفاهيمي است كه هنوز ادامه  كردن آن به اسم انعطاف در توليد ... اينها

  دارد و خوب مي شناسيم.
اين طرح كلي براي آن بود كه نشان دهيم چطور در اين دوران صد ساله،  
بورژوازي نه فقط اقشار و طبقات زميندار و اقشار سرمايه را وارد سيستم 

كند، بلكه طبقه  مي يهاي اجتماعي و سيستم مبتني برنمايندگ وساطت
در همين برهه تاريخي واسطه دار و نماينده دار مي شود. كارگر نيز درست 

به اين ترتيب بسياري از روشنفكران در رگانهاي وساطت و نمايندگي ادغام 
  و جذب گرديدند.

  

  
  وضعيت اجتماعي و سياسي در پايان قرن نوزدهم

سياسي با تغييراتي روبرو هستيم كه همين نهادي شدن  ءدر عرصه
  جا افتادن جمهوري پارلماني مي گردد.اعث ب ها مناسبات و كشمكش

، لوئي بناپارت كه ده سالي پس از كودتا به نحوي استبدادي 1860از 
آندوران است  ءداري بالنده حكومت مي كرد، با انگلستان كه قدرت سرمايه

منعقد كرده و در مقابل نارضايتي بورژوازي ملي تالش  ء آزادپيمان مبادله
ليبرال و اقشار مردمي را كسب كند. همانطور كه  مي كند حمايت بورژوازي

مي شود. اجازه صندوقهاي   به رسميتحق اعتصاب  1864اشاره كرديم، در 
ش مي يابد يافزا يكمك، همياري و تعاوني داده مي شود. حقوق پارلمان

بودجه تصويب كند يا  ند،مي تواند به دولت انتقاد ك 1869تاجائيكه از 
د. يعني رفته رفته به سمت يك رژيم نماينهاد حتي قوانين جديد پيش

پارلماني مي رويم. شرايط آنچنان مهياست كه يكسال بعد، بالفاصله پس از 
دوباره جمهوري برقرار مي گردد. اهالي پاريس كه در  1870جنگ در 

آدولف جنگ مسلح شده و از خود قهرماني ها نشان داده بودند، به دستور 
جمع مت در جمهوري سوم) دربرابر دستور تي ير (رئيس دولت و حكو

روز بشريت سر به  70آوري سالحها، تسليم نمي شوند.  در طوفان كمون، 
آسمان سود و خواستهاي كمون عليرغم به خون كشيده شدن آن درفش 
تابناك آينده است. پس از كمون ، جمهوري سوم قوانيني تصويب كرد كه 

ري سياسي پارلماني در اوج است، هستند. درگي را دارا قانون اساسيحكم 
ميان سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، جمهوريخواهان، جمهوريخواهان 
ميانه رو و غيره. از اين گيرودار قوانين دموكراتيك نويني شكل مي گيرد 
كه بخصوص زمينه هاي شركت روشنفكران در وساطت هاي اجتماعي را 

تصويب مي  1881در  فراهم مي آورد. آزادي تجمع و آزادي مطبوعات
. قانون 1884روسو در -گردد. حق عضويت در سنديكاها با قانون والدك

در  )30( ايجاد مدارس مجاني، الئيك و اجباري، معروف به قانون ژول فري
انجمن ها در  مربوط به تشكيلو مهمتر از همه قانون  1882-1881سال 

در اين سالها كه موجب ايجاد و شكلگيري احزاب سياسي  گشت.  1901
د و به قدرت رمبارزه شديدي بين گروههاي مختلف سياسي جريان دا

به الييك شدن جامعه شدت بخشيد.  1902رسيدن حزب راديكال در 
ممنوعيت تدريس گروههاي مذهبي  1904توانستند در  )31( كومبيستها

، جدائي كليسا از دولت را. اين شرائط حرفه 1905را بدست آوردند و در 
دن برخي از روشنفكران را فراهم مي كند كه آينه كشمكشهاي اي ش

  طبقاتي و اجتماعي مي شوند.
  

  نگاهي  گذرا به تاريخ مطبوعات
توان امروز از مسأله روشنفكران حرف زد و رابطه آنرا با مطبوعات و  آيا مي

  روزنامه نگاري مورد بررسى قرار نداد؟
خ مطبوعات را نداريم؛ فقط در اينجا مجال پرداختن به افت و خيز تاري

(اخبار  گفته باشيم كه  تولد آن تقريبأ همزمان در انگلستان، فرانسه و هلند
ظاهرأ اولين روزنامه به بيرون مي آيد كه  1622هفتگي در انگليس در 
.) و مضمون 1631گازت فرانسوي در اول آوريل  و معني مدرن كلمه است

از آن البته نوشته هائي چاپ مي آن عمدتأ مشاجرات مذهبي است. تا قبل 
شد، اين را به گوتنبرگ مديونيم. اول كتابهاي بزرگ و سنگين، بعد 

، ممنوع ، اعالميه هاي مخفي وبيانيه هاكتابهاي كوچكتر، و به مرور 
چاپ مي شد و دست  اوراق كه روي طنزيات، شعرهاي كنايه دار و هجو ...

ر. اين سير هرجه كوتاهتر بدست مي چرخيد. هرجه كوچكتر، هرجه سريعت
شدن و سريعتر شدن با انترنت ادامه دارد: بلوگ ها و امروز تيوترها و... آيا 
از اين هم دورتر مي شود رفت؟ باري، تاريخ مطبوعات همانطور كه گفتيم 
از قرن هفده آغاز شد و تابع نظام سياسي بود. مثأل در فرانسه  روزنامه 

د و تا زمان انقالب كبير و سقوط گازت پس از رنودو به پسرش رسي
سلطنت چاپ شد و در روزنامه نگاري جدي و مرتب مرجع محسوب مي 
ه گشت اما مشاجرات سياسي مطلقأ در آن حضور نداشت. در انگلستان ب

و رژيم پارلماني آزادي نسبي وجود   "1688 انقالب شكوهمند"خاطر 
  داشت اما آنهم تابع منافع سياسي بود.

ت وارد عرصه روزنامه شد و شرايط بوجود آمدن يك ايغتبل 1830از 
مطبوعات توده اي ايجاد شد. باري، تاريخ مطبوعات هم به ما عنصر مهم 
ديگري در بررسي روشنفكران بدست مي دهد دوران طالئي مطبوعات 

. در  1939تا 1870درست مقارن است با جمهوري سوم يعني مشخصأ از 
فضاي آزادي كه در  درات هستيم كه اين دوره شاهد شكوفائي مطبوع

، روزنامه نگاري و 1868 جمهوري ايجاد شده و قانون آزادي مطبوعات سال
قلم زدن براي روزنامه ها به شغلي كامل تبديل مي گردد همراه با تمام 

  دستگاه اداري و فني مربوط به روزنامه ها.
سرمايه هاي  .دست اندازي مي كندمطبوعات  بهدر اين دوره است كه بازار 

د و مطبوعات صنعتي درست مي شود. نگرد بزرگ به مرور وارد آن مي
گروههاي بزرگ مالي و صنعتي مطبوعات را هم در اختيار مي گيرند و 

. از همين دوره است كه به كاال تبديل مي شوداخبار و نظريات و عقايد هم 
ر قواي سه نام مي برند (يعني در كنا "قوه چهارم"از مطبوعات به عنوان 

  گانه).
دنياي مطبوعات يكي از طرقي است كه روشنفكران در دستگاه ادغام مي 

روزنامه نگار وجود  6000در فرانسه (و عمدتأ در پاريس)  1900شوند. در 
بودند كه با رشد  ورز كه بسياري از آنان نويسنده يا فرهنگ )32رد (دا

آينده اين روند پس از  پارلمانتاريسم به مردان سياسي هم تبديل مي شوند.
سالهاي هفتاد تسريع مي گردد و با اضافه شدن راديو و تلويزيون و سپس 
با خصوصي شدن آنها گروههاي رسانه اي كالن شكل مي گيرند. در همين 

هار فرد، اكثريت قريب به چفرانسه، چهار گروه بزرگ اقتصادي متعلق به 
  ؛)33( ها را در اختيار دارند هاتفاق رسان

وارثان "يم (به خصوص با كتابمديوننقد اين روند را به چند اثر بورديو  ما
كه به زمينه هاى جامعه شناسانه و طبقاتى سيستم آموزشى مى پردازد)  "

... به نوشته هاى ژاك بوورس دريدا، سرژحليمى و الن آكاردو وهمينطور
 اند.آمريكا مي كشبه مطبوعات و رسانه هاي اين فرآيند نقد را امسكي چ

، arret sur image امروز با بوجود  آمدن سايت هاى اينترنتى انتقادى مثل
mediapart،bakshish ،Rue89  ؛ اما يابداين انتقاد تداوم كوشش مي شود
هاي كنترل حاكميت  هاي جديد هم تا مدتى در مقابل دستگاه اين رسانه

كنترلِ خود  حاكميت تالش دارد ،هاى مختلف دوام خواهند آورد و به بهانه
  )34( دكنرا بر آنان نيز اعمال 

هاي  شود و دست آخر از سال تر مي اين حاكميت سرمايه هرچه وسيع  
اي جهاني  هاي كارتلي رسانه ديگر با غول "جهاني شدن"، با فرايند 1990

روبرو هستيم كه امروزه بر انترنت و همه ابزارهاي اطالعاتي حاكميت 
  بالمنازع دارند

اي از  من بعد، قدرت واقعي را دسته"نويسد:  رامونه در اين باره مياينياسيو 
هاي اقتصادي جهاني به وسعت كره ارض و مؤسسات فراگير بدست  گروه

 وها  شان در تجارت و معامالت جهان گاه بيشتر ازحكومت دارند كه وزنه
جديد جهانند كه هرسال در داوس دور هم جمع  اربابانهاست. آنها  دولت
 بين الملليهاي تثليث بزرگ فراگير  يعني صندوق  شوند... و سياست مي

. در اين كنند طراحي ميپول، بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت را 
اقتصادي است كه شاهد مسخي تعيين كننده در عرصه -فياجغرا چارچوب

  رسانه هاي انبوه بوديم، آنهم در بطن ساخت صنعتي شان.
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هاي راديو، مطبوعات، شبكه هاي  (ايستگاه رسانه هاي گروهي بزرگ 
پيوندند  پر شاخه مي هيأتيگر در دي ر با يكتتلويزيوني، انترنت) هرچه بيش

اي با رسالت جهاني مي سازند. مؤسساتي غول آسا  هاي رسانه و گروه
  ) 35جنرال الكتريك، ميكروسوفت... (ر،وارننيوزكورپس،دياكوم، همچون

نوين تكنولوژيك امكانات جديد گسترش بازهم تغييرات حيرت انگيز و با  
يتال مرزهايي كه سه شكل سنتي ارتباطات جيشتري دارند. انقالب ديب

يان برد و امكان ظهور موشته و تصوير را از هم جدا مي كرد از نيعني صدا، 
و رشد انترنت را... فراهم كرد.... اين گروهها ... مجبورند با قدرتهاي ديگر 

قدرت "كه خوشايندشان باشد ... در نتيجه ديگر هدفشان  ي رفتاركنندرطو
بودن نيست... آنها ديگر نمي خواهند حتي نوعي ضد قدرت باشند.  "چهارم

)36(  
  

                                   
   "روشنفكران"تولد 

حول اين  آل احمد و شعاعيان ـ مؤمني حال پس از نقد دو ديدگاه اصلي
، به تولد اين واژه  "روشنفكران"تاريخي ظهور پديده  مسئله و تشريح بستر

  بطور مشخص مي پردازيم.
ريشه التين كلمه همانطور كه آل احمد اشاره كرده بود  به قرن سيزده باز 

. اما يقينأ در همان )37( مي گردد و ظاهرأ به ايجاد دانشگاهها در اروپا
ه ظرفيت شناختن زمان هم اشاره داشته است به نوع خاصي از فهميدن، ب

كه با فهميدن عموم تمايز داشته است. دكارت هم از انتلكسيون نزديك به 
(تدوين، مفهوم، درك) استفاده كرده است و  conception كنسپسيون

بارها استفاده شده  1772-1751صفت روشنفكري در آنسيكلوپدي ديدورو 
هم   "كارهاي روشنفكري"تركيب صفتي  1849قلم هوگو در  بهاست و 

) و جمع دستوري آن موصوفاست. اما به شكل مدرن اسمي ( جاري شده
  به نيمه دوم قرن نوزده مربوط است. "روشنفكران"به عنوان 

و مقاله معروف زوال  )38( معروف است كه اين واژه به ماجراي دريفوس 
در روزنامه اورور  1898ژانويه  28باز مي گردد كه در  "متهم مي كنممن "

به سردبيري ژرژ كلمانسو چاپ شد. بالفاصله پس از آن طومارهائي (پگاه) 
بين دانشمندان،دانشگاهيان، نويسندگان، پزشكان، انترن هاي بيمارستانها، 

كه اولين  "زمان"وكال ...به نفع دريفوس مي چرخيد از جمله روزنامه 
، ليست معترضين را با امضاء كساني مثل زوال، آناتول فرانس، دانيل هالوي

مارسل پروست، لوسين هر، ژرژ سورل چاپ كرد و فرداي آنروز امضاهاي 
  ديگر: كلود مونه، ژول رونار،تئودور مونو، اميل دوركيم ... 

توسط دو نويسنده برجسته  آميز واژه روشنفكر به مفهومي منفي و طعنه
ناسيوناليست فردينان برونوتيِر و موريس بارس مورد استفاده قرار گرفت. 

  است مي نويسد : "نشريه دو جهان"نتير كه مدير برو
  
و اين طوماري كه دست به دست مي چرخانند بين روشنفكران، نفس  " 

اند براي ناميدن كاستي  آنكه اخيرأ اين لغت روشنفكران را اختراع كرده
كنند، همين  ها زندگي مي ها و كتابخانه هائي كه در آزمايشگاه اشرافي، آدم

ترين انحرافات عصر ماست. منظورم اين دعوي است  مسخرهافشا كننده  امر
دانشمندان، اساتيد، كتابشناسان را در رديف  خواهد نويسندگان، كه مي

هاي روشنفكري را كه البته خوار نمي  ابرمرد باال برد. براي من ظرفيت
شمارم ارزشي صرفأ نسبي دارند. براي من، در نظم اجتماعي ارزش صالبت 

صايل، ثبات قضاوت و تجربه عملي در جايگاهي به مراتب اراده، قدرت خ
رفيع تر قرار دارد. بدين نحو من به خود ترديدي راه نمي دهم در اينكه 
فالن زارع يا كاسب را بسيار باال تر از فالن عالم يا فالن زيست شناس يا 

  )39( ."رياضي دان كه نمي خواهم نام ببرم، قرار دهم
ترين نويسندگان آن زمان بود، در اول  ز مطرحموريس بارس هم كه يكي ا

اعتراض "مقاله اي مي نويسد به نام"روزنامه"در نشريه  1898فوريه 

چاپ  "پگاهاورور ـ "شايد شما هم اين ليست را كه هر روز  "روشنفكران
ايد. صدها شخصيت به روالي غيرمستقيم به كاپيتان سابق  مي كند ديده

پيدا  مناسبي. راستي كه كلمانسو چه لغت دريفوس ابراز عالقه مي كنند
! ... هيچ چيز بدتر "اعتراض روشنفكران "كرده است! اسمش را مي گذاريم 

روشنفكر نيست. يك نيمه فرهنگ كه غريزه را نابود مي -از اين باند نيمه
كند بدون آنكه وجداني به جاي آن بگذارد. تمام اين اشرافيت تفكر مصرانه 

نمي انديشند. اين به خوبي پيداست. عوام الناس مثل تأئيد مي كنند كه 
آنها ديگر خود را با جمع طبيعي شان به صورت خودبخودي همخو حس 

را با توده به نحوي  نمي كنند. ونمي توانند تا سطح روشن بيني اي كه آنان
كه از فكر  وامانده ايارتقا يابند. مفلوكان  فكرشده متفق القول مي كند

خجولند و آرزو دارند دو دانشمند اسكانديناوي  عاديسويان كردن مثل فران
   )40( يد كنند.يآنها را تأ

در همينجا مي بينيم كه اين واژه خود با مفهومي دوگانه و متضاد وارد 
زبان مي شود. اكر زوال و كلمانسو و ديگران آنرا تصاحب مي كنند، ظاهرأ 

را  "بي شرفها مانده ايمما " عبارت است كه ثالث اين به همان روش اخوان
كرده به مفهوم عكس از آن استفاده مي كند. به اين ترتيب موجي  نهوارو

ضد روشنفكري حول ماجراي دريفوس شكل مي گيرد. طرفداران دريفوس 
گرفتند. آنها نفرتشان را از هرگونه  راهدف حمالت ضد دريفوسي ها قر

، از دموكراسي، از تعقل ، از ريشه هاي روشنگري، از كانتيسم و تجريد
   خارجيان، از يهوديان ... به طرز وحشتناكي نشان دادند.

كه جامعه اي كه  "مي خواند  "تُفاله هاي الزامي"تا جائي كه بارِس آنها را 
حتي قبل از  "در تالش ايجاد يك قشر زبدگان است، پس مي اندازد.

به همين  ماجراي دريفوس به متن ديگري دست پيداكرديم كه اين واژه را
در  مورد استفاده قرارداده است. ،اما به مفهومي دوگانه ،صورت اسمي
بل از اثر ديگري ق،  و يقينأ مدهنوزآنارشيست قرن ، آدولف رِتٌه نوشته اي از

 ،نوشته شده، رته به هر دو مفهوم 1896به اسم تأمالت آنارشيستي كه در 
گشت و "مي كند. او در تحقيركننده  از اين واژه استفاده  هممثبت و  هم

  مي نويسد: "گذارهاي براندازنده
هيچ چيز عجيب تر از معلّق زدنهاي اين كاست بورژوائي يعني ادبيات " 

چي ها نيست. در گذشته كه قيافه و رفتار شورشي به خود گرفتن مطلوب 
مشتاقانه آنارشيسم را مي  جوانان اهل ادبياتارزيابي مي شد، بسياري از 

نقالب را مي طلبيدند. از چندي پيش ... اين شور و هيجان ستودند و ا
غيرسياسي  ،فروكش كرده. ديگر آشكارا اعالم كردن  چنين عقايد انفجاري

بودن شد. د شورشي ياط جايگزين اين متتلقي مي شد. پس حد اعالي اح
ديگر داريم "آنها كه از همه زرنگ تر بودند به اشاره و رمز مي فهماندند كه 

اشرافيت تفكر نمي تواند هيچ ائتالفي را با  "...  كه "روي مي كنيمزياده 
روشنفكران بايد ارج "... كه  "مطالبات زمخت يك پرولتارياي احمق بپذيرد

  "هنر زندگي كنند. وااليخود را دانسته و در دنياي 
آهاي روشنفكران بدبخت، روزي كه انقالب واقعأ سر رسد چه خواهيد كرد؟ 

كه حس انسانيت آنها از اين بي نظمي هاي وقيح بسيار رنج  بزدالن گفتند
. آنها خود را كنار كشيدند و سوگند خوردند كه ديگر به ناله هاي بردمي 

  فقرا وقعي ننهند.
كساني هم بودند كه با به رخ كشيدن فعاليتهاي گذشته خود بهانه اي 

  )41( پيداكردند كه ديگر مطلقأ تكان نخورند.
كه واژه روشنفكران به مفهوم مدرن و مثبت و به شكل پس مي بينيم 

اسمي و جمع براي اولين بار در پايان قرن نوزدهم براي ناميدن گروهي از 
جاري شد. بايد تذكر داد كه با نويسندگان ان و تحصيلكرده ها و يدانشگاه
اي جمعي روبرو هستيم و نه با افرادي تك افتاده. در طومار  پديده

و ژورناليست آمده  زنقلم 230استاد و دبير و  261وس نام طرفداران دريف
است. ما از اين برهه تاريخي از مفهوم روشنفكران حرف ميزنيم چون همان 

  ت.قدر كه مفهوم نابغه فرديست، مفهوم روشنفكران جمعِ اس
در يك كالم بر چنين ضرورت تاريخي اي بود كه يك مفهوم جديد ناظر  
 "كاست"آمد. همانطور كه ديديم، بروتنير از  پديده اي جديد بوجود رب

يعني با گروهي يا قشري از  "اشرافيت"از  و "باند"حرف مي زند و بارس از 
الق اين واژه به شخصيتها يا افرادي قبل از قرن طآدمها روبرو هستيم و ا

نوزدهم اروپا يك ناهمزماني صرف است. پس مي فهميم كه درست 
ه هاي موجود اكتفا نشد بلكه تعبير نويني براي همانطور كه در اصل به واژ



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

١٦  103 ي آرش شماره

 "انتخاب"آن قرارداده شد در ترجمه هم همين اتفاق افتاد و دقيقأ واژه اي 
  شد كه تمام افق مفهومي جديد را شامل گردد.

كه در  "روشنفكران"بايد  هم با  تعريف عمومي   يكله پس در اينجا ب
(و شامل همه كساني مي واقع ناظر به نقش و عملكرد روشنفكري است 

شود كه با توليدات سمبوليك جامعه سر و كار دارند و اين ماجرا به عهد 
ردد) مرزبندي كرد و هم با تعريفي كه به منورالفكر انقالب گعتيق باز مي 

مدرن و مورد نظر در  "روشنفكران"اشاره دارد.  "روشنگري"فرانسه و 
ر يك شرائط تاريخي كساني هستند كه مشخصأ د  "روشنفكران"بحث 

خاص پديد آمده و بهمين خاطر مشخصه ويژه شان رابطه آنها با عرصه 
  سياست و گفتمان سياسي است. 

  

  
  

يعني براي تمام كسانيكه از  ر استجهت دا ،اين رابطه هم در آغاز تولد واژه
اين كلمه استفاده مي كنند نه فقط دخالت در سياست و مباحث اجتماعي 

بايد مترقي و خالف نظم موجود هم باشند. معياري كه  شرط است، بلكه
از تعريف خارج مي شود.  ،يكي دو دهه بعد با ساختاري شدن و ادغام آنان

اينست ريشه تعريف سارتري كلمه كه جنبه اسطوره اي و ايستا پيدا مي 
كند. اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود زيرا مناسبات اجتماعي و شرايط 

ه موجب تولد و رشد آن بود دچار تغيير مي گردد. و زبان تاريخي اي ك
  محتواي واژه را تغيير مي دهد. 

هيچ  بايد فهميد كه زبان چيزي است زنده، پويا و همواره در تغيير.  
مبناي ضرورتي واقعي. درست است كه برخي  بر افتد مگر جا نمي"اي  واژه
ا از ويتگنشتاين (سالهاي ها مفهومي بالنسبه يكسان در زمان دارند ام واژه

هاي  شباهت") به اين طرف مي دانيم كه تعريف آنها همگي تابع  1930
آنهاست و به اين مفهوم به سختي مي توان آنها را در يك  "خانوادگي

وانگهي بعضي مفاهيم سياسي و مقوالت اجتماعي و   .معني محصور كرد
ماعي بار و معنا درنتيجه واژه هاي گوياي آن در جريان كشمكشهاي اجت

عوض مي كنند و به مفهومي مي توانند خود، به  يك داو مبارزه اجتماعي 
پاچه برخي  "سمي پلي"چندمعنائي يا بقول فرنگيان "بدل شوند. اين 

 رو آنرا به نحوي منفي ارزيابي كرد. كلمات را مي گيرد. اما نبايد به هيچ
دهد خود را از چنگ  چند حوزه اي بودن بعضي مفاهيم به آنها امكان مي

فكر و انديشه فرصت را براي برداشتن گامي ديگر از يك حوزه خالص كرده 
واژه هاي به  آن ند. بهترين مثالش خود عرصه فلسفه است كه سراسرگشايب

سپس به عرش اعلي سوق  كهعاريت گرفته شده از زندگي واقعي است 
ديالكتيك را به چشم  داده شده اند. تاكنون شما عدم يا هستي يا متعالي يا

تفكر يا انديشه  را؟ واژه هائي هم هستند كه  ،ديده ايد؟ يا حتي پائين تر
در خود  كشمكش سياسي جامعه را حمل مي كنند.  يكي از رايج ترين 

كلمه  يبود كه مثأل در بدو پيدايش التين "جامعه مدني"تركيب آنها 
اسي سازمانيافته درقرن دوازده يا سيزده به  گروهي كه به لحاظ سي

الق مي شده. سيسرون از آن مترادف طوكساني كه عضو اين گروه هستند ا
وضعيت  "جامعه اي هم قانون صحبت مي كند. هابس آنرا در مقابل

اساسأ آنرا همان دولت مي داند در حاليكه مثأل در قرن ، قرار داده "طبيعي
ور است.اين به مفهوم اقتصادي جامعه تجاري منظمنظور از آن، جده يه

تركيب مرتب معني عوض مي كند جائي فقط دولت است، جائي جامعه 
باري  .صرفĤ اقتصادي جامعه، جائي صرفأ تجاري ءجائي عرصه ،منهاي دولت

غرض اينكه كلمه روشنفكر هم حوزه هاي مفهومي چندگانه اي دارد 
در  ؛وهمين امر موجب اينهمه اغتشاش است در ارائه تعريفي دقيق از آن

تاريخ اين كشمكش را حفظ مي كند  ،ين حال در افت و خيز معنائي خودع
و ماده خامي است براي رسيدن به مناسبات واقعي اجتماعي. بايد با درك 
محتواي يك واژه مشخص، در هر دوره اي كشف كرد كه چه چيز و بنا به 
چه تغيير واقعي در مناسبات اجتماعي دچار تحول گشته. اين تغييرات در 

  يل زبان حك مي شوند.فس

بدين نحو ما با بررسي تحول مفهوم و محتواي واژه، تالش كرديم نشان 
روشنفكر به مفهومي كه در زبان ما رايج شده است مبني  ءدهيم كه واژه

است بر جامد شدن يك تعريف تاريخي كه در اروپاي پايان قرن نوزده، بر 
انقياد واقعي بر كل اساس تغييرات ساختاري سرمايه داري (جا افتادن 

و استقرار و تثبيت جمهوري پارلماني (جمهوري  ،جامعه) در عرصه اقتصاد
و همينطور بر زمينه دوران طالئي مطبوعات شكل  ،سوم) در عرصه سياست

گرفت. در نتيجه اين تعريفي تاريخي و تاريخ دار است و نبايد به آن بردي 
  جهانشمول داد.

ماعي، دوران خاصي را گشود كه دوران اجت-تغييرات ساختاري اقتصادي
، در تمام "وساطت ها"توان ناميد. در اين  مي "وساطت هاي اجتماعي"

گوئي به نياز  عرصه هاي اجتماعي، روشنفكران مسلح ترين اقشار براي پاسخ
سرمايه داري نضج يافته بودند. آنان به اركان هدايت جامعه نفوذ كرده در 

قدرت درنقش پيشرو  ءشان در عرصه ارتقاء آنها ادغام شدند و به مرورِ
نقشي است كه آنان ، اجتماعي افول كردند. اين دو كمان ديالكتيكي متضاد

  در اين قرن روشنفكران ايفا كردند. 
اي تبديل مي  كسانيكه امروز، اين تعريف مشخص را به مفهومي اسطوره 

ا در پس كنند، دقيقأ كساني هستند كه مي خواهند ماهيت واقعي خود ر
 ،گفتماني داستاني و عوامفريب پنهان سازند. چون در دنياي واقعي

روشنفكران به تحول خود ادامه داده و چه در غرب و چه در شرق نه تنها 
در سرمايه داري هرچه بيشتر ادغام و جذب گرديدند، بلكه در قدرت 
سياسي و اقتصادي آن سهيم هم هستند. اينجا امكان باز كردن نقش 

فكران در قدرت سياسي در قرن بيستم نيست، اما وجود سرمايه داري روشن
در غرب و سرمايه داري دولتي  مربوط به مديريت) Managerial( جِرياليمنَ

بوروكراتيك در شرق نمودهاي انكارناپذير اين فرايند ادغام و قدرت گيري 
به از جمله به بركت همين تعريف متافيزيكي ممكن گشت.  امراست و اين 

همين خاطر از افول تاريخي روشنفكران صحبت مي كنيم آنها امروز 
رؤسا و مديران مؤسسات سرمايه داري ، جِرهايتكنوكراتها، بوروكراتها، منَ

هستند. و بواسطه روشنفكر بودنشان ديگرهيچ پتانسيل انقالبي و حتي 
  مترقي ندارند.

هاي هفتاد قرن داري از سال اي كه سرمايه پس از بازسازي ضد انقالبي
هاي تكنيكي به مقياس وسيعي تمايز  گذشته آغاز كرد، امروز كه پيشرفت

ميان كار يدي و كار فكري را از ميان برداشته است، امروز كه بيكاري 
 ثباتيمن در سرمايه داري سرنوشت آتي بسياري از جوانان را در بي زم

گويا از ديگران كران را فمطلق فروبرده است، مهمترين ترجيحاتي كه روشن
متمايز مي كرد، از ميان رفته است. امروز ديگر جائي براي اين برگزيدگان 

اش هستند، يعني در دستگاه  اي كه برگزيده نيست مگر در همان عرصه
حاكميت. اگر آنها عليرغم اين وابستگي ساختاري به صف انقالب بپيوندند، 

شان  هاي روشنفكرانه انهاي مردمي آنها بر رجح بدان معني است كه انگيزه
غلبه كرده است. و چه بهتر. منظور در اينجا دست رد بر سينه اين و آن 
زدن نيست، بلكه ناموجه اعالم كردن فتواهاي رهبراني است كه تنها جواز و 

  بودنشان است. "روشنفكر"مدركشان براي اين رهبري 
  اما چه بايد كرد؟ 

و نهيب سياست  ،هر اسم و لقبيآدم هايى كه مثل ما اين وسط هستند با  
مدارند، نه پيرو  شان چيست؟ آنها كه نه سياست كنند، تكليف را حس مي

ها را » آقا سلطان ندا«هايى كه صداى  يك دسته و گروه و ... اين فلكزده
توان  بروى مبارك نياورد و  اي؛ البته مي شنوند و مدام هم در فكر چاره مي

ربيات خرد و خميرشده گذشته تكيه زد و بند و تج نيم معلوماتبر شبه 
چه بسا گرفت! آنوقت چي؟ اين  فرمان چنين باد و چنان مباد سرداد. و

    "رفيقي عزيز مي گفت: متأسفانه اگر موفق شديم چي؟
توان به عقب برگشت خيلي زياد و بيادآورد تمام جوانمرداني را كه  البته مي

اند. اين  اني مان بازي كردههاي جو اين نقش دلفريب اثيري را در كتاب
رفتند و  قهرماناني كه تنها و سينه سپركرده به جنگ مظالم روزگار مي

هائي  نه از نتايج نقد خود مي هراسيدند و نه از قدرت"زدند  حرفشان را مي
. تنها بودند اما چه باك كه خداي حق و عدالت با "كه درمقابل خود دارند

دانستند كه اگر نه امروز يا  اعتقاد خود مي دانستند، در عمق آنها بود و مي
و برهمگان كه  شد ها بعد، بل در آخركار بهرحال روشن مي فردا يا سال

  آنها بر اريكه حقيقت تكيه زده بودند.
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از  »روشنفكر«ايم. انواع و اقسام تعريف  ع آنرا ديدهانوا ءبه مرور همه
درك حاكم رايج، درك  هاي گوناگون. اما همانطور كه اشاره كرديم، جايگاه

  قهرمان است.  روشنفكرِ ،اي متافيزيكي و اسطوره
طور  يعني نوعي تئوري خيلي ساده و زبروزرنگ كه با تاريخ و اجتماع و اين

هاي پر دردسر كاري ندارد. اين تحليل كه باب  مته به خشخاش گذاشتن
 و از بيخ حل يكله آيد مسئله را ب طبع همگان است و همه را خوش مي

كرده است. بنابر اين تحليل روشنفكران، خوب معلوم است ديگر با 
سوادهائي هستند كه مسئول هم هستند و نظريات اجتماعي را تدوين مي 

از بيخ تاريخ  .در دست دارندكنند و خواهي نخواهي هدايت جامعه را هم 
هم همينطور بوده و تا آخر آن هم همينطور است. اينها شَم تيزي دارند كه 

ركت تاريخ را مي فهمند و چه جيز طبيعي تر كه هدايت جامعه به اينان ح
ه بصورت فردي يا جمعي چسپرده شود. از اينها هم هميشه داشته ايم و 

ميتوان از آنها نام برد.حاال اگر كسي خيلي پاپِي شود كه اينها از كجا خواب 
هاي وسواسي و نما ميشوند يا نماينده كدام قشر يا طبقه اند و اينطور سئوال

هيستريك، ممكن است پاي ماركس را هم وسط كشيد كه بله، اينها 
نمايندگان نظري طبقات اجتماعي اند و همانطور كه در ادامه ماركس 
گرامشي گفته هر طبقه اي روشنفكران خود را توليد مي كند و اينها را مي 

هم  قباي كسي تريجمسئله حل مي شود وبه  چنين، گوئيم ارگانيك. اين
برنمي خورد. و ميشود دوتحليل معتبر بنا به درجه راديكالسم حضار. يكي 

ملي ماجراست كه آل احمد رايج مي كند و بر متافيزيك -تعريف قهرماني
مرد حق عدالتجو (و در غرب جمهوريخواه) استوار است و ديگري كه 

طبقاتي دركي عاميانه از ـ  تعريف اول را از منشور جامعه شناختي
  و آنرا ميتوان تعريف ارگانيك ناميد. مي گذراندكسيسم مار

هاي پارلماني هم جور در  دموكراسي اهمانطور كه گفتيم، اين درك كه ب
ها هم عملكرد دارد. چون بالفاصله كه در ادبيات  آيد، براي ماركسيست مي

شود واژه معني عوض مي كند و ما  ماركسيستي صحبت از روشنفكران مي
ي روبرو هستيم. ديگر صحبت حضرات زوال و ژورس و با تعريف ديگر

كلمانسو و ژيد و سارتر و كامو و مالرو و حتي گوركي و ديگران نيست بلكه 
منظور قشر روشنفكران است يعني دانشجويان، فرزندان اقشار متوسط كه 

اند و  اند و با دانش خود به سوسياليسم علمي مسلح گشته تحصيل كرده
سكي كه لنين هم آنرا پذيرفت موظفند تئوري را بدرون بنابر تئوري كائوت

طبقه برده و با آميزش سوسياليسم علمي وجنبش طبقه كارگر زمينه 
  انقالب سوسياليستي و گذار بسوي كمونيسم را فراهم آورند.

اما در عمل نقد چپ نه حول مسئله روشنفكران بلكه حول مسئله حزب و 
تئوريك مهمي گشت كه در چپ سازماندهي پيش رفت و موجب تحوالت 

. آخرِ )42( ما انعكاس نيافت و تا سالها ما گوش شنوائي براي آن نداشتيم
كار ما در چمبره آن دو درك بزرگ كه گفتيم مانديم و جالب تر از همه 

كه اين درك از روشنفكر قهرمان براي هر نظريه انتقادي نيز پادزهر خود اين
اي كه شما بر عهده  خير اين وظيفه" را دارد. كسي ممكن است بگويد كه

گذاريد غلط است و بايد آنرا نقد كرد. بايد آنها را از اين اريكه  روشنفكر مي
قدرت كه هنوز شروع نشده بر آن لّم داده اند پايين كشيد و مجبورشان 

پاسخ خواهد شنيد كه خير، مگر خود  "كرد در كنار ديگران قدم بردارند
ه روشنفكران نيست؟ شما داريد دقيقأ كار يك اين انتقاد اثبات وظيف

  .مخالفين رفندتاينست  "روشنفكر را مي كنيد.
چيزي كه برايشان مهم است اين است كه روشنفكران جايگاه رفيع خود را 
حفظ كنند و خلق اهللا كماكان منتظر تراوشات ذهني اين نخبگان باقي 

تگاه حاكميت باشند، چه والده دسجديدالبمانند. حاال اينها چه روشنفكران 
اي، چيزي مخالف خواني  باز از همين حاكميت كه در روزنامه ،جناحي ديگر
از خود آنها كه فعأل و نقدأ از كشور خارج شده و  "شخصيتي"مي كند يا 

(اين واژه هم دارد  "شخصيتي"مشغول مطالعه و برنامه ريزي است يا باز
د فردا در مورد آنهم تئوري براي خود وجهه اي كسب مي كند كه البد باي

درست كرد!) از اوپوزيسيون راديكال گذشته كه يا اسالم آورده يا به فضايل 
شير و خورشيد پي برده و يا به نحوي از بي نهايت انواع ليبرال بازي ليبرال 
شده  يا اصأل از اينطرف حضرات اوپوزيسيون كه تعريف ارگانيك را كامأل 

همگي روشنفكران كه ترديدي هم نيست  مطابق ذوق خود مي بينند و
است كه مبادي آداب ارگانيك طبقه كارگرند. اين تئوري آنقدر متمدن و 

ها  اي تصور كرد كه همه ارگانيك توان سميناري، نشستي، كنگره حتي مي

جمع  شوند و به نمايندگي از طبقات و اقشاري كه اينها ارگانيكشان 
  ها را بسازند. و جبهه متحد ارگانيكهستند يك چائي قندپهلو هم بنوشند 

رود يعني از روي  آلتوسر خدابيامرز مي گفت تاريخ هميشه چپكي پيش مي
دنده كَجش. وضع ما هم بي شباهت به اين سرنوشت نيست. وقتي سمبل 
جامعه مدني مان آقاي خاتمي باشد آيا عجيب خواهد بود كه حزب 

 "كمونيست"هاي  ب و سازماناحزارگانيكمان هم چيزي باشد به بي بتگي ا
موجود؟ بايد با ذره بين بدنبال سهميه طبقه كارگر و زحمتكشان در اين 

  هاي ارگانيك كاويد تا تئوري كمي واقعي بزند. بساط
و البته كه اين وضع ويژه ما نيست و براي يكبارهم كه شده با غرب در يك 

  ه را بسيار از ميان هاي گذشت كشتي قرار داريم و سرمايه داري ناهمزماني
شان در واقعيت استثمار زحمتك ،برده و زير اين قباي برگزيدگان مسئول

 هر دو خطه بيداد مي كند.
اما مسأله آنست كه در پيچ و خم اين بحث پر سوراخ سمبه پر از راه و بي 

آن چه بهر تقدير  .راهه و ميون بر و بن بست، اصل ماجرا را از نظر نيندازيم
خود را مى يابد مبارزه طبقاتي است كه به هر تأويل كار خود را  راه هستى

ها سر همه روشنفكران را به  ديكتاتور ترين رژيم حتا اگر خواهد كرد و
ها  آخور فروكرده باشد باز او راه مبارزه را خواهد يافت؛ گيرم همه روزنامه

و قلم را غالف كرده "هم روزي نامه شده باشند و به تعبير آل احمد 
باشند و مستعد  "شمشير را از رو بسته و در صف عمله شيطان درآمده

ترين استاد دانشگاه كه عموم فضائل روشنفكرى را در خود گرد آورده در 
جا و دربست خيانت  كند، باز معجزه مبارزه حرف خود را خواهد زد و نبوغ 

 را انگشت به لب، هاج و واج ها همه روشنفكرها و قدرت خالقيت توده
خواهد گذشت كه اى بابا چطور ممكن شد، مگر قرار نبود آنطور كه 
منورالفكرهاي مشروطه و پدران انقالب كبير وعده داده بودند دود ازكُنده 

اين مخلوقات كه . آخر پس با گرامشي چه كنيم... آموزش بر ميخيزد
توان  اند و خدا را بنده نيستند به هيچ تعبيري نمى اينطور بيرون ريخته

توانند به  اي دانست: حتى روشنفكران مي وشنفكر ارگانيك هيچ طبقهر
لى شكايت برند كه اين شياطين قوانين بازي را عاوزارت علوم و آموزش 

 .رعايت نكرده اند و اصال قبول نيست
اي  د، مسابقهشومي  يهربار كه جنبش اجتماعي وارد يك تندپيچ تاريخ

، براي عقب نماندن از ديگران آنهم گردد، براي جنبيدن سرسام آور آغاز مي
به نام دفاع از منافع مقدس زحمتكشان. آنها كه سالهاست زير ضربات 

اما دست از دعوي رهبري بسر مي برند ناجمهوري اسالمي در اجبار تبعيد 
جنبش نكشيدند، آنها كه پس از انحالل عملي در داخل به خارج پناه 

دند، يا آنان كه با پذيرش حداقل بردند، آنان كه عقب نشيني تاكتيكي كر
بند را حفظ كردند، همگي به  ظاهري اساسنامه اجازه حضوري بي آزار و نيم

هاي گذشته شان را از سر خواهند گرفت گوئي از  يكباره همان داستان
خوش تغيير نگشته  صدسال پيش تاريخ ما بر بستر تاريخ جهاني دست

ها نيست و اين اساسأ موضوع  هاست. اينجا مجالي براي تحليل اين ديدگا
ديگري است، اما فقط به اشاره گفته باشيم كه درست است كه ما صدسالي 

ايم اما شرائط و در نتيجه آنچه بايد  مان گيركرده است در چمبره مشروطه
 ،يك گفتار مربوط به عهد بوق "مترقي"احيانأ بجاي آن گذارد، مفاهيم 

هم  حمل نمي كند. اگر همانروزها گذشته را  "مترقي"صر اديگر همان عن
چيزي پيشرو در چنين مفاهيمي پيدا مي شد، صد و اندي سال بعد، در 

به جاي  هاتُهي شده و مگر پوسته اي از آن حتوااز م، شرائط امروز جهان
نمانده است. مثأل امروز جمهوريخواهي وقتي در هيچ كجاي جهان نمي 

حتي امكان نظري آن را  توان سراغ يك جمهوري اصيل را گرفت و يا
مستدل نمود، مضحكه اي بيش نيست و اگر جريان يا نيروئي بتواند آنرا به 
توده ها بچپاند، خدا مي داند با چه محتواي قالبي آنرا پر خواهد كرد. تاريخ 
خوشبختانه در انتظار عقب افتاده هاي خود نمي نشيند، در هيچ زمينه اي؛ 

آن را سال تأخير چيزي را مي آزمائيم كه ما همواره با چهل، پنجاه، صد
  ديگر در غرب كهنه و منسوخ كرده اند.

به بركت اين تكان عظيمي كه مردم به دنبال وقايع اخير به جامعه دادند، 
ريش و "امروز با انواع و اقسام تئوريها روبرو خواهيم شد كه تئوريسين هاي 

  (بقول آل احمد) ارائه خواهندكرد.  "سيبيل دار
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هاي خاص ارزش مطلق  خي جنبش را قيمه قيمه كرده، به جنبشبر
هائي كه مدال طال را به  خواهند بخشيد: خواهيم ديد شكوفاشدن تئوري

  جنبش زنان يا جنبش دانشجوئي يا دانش آموزي يا ... خواهند داد.
برخي فقط جنبش كارگري را معيار مي گيرند و سرنوشت بقيه را به قدرت 

  دهند. يو ضعف آن حواله م
ديگراني كه از اين هم دورتر رفته و راديكالتر مي زنند، آنها جنبش 

اي را  هو اكرو هر عمله  "كارگران واقعي"كارگري را محدود مي كنند به 
  اند. و در خواب پرولتارياي ناب كه در نخ كارگران صنعتي پذيرند چرا نمي

همه برخوردها و  يا ديگراني كه اصأل نافي مبارزه طبقات خواهند شد و در
را  "حقوق بشر"ها قرباني  ها فقط فرياد به ستوه آمده ميليون كشمكش

  بينند يا قربانيان سانسور. مي
عليه از  بينند بپاخاسته اي از افراد مي يا باز عمومي تر جنبش را مجموعه 

  اي جهانشمول. خودبيگانگي
اتيك پرهيز اما جنبش قانونمندي خود را دارد و دقيقأ بايد از درك شم 

ايده آل ارزيابي مي كند سنجيد  آن را كرد. نبايد واقعيت را با آنچه تئوري
  و تالش كرد كه جنبش را به اين سو و آنسو هل داد.

قدرت دست مي يابيم يا نه؟ (واي كه اين جمله ه مسأله اين نيست كه ب
با  "مسئله اساسي يك انقالب مسئله قدرت سياسي است"لنين كه:
ن ما چه ها كه نكرد! آنها از اين جمله هجوم بردن به قدرت را روشنفكرا

فهميدند و يك ذره خودداري يا شرمي اگر مانده بود به طاق نسيان 
كوبيدند و همگي به پيش براي كسب قدرت! ديگر خجالت و آبروداري و 
افتادگي و تواضع و كوتاه آمدن و اين حرفهاي اخالقي عقب مانده معني 

لنين گفته است، ادا اطوار در آوردن ندارد، بايد زحمتكشان نداشت! رفيق 
ست كه اين اقدرت را بگيرند، پس ما قدرت را مي گيريم. همين.) مسأله 

اگر دست يافتيم چه غلطى خواهيم كرد؟ و پاسخ اين سوال را نه كسى 
ميداند و نه كسى ميتواند بداند؛ پس آنها كه يقيني دارند، و در نتيجه 

اند همه كور  بنا كردهاين يقين  اساس يالتى، چيزى كه بربساطي، تشك
ميخوانند؛ امروز شرط اولِ در مبارزه بودن دانش به عدم يقين خويش است 

 .و اين تمام داده هاى پيشين را واژگون ميكند
بي ترديد سخت ترين كار در چنين شرايطي كه تاريخ در را مي كوبد ، 

ن در است. بايد خيلي آگاهانه اجتناب از سكندري  رفتن موقع گشود
برعكسِ كاري را كرد كه براي آن تربيت شده ايم. بايد يك منش جديد 

يكي از آحاد توده ها خارج شود و تجربه  "روشنفكري"يافت كه از فرديت 
  از توده بودن را بيازمايد. بودن را

مسئله يافتن فاصله مناسب و متين با جنبش است وقتي همه نيروها تالش 
ند نفوذ و رهبري خود را بر جنبش به شكل سازماني و تشكيالتي دار

در بحث اجتماعي  ،گسترش دهند. اجتناب از گروه و دسته و سازمان زدن
شركت كردن و پيشنهاد و بحث را تا حد امكان بصورت شفاف پيش بردن. 

ناقد گمنام . نامي مطلق ها را شكستن در بي ضدقهرمان بودن. قطب
مفهوم رهبري را افشا كردن،  در  رهبران را افشا كردن، بودن، "شخصيتها"

بدون آنكه كسي باشيم. نفوذي  مردم بودن، با مردم بودن، از مردم بودن
آيد. شعوري  معنوي و جمعي كه در مبارزه و پراتيك خود مردم بيرون مي

عمومي و جمعي. از آحاد بودن بدون آنكه شخصيتي باشيم. سخت ترين 
ترين باشيم. اينست  خواهيم نزديك ست در عين آنكه ميچيز كسي نبودن ا

  داو امروز ما.
ها وجود دارد بايد در  به وظائفي كه در اين سطح مشخصأ براي كمونيست

موقعيت ديگري پرداخت. در اينجا هدف اين بود كه نشان دهيم كه همه 
 به "روشنفكران"شوند. اين با وظايف  بنا بر نيازهاي خود وارد مبارزه مي

مفهوم قديم تومني هفت صنار فاصله دارد. وظيفه اي كه گفتيم وظيفه هر 
بيند و خواهان  فردي است كه در اين مناسبات سرمايه خود را اسير مي

يابد كه تنها مسير براي رهائي خويش ي رهائي خويش است و باالخره درم
  رهائي همگان است.

  
نوشته را پايان » مقدس خانوادهء«در اينجا با برداشتي از سخن ماركس در 

  ميدهيم كه:
كمونيسم مثل عشق است، هرچيزي ست كه زنده است، هر نوع 
خودانگيختگي، هر تجربهء محسوس، در يك كالم، هر آزمون واقعي ست 

كه هرگز از پيش نمي دانيم از كجا آمده و به كجا مي رود (به نقل از ژيل 
  »).شقيپرولتر و كار، داستاني ع«در  Gille Dauvéدووه 

   2009ژوئيه 
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هاي فدائي خلق. او تحت شرايط امنيتي آن روزها و عضو سازمان چريك  1350دههء 
وظايف سازماني از محيط كارخانه و كارگري جدا افتاد، چنان كه رفيق علي خاوري كه در 

در كارخانهء ماشين سازي بنز خاور به نمايندگي كارگران انتخاب شده بود پس  1359سال 
  ود جدا افتاد.از فاش شدن رابطه اش با سازمان پيكار ناگزير از محيط خ

ديگر آنچنان جا افتاده است كه تالش براي نشان دادن  تمايزات و  "حزب لنيني"ـ  تز 18  
لنين كامأل  "چه بايد كرد"ويژگيهاي نگرش لنين عبث بنظر مي رسد. درست است كه در 

 "سه منبع ماركسيسم: اثر تاريخي ماركس"از نظر كائوتسكي كه اولين بار دراثر او بنام 
شد دفاع كرد. او بخصوس بر سر يك موضوع كه در نظريه حزب پراهميت است از  مطرح

كائوتسكي پيروي مي كند. اين نظريه همان درك پوزيتيوستي از سوسياليسم است و اينكه 
در اين صورت سوسياليسم در انحصار روشنفكران است. جمله كذائي كائوتسكي اينست: 

نظريه اي اگر در ميان طبقات زحمتكش عليه  يك جنبش كارگري خودبخودي و بدون هر"
بهمين  "سرمايه داريِ رو به رشد قد علم كند ... از انجام دادن كار انقالبي عاجز خواهد بود.

آگاهي سوسياليستي "جهت او به اتحاد  جنبش كارگري و سوسياليسم فراخوان مي دهد: 
.. اما حامل اين علم پرولتاريا امروز نمي تواند بروز كند مگر بر اساس شناخت عميق علمي .

نيست بلكه روشنفكران بورژوا هستند؛ ... بدين ترتيب آگاهي سوسياليستي عنصري است 
كه از بيرون مبارزه طبقاتي پرولتاريا وارد مي شود و به هيچوجه چيزي نيست كه 

. (همانجا). اين تئوري مورد پذيرش لنين بود. در اين حرفي نيست "خودبخودي بروز كند.
نقد آن به فرصت بيشتري نياز دارد. همينجا گفته باشيم كه در اساس اين نظريه، دو مفهوم 
متافيزيكي عظيم در تقابل با يكديگر قرار مي گيرند. نخست يك جنبش كارگري 
خودبخودي، محروم از هر نوع نظريه و ديگري يك آگاهي سوسياليستي اثيري و غير 

عي از پديده هاي اجتماعي هستند و واقعيت چيز متجسم. اين هر دو، تصوري غير واق
  ديگري است. 

اما در زمينه اصول سازماني حزب، لنين بارها نسبت به ضرورت بازتريِن دموكراسي هاي 
دروني، نسبت به حقوق اقليت و بخصوص ويژگي شرايط روس اشاره كرده است. او در پاسخ 

براي احزاب غير روس  "ه بايد كرد؟چ"خواهان ترجمه و چاپ  1921به ماكس لويان كه در 
اين چيز مطلوبي نيست. ترجمه بايد حداقل با حواشي و توضيحات خوب همراه "بود گفت: 

باشد و يكي از رفقاي روس آن را نوشته باشد كه خيلي خوب به تاريخ حزب كمونيست 
به  ".روسيه آشنا باشد. فقط به اين شكل ممكن است از بكارگيري نامعتبر آن پرهيز كرد

 1938شَتمن. نشريه نيو اينترناشنال، نيويورك، مه  "لنين و رزا لوكزامبورگ"نقل از  
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نه پارلمان، نه "). ترجمه فرانسه از كتاب: 1920. اتو روله ("گزارش مربوط به مسكو"ـ 24 
جمع آوري  1922-1918آلمان.  سنديكاها: شوراهاي كارگري. كمونيستهاي چپ در انقالب

   .2003و ترجمه دوني اوتيه و ژيل دووه. انتشارات شبهاي سرخ 
فصل ششمِ چاپ نشده "ـ ماركس اين گذار را به نحو بسيار دقيقي در كتاب  معروف به 25

بررسي مي كند. اين فصل كه يكي از منابع مهم چپ راديكال است در انقالب  "كاپيتال
نقش مهمي ايفاكرد. اين فصل، كه همراه مقادير ديگري از  68نظري پس از جنبش 

ناشناخته باقي مانده بود. در  1930دستنوشته هاي ماركس در كاپيتال چاپ نشد، تا سال 
يا سوسياليم يا "، ماكسيميلين روبل، ماركس شناس معروف كه خود به جريان 1967سال 

در  1967ترجمه ثلث آنرا در ژوئن بربريون) نزديك بود، - (معروف به اجتماعيون "بربريت
سري تحقيقات ماركس شناسي و سپس در انتشارات پلياد  – "اقتصادها و جوامع"مجله 

   به چاپ رسانيد. 472-365جلد دوم اقتصاد ص –ماركس "
   226ماركس انتشارات آنتروپوس جلد اول ص  – "مباني نقد اقتصاد سياسي"ـ  26
  .23ص  2ـ همانجا ج 27
انون پس از مبارزات درازمدت كارگران، همراه با اعتصاب و دست آخر با ـ  اين ق28

خونريزي در صف زحمتكشان در دوكازويل، به تصويب رسيد و پيروزي بزرگي براي طبقه 
كارگر محسوب شد. اما هدف اين قانون محدود كردن مبازات كارگري به خواستهاي صرفأ 

وهها و احزاب شورشي نروند. ماده سوم اقتصادي و بخصوص براي آن بود كه به سمت گر
موضوع [فعاليت] سنديكاها انحصارأ مطالعه و "قانون مربوط به سنديكاها بوضوح مي گويد: 

. ژاك لوگوف كه اين سند برگرفته "دفاع از منافع اقتصادي، صنعتي، تجاري و زراعي است
ردن يك كمربند حفاظتي از اثري از اوست اضافه مي كند: هدف از اين ماده قانوني برقرار ك

از سكوت تا سخن: "حول آدمهاي حرفه است كه به  طاعون سياسي مبتال نشوند. از كتاب 
   .69- 68انتشارات ديجيتال ص "1895-1830حق كار، جامعه، دولت، 

و مسئوليت كارفرما در روند كار، نتايج  "كارگر جمعي"ـ  اين برسميت شناخته شدن 29
زه روزمره كارگران و همينطور تحليل عمومي سرمايه داري بي نهايت مهمي براي مبار

معاصر دارد. از اين پس بسياري از مفاهيم  پايه اي از حقوق و دستمزد كارگران گرفته تا 
بيكاري مضمون عوض مي كند و خود اين تغييرات مبناي بازسازي ضدانقالبي تاچريسم و 

  گردد. مي  1970ريگانيسم و پايان اجماع كينزي در سالهاي
ـ  بسياري از اين قوانين مهم به دورهء ژول فري بر مي گردد كه سه هدف مهم داشت: 30

وسعت بخشيدن به آزاديهاي اجتماعي، خارج كردن مدارس از سيطره كليسا، احياء فرانسه 
   بعد از شكست از آلمان با اتكاء بر رشد استعمار.

  . 1905ـ  اميل كومب، رئيس دولت در31
. ژان پيِر ريو، ژان فرانسوا سيرينلي. انتشارات سوي، در سري   "زمانه توده ها"ـ   كتاب 32

  .79ص 2005چاپ دوم  1998پوئن. چاپ اول 
Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli Le temps des masses, Seuil, 

2005, p. 79   
33- Lagardère, M. Bouygues, M. Dassault, M. Bolloré  

ز جمله قوانيني كه دولت فرانسه به بهانه مبارزه با تروريسم و پدوفيلي از چند سال ـ  ا34
پيش برقرار كرد و قانون معروف آدوپي كه مصرانه تالش دارد به بهانه دفاع از حقوق 
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  ـ  رك. كتاب ژاك لوگوف: روشنفكران در قرون وسطي37 
Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age, Le Seuil, 1957   

حقوقي كه به قضيه اي سياسي در فرانسه و حتي  -ـ  ماجراي دريفوس: ماجرايي نظامي38
) ارتشي اهل منطقه 1935-1859بين المللي تبديل شد. به نام كاپيتان آلفرد دريفوس (

ط يك دادگاه نظامي  به جرم جاسوسي به نفع توس 1894آلزاس و يهودي تبار كه در سال  
آلمان از ارتش اخراج و به جزيره شيطان تبعيد شد. دو سال بعد ثابت شد كه دادگاه بر 
اساس مدارك جعل شده او را محكوم كرده و جاسوس واقعي محتمأل افسر ديگري بنام 

دادگاه نظامي  ) بوده است. با وجود اين پس از يك محاكمه قالبي1923-1847استرهازي (
زوال مقاله مشهور خود را  1898ژانويه  28استرهازي را تبرئه مي كند. در اين جاست كه در 

به چاپ مي رساند. او در اين مقاله به شدت به مقامات ارتش مي تازد. معروف است كه اين 
 شماره روزنامه پگاه به سردبيري كلمانسو ده بار بيش از فروش عاديش پخش مي شود. زوال

به شكايت ارتش دادگاهي شده و محكوم مي گردد و اين باز مردم را هيجان زده تر مي 
سازد. ماجرا كامأل جنبه سياسي بخود مي گيرد و در دنيا انعكاس پيدا مي كند.هر چه 
آشكارتر مي شود كه ارتش، كليسا و مجامع ضديهود خواهان تجديد محاكمه نيستند. پايه 

لرزه  در مي آيد. بسياري از دانشمندان و وكال و تحصيلكرده ها  هاي جمهوري در فرانسه به
جزو طرفداران دريفوس هستند. آناتول فرانس، ژورس، پروست ... از دريفوس دفاع مي 

دادگاهي نظامي در شهر رِن  دوباره تشكيل مي شود كه طي آن دوباره  1899كنند. در 
از او اعاده  1906ما فقط در سال دريفوس محكوم مي گردد. همانسال او عفو مي شود ا

   حيثيت مي گردد.
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بربريون و ...الخ متأسفانه هرگز بطور جدي، عليرغم  -جرياناتي مثل اجتماعيون 68يا بعد از 
  سي سال تبعيد اجباري دنبال نشد. 

*  
  

  
  

  و قدرتي كار روشنفكر
 

 يكالنتري عبد
  

النه كرده، ي سامان اجتماعي و در كجا ستيچ» قدرت« نكهيا در
و در چه  ستيك» روشنفكر«خود  نكهيسان ندارند. در ا كيروشنفكران آراء 

اتفاق  زينهاده ني ي اجتماع و به چه منظور پا به عرصه خيمرحله از تار
ي روشنفكر و  ي رابطه در باره دنيشياند جه،يوجود ندارد. در نتي نظر

متضاد  ايمختلف  ي جهيبه صدها نت ريتواند ما را از دهها مسي قدرت م
 فيتعاري دانشگاهي ها درسنامه ي وهيبه ش نجايندارد اگر اي بكشاند. حاصل

 ميبدون آنكه از خود بپرس ار،يبسي  يفرعي ها با شاخ و برگ ميكن فيرا رد
ن يدر اي رانيروشنفكر انزد چرا رابطه با قدرت  م،يگردي به دنبال چه م

به نظر  ديكه با ايرسد، ي به نظر م» امربغرنج« كيبرهه از زمان همچون 
 ايوانان،  ي ج رابطه اي م،يپرسي ي زنان با قدرت نم رسد. چرا مثالً از رابطه

پرسش را خود  نياصناف؟ روشن است كه ا ريسا اي ان،يبازار ايكارگران، 
كه به ي وشنفكران] اند كه در مقابل خود گذاشته اند؛ ريرانيروشنفكران [ا

 اميخورده اند، برقدرت قي شده اند، از قدرت باز استيسي »آلوده«ي نحو
رانده شده اند، بر قدرت  رونيكرده اند، با قدرت كنار آمده اند، از قدرت ب

سوار شده اند، قدرت سوار آنها شده است، قدرت مسخ شان كرده، قدرت 
شان كرده، بلندگو و  بهمعروف شان كرده، قدرت اخته شان كرده، قدرت فر

خون شان  ايداده  ي زهيقلم شان راشكسته، مدال و جا ايمنبر به آنها داده، 
دم به  ايشان نموده ي اغوا ده،يكش رشانيارشادشان كرده، به تعز خته،يرا ر

كه دستكم از ي آنها تجاوز كرده است. داستان مكرري دم به ناموس فكر
از  ايدارالفنون،  سياز زمان تأس مييبهتر باشد بگو ديشا ايزمان مشروطه، 

زمان كشتار و سركوب جنبش روشنگر باب به دست صدراعظم روشنگر 
  .زندي را رقم ممدرن ما ي روشنفكر خيقدرت مدار، تار

 
و  اهويه انيروشنفكران به  م رد،يگي در مي رسد، گردبادي فرامي بحران

ما ي »يروشنفكر تيمسؤل«پرسند ي شوند، و از خود مي غوغا پرتاب م
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 كيبخش، ي نبرد آزاد كي ،يجنگ استعمار كيكرد؟  ديچه با ست،يچ
فكر كرد؟ روشن ديــ چه باي جنبش حقوق مدن كيانقالب،  كيكودتا، 

كند؛ با ي ها را آلوده م زند و، به قول سارتر، دستي م االها را ب نيآست
كار، در  ي جهيخوابد، و نتي غائله م ند،ينشي آمال! گردباد فرو م نيواالتر

 كيكه روشنفكر در طلب اش بوده. مغبون، حاال  ستيني اكثر موارد، همان
ار خراب بود، كجا كي كجا«پرسد، ي م هيدارد و از حاشي گام به عقب بر م

و به كف نابكاران  ديسر ارانيانگشتان ي نخوانده بودم؟ چرا قدرت از ال ار
است كه در همه حال  "قدرت"اشكال در خود  ايخطا از من بود  ايافتاد؟ آ

  »؟زندي م نيو بر زم رديگي مي روشنفكر را به باز
  
 چه؟ي عني »يروشنفكر تيمسؤل«
و ي عملي روشنفكران ما متهم به بكه يي دوره ها ميآوري خاطر م به

 اي يكه گناه عمل زدگي گريدي شدند و دوره هاي مي نيكافه نش
خود ي اتهامات از سو نيشد. اي شان نوشته مي به پاي زدگي دئولوژيا

 كياز خود انتظار داشتند به كدام  ،يكتاتوريد غيت ريآمد. زي روشنفكران م
خود را داشت و برحسب  ي شهيساز گوش فرا دهند؟ هركس كل ود نياز ا

به « اي» نشست! ديساكت نبا تيبه هنگام جنا«رد: ـُبي به كارش م تيموقع
اختناق  طيدر شرا ديشا» است!ي لتيو دغل، سكوت خود فض بيگاه فر

 اي» افسون قدرت«هم در كنار  »با قدرتمماشات «مزمن، ي اسيس
باشد.  يروشنفكر جهان سوم اتيخصوص زا گريدي كي» ي قدرت وسوسه«

ي شـيعه نيز هست كه در  اين هردو خصلت اخالقي، ميراث تاريخي
ناخودآگاه بسياري از ما خليده. تقيـّه يا شهادت؟ جهاد يا بيعت؟ 

ي را اصالح م گريكديكه سري مشتري بهاي  يروشنفكران، مثل سلمان
 گريكديروشنفكران سر » خدمت«و   »انتيخ«كنند، دوست دارند راجع به 

  !را بخورند
عصر  انيپا«روشنفكران شعار  انيكه در م ديآي م شيپيي ها دوره

قدرت) بدون  ري(تدب استيامر س ايشود. آي روز م ي شهيكل »يدئولوژيا
بار در غرب به دنبال فروكش  كيشعار  نياست؟ ا ريامكان پذي دئولوژيا

آخر ي هم در سالها گريباب شد؛  بار د 1960ي  دههي اعتراضي ها جنبش
ي و اروپاي اتحاد شوروي نظامها زشيبه دنبال فرور» شرق« در نيشيقرن پ
آنها ظاهراً  رايز نديستاي را م رانيروزها، جوانان معترض در ا ني. ايشرق

» فقط«جوانها  ني. استنديني دئولوژيآن ا اي نيا رياس» نسل ما«برخالف 
 از دستي به كل ايدهند ي شعار را م نيكه اي خواهند. كساني مي آزاد
خود به عنوان روشنفكر، در فصل  اياند ي شاك شينسل پ نفكرانروش
هدر داده اند و  هودهيرا بي جواني كنند سالهاي عمر، احساس مي زييپا

و عمل نزد تك تك آنها، به  شهياندي سترون نيا ،يحاصلي ب نيا تيمسؤل
و اهل  نيبوده است. حاال نرم و مت »يدئولوژيا«به نام ي زيگردن چ

(و  سميبراليكنند كه لي شده اند و فراموش م براليشده اند. ل »تساهل«
عصر مدرن است، حتا ي هاي دئولوژيا نيتري مي) از قدسميانيبرتاريل

و ي زدگ استيو سيي از عمل گرا كهي. در حالسمياليتر از سوسي ميقد
 »افتيره«از روشنفكران انتظار  م،يهراسي م» قدرت«آلوده شدن به 

روشنفكر  مييگوي م م؛يخواهي م» رهنمود« ،مي طلبيم» راهكار« م،يدار
 شهيعبارات كل نينشان دهد! با ا» برون رفت«كند و  »يشناس بيآس« ديبا
  كردن راه حل.  دايشود پي مي كار روشنفكر ،يا

چاره  نيما بوده، هم ريصدسال اخ كي يخيضرورت تار نيا ديشـا
وقت  گريالب بهمن دپس از انقي معطوف به عمل، اما در دهه هاي  يابي

 ديبا نيي نخست هم در وهله »يكار روشنفكر« ايآ ميكه بپرس دهيآن رس
 ديباي كار روشنفكر ،يرانيروشنفكر اي است كه نه! برا نيباشد؟ پاسخ من ا

آورد. پس از صد ي كم م شهياست كه هم نهيزم نيخود تفكر باشد. او در ا
خود فكر است كه به  نيما، ا نينوي روشنفكر ي خچهيسال تاري و اند

ي ندارد. نشان داده كه هنوز نمي ما زور فكري  يدارد. روشنفكر ازيقدرت ن
پا ي ورز شهيي وارد كننده و مونتاژ كننده به مرحله اند تواند از مرحله

  (از چند استثنا كه بگذريم). بگذارد
سر و » كرد؟ ديچه با«از روشنفكران مدام با پرسش ي گفت اگر برخ ديبا
  باشد از ي ي كار روشنفكر از آنكه از مقوله شتريبي ريدرگ نيزنند، اي مكله 

ي پاسخ برا نياست. بهتري اجتماع طيضرورت شرا زيو ني جنس كار عمل
 كي دي. شاديآي روشنفكر نم كي يالزاماً از سو» كرد؟ ديچه با«
 ،يقاض كي ،يحرفه اي انقالب كيحقوق دان،  كيكاركشته،  استمداريس
 كيجامعه شناس،  كيك اقتصاددان، ي ت،يو ترب ميس تعلكارشنا كي

متشكل از چند متخصص و اهل فن بهتر ي أتيحتا ه اي ،يحزب ستياستراتژ
ي . روشنفكر هم مابنديبي معضل اجتماع كي يبراي بتوانند راه چاره ا

 ليانتظار داشت به دل ديبدهد اما نباي نظري عموم ي طهيح نيتواند در ا
و  او صادر شود.  در قرن نوزدهمي پاسخ از سو نيئب ترروشنفكر بودن صا

ي  عرصهبه تجدد، صنف منورالفكران ما پا  دني، بنا به ضرورت فرارسبيستم
بنا به ضرورت جلودار انقالب شد،  زين تيوجود گذاشت و در صدر مشرط

نمود و سازمان داد. بعدها  جيكرد، مردم را بس سيقانون نوشت، نهاد تأس
روال را ادامه  نيكرد و همي نقش باز هيو حزب و اتحاد نهيابدر مجلس و ك

 ستيماركس ريصنف، به تعب نيروال، ا ني. با اديداد تا به انقالب بهمن رس
ي بازي را به خوب »كيروشنفكر اورگان«نقش  ،يگرامش ويآنتونيي ايتاليا

به ي از كاركنان فكري گريي د دسته با زيكرد. از همان صدر مشروطه ن
و  هانيو فق بانيباشد ـ خطي عيت پرداخت كه صنف مجتهدان شرقاب

خطاب   »يروشنفكر سـنت«توان ي متألهان و متشرعان ـ كه با مسامحه م
ها بودند كه سرانجام  ني). ايگرامشي شان كرد (باز هم طبق طبقه بند

(فقط  بخشاً» شد؟ نيچن چرا«قدرت از آب درآمدند. پاسخ ي ي باز برنده
در  اي ميبود دهيشينديني ي كاف ست كه ما روشنفكران به اندازها نيا بخشاً)

 !ميورز نداشت شهياندي مان به تعداد كاف انيم
 

 به عمل؟ دعوت
دعوت به «دارد كه معموالً به عنوان ي ي مشهور ماركس گفته كارل

تاكنون جهان را به  لسوفانيف«شده:  ريروشنفكران تعب انيدر م» عمل
تغيير . اكنون وقت آن است كه آن را كرده اند ريتعبمختلف ي ها شكل
روشنفكر ي )  به عنوان گونه ا»رباخيي فو دربارهيي تزها.» («دهند
 دينـبا ي از اين دستاست كه گفته ا نيمن ا شنهاديپ ست،يماركس
گفته را در انتقاد از  نيباشد. ماركس اي رانيروشنفكر اي كنوني راهنما

 كيفعال پرات ي هيكه سو ديتأك نيود با ازده ب هيسو كي سمياليماتري نوع
ي عنيتوسعه داده بودند؛ ي آلمان كيكالسي ها ستيآل دهيرا از قضا اي ذهن

 ميهرگز نداشته ا شيدر عصر تجدد خو ها يرانيكه ما اي درست همان كسان
. ي آن نگريسته ايم و حتا تا مدتها به چشم تحقير در نمايندگان اروپايي

 خته،يكانت، ف از جمله ،يآلمان كيكالس سميآل دهيي ا برجستهي چهره ها
روز، به ي اسيچشم شان متمركز بر اوضاع س كيو هگل، همواره  نگ،يشل
 تيبه نهاي آن بود. حتا در اثري ندهايفرانسه و برآ ريانقالب كب ژهيو

و  ريانقالب كبي رد پا ،»روحي شناس دهيپد«فهم چون  ارو دشوي انتزاع
 گريو د ريچون روبسپي اي روشنفكران انقالب كيتواكنش هگل را به پرا

. امروزه روشنفكران ميدهي م صيتشخ ها و ژيرونديست ها ژاكوبن
 سميي سنت ماركس كه در ادامهي حتا آنان ،ييكايو آمريي ي اروپا برجسته

، تهيمدرن ي،ي روشنگر فلسفه ي شيزاندكه به باي كنند، وقتي كار ميي اروپا
ي ها تيسسياز آنكه مثالً به امپر شتريپردازند، بي م و شرايط تحقق آزادي

 دهيسربزنند، مدام به آثار همان اي فرانسوي ها ستيكلوپديانس اي يسيانگل
از ي كيهابرماس در  ورگنيگردند. ي آلمان باز م كيكالسي ها ستيآل

ي ي خود م پروژه ي هدربار» و عملي تئور«معروف خود به نام ي رساله ها
 action) است كه معطوف به عملي نظري ي دستگاه سعههدف او تو ديگو

oriented) ي ها ي غول كند كه بر شانهي كار را م نياي باشد. اما زمان
 فيسنت ضع كيما در كشورمان حتا  ستاده؛ياروپا اي و فلسفي فكر

مان در  نروشنفكرا كهيدرحال مينداري علوم انسان ايدر فلسفه ي دانشگاه
پرتاب شده اند. به كتاب فلسفه هم » عمل«ي  ورطهبه ي خيهر بزنگاه تار
  !است فيحر بدر كردن دانيو از مي ريارگيبه قصد  ميكشي كه سرك م

در يي نها ليروشنفكران در تحل شتريگفته درست باشد كه ب نيا ديشا
ي آزادي با برقراري اند و كار روشنفكرانه به نحو »يآزاد«به نام ي زيچي پ

  ي انسانيي رهاگسترده تر  ريو به تعب
 )human emancipation  (كند. اما روشنفكر، در مقام ي م دايارتباط پ

او،  كياو، پراتي كند. كار عملي م دنيشيكار را از راه اند نيروشنفكر، ا
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اش است. ي نافذ پرسشگري روين اياو  تيفعال و خالق ذهن ي هيهمان سو
. او با مقاصد يرونيب تيورذمح چيمطلق و در خلوت، بدون هي در آزاد
ي به معن دنيشيرود. اندي نم »شهياند«سراغ  نيشيپي اسيس اي ياخالق

  .ستين» راه حل« افتني
 

 به چه؟ التزام
ي نمي گفته تضاد نيكجاست؟ من در ا» التزام«و » تعهد«ي جا پس

ي او در التزام  تواند ملتزم باشد، اما كار روشنفكرانهي روشنفكر م«كه،  نميب
روشنفكر به عنوان شهروند و  انيتوان مي به گمان من م.» ستيني زيچ

شد.  ليقا زيتما »يكار روشنفكر«با ي اسيي س جامعه اياز دولتشهر ي عضو
رو كنار نرفته  شياز پ چگاهيهي اخالق ريخطي ها پرسش خ،يطول تار در

توان ي است؟ چگونه م ريهنر امكانپذ ايآ تسيروند: پس از آشوي اند و نم
 طيمحي نابود اي ا،ياستعمار آس قا،يآفري بمب اتم، گرسنگ ديددر برابر ته

 ستكار روشنفكرانه كرد؟ فرض ناگفته آن ا» فقط«بود و » ساكت« ستيز
ي  ياخالقي ها معطوف به ارزش ايخود حامل ي به خودي كه كار روشنفكر

ها  ارزش نيدر جهت ارتقاء ا ماًياش مستقي واال است و آن كس كه كارفكر
تواند ي خود روشنفكر است كه م نيتواند روشنفكر بماند. اما اي منباشد، ن

و  دنيشبخي او، روشني نباشد، كار روشنفكر ايها باشد  حامل آن ارزش
است.  شتريبي ها و درافكندن پرسش دني، كاوها يكيپرتو افكندن بر تار

كار  -1: ديكوچك توجه كني فكر نيتمر نينكته، به ا نيرساندن اي برا
كار  -2است؛ ي (يا سياسي) درد و صدور حكم اخالقي شفا افتنير روشنفك

امكان  طيشفابخش و شراي نسخه ها دآمدنيي پد روشنفكر پرسش از نحوه
و كاهن و منتقد  شيكار كش ي طهياست. حكم اول حي القاحكام اخ

و حكم است ) ايگنسينتليـ امي ي عمو (روشنفكر حوزه استيفرهنگ و س
پردازد كه مستلزم ي تفكر م اي »يكار روشنفكر« دوم، به طور اخص به

است (تعهد به . . . ي آرمان اي ،يزيتجو ،يدستوري ها طهياستقالل از ح
. . .سرسپردگي به  در قبال . . . درخدمت فهياز . . . التزام به . . . وظي رويپ

.(. . . 
 
 چون و چرا بردار باشد. قصدي رانيما روشنفكران اي برا ديحكم شا نيا

كامالً منتزع از يي در عرش اعال »دنيشياند«كه برسانم  ستين نيمن ا
. در رديگي صورت م ت،يخيو تار نياز تع دهيخود، بر ديتولي ماد طيشرا

 ناتياز تع زيني وجود ندارد. كار روشنفكر» برج عاج«به نام يي جامعه، جا
ي مان نمبا واسطه) در ا دا،ي(ناخودآگاه، ناپ كيدئولوژيا ي افتهيوساطت 

 ستيآگاه ني  يمجزا از هستي زيهرگز چي آگاه«ي ماركس،  ماند. به گفته
ي دئولوژي(ا» آنهاست.ي  يعملي زندگ نديهمان فرا زيانسانها ني و هست
و  شهيندا ،يخيي تار در هرلحظه م،يداني ). نكته آن است كه ما نميآلمان

 گريكديحو با ) چه اندازه و به چه نياجتماع سيو پراكس هينظر ايعمل (
در ي تفكر. كار روشنفكري براي مياست داي خود پرسش نياند. ا ختهيدرآم

برخوردار ي ي كمتر واسطهي بي ماد ناتيها، از تع» كار«ي  همه انيم
و  نيشيپي ها نسلهاي  يورز شهيعمدتاً از درون اند »يزور فكر«است، و 

   .ديآي و كشاكش با آنها به چنگ م چشيدرپ
او ندارد. ي به وزن تعهدات شهروندي روشنفكر ارتباط كي يفكر زور

انتقاد ما متوجه  م،يكني انتقاد م »نيبرج عاج نش«كه از روشنفكر ي وقت
مشاركت در  تياو مسؤل مييگوي بلكه م ستيفرد ن كيي  وجه روشنفكرانه

عضو «است از ي فينهاده كه تعري را به كنار ) the political(ي اسيامر س
 شهيو اندي ختگيدر فره زشيكه وجه تماي انسان ميطلبي . ما م»معهجا
اما گاه فراموش  ،حضور داشته باشد» در صحنه«او است، همزمان ي ورز
  نكته فراموش  ني. اگر استياو ني حضور، مالك روشنفكر نيكه ا ميكني م

ي كه در ستادهاي روشنفكران قبول كنيمخواهد بود كه ي هيبد گرينشود، د
اشتغال ي مشورتي ) و بنگاههايسي(پالي خط مش نييتع يادهاو نهي فكر

» كارشناس«كنند. آنها فقط ي نمي كار روشنفكر رند،يگي دارند و حقوق م
واقع  هووري تويانستمثالً شده ( نييتع شياز پيي ها استياند در خدمت س

در  كيمطالعات خاورنزدي تويانست ،يكارنگ ادي، بندر دانشگاه استانفورد
 .)مبه طور عاي اسيالبته احزاب سواشنگتن، و 

  
  

  
  

 قتيو حق قدرت
. به »قتيحق«قرار دارد به نام ي گريو قدرت مفهوم دي شگيكار اند انيم

را مد  قتيحق افتنياست كه ي كس مندشيطور معمول گفته شده كه اند
آن از كذب است. اما  زيو تم قتيحق افتيهمان دري كار فكر ؛نظر دارد

ان دو شاگر ،ديفرو چه،يچون ماركس، ني شمندانيداست كه اني رزمانيد
 قدرتي عني ،يگريرا آن د »قتيحق«آنها به ما نشان داده اند كه  خرمتأ

كار روشنفكر  ،ييبه نحو متناقض نما جه،ينشاند. در نتي ، بر مسند مپنهان
ي برانداز م،يبهتر گفته باش ايآن، ي بلكه افشا قت،يحقي نـه جستجو

شده از راه گفتار به ما  رفتهيو احكام پذي هيامور بد است. قتيحق »ميرژ«
( ي بزرگتر گفتاري از نظامهاي شوند و گفتارها خود بخشي داده م

جامعه غلبه  كي يفرهنگي ها) اند كه در هردوره بر فضاها »سكورسيد«
آنكه هرگز به ي سازند بي ها م سكورسيد نيما را ا »قيحقا«دارند. 

ها است كه  سكورسيد قي. از طرميته باشداشي آن خودآگاه سميمكان
است كه كار ي گفتاري نظامهاي  ي. قدرت نامرئميشوي مقهور قدرت م

حتا اگر  ــ نجايدر اي . كار روشنفكري تواند آنها را مرئي كندمي روشنفكر
، به كلي از انگيزه هاي اخالقي و سياسي هم نداشتهي بخشيي رها تين

 نياست. ا زيقدرت ست ،يشكناصوليت و ي به صرف پرسشگر ــ باشد بري
ي قدرت دولت ايروز  استيس ريبدون آنكه درگ ،يجاست كه كار روشنفكر

ستاند. نه تنها اصول ي را از آنها م تيكند و قطعي ها را خلع م باشد، قدرت
 ،يني(دي اعتقادي و انواع نظامها ،يسنتي رپايدي باورها ،يرسمي اعتقاد

شوند، بلكه طرز ي به پرسش گرفته مش ي مشروعيت بخ)ياخالق ،ياسيس
ي نفود آنها در  و نحوه م،يو مفاه باندر زي اصول اعتقاد نياي  يداريپد

به ي كيو از تار دهيكاو زيو نشانه شناسانه و ناخوداگاه ن كيولبسمي پهنه ها
ناسازشكار  ي هياست، سوي كار روشنفكر» خطرناك«وجه  ني. انديآي در م
   .) آن استويرانداز (ساب ورس) و بستيكونفورم ري(غ

كه معموالً جلو ي آنگاه صفات م،يبنگري به كار روشنفكر نگونهيا اگر
 كيحضور روشنفكر همچون ي و اتفاقي وجه عـَرَض د،يآي م »روشنفكر«

رسانند: روشنفكر چپ، ي را مي يا يك موجود سياسي موجود اخالق
روشنفكر  ،يروشنفكر انقالب ست،يروشنفكر ماركس ،ينيروشنفكر د

 ،يتروشنفكر سن ست،ينيروشنفكر فمروشنفكر ناراضي،  ست،يفاش
 ني. ارهيو غ ،يي عموم روشنفكر حوزه ك،يروشنفكر اورگان ،يروشنفكر حزب
ي كه انسان كياز پراتي وجهي عنيزند، ي رقم م» بدحادثه«عملكردها را 

 .ديآي در نمي به تئور بيشتر اوقات يگانه، فردي، و بيوگرافيك است و
ص داوري در خصوص خير و شر ناشي از اعمال مشخص و قدرتهاي مشخ

  .نيز از همين تجربهء عملي مي آيد
  2009ژوئن  18
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  ها باقي استپرسش
 در تالشِ پاسخ به هفت پرسش؛

  در دوازده رمان» فكرانروشن«تصوير  
  

  بهروز شيدا
  

كه خواهيد خواند، اي خواهم در مورد نوشتهقبل از هر چيز اجازه مي
در مورد  آرشي هاي نشريهي پرسشچيزهايي بگويم: اين نوشته به بهانه

ي گويم به بهانهو قدرت نوشته شده است. مي» فكرانروشن«ي رابطه
- ، تا گفته باشم اين نوشته تنها پاسخ به پرسشآرشي هاي نشريهپرسش

  كنم: نين ميگيرد. در اين نوشته چرا در بر نمي آرش يهاي نشريه
 آرش يهاي نشريهكنم به هفت پرسش از پرسشنخست: تالش مي   
  كوتاهي پاسخ دهم. به

در » فكرانروشن«ي تصوير گيگونهكنم گزارشي از چهدوم: تالش مي   
سياحتنامة ها: ده رمان فارسي و دو رمان غربي به دست دهم؛ اين رمان

ي صادق ، نوشتهآقاحاجياي،  اغهالعابدين مري زين، نوشتهابراهيم بيك
ي احمد ، نوشتههاهمسايهي بهرام صادقي، ، نوشتهملكوتهدايت، 
در آنكارا باران ي هوشنگ گلشيري، ، نوشتههاي دردارآينهمحمود، 

ي جعفر مدرس ، نوشتهكليدشاهآبادي، ي حسين دولت، نوشتهباردمي
، سه پسر داشتفريدون ي رضا قاسمي، ، نوشتهچاه بابلصادقي، 

ي سيامك ، نوشتهي اشباحتهران، كوچهي عباس معروفي، نوشته
، ايشهر شيشهي آلدوس هاكسلي، ، نوشتهبوزينه و ذاتگلشيري، 

گونه است: نخست شماي كوتاهي ي پل آستر. شكلِ اين گزارش ايننوشته
د اي از رمان مورگاه خالصهي تولد رمان مورد نظر؛ آناز دوران تاريخي

ي گونگيگاه چند خط درمورد چهاي از رمان مورد نظر؛ آنگاه تكهنظر؛ آن
  در رمان مورد نظر. » فكرروشن«تصوير 

هاي هايي كوتاه به هفت پرسش از پرسشكنيم: نخست پاسخشروع مي   
  و قدرت.» فكرانروشن«ي در مورد رابطه آرش ينشريه

  
1 
  كيست؟» فكرروشن«

ن پرسش را  بايد به شكل ديگري نوشت. به جاي اين كنم ايگمان مي
يك نام » فكرروشن«فكري چيست؟ توان پرسيد: عمل روشنپرسش مي

هاي بسياري نيز است كه به هزار دليل به گروهي داده شده است. تئوري
در توضيح يا توجيه اين نام هست. تاريخي نيز در جهان دارد؛ تاريخي نيز 

توانيم يك يا چند خواهيم نه ميبگذاريم. چه نه مي ها رادر ايران. تئوري
كنيم. در چند ايستگاه » فكرروشن«تئوري را بنيان تعريف خويش از  

خواهيم بنيان تعريف كنيم؛ چه مياما، توقف مي» فكرروشن«ي تاريخ واژه
معادلي است » فكرروشن«ي خويش را بر تأويل كوتاه اين واژه بگذاريم. واژه

ي ي انگليسيو واژه  Intellectuelleيي فرانسويل واژهدر مقاب
Intellectualي ي فرانسوي. واژهIntellectuelle  در   1880هاي در سال

. در Intellectualي ي انگليسيشود. واژهكار گرفته ميهاي سياسي بهمتن
ي  بخشي از يك عبارت حقوقي است؛ عبارت حقوقي 1840هاي سال

Property Intellectualي . كه به حقوق كساني اشاره دارد كه توليد فكري
. به Intellectualي  واژه  1860هاي اند. در سالجديدي صورت داده

  ) 1ي راديكال دارند.(شود كه انديشهكساني اطالق مي
يا  Intellectuelleي ي فرانسوياما، تنها معادل واژه» فكرروشن«ي واژه   
ي كه معادلي براي واژه نيست؛Intellectual ي  ي انگليسيواژه

Intelligentsia ي نيز هست. واژهIntelligentsia  ورزان قبل از همه انديشه
ها يا كساني را كه در راه گيرد؛ جنبشروسي در قرن نوزدهم را در بر مي

ها؛ هايي چون جنبش دكابريستكردند؛ جنبشتر تالش ميجهاني به
  ) 2ون پوشكين و تورگنيف.(گاني چنويسنده

رسد: در ايران  به دوران مشروطيت مي» فكرروشن«ي ي واژهسابقه    
عبارت عصر Siecle des lumieres ينخست در برابر عبارت فرانسوي

ي گزين واژهجاي» فكرروشن«ي آيد، بعدها اما واژهمنورالفكري مي
ي داريوش آشوري، در فرهنگ علوم انساني ) در3شود.(منورالفكر مي

خوانيم: ، اما، از جمله، چنين ميIntellectual يي انگليسيمقابل واژه
را بگذاريم. » فكرروشن«ي ) نگاه به تاريخ  واژه4كار.(ورز؛ انديشهانديشه

  پرسش خود را دريابيم. 
اي تركيبي است؛ مركب واژه» فكرروشن«فكري چيست؟ عمل روشن    

ي فكر يعني ي روشن يعني چه؟ واژهي فكر. واژهواژه ي روشن واز واژه
ي روشن، از جمله، چنين چه؟  فرهنگ معين را باز كنيم. در مقابل واژه

خوانيم: تابناك، درخشان، منور، آشكار، ظاهر، جايي كه نور بدان مي
) 6خوانيم: انديشه.(ي فكر، از جمله، چنين مي) در مقابل واژه5بتابد.(

- فكري نزديك ميو واژه چه قدر ما را به تعريف عمل روشنمعناي اين د
ها را كنند. واژهها به ما كمك نميكنند؟ هيچ. معناهاي مندرج در فرهنگ

معناي خويش نزديك شويم. بار ديگر بپرسيم: كنيم؛ شايد بهمي» تأويل«
  فكري چيست؟ عمل روشن

ش. جز اين عمل فكر كردن يعني تالش براي يافتن پاسخِ يك پرس   
كنم صفت روشن آيد؟ گمان ميكار مياست؟ صفت روشن چه هنگام به

آيد كه عمل فكر كردن به پاسخ منجر شده است. كار ميتنها هنگامي به
گي به پاسخِ  يك پرسش اضافه آيد تا سه ويژهصفت روشن به ميدان مي

ه ي عملِ فكر كردن اضافگي به نتيجهكند؛ يعني صفت روشن سه ويژه
كند. كه در پاسخِ پرسش اول ترديد وارد ميي اول اينگيكند: ويژهمي
هاي جديد تبديل كه پاسخ به پرسش اول را به پرسشگي دوم اينويژه
-ها، پاسخها ـ پاسخي پرسشكه  نتايج زنجيرهي سوم اينگيكند. ويژهمي

ري يعني فككند. بنابراين عمل روشنها را از اهميت تهي ميها ـ پرسش
كه آنها؛ بيها ـ پرسشها، پاسخها ـ پاسخي پرسشآفرينش زنجيره

فكري نه از هم از پيش در ذهن باشد. عمل روشن» خواهدل«پاسخي 
ي و حوزه پاسخي؛ تنها دامنهترسد نه از بيمي» هنجارنابه«هاي پاسخ

  دهد. ها را گسترش ميپرسش
دارد: پرسشي مدام كه » گرايانهاتذ«فكري تنها يك تعريف عمل روشن   

  پذيرد. محدوديتي نمي
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2  
  قدرت چيست؟

كنيم؟ زنيم. چرا چنين ميهاي گوناگون قدرت تفألي ميدر ميان تعريف 
تعريف «كنند به هاي گوناگون به ما كمك ميرسد تعريفچه به نظر مي

 كنيم؛ از زمين ونزديك شويم. از پنج تعريف گذر مي» ي قدرتعمومي
  آسمان.

هاي الهي، قدرت را در ي انديشهچون همهمذهب اسماعيليه، هم   
كند: قدرت يعني اعمالِ حقيقت الهي. چهارچوب قوانين آسماني تعريف مي

-ي اسماعيليان از طريقي ويژه چهره نشان ميحقيقت الهي اما، در انديشه
بايد كنار اي است كه دهد: به روايت مذهب اسماعيليه شريعت اسالم پوسته

زده شود تا جوهر حقيقت جلوه كند. تبلور اين حقيقت امام است. امام بر 
رسول برتر است، چرا كه امامت ابدي است، اما رسالت تنها در  چهارچوب 
- زماني خاص مشروعيت دارد. نخستين امام، آدمِ اول بود كه تصوير زميني

است. كمال ي آدمِ آسماني است. صورت انسان تصويري از صورت الهي 
شود. انسان قادر به شناخت خدا نيست. صورت انسان در امام متبلور مي

ي او، يعني امام، است. امام ترين صورت انسانيتنها قادر به شناخت كامل
  )7ي قدرت او كفر است.(تبلور قدرت الهي است. خروج از دايره

و تداوم را استحكام  داند كه حكومت خردافالطون قدرت را ابزاري مي  
بخشد. يعني چه؟ به روايت افالطون در وجود انسان سه نيرو وجود مي

دارند: خرد، جان، ميل. خرد بايد بر وجود انسان حكومت كند، ميل بايد 
كنترل شود، جان بايد حكومت خرد بر ميل را تضمين كند. در جهانِ 

خرد كنند: بيروني اين سه نيرو خود را در سه گروه اجتماعي متبلور مي
يابد؛ جان خود را در قامت نيروهاي خود را در قامت فيلسوفان باز مي

جا ي فاضله آنوران. مدينهنظامي؛ ميل خود را در قامت صنعتگران و پيشه
است كه فيلسوفان به مدد نيروهاي نظامي قدرت خويش را بر صنعتگران و 

  )8كنند.(وران ديكته ميپيشه
گونه قدرت را شايد بتوان در يك عبارت ايننگاه توماس هابز در مورد    

انسان براي نيل به چيزي مطلوب. چيز  تعريف كرد: قدرت يعني  امكانات
مطلوب براي انسان اما، هر چيزي نيست؛ چيزي است كه ميل او طلب 
كند. روند حركت ميل به قدرت چنين است: نخست: انسان تنها از طريق 

ها ثابت ها و نفرتآيد. دوم: ميليهايش به حركت درمها و نفرتميل
توانند بر مطلوبيت چيزي ثابت ها نمينيستند؛ به اين خاطر است كه انسان

ميرد. تا دم مرگ انسان به حيات خويش توافق كنند. سوم: ميل هرگز نمي
ها به يك اندازه وجود ندارد. از ي انساندهد. چهارم:  ميل در همهادامه مي

ي اول: انسان براي شود: نتيجهر نتيجه حاصل مياين چهار فرض چها
ي دوم: قدرت به معناي ارضاي ميل خويش به قدرت نياز دارد. نتيجه

ي سوم: قدرت يك انسان در مقابل ي يكي بر ديگري است. نتيجهبرتري
ي چهارم: ميل به قدرت جدال كند. نتيجهقدرت انسان ديگر مقاومت مي

شود. تنها راهي كه براي گريز از يگر را سبب ميدها با يكي انساندائمي
ي قدرت خويش را به ها بايد همهاين وضعيت وجود دارد اين است: انسان

دولت تفويض كنند تا به مثابه لوياتاني عظيم، به مثابه قدرتي بزرگ، 
ها را تأمين ديگر محافظت كند؛ امنيت آنها را در مقابل قدرت يكانسان
  )9كند.(
هاي وايت ژان فرانسوا ليوتار قدرت يعني تسلط يك روايت بر روايتربه   

هاي ديگر، البته، سازوكاري پيچيده دارد: ديگر. تسلط يك روايت بر روايت
كنند، ها را گوش ميخود، در مقام راوي، روايت» مردم«نخست اين كه 

نا ها، بنابراين، بر اين مبكنند. مشروعيت روايتكنند، عملي مينقل مي
) پرسش اصلي اما، اين 10شود.(شود كه كدام روايت عمل ميتعيين مي

ي نقل و است كه چه روايتي اجازه  دارد به عنوان روايت مسلط صحنه
ي زباني انجام عمل مردم را اشغال كند؟ گفتمان قدرت بر مبناي يك بازي

ن ي مصداقي كه تمايز بيي زباني سه وجه دارد: بازيشود. اين بازيمي
ي تجويزي كه تمايز بينِ عادالنه و كند. بازيصادق و كاذب را تعيين مي

ي فني كه تمايز كارآمد و ناكارآمد را كند. بازيناعادالنه را تعيين مي
هاي دموكراتيك و غير ) اين بازي در هردو سيستم11كند.(تعيين مي

يك شود. در سيستم دموكراتيك اما، ابزار تسلط دموكراتيك عمل مي
هاي ديگر است؛ در سيستم غيردموكراتيك حذف روايت كنترل روايت

  هاي ديگر.روايت

سازد. تبلورهاي قدرت را در اي در مورد قدرت نميميشل فوكو نظريه   
سنجد؛ بر هاي گوناگون تاريخي و در شرايط گوناگون اجتماعي ميدوره

ني قدرت كه قدرت متحرك است؛ يعمبناي چندين محور: محور اول آن
- هاي جامعه، از نهادي بخشهاي سياسي است در همهكرد تكنولوژيعمل

كه قدرت در چند جهت عمل هاي خُرد.  محور دوم آنهاي كالن تا نهاد
كند هم از باال به پايين. محور سوم كند؛ هم از پايين به باال عمل ميمي
توان به عمل نمي نيستند؛ يعني يك نهاد را تنهات و نهادها يكيكه قدرآن

كند؛ يعني بخش قدرت در آن نهاد تقليل داد. قدرت درون نهاد عمل مي
كه قدرت كند. محور چهارم آنكوچك يا بزرگي از نهاد را اشغال مي

اي خاص. اين اي است از روابط اجباري در زماني خاص، در جامعهمجموعه
ي شود كه طبقهي تحت سلطه اعمال نميكه قدرت تنها بر طبقهيعني اين

- كه قدرت هدفمند عمل ميگيرد. محور پنجم آنمسلط را هم در بر مي
كند، اما فاعل ندارد. يعني قدرت، از آن ميان قدرت سياسي، برمبناي 

كس آن را نيافريده است. رسد هيچنظر ميكند، اما بهمنطقي حركت مي
نش و قدرت را ديگر رابطه دارند. داكه دانش و قدرت با يكمحور ششم آن

از درون » علوم انساني«ديگر فروكاست، اما بسياري از يك توان بهنمي
- آورند و به سهم خويش به تحكيم آن كمك ميمناسبات قدرت سر بر مي

آورد؛ به وجود ميكار را بهكنند. به عنوان نمونه تركيب قدرت و دانش تبه
ي او را نيز گيكه زنده كار نه تنها عمل اواين معني كه براي توصيف تبه

ي »علوم انساني«كار توسط بايد تحليل كرد؛ از همين رو است كه فرد تبه
 )12گيرد.(شناسي، مورد تحليل قرار ميشناسي و جرمجديد، چون روان

خواند كه ي نوعي دستگاه ميكوتاه كنيم: ميشل فوكو قدرت را آفريننده
است. » ي داناييبنديصورت«ز تر امحورهاي بسيار دارد. دستگاه عمومي

ي گفتماني است، در حالي كه دستگاه ويژه» ي داناييبنديصورت«
   )13دستگاه هم گفتماني است هم غيرگفتماني.(

ي اين سخنان چيست؟ تعريف قدرت چيست؟  مخرج مشترك همه      
ي ي همهي صداها در يك صدا؛ استحالهي همهقدرت يعني استحاله

ها در يك پاسخ. قدرت ي پرسشي همهيك روايت. استحاله ها درروايت
  پذيرد.  گرايانه دارد: محدوديتي مدام كه پرسشي نميتنها يك تعريف ذات
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  ؟شودآيا قدرت تنها در قدرت سياسي متبلور مي
شود. قدرت در همه جا خير. قدرت تنها در قدرت سياسي متبلور نمي

ي دو جنس، در دانش، در فلسفه. ر رابطهجاري است. در باال، در پايين، د
ها، يابيها و ناكاميابيها، كامها و نادرستها و زيباها، درستقدرت زشت

سازد مي» نظام حقيقت«كند. قدرت ها را تعريف مياخالقيها و بياخالق
نظام ) «14تر از قدرت سياسي است.(تر و نيرومندكه بسيار  گسترده

نظام «ي ي دارد، يك ابزار القا. دو عنصر اساسيدو عنصر اصل» حقيقت
  عبارت اند از اسطوره، پاراديم. ابزار القا عبارت است از رسانه.» حقيقت

اسطوره نوعي زبان است؛ نظامي انتزاعي كه در ميان اعضاي يك گروه،     
 ) جهان اسطوره15يك جامعه، يك سرزمين، يك جهان مشترك است.(

-نمايند؛ جهان محكهان تصويرهايي كه ازلي ميها است؛ ججهان نمونه
- شود، در سينما ظاهر مي) اسطوره در ادبيات ظاهر مي16هاي سنجش.(
شود. ها ظاهر ميشود، روي جلد مجلههاي ورزشي ظاهر ميشود، در ميدان

سازد، سازد، تصوير مالكيت مشروع ميآل مياسطوره تصوير كارگر ايده
سازد، تصوير خشونت د، تصوير زن جذاب ميسازتصوير مرد آرماني مي

خواه سازد، تصوير حكومت دلسازد، تصوير اخالق پسنديده ميمجاز مي
-ها به داللتسازد. اسطورهسازد، تصوير جنون ميسازد، تصوير عقل ميمي

بخشند تا قدرت را توجيه كنند. گاني ميها معنايي همهي نشانههاي فرعي
-ها براي القاي يك مدلول؛ مدلولي كه قدرت ميدالها يعني تنوع اسطوره
  ) 17پسندد.(

ي اند. پاراديم مرزي است كه فاصلهپاراديم را مثال عالي ترجمه كرده   
قابلِ «هاي كند. پاراديم چهارچوبرا روشن مي» هنجاربهنا«و » هنجاربه«

ي ـ عملي هاي ذهنها فعاليتسازد. پاراديمقلمروهاي گوناگون را مي» قبول
ي دانش به كار ي پاراديم، نخستين بار در حوزهواژه كنند.را كنترل مي

- دانش به«چيست؟  » هنجاربهدانش «رفت. در پاسخ به اين پرسش: 
هاي يك رشته بنا يابيشود كه روي كامهايي گفته ميبه پژوهش» هنجار
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دانش «د. پاراديم و خوانتوان پاراديم ها را مييابياند. اين كامگذاشته شده
- هاي پذيرفتهعناصر مشترك بسيار دارند. پاراديم يعني نمونه» هنجاربه

عناصر مجاز، ها، كاربردها، ي يك رشته كه مرزهاي ممكن تئوريشده
ي مهم اين است: واقعيت كنند. نكتههاي يك پژوهش را ترسيم ميسنت

ي شود كه در اندازهمي كه واقعيت چونان تفسيرها نيست؛ خاستگاه پاراديم
) در صورت تخالف ميان تئوري و واقعيت، اين 18ها بگنجد.(قاب پاراديم

  واقعيت است كه بايد خود را با تئوري منطبق كند. 
هاي دانش دارند: با هاي اجتماعي نيز ساختاري شبيه پاراديمپاراديم    

ي نمونه ائهكنند؛ در قالب ارتعريف مشترك اهداف خود شروع به كار مي
ها و رفتارهايي را تعريف هاي اجتماعي نگاههاي انساني. پاراديمبراي فعاليت

-شوند. پاراديم» هنجاربه«شوند؛ كه بايد  كنند كه بايد انحرافي خوانده مي
ها كنند هم راه حلهاي قابلِ حل را مشخص ميهاي اجتماعي هم مسئله

برند تا ي ابزار ممكن بهره مياز همه» هنجارسازي«هاي را. تكنولوژي
ي هاهاي خود را گسترش دهند. تكنولوژيها و كنترلبينيي پيشدامنه

-بهنا«كنند؛ كه اما، تنها هنجارها را برپا يا تعريف نمي» هنجارسازبه«
ي كنترل را تقويت سازند تا تكنولوژيقابل كنترل نيز مي» هايهنجاري

  ) 19كنند.(
هاي كه خود را به عنوان نشانهها اما، براي ايناسطورهها و پاراديم   

ها ها هستند. رسانهگاني كنند بيش از هر چيز نيازمند رسانهحقيقت همه
را از طريق » خواهواقعيت دل«دهند، وسو ميسازند، پيام را سمتپيام را مي

 گان،ها، گزينش مصاحبه شوندهها، لحني دوربينسخن كارشناسان، زاويه
ها، انتخاب الگوها، تعيين گزينش نوع خبر، انتخاب موضوع مناظره

ها بر مبناي نوعي حضور كنند. رسانهها خلق ميسرنوشت قهرمانان سريال
ي چيزي كه بايد؛ غيابِ وسيع كنند؛ حضورِ انفجاريو غياب عمل مي

را  خواهد پيام رسانهكه قدرت مسلط مي چيزي كه نبايد. حضور چيزي
   )20را.(» واقعيت«زد؛ غياب چيزي كه نبايد برجسته شود، تصويري از سامي

پراكند ها را ميها و اسطورهها، از جمله، پاراديمقدرت از  طريق رسانه   
ميل قدرت را به صورت » نظام حقيقت«گاه را بسازد. آن» نظام حقيقت«تا 

ي استبدادي هاكند؛ در نظامگاني ميها همهي حوزهميلِ عمومي در همه
  هاي دمكراتيك به شكلي ديگر. به شكلي؛ در نظام

كند، آفريند، شكنجه ميهاي ديكتاتوري قدرت ترس عريان ميدر نظام   
- دهد.  به ضرب دشنه و تازيانه سينه سپر ميتن را آماج خشونت قرار مي

هاي دموكراتيك قدرت بر مبناي كند تا منحرفان پراكنده شوند. در نظام
شمارد، ي خصوصي را محترم ميكند، حريم حوزهنامرئي عمل مي كنترل

ها و ) به سالحِ اسطوره21گيرد؛(كند. ذهن را هدف ميتن را رها مي
  ها.پاراديم
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  ي مشروع وجود دارد؟آيا قدرت سياسي
-هاي سياسي به اشكال گوناگون مشروعيت خويش را تعريف ميقدرت

پذيران. بين مداران و قدرتقدرت و قدرتي كنند؛ بر مبناي نقش يا وظيفه
هاي گوناگون مشروعيت قدرت سياسي، البته، تفاوت بسيار است. از تعريف

- اي از قدرتهاي سياسي مشروع تر اند؛ پارهاي از قدرتچشم سوم  پاره
هاي مشروعيت قدرت يك از تعريفتر. در هيچهاي سياسي بسيار مشروع

بحث نيست. يك كتاب را باز كنيم. به  سياسي اما، سرشت قدرت موضوع
عنوان نمونه سه تعريف متفاوت از مشروعيت قدرت سياسي را در چند خط 

  خالصه كنيم. 
ي مشروع قدرتي است كه بتواند به روايت ماكياولي، قدرت سياسي   

طبيعت بد انسان را به فضيلت تبديل كند. در اين راه، مشروعيت قدرت 
ي است: ميلِ به شكوه از سوي شهريار و ترس از سياسي بر دوستون متك

  )22شهريار از سوي مردم.(
ي مشروع قدرتي است كه بتواند به روايت ژان ژاك روسو قدرت سياسي 

اي عقالني طبيعت نيك انسان را به او برگرداند. ي جامعهبر مبناي برپايي
در اين راه، مشروعيت قدرت سياسي بر دو ستون متكي است: قدرت 

ي مردم كه ي فرديي عمومي است و ارادهي ارادهسياسي كه نماينده
  )23يابند.(ي خويش ميي فرديي عمومي را تبلور ارادهاراده

    
  

  
  

-ي مشروع قدرتي است كه  طبقهبه روايت كارل ماركس قدرت سياسي 
داري ي سرمايهاي كه در مناسبات توليديي كارگرِ براي خود، يعني طبقه

دهد. در اين راه، مشروعيت ي طبقاتي رسيده است، تشكيل ميآگاهيبه 
ي قدرت سياسي بر دو ستون متكي است:  قدرت سياسي كه نماينده

كه تبلور حقانيت تاريخي » مردم«حقانيت تاريخي است و آن بخش از 
  )24شوند.(پنداشته مي

- ياسيقدرت س» مشروعيت«تعريف » فكرروشن«ي قدرت و در رابطه     
ي مجاز پرسش در ترديد حوزهكند. بيي نقش را بازي نميي حاكم همه

تر تر است، يا بسيار گستردههاي سياسي گستردهاي از قدرتقلمرو پاره
است. پرسش اما اين است: در تعارض بين محدوديت قلمرو قدرت سياسي، 

فكري، آيا مرز محدوديت هر جا كه باشد، و نامحدوديت عمل روشن
آن » مشروعيت«ي تواند قلمرو قدرت سياسي را، به بهانهمي» فكروشنر«

قدر مشروع نيست اي آنبرگزيند؟ پاسخ اين است: خير! هيچ قدرت سياسي
ي فكري را به بهانهجاري در عمل روشنكه بتوان راه پرسشِ هميشه

  آن بر خود و ديگري بست.  » مصلحت«
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را » فكرانروشن»ستقالل آيا عضويت در حزب يا گروه سياسي ا
  كند؟دار نميخدشه

توان گفت مگر همان: هرنوع در  پاسخ اين پرسش نيز چيزي نمي 
كه هر جا  فكري در تعارض است. اين يعني اينبا عمل روشن» قدرتي«

كند، يعني هر جا راه بر را بازتوليد » قدرت«يك حزب يا گروه سياسي ذات 
فكري در تعارض است. كمي ل روشننامحدوديت پرسش ببندد، با عم

  تر بگويم: شاعرانه
فكري قلمرو پرسش. قلمرو قدرت قلمرو پاسخ است. قلمرو عمل روشن   

-هر پرسشي كه در قلمرو قدرت  پاسخ داده شود، در قلمرو عمل روشن
حق » تو«پوشد. قلمرو قدرت يعني مسند فكري بار ديگر لباسِ پرسش مي

فكري يعني تعريف مسند چيست؟ تعريف شناست. قلمرو عمل رو» من«
ي حقانيت دارد. بذر سبزسايه» من«حق چيست؟ قلمرو قدرت يعني باغ 

سايه فكري يعني باغ كدام است؟ بذر چه رنگ است؟ سبزقلمرو عمل روشن
  )25كجا است؟(
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-گونه ميهاي جهاني چهايراني را با قدرت» فكرانروشن«ي رابطه
  توان ارزيابي كرد؟
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هاي جهاني، البته، ايراني با قدرت» فكرانروشن«ي نخست اين كه همه 
-روشن«ي آن يك نوع رابطه ندارند. پس شايد منظور سازوكارِ رابطه

اند يا هاي جهاني را  پذيرفتهقدرت»  نظام حقيقت«است كه » فكراني
هاي كه بايد پرسيد: منظور از قدرتاند. دوم اينكنند كه پذيرفتهوانمود مي

رسد اين باشد: منظور از جهاني چيست؟ پاسخ اين پرسش به نظر مي
ي قدرت مسلط در غرب است. حاال همه» حقيقت نظام«هاي جهاني قدرت

ايراني » فكرانروشن«ي گونه بازنوشت: سازوكارِ رابطهتوان اينپرسش را مي
 كننداند يا وانمود ميدر جهان غرب را پذيرفته» نظام حقيقت«كه 

  چيست؟» نظام«اند با اين پذيرفته
توان در پاسخ به اين پرسش گفت اين است: اي كه مينخستين نكته    

در » نظام حقيقت«فكران ديگري كه ي روشندرست مثل سازوكارِ رابطه
اند: كنترل روح بر كنند پذيرفتهاند يا وانمود ميجهان غرب را پذيرفته

ها و ها. باطني كردن اسطورهاراديمها و پمبناي باطني كردن اسطوره
- يابي، تعيين بهاي انديشه، ترس از طردشدهها بر مبناي تعريف كامپاراديم

) قدرت 26ي(بانيگان؛ فرورفتن در قالبي كه نظام ديدهي نخبهگي از حلقه
  پسندد. مي

در جهان  قدرت» نظام حقيقت«اي كه ايراني» فكرانروشن«در ميان    
ي نخست گيخورد. ويژهگي نيز به چشم مياند، دو ويژهذيرفتهغرب را پ

ايراني، خود را در » فكرانروشن«اي از سرشت آن ديگري است كه پاره
ي اسالمي. سرشت كنند؛ يعني سرشت جمهوريتناقض با آن تعريف مي

ايراني » فكرانروشن«شود كه بسياري از ي اسالمي سبب ميجمهوري
در جهان غرب را زير پوشش به » نظام حقيقت«اي هپذيرش محدوديت

ي اسالمي جمهوري» نظام حقيقت«هاي عريانِ پرسش گرفتن تباهي
» فكرانروشن«ي ي دوم حضور گستردهگيبپوشانند يا پيچيده كنند. ويژه

هاي غربي است؛ اين حضور، چه در قالب كارگزار، چه در ايراني در رسانه
فكران ايراني، در بسياري موارد، زبان و ت روشنقالب مهمان، سبب شده اس

ي قدرت را در خويش باطني كنند، بپراكنند، آرماني نگاه محدودكننده
  كنند. 
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گونه ي اسالمي را چهايراني با جمهوري» فكرانروشن«ي رابطه
  توان ارزيابي كرد؟مي
راني  با اي» فكرانروشن«ي جا نيز بايد گفت روشن است كه همهدر اين 

جا نيز بايد پرسش اين ي اسالمي يك نوع رابطه ندارند. پس اينجمهوري
- جمهوري» نظام حقيقت«ايراني كه » فكرانروشن«ي باشد: سازوكارِ رابطه

» نظام«اند، با اين كنند پذيرفتهاند يا وانمود ميي اسالمي را پذيرفته
، ميل به »قدرت« گي بهچيست؟ پاسخ شايد اين است: ترس، نياز، آلوده

ي اسالمي بر مبناي جمهوري» نظام حقيقت«، باطني كردن لزومِ »قدرت«
نظام «باورهاي ايدئولوژيك، در تقابل با آن ديگري؛ يعني در تقابل با 

  در جهان غرب. » حقيقت
در دوازده » فكرانروشن«ها بگذريم. به تصوير ها و پاسخاز پرسش   

: يا سياحتنامة ابراهيم بيكدر » فكرشنرو«رمان بنگريم. نخست تصوير 
  بالي تعصب او در دوران مشروطيت.
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ي شمسي آغاز  هجري 1284آذرماه سال  20جنبش مشروطيت، در 
ها پيش از اين آغاز شده بود. هفده بازرگان به شد؛ در پي دوراني كه سال

چند  ي قند.تهران فراخوانده شدند؛ به جرم گراني» يرانيي حكماداره«
هاشم قندي، گان سيدشدهها به فلك بسته شدند. در ميان فلكتن از آن

نام، نيز بود. اين ماجرا بسياري را سخت خشمگين كرد. گروهي، تاجرِ خوش
ي سيدعبداله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي به اعتراض به گيبه سركرده

ن، از كنندگاهاي نخستين هجرتعبدالعظيم هجرت كردند. خواستشاه
ي رانيالدوله از حكمخانه، عزل عالءي عدالتجمله، چنين بودند: برپايي

) 27ي گمرك و ماليه.(تهران، عزل مسيو نوز بلژيكي از رياست اداره
هاي متحصنين را پذيرفت. متحصنين به تهران شاه خواست مظفرالدين

هاي تالدوله، حاكم مستبد تهران، اما، از اجابت خواسبازگشتند. عين
متحصنين خودداري كرد. عبداله بهبهاني و محمد طباطبايي بار ديگر براي 

راه بسياري؛ اين بار به سوي قم. در بين همتحصن از تهران خارج شدند؛ به
نيز وجود داشت. فرمان » دارالشورا«هاي متحصنين خواست افتتاح خواست

ي ريهج 1285مردادماه سال  14مشروطيت سرانجام صادر شد؛ در 
شاه در فرمان خود، از جمله، بر شاه. مظفرالدينشمسي؛ توسط مظفرالدين

 اجراي قوانين اسالم تأكيد كرده بود. 
ي ي مجلس شورا، پس از انتخاباتي كه در فاصلهنخستين جلسه   

مهرماه سال  14مهرماه صورت گرفت، در روز  8شهريورماه تا  24روزهاي 
-شاه، برگزار شد. مظفرالدينحضور مظفرالديندر تاالر گلستان، در  1285

شاه بر تخت درگذشت. پس از او محمدعلي 1285ماه سال دي 17شاه در 
 1سلطنت نشست؛ كه هرگز مشروطيت را برنتافت. نيروهاي دولتي در 

  مجلس شوراي ملي را به توپ بستند.  1286تيرماه سال 
ي بريتبريز به ره مشروطه خواهان اما، از پاي ننشستند؛ نخست در   

-ستارخان و باقرخان؛ سپس در شهرهاي ديگر؛ از آن ميان در گيالن، به ره
ي سردار اسعد بختياري. بريي سپهدارتنكابني، در بختياري، به رهبري

خواهان به سوي تهران حركت كردند؛ از شب چيزي نگذشت كه مشروطه
شاه به . محمدعلي1288تيرماه سال  25تيرماه  تا روز جمعه  22شنبه سه

سفارت روسيه پناهنده شد. دوران مشروطيت پايان يافت. انقالب 
      ) 28مشروطيت پيروز شد.(

، كه در سال سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب اوجلد اول 
نوشته شده است، ماجراي سفر ابراهيم بيك است به ايران در دوران  1274

دوست، مسلمان؛ رگان جواني است وطنشاه. ابراهيم بيك بازناصرالدين
االصل كه پنجاه سال پيش از اين به مصر آذربايجاني فرزند بازرگاني

مهاجرت كرده است. پدر ابراهيم بيك چنان عاشق ايران بوده است كه در 
اي به عربي سخن نگفته است. اش در مصر حتا كلمهتمامِ دوران اقامت

خويش از دست داده است. پدر هنگام گي پدر ابراهيم بيك در بيست ساله
ي خويش به سياحت بگذراند. مرگ به او وصيت كرده است كه جواني

ي ميرزا يوسف، ياِر قديمي راهكند: به همابراهيم بيك وصيت پدر اجابت مي
كند. در ايران اما جز تباهي و سياهي پدر، سفر به سوي ايران آغاز مي

-، علماي جاهل، مردم نادان. تنها دلكفايتمردان بيبيند؛ دولتنمي
-دوست خردمندي است كه شخص محترم ميي او، مالقات با ايرانخوشي

  خوانندش. 
او از سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب  اي از رماندر گوشه   

خالصه، بقا و دوام هر دولتي «خوانيم: زبان شخص محترم چنين مي
بر دو قسم است: عقلي، و  بسته بحسن سياست است. و آن نيز

شرعي. آنچه عقليست عبارت از حكمت عملي است. آنرا سياست 
ملوك گويند. سياست شرعي عبارت از تبعيت باحكام الهيه و انقياد 

 )29»(باوامر شريعت نبويه است.
سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب در  » فكرروشن«اين تكه تصوير    
، سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب اود: در كنرا چنين منعكس مياو 
ي ديگري ايستد، تا قدرت سياسيدر مقابل قدرت سياسي مي» فكرروشن«

سويي برود كه  عقل بايد به آواي شريعت بياميزد تا دولت به  :نهاد كندپيش
- روشن«كنند؛ به سوي رستگاري. تصوير نيت توصيه ميانديشمندان پرحسن

فكر روشن«چنين است: امة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب او سياحتن» فكر
ي اسالم و عقلِ مدرن گيخويش را در آميخته» نظام حقيقت«كه » سياسي

  يافته است؛ در  پيوند آسمان و زمين.
  .آقاحاجيدر رمان دوم خود بنگريم: » فكرروشن«به تصوير     
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ابر حكومت سه نيروي سياسي در بر 1320 -1332هاي  در سال
غريب دادند:  ايگيمحمدرضاشاه ايستادند؛ جدال بر سر قدرت را پيچيده

  ) 30ي ملي، نيروهاي اسالمي.(حزب توده، جبهه
ي اين حزب خواست يك جبهه باشد. برنامهحزب توده در آغاز مي   

هايي كه حزب توده را تشكيل داده مخرج مشتركي بود از خواست گروه
ي اقتصاد سياسي، گسترش ي پارلماني، بازسازيموكراسيبودند: استقرار د

خواست يك جبهه باشد، ) حزب توده مي31رفاه عمومي، عدالت اجتماعي.(
-اما نزديكي به اتحاد جماهير شوروي، كه اردوگاه سوسياليسم محسوب مي

ي زيادي را تحمل كند هم به هاي درونيشد، سبب شد كه هم درگيري



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٢٦  103 ي آرش شماره

ها يستي مهر بخورد. حزب توده در اين سالعنوان يك نيروي كمون
ماجراهاي بسياري از سر گذراند؛ از آن ميان: ماجراي نفت شمال، ماجراي 

ي قوام، انشعاب خليل خيزش حزب دموكرات آذربايجان، شركت در كابينه
  اش، سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوي.ملكي و ياران

صورت  1327ماه سال بهمن 15سوءقصد به جان محمدرضا شاه در   
گرفت؛ هنگام بازديد او از دانشگاه تهران؛ توسط مرد جواني به نام  به ناصر 

) 32فخرآرايي كه چندين گلوله به طرف محمدرضا شاه شليك كرد.(
ضارب، پيش از آن كه شناسايي شود، توسط محافظان محمدرضاشاه كشته 

ي ي اسالميروزنامه ي او اما، نشان داد كه خبرنگارشد. مدارك شناسايي
نگاران، وابسته به حزب توده، ي روزنامهبوده و مبلغي نيز به اتحاديه پرچم

ماه چهارده بهمن 15ي اين سوءقصد در شب ) به بهانه33پرداخته است.(
گير ي دستگير شدند. محاكمهبران حزب توده دستنفر از اعضاء و ره

تا ده سال زندان محكوم شدند.  گان خيلي زود آغاز شد؛ متهمين به دوشده
آذرماه سالِ  24دو سال بعد اما، همه، از زندان قصر گريختند؛ در 

1329).34 (  
سقوط حزب توده پس از سوءقصد به جان شاه آغاز شد. نقش حزب       

  ي ملي.شدني نبود؛ درست مثل نقشِ جبههتوده اما، از تاريخ پاك
يل شد. در انتخابات مجلس ملي گرد محمد مصدق تشكي جبهه   

ي تالش خويش را به كار برد تا  از ورود شانزدهم، هيئت حاكمه همه
گان نمايندگان مخالف دربار به مجلس جلوگيري كند. بيست تن از نماينده

ماه سال  ها اعتراض داشتند، در بهمنمجلس، كه نسبت به اين مداخله
  ) 35ي ملي.(تشكيالتي بنيان گذاشتند؛ با نام جبهه 1328
اهللا كاشاني، فداييان هاي اسالمي دو محور عمده داشتند: آيتگروه      

اهللا كاشاني از مجتهدين بزرگ تهران بود. كاشاني پس از تصرف اسالم. آيت
النهرين توسط انگلستان به بصره تبعيد شده بود، اما سر راه تبعيد خود بين

، به 1304رسانده بود. در سال را از كشتي به دريا انداخته و به تهران 
ي رضاخان رأي مثبت داده ي مجلس موسسان،  به پادشاهيعنوان نماينده

بود. در دوران رضاشاه فعاليتي نداشت. در جريان ملي شدن نفت اما، تا 
 30) هم او بود كه در تظاهرات 36ها در كنار محمد مصدق ايستاد.(مدت

مصدق به قدرت منجر شد، نقش ، كه به بازگشت دكتر 1331تيرماه سال 
هاي اهللا كاشاني مخالف سرسخت سياست) آيت37اصلي را بازي كرد.(

انگلستان بود. به مرور اما، چنان از محمد مصدق فاصله گرفت كه در 
  در كنار دربار ايستاد. 1332مردادماه سال  28كوتاي 

ي؛ خواهان ي نواب صفوبريفداييان اسالم گروهي بنيادگرا بودند؛ به ره   
ها بود. آن» ضد اسالم«هاي ها ترور شخصيتحكومتي اسالمي. تاكتيك آن

آرا را كشتند؛ به جانِ حسين هژير، سرلشگر رزمسيد احمد كسروي، عبدل
، پس از 1335بران اين گروه در سال حسين فاطمي سوءقصد كردند. ره

پرده ي آتش سسوءقصد به جان حسين عالء، نخست وزير وقت، به جوخه
  ) 38شدند.(

نوشته شده است، سرگذشت يك  1324، كه در سال حاجي آقا   
-تمامي نماد كهنهي بازاري است در دوران رضا شاه. حاجي تراب بهحاجي

گي است. نماد آميزش سنت اسالمي و تجدد سركوبگر؛ پيرمردي مريض، 
يش گو، نوكرصفت؛ محتكري كه تنها به سود خوانداز، دروغحقير، پشت هم

گذرد. ي يك خانه ميدر هشتي حاجي آقاكند. بخشِ بزرگي از فكر مي
هاي مختلف اجتماعي را گان گروهنشيند، نمايندهحاجي در اين هشتي مي

-دهد، به اشكال مختلف صحبت ميپذيرد، هزار چهره از خود نشان ميمي
دار است، قاچاقچي است،  استبداد كند. حاجي مالك است، كارخانه

خواهد داند، ميومرج ميكند، آزادي را عامل هرجاهي را ستايش ميرضاش
آيد، شاعري وكيل مجلس شود. يكي از كساني كه به ديدار حاج آقا مي

  نوازد.ي فرياد ميالحق. هم او است كه حاجي را با تازيانهاست به نام منادي
و الحق خطاب به حاجي، كه از ا، مناديآقاحاجياي از در گوشه   

درين «[...] گويد: است شعري در مدح او بنويسد، چنين مي خواسته
پسند كه شما رجل پرور و رجالهنواز سفلهمحيط پست احمق

ها و برجستة آن هستيد و زندگي را مطابق حرس و طمع و پستي
كنيد، من درين ايد و از آن حمايت ميحماقت خودتان درست كرده
ل شما درست شده نميتوانم منشأ اثر جامعه كه بفراخور زندگي امثا

باشم، وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهاي شما هم بايد مثل 

خودتان باشند. اما افتخار ميكنم در اين چاهك خال كه بقول 
دزدها و طرارها و  ايد و همه چيز با سنگخودتان درست كرده

ده ها سنجيده ميشود و لغات مفهوم و معاني خود را گم كرجاسوس
ام. توي اين چاهك فقط شماها حق داريد كه درين چاهك هيچكاره

بخوريد و كلفت بشويد. اين چاهك بشما ارزاني! اما من محكومم كه 
از گند شماها خفه بشوم. آيا شاعر گدا و متملق است يا شماها كه 

كنيد و كاله مردم را برميداريد و دائماً دنبال جامعه موس موس مي
  كنيد؟ يبي از آنها گدائي ميفربوسيلة عوام

     [...]  

[...] تو وجودت دشنام ببشريت است، نبايد هم كه معني شعر را    
بداني اگر ميدانستي غريب بود. تو هيچوقت در زندگي زيبايي 
نداشتي و نديدي و اگر هم ديدي سرت نشده [...] من ديگر حرفة 

زندگي من از بين شاعري را طالق دادم، بزرگترين عاليترين شعر در 
  )39»(بردن تو و امثال تست [...]

كند: را چنين منعكس ميآقا حاجيدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    
ايستد كه در راه مي» نظام حقيقتي«در مقابل » فكرروشن«آقا حاجيدر  

-روشن«گيرد. ي طبقات فرادست اسالم را نيز به خدمت ميتوجيه سلطه
كند تا سياسي قرباني مي» قدرت«را  در راه مبارزه با آقا  هنر حاجي» فكر

-حاجي» فكرروشن«پاسخ خويش را در ساخت جهاني ديگر بيابد. تصوير 
خويش را در » نظام حقيقت«كه  سياسي» فكرروشن«چنين است:  آقا

  عادالنه. » فرداي«ي ي چپ يافته است؛ در كرشمهروايتي از انديشه
  .ملكوتدر رمان سوم خود بنگريم: » فكرروشن«به تصوير    
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را شايد بتوان  1332 -1341هاي ي ايران در سالي حوادث سياسيهمه 
با دولت  در دو عبارت خالصه كرد: سركوب نيروهاي اپوزيسيون، نزديكي

، 1332مرداماه سال   28ي كودتاي ي آمريكا. پس از پيروزياياالت متحده
ان اسالم هر سه سركوب شدند. بيش از هر ي ملي، فداييحزب توده، جبهه

  را به درد آورد.» آرزومندان«و سركوب حزب توده، دلِ » تسليم«چيز اما، 
بران حزب توده در مقابلِ سركوب چندان مقاومتي نشان ندادند. ره   

-محمد بهرامي، دبيركل حزب، در همان روزهاي نخست در زندان ندامت
بران حزب، ده سال در زندان ي، يكي از رهنامه نوشت؛ آزاد شد. مرتضي يزد

داران رژيم محمدرضا شاه پيوست. بسياري از به سر برد. سپس  به طرف
بران در ميان ي رهبران حزب نيز به خارج گريختند. سست عنصريره

» هايآرمان«اي بر هاي متفاوتي برانگيخت، پارهاعضاي حزب واكنش
ها نوشتند. سازمان نامهاما، ندامت تريي بزرگخويش پاي فشردند، پاره

ي حزب نيز نيز قلع و قمع شد؛ گروهي اعدام شدند؛ گروهي به افسري
مدت محكوم. اندكي نيز به هوادارانِ رژيم پيوستند. خسرو هاي بلندزندان

گير دست 1338ي حزب نيز سرانجام در سال »اياسطوره«ي روزبه، چهره
  ) 40شد؛ اعدام شد.(

-محمد مصدق نيز مصون نماندند. بخش بزرگي از وزيران و همياران    
گان مجلس، چند تن از نيروهاي نظامي كاران دولت، جمعي از نماينده

اي به تبعيد. در ميان اي به زندان محكوم شدند؛ پارهگير شدند. پارهدست
ي اعضاي جبهه اما، سرنوشت دو تن، محمد مصدق، حسين فاطمي، همه

  او، معناي ديگري داشت.ي وزير خارجه
و  1332ماه سال آبان 17ي دادگاه محمد مصدق در اولين جلسه   

) محمد 41آذرماه همان سال تشكيل شد.( 30ي دادگاه او در آخرين جلسه
ي رژيم خواند؛ كودتا را وزيرِ قانونيمصدق، در دادگاه، خود را نخست

ه سال زندان محكوم ) محمد مصدق به س42گان.(اي از طرف بيگانهتوطئه
گير شد. او را به دست 1332اسفندماه سال  22شد. حسين فاطمي، شنبه 

هايي بعد او را از ساختمان شهرباني بيرون ساختمان شهرباني بردند؛ ساعت
كشيدند؛ از آن ي انتقال به زندان. گروهي  انتظار او را ميآوردند؛ به بهانه

ند، اما خواهرش خود را روي او ميان شعبان جعفري. او را با چاقو زد
) بعدها شعبان جعفري اعتراف كرد كه حسين 43انداخت؛ او را نجات داد.(

  ) 44فاطمي را زده است؛ اما نه با چاقو.(
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ي روزافزون ايران به اياالت متحده آمريكا گيآغاز وابسته روز كودتا، زمان 
ي هاي اياالت متحدهاهترين پايگمهمنيز بود. ارتش و نهادهاي امنيتي 

را شايد بتوان روز آغاز نقشِ  1332آذرماه سال  16)  45آمريكا بودند.(
جويي خواند. در آن روز در نيروهاي ارتشي در سركوب جنبش دانش

جو اعتراض به سفر نيكسون به ايران تظاهراتي برپا شد كه در آن سه دانش
  )46احمد قندچي.( نيا، مهدي شريعت رضوي،كشته شدند: مصطفي بزرگ

شش فصل دارد: دو  نوشته شده است، 1340، كه در سال ملكوت    
فصلِ اول زير . فصل از منظر اول شخص؛ چهار فصل از منظر سوم شخص

، فصل گويداكنون او سخن مي ، فصل دوم زير عنوانِحلول جنعنوانِ 
پيش از ، آخرين ديدار، فصل چهارم زير عنوانِ 13سوم زير عنوانِ 

، فصل آخرين گفتگو، پيش از صبحدم، فصل پنجم زير عنوانِ بحدمص
در شبي مهتابي آقاي مودت و نوشته شده است.  زمينششم زيرِ عنوان 
خواري مشغول اند كه جن در زاري به مياش در چمنسه تن از دوستان

رسانند كند. دوستان آقاي مودت او را به شهر ميتن آقاي مودت حلول مي
ي جوانِ برند. يكي از دوستانِ او منشيلجه نزد دكتر حاتم ميو براي معا

انديشد، سومي جويي ميدلي است، ديگري مردي فربه كه تنها به لذتساده
نگري دارد. شايع است كه دكتر حاتم هرسال مردي مرموز كه توان آينده

 اش صابوني بدنكشد و از چربيكند، او را مياي استخدام ميشاگرد تازه
سازد. او در مطبِ خويش بيماري به نامِ م.ل دارد كه از شهرِ ديگري مي

ي اش قطع شود. منشيآمده است و مايل است كه آخرين عضو سالمِ بدن
جوان كه حاضر به همه نوع فداكاري است، زني به نامِ ملكوت دارد كه 

ت كه وار عاشقِ او است. دكتر حاتم هم زني به نامِ ملكوت داشته اسديوانه
به دليلِ مسموميت درگذشته است. دكتر حاتم جن را از تنِ آقاي مودت 

- ها قول ميكند و به آناش آمپولي تزريق ميكند، اما به دوستانخارج مي
  دهد كه اين آمپول روزِ بعد تأثيرِ شفابخش خود را نشان خواهد داد.

او  شنويم.سرگذشت م.ل را از زبان خودش مي و سوم در فصلِ دوم  
كارش را خودش الل كرده كند كه خدمتكاري الل دارد و تصور ميخدمت

 سرگذشت دكتر حاتم را  چهارم و پسرِ خود را نيز كشته است. در فصلِ
كه از آن  خوانيم. او چندين زن داشته، همه را كشته و اينك پيشمي

اه گكشد. آنسرش و نيز م. ل را ميمطبِ خويش را ترك كند، آخرين هم
خبر  ي جوان و مرد چاق نشيرود و به مي شهر ميبا جيپي به حاشيه

زودي خواهند مرد. ها بهها زده سمي بوده و آندهد كه آمپولي كه به آنمي
  مودت و  مرد مرموز زنده خواهند ماند.

  منشي جوان گفت:«خوانيم: چنين مي ملكوتاي از در گوشه   
[...]  

ودم كه مرگ خواهد آمد؟ سالها به خوبي ـ چرا تا كنون نفهميده ب 
كار كردم و حرف زدم و راه رفتم، زندگي معتدل و پاكي داشتم، مال 
كسي را نخوردم و به همه كمك رساندم. اما احمق بودم: در تمام آن 

كردم و به خيال سالها كه من مثل معصومان و مقدسان زندگي مي
- ت خود را فريب ميخود نمونة كامل يك فرد انساني بودم در حقيق

- اي بيش نبودم، زيرا براي هيچزدم و احمق بيچارهدادم و گول مي
دراندم. اگر جز اين بود چرا بايد كشيدم و يخه ميوپوچ زحمت مي

بايست محكوم به مرگي اين سرنوشت كثيف دچار بشوم؟ چرا ميبه
-باشم كه ماية خنده و شوخي است؟ درست مثل مرگ حيواني بي

  )47(.»لهزبان و اب
 كند: دررا چنين منعكس مي ملكوتدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    

-اشاره مي» نظام حقيقتي«به ملكوت مرده است. » فكرروشن« ملكوت
- روشن«ي ترس و طمع گي را عمومي كرده است. به ياريزدهكند كه جن

ي وجودش را جن تسخير كرده را كشته است. مودت كه همه» فكري
سري ي جوانِ ساده دل كه در خانه معشوق ـ همماند. منشيه مياست، زند

داند ميرد. گرچه خود ميبه نامِ ملكوت دارد، با سم آمپول دكتر حاتم مي
اي ندارد. جهان ديگر جاي كه حتا اگر از اين سم برهد، جز خودكشي چاره

كه او آرزو دارد، ممكن نيست. تصوير » ايگونهملكوت«او نيست. جهان 
خيال جز مرگ خوش» فكرروشن«چنين است:  ملكوتدر »  فكرروشن«

  راه گريزي ندارد. 
  .هاهمسايهدر رمان چهارم خود بنگريم: » فكرروشن«به تصوير    
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رخ دادند، از  1342 - 1357هاي اي كه در سالدر ميان حوادث سياسي   

ي به اسالمي كننده داشتند: آغاز نهضتجمله، اين حوادث اهميتي تعيين
اي چون نهضت آزادي، هاي اسالمياهللا خميني، تولد گروهي روحبريره

  هاي فدايي خلق. مجاهدين خلق، تأسيس سازمان چريك
هاي ايالتي و ي انجمناهللا خميني با اعتراض به اليحهحركت روح   

اي ، در اعالميه1341ماه سال بهمن 2گاه در ) آن48واليتي آغاز شد.(
اختالف ميان  1342را تحريم كرد. از آغاز سال » فراندوم انقالب سفيدر«
 1342ماه سال فروردين 2و حكومت شدت پيدا كرد. » ي روحانيتجامعه«

ي قم، حمله كردند. تعدادي از طالب فيضيهي مأموران رژيم به مدرسه
 )49اي اين عمل را محكوم كرد.(اهللا خميني طي اعالميهكشته شدند. روح

ي فيضيه نيز، به مناسبت روز عاشورا، در مدرسه 1342خردادماه  13در   
  ) 50راني كرد و به محمدرضاشاه حمله.(سخن
گير شد. در اهللا خميني دستروح 1342خردادماه سال  15شب نيمه   

ي او تظاهرات بزرگي در تهران و بسياري از گيرياعتراض به دست
گان در تهران به ايستگاه راديو كنندهراتشهرهاي ايران برگزار شد. تظاه

حمله كردند. تعدادي اتوبوس و كاميون دولتي به آتش كشيده شدند. 
  گان آتش گشود. پليس به روي تظاهركننده

دولت  1342ماه سال اهللا خميني ادامه داشت. در فروردينماجراي روح   
ظاميان آمريكايي در ي آمريكا از رژيم ايران تقاضا كرده بود ناياالت متحده

ايران در ايران از تعقيب جزايي در ايران مصون باشند. اين اليحه در 
) 51در مجلس شوراي ملي تصويب شد.( 1343ماه مهر سال  21ي جلسه
ي مفصل رانيدر يك سخن 1343ماه سال آبان 4اهللا خميني، در آيت

اهللا ) آيت52د.(ي آمريكا خواني اياالت متحدهنشاندهمحمدرضاشاه را دست
جا ، به تركيه تبعيد شد، از آن1343آبان ماه سال  13خميني، نيمه شب 

  به نجف رفت، تا چهارده سال بعد برنگشت. جنبش اسالمي جان گرفته بود.
-) ره53تشكيل شد.( 1340ماه سال ارديبهشت 27نهضت آزادي در    

گير شدند. دست» رفراندوم انقالب سفيد«بران نهضت آزادي در جريان 
-تشكيل شد. محاكمه 1342مهرماه سال  30ي دادگاه بدوي اولين جلسه

اهللا گان عبارت بودند از: مهندس مهدي بازرگان، يداهللا سحابي، آيتشونده
اهللا سحابي، دكتر عباس شيباني، احمد سيدمحمد طالقاني، مهندس عزت

پرويز  حاج علي بابايي، مهندس ابوالفضل حكيمي، سيد مهدي جعفري،
ي سران نهضت آزادي بسيار ي محاكمه) روند قضايي54منش(عدالت

ي تجديد نظر، احكام متهمين را به پرسروصدا بود. سرانجام دادگاه نظامي
  ) 55ده تا يك سال زندان محكوم كرد.(

تشكيل شد؛ توسط سه تن از  1344سازمان مجاهدين خلق در سال    
-ژاد، سعيد محسن، علي اصغر بديعن: محمد حنيفاعضاي نهضت آزادي

) سازمان مجاهدين خلق نگاه خود به ماركسيسم را چنين اعالم 56زادگان.(
-ي اجتماعي، بهگوييم نه، اما به انديشهي ماركسيسم ميكرد: ما به فلسفه

گوييم ي فئوداليسم، كاپيتاليسم، امپرياليسم ميهاي آن در بارهويژه تحليل
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قاد به عمل مسلحانه درهم آميخته بود:    سازمان آري. اين نگاه با اعت
  را  اي كردن مبارزه بايد جو پليسيمجاهدين خلق اعتقاد داشت براي توده

براي سال  از طريق عمل مسلحانه از ميان برد. اولين حركت مسلحانه
ريزي شده بود. سازمان مجاهدين خلق تصميم گرفته بود در برنامه 1350

ساله شاهنشاهي، كه با شركت بخش بزرگي از  2500هاي جريان جشن
ي برق كشور را منفجر كند، اما شد، سيستم اصليبران جهان انجام ميره

» سازمان«پيش از آن كه عمل مسلحانه آغاز شود، تعداد زيادي از  اعضاي 
ي اعضاي سازمان مجاهدين خلق در بهمن گير شدند. اولين محاكمهدست
گان دوازده تن به اعدام محكوم شدهبين محاكمه آغاز شد. در 1350ماه 

هاي فروردين و خرداد گان حكم نه نفر در ماهشدهشدند. از ميان محكوم
گذار سازمان بودند ؛ شش تن اجراء شد. از اين عده سه تن بنيان 1351

  ) 57ي مركزي.(عضو كميته
كرد؛ سربلند  1349ي خلق ايران در سال هاي فداييسازمان چريك    

به پاسگاه سياهكل،  1349بهمن ماه در  19گروهي به نام گروه جنگل در 
دهي كرده در گيالن، حمله كرد. عمليات را يك تيم شانزده نفره سازمان

ي علي اكبر صفايي فراهاني. اما پيش از آن كه حمله آغاز بريبود؛ به ره
بهمن ماه  19گاه گير شدند. در شامشود، چهار نفر از اعضاي گروه دست

هاي پاسگاه را يك گروه مسلح نه نفره با اتومبيلي به سياهكل رفتند، اسلحه
ها محاصره ي پاسگاه و معاون او را كشتند. چريكمصادره كردند، فرمانده

اسفندماه به گريز و مقاومت ادامه دادند. سرانجام دو تن از  18شدند. تا 
گير مانده دستت نفر  باقيها در يك عمليات انتحاري كشته شدند. هفآن

) در همان هنگام از ميانِ  گروه ديگري كه در شهر پايگاه 58شدند.(
گير شدند. از ميان هفده نفري كه در مجموع داشتند نيز ده نفر دست

 1349اسفندماه  27گير شدند، سيزده نفر به حكم دادگاه نظامي در دست
  )59شدند.(تيرباران

ي خلق از پيوند دو گروه تشكيل شد؛ گروهي هاي فدايسازمان چريك   
كه بعدها به نام گروه جنگل يا سياهكل  معروف شد و گروهي كه در شهر 

ي تشكيل شده بود؛ به وسيله 1345پايگاه داشت. گروه اول در اواخر سال 
اكبر صفايي فراهاني، محمد جو: بيژن جزني، عباس سوركي، عليچند دانش

توان هديان، حميد اشرف. از اعضاي گروه دوم ميصفاري آشتياني، زراز زا
 هاي فداييمسعود احمدزاده و امير پرويز پويان را نام برد. سازمان چريك

اند؛ الهام بخش ادبيات حماسي خلق را آغاز جنبش نوين كمونيستي ناميده
  نيز.
ماجراي مبارزات  ،نوشته شده است 1353، كه در سال هاهمسايه   

كند؛ در خوزستان. مايه ميرا دست 1320 - 1332هاي ي سالسياسي
اي كه در شود؛ از تصوير خانهاي آغاز مياي اجارهها از تصوير خانههمسايه

چي، مكانيك، كارگر چي، خرككنند: قهوهگي ميآن گروهي فرودست زنده
ها است؛ در سنِ بلوغ. ي رمان، فرزند يكي از اين خانوادهفصلي. خالد، راوي

كند، او را با گي مياي كه در اين خانه زندهچيگر قهوهور خانم، زن عشوهبل
ي ي اجتماعيگيتر در زندهي مهمدنياي زن روبه رو كرده است، اما حادثه

شود. دهد: بر اثر تصادفي مدت كوتاهي در كالنتري بازداشت مياو رخ مي
خواهد كه پس از ميجا مرد جواني، كه خود نيز بازداشت است، از او در آن

فروشي برساند. كتاب فروش، كه از اعضاي آزادي پيام او را به يك كتاب
شود كه پاي خالد به ماجراهاي سياسي كشيده حزب توده است، سبب مي

ها. در آخرين بخش ها، فرارها، بازداشتشود؛ به تظاهرات، اعالميه
راه يكي از هم بينيم، كه بهخالد را در زندان عمومي مي هاهمسايه

-كادرهاي حزب توده اعتصابي به راه انداخته است. اعتصاب سركوب مي
  شود؛ خالد به خدمت سربازي اعزام.

ي يك هسته از حزب توده را روايت جلسه هاهمسايه اي ازدر گوشه   
شناسم. شفق، پندار، بيدار و آزاد را مي«خوانيم؛ به روايت خالد: مي

- شناسد. ازحرفناسم [...] دكتر، مرا خوب ميشدوتاي ديگر را نمي
  زدنش پيداست. حرف از كارگران جوان ريسندگي است.

مرد ديگري كه كنار دكتر نشسته است، كوتاه و الغر است.    
اش تا ميان سرش باال رفته است. رو هم هست؛ پيشانيكوسه و آبله

  كنند.اش تيز است [...] نادر صداش ميچانه
  يف كن.ـ قضيه رو تعر

اندازم پائين و آرام نگاه دكتر به نگاهم نشسته است. سرم را مي   
  گويم كه تو ريسندگي چه شده است.مي
ـ ... هر روز سر ساعت ده، به همة كارگرا، يه ليوان شير ميدادن    

اي، چن روزي نميدن. روز اول اول و دوم هيچ مقدمه... ولي يهو، بي
كم، روز سوم، سروصداشون درمياد. كم كارگرا غرغر ميكنن، بعد، از

كاري با سركارگرا ميكشه ... بعد، قضيه بيخ پيدا ميكنه. كار به كتك
مديرعامل به كلونتري خبر ميده. پاسبانا ميان و ميريزن تو 

تايي رو كتك ميزنن، دوتا رو بازداشت ميكنن و بعدم، كارخونه. چن
  هفتا رو از كارخونه بيرون ميكنن.

[...]  
  آيد. صداش زير است.ر به حرف ميناد

ـ خوب اين خميره و خصلت كارفرماس كه رودرروي كارگر 
  وايسته [...]

[...]  
ـ ... اما خب، كارگر بايد هوشيار باشه و از تجارب تاريخي استفاده 

  بكنه تابتونه حق خودشو بدست بياره [...] 
[...]  

  گويدشفق مي
  ـ منم همين عقيده رو دارم.

[...]  
  گويدر ميپندا

بيني كرد. تا آزاد شدن ـ بايد طرح يه اعتصاب همگاني رو پيش
بازداشتيا و به كار گماردن اخراجيا، بايد ريسندگي رو به اعتصاب 

  كشيد.
[...]  
  گويدشنوم كه شفق ميمي

ـ ... به گمان من، حتي بايد گروهاي مختلف كارگرارو آماده كرد 
  اونا، اعتصاب كنن.كه اگه الزم باشه بعنوان همدردي با 

  پرسدبيدار مي
  آهن هم؟يعني كه نفت و راه

  ـ نه با هم
[...]  

  گويدآزاد مي
ورا رو هم آماده ـ حتي ميشه صنف نونواخونه، بازاريا و پيشه

 ) 60»(كرد.
- را چنين منعكس مي هاهمسايهدر » فكرروشن«اين تكه تصوير       

ايي كه در مقابل قدرت هي روايتدر ميان همهها همسايهكند: در 
در  تعارض با قدرت سياسي، در »  فكرروشن«اند، سياسي  صف كشيده

ي ، روايتي از انديشه1320ـ  1332هاي قالب فعال حزب توده در سال
چنين  هاهمسايهدر »  فكرروشن«كند. تصوير گي ميچپ را نماينده

وايتي از خويش را در ر» نظام حقيقت«كه  سياسي» فكرروشن«است: 
  عادالنه.» فرداي«ي ي چپ يافته است؛ در كرشمهانديشه

در رمان پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم » فكرروشن«به تصوير    
چاه ، كليدشاه، هاي دردارآينه، بارددر آنكارا باران ميخود بنگريم: 

  . ي اشباحتهران كوچه، فريدون سه پسر داشت، بابل
  

12  
نقالب اسالمي پر از حادثه در حادثه در حادثه است؛ هاي پس از اسال

زخم در زخم در زخم؛ شكنجه، جنگ، زندان، مرگ، تبعيد. از هر خياباني 
- اي در ايران نامِ در جنگگذرد، هر كوچهاي ميي سياسيدر جهان زنداني

چرخند، در هاي زندان ميهاي تبعيد قصهاي را بر خود دارد. در شبرفته
-گراي مسلمان از جورِ فرصتبازان اصولنماهاي ايران فرياد جانغروبِ سي

ريزند. هزار خاطره از ها ميي تاريخ به كوچهطلبان. هزار روايت از هزار خانه
گويند. قهرمان يك تاريخ، ضد قهرمان تفنگ و خانه و تعقيب و دلهره مي

- بي يي يك مكتب، اهريمن مكتب ديگر؛ راويتاريخ ديگر است؛ فرشته
تواند كسي مي ي ديگر. چهي خاطرهنقص يك خاطره، شياد هزارچهره
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را از هم جدا كند؟ چه نام خواهد گرفت » خائن و نادم و قهرمان«همه اين
  ) 61اگر جدا كند؟ خائن؟ نادم؟ قهرمان؟(

نوشته شده است،  1371، كه در سال بارددر آنكارا باران مي    
ي اسالمي كه به ستيز با جمهوريي كساني است گيماجراي زنده

اند. جميله، زنِ جوان، از طريق مرز غيرِ قانوني، به كمك برخاسته
قاچاقچيان به تركيه گريخته است. اكنون در زيرزميني كه از يك پيرزنِ 
ترك، در آنكارا، اجاره كرده است، سكونت دارد. يك دم اما، از فكرِ روزهاي 

پدرش را خيلي زود از دست داده است، با  گذشته رهايي ندارد: جميله، كه
برادرش، عنايت، و مادرش دوران كودكي و نوجواني را در روستايي گذرانده 

اي عاشقانه داشته است. است. برادرِ جميله با دختري به نامِ سلطان رابطه
ي خانواده به تهران كوچ آمدهاي همين رابطه سبب شده است همهپي

انقالب اسالمي، جميله و عنايت، هر دو جذبِ يكي كنند. در تهرانِ پس از 
اند. سياوش يكي ي اسالمي شدهي مخالف جمهوريهاي كمونيستياز گروه

- ديگر ميي اين گروه است. سياوش و جميله عاشق يكاز اعضاي برجسته
- ي سياوش و مادر، جميله و سياوش با يكشوند؛ عليرغمِ مخالفت خانواده

ها دختري است به نامِ نيلوفر. ي آنگيد. حاصلِ زندهكننديگر ازدواج مي
شود. ي اسالمي آغاز ميگذرد كه سركوبِ عريانِ جمهورياما چندي نمي
شود. شود؛ زير شكنجه كشته. سياوش فراري ميگير ميعنايت دست

شود كه اينك رو ميافتد. در زندان با سلطان روبهجميله به زندان مي
اش را در ي تواني اسالمي است. سلطان همهجمهوري هايزندانبان زندان

شود؛ گيرد. جميله پس از مدت كوتاهي آزاد ميكمك به جميله به كار مي
گيرد از ايران خارج شود؛ به ويژه چرخد. تصميم ميخطر اما، گرد سر او مي

ي سالمندان كه شنيده است سياوش در تركيه است. مادرش را در خانهآن
اي ي يكي از آشنايان، در انتظارِ قاچاقچاقچيدر زيرزمينِ خانه گذارد ومي

شود. روزي سلطان به كه قرار است او را از ايران خارج كند، مخفي مي
كرده است و از  گيها با عنايت زندهكند كه مدتآيد و فاش ميديدار او مي

او برود. ي كند كه به خانهاي نيز دارد. سلطان جميله را دعوت مياو بچه
  خواهد از ايران خارج شود.كند. ميجميله رد مي

ي گذرد: بر اثر تيراندازياي ميدر راه خروج از ايران بر جميله فاجعه   
ميرد. جميله كند؛ ميداران انقالبِ اسالمي دخترش از اسب سقوط ميپاس

ها جا قاصدك منتظر او است؛ زني كه هم مدترسد. در آنبه آنكارا مي
دهد ي او بوده است هم عاشقِ عنايت. قاصدك به او خبر ميرزمِ سياسيهم

گير شده است. شايد زندان كه سياوش در  تركيه نيست. در مرز دست
  است. شايد كشته شده است. 

اي كه مادرش هنگامي كه به ماند؛ با آيال، دختربچهجميله در آنكارا مي   
توسط پليسِ تركيه كشته شده  رفته است،اتفاق قاصدك به اسالمبول مي

ي جميله را شنيده هاي شبانهخانه كه صداي هذياناست. پيرزن صاحب
خواهد زيرزمين را خالي كند. است، به تصور اين كه او ديوانه است، از او مي

 بارد.هاي جميله ميباران از چشم
هاي جميله از زندان بارددر آنكارا بيرون مي اي از در گوشه   
از درد بيتاب شده بودم و پاهاي آماس «گويد: ي اسالمي ميهوريجم

كرده و كرختم را مانند طفلي كه زير خرمنكوب جويده شده باشد، 
كشيدم. بوي گوشت جزغاله شده در توي سلول به دنبال خودم مي

هاي جگرخراش هنوز از هواي سنگين دخمه پيچيده بود و آن نعره
-ام سوهان ميو بر اعصاب فرسوده آمدپشت ديوارهاي سيماني مي

  )62.»(كشيد
را چنين بارد آنكارا باران مي دردر » فكرروشن«اين تكه تصوير    

در تقابل با »  فكرروشن«بارد در آنكارا باران ميكند: در منعكس مي
شود. انگار مهم نيست در تقابل با كند، زخميقدرت سياسي  ايثار مي

كند، چه سرنوشتي ، مهم اين است چه ميگويدسياسي چه مي» قدرت«
چنين است: بارد آنكارا باران ميدر » فكرروشن«برد. تصوير سهم مي

كه روايتي از » نظام حقيقتي«سياسي كه در راه تحقق » فكرروشن«
  ي چپ وعده داده است، قرباني شده است.انديشه

ي سفر نوشته شده است، ماجرا 1371، كه در سال هاي در دارآينه   
ي خواني در اواخر دههي ايراني است به اروپا براي داستانيك نويسنده

رود: از طريقِ گذر او از كشورهاي . رمان از دو طريق پيش مي1360
  شويم؛ از ي تبعيديان و مهاجران ايراني آشنا ميگيگوناگون اروپايي با زنده

  

  
  

ي خود گيند با زندهخواهاي فرهنگي ميهايي كه در جلسهطريقِ داستان
ي گيي نويسنده و زندهگياو؛ كودكي، جواني و اكنون او. كسي كه زنده

بانو. زند، زني است: صنممهاجران و تبعيديان ايراني را به هم پيوند مي
ي بانو كه اكنون در پاريس پناهنده است، معشوق دورانِ جوانيصنم

زدواج كرده است كه نخست ايماني ا» مهندس«نويسنده بوده است، اما با 
ي گيري در وايل دههاز مخالفان محمدرضاشاه بوده است، اما پس از دست

ايماني جدا » مهندس«به ساواك پيوسته است. اكنون صنم بانو از  1340
» مهندس«شده است، دو دختر و يك پسر بزرگ، باالي بيست سال، دارد. 

زن و بچه دارد. مهاجران ايماني در دوبي به تجارت مشغول است. نويسنده 
  ي نابساماني دارند.گيو تبعيديانِ ايراني در اروپا زنده

- به زنده«يكي از تبعيديان ايراني، كه  هاي دردارآينهاي از در گوشه   
-زامياد حاال رستوران داشت، مي«گويد: گي چسبيده است سخن مي

است شوم و همين فردا يا پس فردگفت: راستش ديدم دارم پير مي
كه مجبور شوم ماهانة پناهندگي بگيرم يا حقوق بيكاري. خوب كه 

بيني؟ به آنهايي كه اينجا و آنجا نشسته چي؟ گروهها را كه مي
  )63.»(توانند همديگر را بدرندكرد: حاال فقط ميبودند اشاره مي

را چنين منعكس هاي دردار آينهدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    
گي دارد: مقصر است، سه ويژه هاي دردارآينه »كرفروشن«كند: مي

اش با است. مقصر است، چه ساخت انديشه مغلوب است، تسليم شده
دهد. اي كه اينك حاكم است چندان تفاوتي نشان نميهاي سياسيقدرت

اش امكان تماس با واقعيت را از مغلوب است، چه ساخت پارانوييك انديشه
اندازي پيش رو دانند كه چشماست، چه مي هاو گرفته است. تسليم شد

» فكرروشن«است:  هاي دردار چنينآينهدر » فكرروشن«ندارد. تصوير 
، هر چه كه باشد، را »نظام حقيقت جهان«مقصر، مغلوب، تسليم كه 

  پذيرفته است.
هاي نوشته شده است، ماجراي قتل 1378، كه در سال كليدشاه   

ي دگرانديشان توسط وزارت د؛ قتل پنهانياي را موضوع دارزنجيره
هاي ي اسالمي را. يكي از كساني كه در جريان قتلاطالعات جمهوري

گير شده است؛ اعترافات خود را در مورد دست 1377اي، در سال زنجيره
اي نوشته است؛ در مورد ميرمحمد هاي زنجيرهيكي از قربانيان قتل

  ملكوتي. 
ي راوي بوده است. در دوران ست دوران كودكيميرمحمد ملكوتي دو    

-نوجواني، راوي اهل شعر بوده است؛ ميرمحمد ملكوتي اهل كارهاي جدي
شناسي ي جامعهرود. رشتهتر. ميرمحمد پس از اخذ ديپلم به دانشگاه مي

ميرد. در روزهاي انقالب رود. پدرش ميخواند. راوي به سربازي ميمي
ها راوي كند. پس از سالگاه را آغاز ميفروش كتاب در اطراف دانش

ران يك نگار سخنكند كه در قامت يك روزنامهميرمحمد را مالقات مي
شود: شادي. روزي جلسه است. در همان اطراف دانشگاه با دختري آشنا مي

ي بلند. آن مرد را در خيالِ خود بيند با بارانيراه مردي ميميرمحمد را هم
او با شادي و ميرمحمد » كرامات«گذارد، از نام مي خواند، احمدشيخ مي
 1360خردادماه سال  30آيد. گويد. روزهاي انقالب به سر ميسخن مي

ي اسالمي. رسد؛ روز آغاز سركوبِ عريان نيروهاي مخالف جمهوريفرامي
بيند كه الغر روزهاي بعد سخت پرماجرا است. راوي شادي را در كوه مي
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ي گذارد. او را به مغازهت، هراس دارد. با او قرار ميشده است، افسرده اس
برد كه ناگهان واقعيت پيدا كرده است. راوي نيز ي احمد ميفروشيساعت
فروشد. احمد فروشي را كنار گذاشته است و ساعت ميها است كتابمدت

خواهد كه شادي را به خانه ببرد؛ مخفي كند. پس از چندي، از راوي مي
ي ميرمحمد كند شادي در خانهشود. احمد گمان ميي گم ميناگهان، شاد

ي پنهان شده است. احمد، راوي، دو مأمورِ وزارت اطالعات به درب خانه
گويد از شادي شود. ميرمحمد ميروند. راوي وارد خانه ميميرمحمد مي

نويسد. ميرمحمد خبر ندارد؛ چه تنها در اين خانه نشسته است؛ رمان مي
ي خسرو پنهان شده باشد. احمد، راوي، دو د كه شادي خانهزنحدس مي

ي خانه شوند. همهروند. همه وارد خانه ميي خسرو ميمأمور به درب خانه
كنند. چندي بعد جسد ميرمحمد گير ميريزند. خسرو را دسترا به هم مي

-شود؛ جايشود. راوي در وزارت اطالعات استخدام ميو خسرو پيدا مي
گيرد. حاال راوي جز كليد را از احمد تحويل ميشود؛ شاهمد ميگزين اح

  اند.گير شدهاي دستهاي زنجيرهمتهماني است كه به خاطر قتل
كليد، راوي از خود، احمد و دو مأمور وزارت اي از شاهدر گوشه   

من و احمد نشستيم عقب و ماشين راه «گويد: اطالعات چنين مي
را معرفي كرد ـ ابراهيم كه پشت فرمان بود  افتاد. احمد آن دو نفر

  و برادرش اسماعيل كه نشسته بود بغل دست او [...]
ودوسه ساله ـ و ابراهيم و اسماعيل هر دو جوان بودند ـ بيست   

ريشهاي تُنُك داشتند و ساكت و جدي بودند و فقط به جلو نگاه 
هم بودند.  كردم، هر دوتا عينكردند و از پشت سر كه نگاه ميمي

(احمد گفت برادرند.) توي تاريكي توي ماشين از نيم رخ نگاه 
هم شبيهيم. به احمد انداختم به احمد و ديدم ما دو تا هم خيلي به

كردم. هر دو تا كه دارم به خودم نگاه ميكردم، مثل اينكه نگاه مي
هاي تيز هاي گردي داشتيم و بينيريشهاي توپي پرپشت و صورت

  ) 64.»(اي كه ريخته بود روي پيشانينكردهي و موهاي شانهعقاب
كند: در را چنين منعكس ميكليد شاه در» فكرروشن«اين تكه تصوير    
غايب است. در سرزميني كه در آن مراد و مريد و » فكرروشن«كليد شاه

متولد نشده است. » فكرروشن«مأمور وزارت اطالعات همه شبيه اند، 
هاي متفاوت يكي را در مقام مظلوم يكي است. تنها موقعيت سرشت ظالم و

در  » فكرروشن«ظالم قرار داده است، ديگري را در مقام مظلوم. تصوير 
حاكم بر تاريخِ يك » نظام حقيقت«چنين است: سرشت انسان و  كليدشاه

  اند. را ناممكن كرده» فكرروشن«سرزمين تولد 
ي گيوشته شده است، ماجراي زندهن 1379، كه در سال چاه بابل   

ي ساكن پاريس، كه صدايي سخت ي ايرانيبسياران است. مندو، پناهنده
خوش دارد، بار نخست نيست كه به دنيا آمده است. دو قرن پيش از اين 

ي گياش ابوالحسن. در زندهي مخصوص شاه قاجار بوده است؛ نامايلچي
ي اسالمي با . در ايرانِ جمهوريها پشت سرگذاشته استاش حادثهكنوني

ي جنسي خوانده است، به خاطر رابطههاي مذهبي مينام برادر حداد ترانه
سار محكوم شده است. خود را از راه او، به سنگسر يك شهيد، به همبا هم

گودالِ مرگ بيرون كشيده است. با بلوكي سيماني معشوق خويش را كشته 
ره مردن زيرِ بارانِ سنگ خالص كند. مندو اينك، است تا او را از رنجِ ذره ذ

گي، عاشقِ زني فرانسوي است كه خود عاشقِ يك دوسالهودر چهل
  دان فقير است.موسيقي

هايش را ي ساكن پاريس، نقاشي است كه تابلوي ايرانيكمال، پناهنده   
ي هاي جمهوريها در زندانكشد. كمال سالهاي زنده مياز روي مدل

مي زنداني بوده است. خاطرات او از زندان چيزي جز عفونت و تباهي اسال
دار كشيدنِ محكومان به اعدام. نيست. كمال تواب بوده است؛ مامور به 

ي كاريكاري با جالدان تن داده است كه شاهد همكمال هنگامي به هم
ده اش با زندانبانان بوي متبوعباالي سازمان سياسييكي از مسئوالن رده

ي سازماني به او تجاوز كرده است؛ همان مسئولي كه زماني در يك خانه
  است. 

انگيزي دارد؛ با ي غمگيي ساكن پاريس، زندهي ايرانينادر، پناهنده   
قد. فرزند اول متعلق به او نيست. نادر و نيمزني ويران و سه فرزند قد 

بوده است. پدر فرزند اولِ لور ازدواج كرده است كه او باردار هنگامي با آن
  لور، مندو است.آن

ي فرانسوي، مشغولِ نوشتنِ رماني ساله مدار هفتادف . و . ژ، سياست      
-تر از خود و مستخدمهسري دارد سخت جوان. او همچاه بابلاست به نام 

ي آن از هاي اصلياي كه او نيز رماني نوشته است؛ رماني كه شخصيت
پر از ماجراها  .  چاه بابلاندبرداري شدهسرش گرتههم روي ف . و. ژ و

  )65(است؛ از تاريكي تا قتلِ كبوترها.
خوانيم. كمال در كنار گزارش يك اعدام را مي چاه بابل اي ازدر گوشه   
كمال «آويز كند: داري نشسته است تا يك محكوم به اعدام را حلقپاس

ي اتاقك اي كه از شيشهآلود و ژوليدهنگاهي كرد به صورت پشم
آلود جلوتر آمد و جرثقيل بيرون آمده بود [...] صورت پشم

كرد، به اش نگاه ميكردههاي پفي چشمهمينطور كه از گوشه
لحني خودماني گفت: ببينم كمونيس ممونيس كه نيستي؟ ها؟ بوي 

كرد؟ كمال نگاه كرد به خوني كه كف دستش دهانش مشمئز مي
ام ها! گفت هايم را قبالً پس دادهفت: من بازجوييماليده بود و گ
-اي را نشانش داد؛ ميلهخواي مسلمون شي. و دندهمهم اينه كه مي

ي فلزيِ كوتاهي كه انتهايش توپِ كائوچوييِ سياه رنگي قرار 
داشت: طنابو كه انداختن، تو فقط اين دسه خرو بده جلو. طرف 

بضو گرفت، دنده را بيار سرِ ره باال. بعد كه گوزو داد و قزرتي مي
  )66.»(افته پائيني آب نديده ميجاش. مثه سنده

كند: در را چنين منعكس ميچاه بابل  در» فكرروشن«اين تكه تصوير    
ايستد مي» نظام حقيقت«سياسي نخست در مقابلِ » فكرروشن«چاه بابل 

-ود. تباهيدست مرگ شتباه شود؛ هم» نظام حقيقت«گاه در چنگالِ تا آن
» نظام حقيقت«سياسي اما، تنها برخاسته از اسارت در » فكرروشن«ي 

ي گزيرناپذير نوع انسان نيز هست. سياه نيست؛ كه برخاسته از ناتواني
-چنين است: سقوط ناگزير؛ برآمده از همچاه بابل  در» فكرروشن«تصوير 
  انسان. ي ناگزيرپذيرِ نوعسياه با ناتواني »نظام حقيقت«ي دستي

شده است، چهار  نوشته 1379، كه در سال فريدون سه پسر داشت   
 مجيد است. فصلِ او ،تو، من ي سه فصلِ. راويما، او ،تو، منفصل دارد: 

خود مجيد است، محورِ  اواست. محور فصلِ » سنگسري«ي يك افسانه ما
: حاج ي ماجرا اين استسعيد است. همه او ايرج است. محور فصلِ تو فصلِ

-داران ايراني، صاحب يك كارخانهترين سرمايهگفريدون اماني، يكي از بزر
داران محمدرضاشاه پهلوي، ي بزرگ، از نزديكان و طرفسازيي الستيك

چهار پسر دارد و يك دختر: چهار پسر ايرج، اسد، سعيد، مجيد نام دارند؛ 
مامي در كنار تي انقالب اسالمي حاج اماني بهدختر انسي. در بحبوحه

كند، ي انقالب اما، جبهه عوض ميايستد. بعد از پيروزيمحمدرضاشاه مي
كند، به ي خود را حفظ ميشود، كارخانهي اسالمي ميدار جمهوريطرف

شود. فرزندان حاج فريدون ي مجلس شوراي اسالمي انتخاب ميگينماينده
ده است، صاحبِ يك روند: انسي ازدواج كرهاي گوناگون مياماني به راه
سر خود جدا شده است. در ميان چهار الخلقه شده است، از همپسر ناقص

دوست. پسر او ايرج سرشت ديگري دارد؛ هنرمند تئاتر، كمونيست انسان
آيد، شود، زير فشار شكنجه به تلويزيون ميگير ميايرج در دوران شاه دست

ي شود. در دوران جمهوريميكند، در دوران انقالب آزاد اظهار ندامت مي
ي وزارت اطالعات رتبهشود. اسد از مأموران عالياسالمي اما، اعدام مي

بران سازمان مجاهدين خلق به ايران ي اسالمي است؛ سعيد از رهجمهوري
، در عمليات فروغ جاويدان، كشته شده است. 1367بوده است؛ كه در سال 

يي خلق بوده است؛ كه بعد از آغاز هاي فدامجيد از اعضاي سازمان چريك
  به آلمان پناهنده شده است. 1360موج سركوب در ايران در خرداد 

اكنون چهار سال است كه مجيد در يك بيمارستان رواني در شهر آخن    
ي گيي ماجراي زندهبستري است. در همين بيمارستان است كه او همه

دو منظرِ سوم شخص و اول گويد؛ از اش را براي ما ميخود و خانواده
خواهد به ايران باز ها است ميشخص؛ در يك تداخل زماني. مجيد مدت

گردد. با سفارت ايران در آلمان تماس گرفته است. مأمورانِ سفارت به 
اند؛ به سرپرستي شخصي به اسم مهدوي؛ با پاسپورت ايراني سراغِ او آمده

برند. به ا خود به طرف ايران ميكنند و ببراي او. مجيد را سوار ماشيني مي
ي كيهان مجيد پيش از اين كه به ايران برسد، صبح روز يك روايت روزنامه

خود را «در شهر سيواس تركيه  1375ماه سال فروردين 12شنبه يك
واقعيت اما، اين است كه مأموران » هاي خود را زده است.كشته است؛ رگ

  اش. اند: مهدوي و دوستانهي اسالمي او را به دار كشيدجمهوري



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٣١  103 ي آرش شماره

چنين است: هفت برادر و يك خواهر مادر خود را » سنگسري«ي افسانه  
دهد. ها را بسيار آزار مياند. پدرشان مرد خشني است كه آناز دست داده

رسند. پيرزني مشغول علف روند تا به دهي ميگريزند. ميها از خانه ميآن
گويد اگر يكي از برادرهايشان را به او ها ميدادن به بزش است. به آن

-روند تا به دهي ديگر ميپذيرند. ميدهد. نميها كفشي ميبدهند، به آن
گويد اگر خواهرشان ها ميرسند. پيرمردي مشغولِ نخ ريسيدن است. به آن

روند تا به دهي پذيرند. ميدهد. نميها لباسي ميرا به او بدهند، به آن
گويد اگر يكي ها ميي مشغول پختن غذا است. زن به آنرسند. زنديگر مي

روند تا پذيرند. ميدهد. نميها غذا مياز برادرهايشان را به او بدهند، به آن
گويد اگر رسند. پيرمردي مشغول پنبه زدن است. مرد ميبه دهي ديگر مي

تا  روندپذيرند. ميدهد. نميها خواب ميخواهرشان را به او بدهند، به آن
ي گل رود و به يك بوتهرسند. خواهر به درون خاك ميبه جويباري مي
روند و شود. هفت برادر نيز به دنبال خواهر به زمين فرو ميسرخ تبديل مي

شوند: چنار، سپيدار، نارون، بيد، افرا، سرو، بر تبديل ميبه هفت درخت بي
كند. اس مياش را احسي فرزندانصنوبر. پس از چندي پدر جاي خالي

هايش هايش خشك. دنبال بچهاش برهوت شده است؛ باغ و زمينگيزنده
هاي او يابد كه اين سرسبزي از بچهرسد. درميرود. به مرغزاري سبز ميمي

پرسد: گل خواهد گل سرخ دختر را بچيند. دختر از برادرها مياست. مي
سرانجام پدر گل را » گل نده، گل نده!«دهند: بدهم يا نه؟ برادرها پاسخ مي

هنگام برادرها پژمرند. شبميرد. برادرها ميچيند. خواهر ميبا عصبانيت مي
روند. حاال اگر شبي به آسمان گذارند؛ به آسمان ميخواهر را در تابوت مي

ي تابوت را بر دوش دارند. جا هستند. چهار برادر چهار گوشهنگاه كنيم، آن
گل نده، گل «خوانند: هر هفت برادر با هم ميروند. سه برادر پيشاپيش مي

  »نده!
مجيد خطاب به ايرج چنين  فريدون سه پسر داشت اي ازدر گوشه   
- مثل هميشه با چرخشي روي پاشنة پا به«  :تو گويد؛ در فصلِمي

طرفم دراز كردي: اين را هم هاي تباي را بهطرفم برگشتي و افسانه
شناسي بخوان، منشأ انواع را امعههاي جبخوان، خوابگردها. كتاب

دانم مجيد، شاملو بخوان. پرِ پرواز ندارم، اما دلي بخوان، چه مي
  دارم و حسرت درناها. يا فروغ بخوان، فروغ خيلي آدم است.

    [...]  
[...] ولي يادت باشد مجيد، ما آنقدر به خودمان مطمئن هستيم    

شيم. اين همه آدم، اين مان نداشته باكه نيازي به كشتن مخالفان
مان اش اين بود كه ما هم منطقهمه مبارزه، اين همه كشتي معني

  گلوله باشد؟    [...] 
جا زير خروارها خاك بخواب كه اميدوارم ياد من نيفتي. همان   

كشم تا جانوري سياه شكسته انتظار مينبيني من مثل يك ملخ بال
  ام [...]لهاش را بگذارد روي كبيايد پاهاي گنده

   [...]   
هيچ كس نبود، همة سر و صداها خوابيده بود، نه آدمي، نه 

شماري را صدايي. هيچ. انقالب دست از هياهو كشيده بود، عدة بي
ها آدم را فراري داده بود، تو را هم به گورستان فرستاده بود، مليون

  )67»(گذشت.هاي زيادي ميبلعيده بود، و حاال سال
را چنين فريدون سه پسر داشت  در» فكرروشن«تصوير  اين تكه   

ي سياسي» فكرروشن«، فريدون سه پسر داشتكند: در منعكس مي
ها كه به سازمان چون قدرت سياسي دارد. آنايدئولوژيك سرشتي هم
ي خلق هاي فداييها كه به سازمان چريكاند، آنمجاهدين خلق پيوسته

ي اسالمي دارند. هر سه پسر يك جمهورياند، سرشتي نزديك به پيوسته
پدر اند. پسر يك تاريخ اند. پسر يك فرهنگ اند. تنها استثنا ايرج است. 

ديگري » فكرروشن«ديگري است. ايرج » فكرروشن«انگار تنها او است كه 
 نگرد؛ چه هنرمند است. دري هنر مياست؛ چه به سياست از دريچه

ن چهار پسر دارد. سه پسر او از ، اما فريدوفريدون سه پسر داشت
در  »فكرروشن«سرشت پدر اند. ايرج از سرشت ديگري است: تصوير 

اي، كه با سياسي» فكرانروشن«چنين است:  فريدون سه پسر داشت
ي اسالمي جمهوري» نظام حقيقت«در مقابل  هاي گوناگونايدئولوژي
شان به ساخت نيآرما» نظام حقيقت«اند. ساخت اند، هم سرشت ايستاده

» فكرروشن«ي اسالمي شبيه است. تنها جمهوري» نظام حقيقت«
  هنرمندسرشت است كه از سرشت پدر نيست.    

نوشته شده است، با  1387، كه در سال ي اشباحتهران، كوچه   
درست چهار ماه «نويسد: شود. او ميي سيامك گلشيري، آغاز ميمقدمه

ي شب، شخصي با چهل و پنج دقيقه و سه روز پيش، ساعت يازده و
-ي سيامك گلشيري را ما نقل ميي مقدمه) بقيه68.»(من تماس گرفت

-كنيم: شخصي كه با سيامك گلشيري تماس گرفته است، به او چنين مي
گويد:  به شدت در خطر است و بايد به هر قيمتي شده  به سرعت سيامك 

؛ در اتوبان چمران، يك جايي گذارندگلشيري را مالقات كند. آن دو قرار مي
بعد از پل گيشا، نرسيده به اتوبان همت. سيامك گلشيري با ماشين 

رود. شخصي كه به سيامك گلشيري تلفن كرده ي خود سر قرار ميشخصي
كند. سوار ماشين پوشي است كه خود را دراكوال معرفي مياست، مرد سياه

ر اختيار سيامك گلشيري هاي خود را در كيف سياهي را دشود. نوشتهمي
ها را  چاپ كند. سيامك گلشيري خواهد نوشتهدهد و از او ميقرار مي

  خوانيم.كند. كتاب را ميكتاب را چاپ مي
شود. جشن تولد آرش است. يكي ماجرا از منظر اول شخص تعريف مي   

كوپتر. بازي هديه آورده است؛ يك هلياز مهمانان براي آرش يك اسباب
كوپتر را به آسمان ي او بروند و هليخواهد به خانهز آرش ميراوي ا

كوپتر را كنند، هليبفرستند. به هر زحمتي هست مادر آرش را راضي مي
رسند. ي آرش به پاركي ميروند. در راه خانهدارند، از خانه بيرون ميبرمي

ند. رساي ميروند. به خانهشنوند. دنبال صدا ميصداي جيغ زني را مي
كند و آن ها را بلند ميي سياهي آنايستند. انگار سايهكمي پشت در مي

گذارد. در آن خانه تعداد زيادي زنداني اند؛ از جمله دختري. سوي در مي
شوند؛ درپيچ خانه سرگردان ميهاي پيچها و اتاقنآرش و راوي در داال

-گيرد. راوي مييگذرانند. سرانجام دختر دست راوي را گاز مماجراها مي
رود. فرداي آن روز، ي خود ميپرد. به خانهگريزد. از ديوار به كوچه مي

كوپترش را پس بدهد. خواهد هليآيد. از راوي ميآرش به سراغ راوي مي
اش افتاده است. آرش كوپتر بيرون همان خانه از دستگويد هليراوي مي
شنيده است، پا به فرار  كه صداي جيغ زن رامحض اينگويد كه بههم مي

آورد. شب آن روز گذاشته است. هيچ چيزي هم از آن خانه به ياد نمي
شود اش ظاهر ميرنگ در صورتهاي ارغوانيمرور خطكند. بهراوي تب مي

دهد. روزهايي بعد، دست خواهر كوچك راوي و اشتهاي خود را از دست مي
شود. راوي وراخ و خونين مياش سبازيي اسبابخياطيهنگام بازي با چرخ

گذارد؛ كند به خون ميل دارد. انگشت خواهر را در دهان مياحساس مي
  زند. راوي دراكوال شده است.مك مي

  
ي راوي سيامك گلشيري چهرهي اشباح تهران، كوچهاي از در گوشه 

پوش كه ايستاده بود هيكلي كامآل سياه«كند: چنين تصوير ميرا اين
ديدم، فقط يك آن اش را درست نميكنارِ اتوبان. چهره رويِ جدولِ

ديدم دستش را باال آورد و با عجله دو سه قدمي جلو آمد. داشتم از 
شدم كه بلند اسمم را صدا زد. كمي جلوتر زدم كنار. كنارش رد مي

دفعه متوجه دستگيره شدم كه صدايي وقتي برگشتم، نبود. يك
به هم زدن سوار شد. پالتوِ بلند  پوش به يك چشمكرد و مرد سياه

ي بلندش را تا زير گوشش باال داده رنگي به تن داشت و يقهسياه
قدر بلند بود كه سرش را خم كرده بود تا به سقف بود. قدش آن

نخورد. بعد با انگشت به جايي نزديك پلِ اتوبانِ همت اشاره كرد 
جه صورت [...] تمام مدت زير چشمي نگاهم به مرد بود. متو

اش شدم كه عجيب سفيد بود، انگار قوطي پودر روي استخواني
هاي صورتش خالي كرده باشد. اما با وجود صورت استخواني و گونه

قدر آسا، خيلي جوان بود، آنزده و آن قد و هيكل غولكامالً بيرون
  )69.»(الخلقه استكه فكر كردم شايد ناقص
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، را چنين ي اشباحان، كوچهتهر در» فكرروشن«اين تكه تصوير   
جز » فكرروشن«، تصوير ي اشباحتهران، كوچه كند: درمنعكس مي

ي خواريجا كه معصوميت كودكي به خوننيست. آن» فكرروشن«غياب 
جا ها خانه كرده است. آندراكواليي تبديل شود، تباهي در عمق ريشه

» ظام حقيقتين«تفاوت ممكن نيست؛ صداي ديگر ممكن نيست. گريز از 
پيوندد، ممكن نيست. تصوير كه پايين و باال را در هيوالصفتي به هم مي

غايب » فكرروشن«چنين است: ي اشباح تهران، كوچهدر » فكرروشن«
  است
  . بوزينه و ذات به رمان يازدهم خود بنگريم:   
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 زماني تئودور آدورنو گفت بعد از آشويتس شعر معنايي ندارد. اين عبارت

كند. ي دوم را در خويش فشرده ميي فضاي بعد از جنگ جهانيهمه
ها، پرده از روي سبعيت عظيم كنار هنگام كه گزارش اردوگاهاي مرگ نازي

هاي آمريكايي ابر شهرهاي هيروشيما و ناگاساكي افكنزد، هنگامي كه بمب
بمب اتم ريختند، انسان از تصوير سياه خويش در آينه سخت به وحشت 

  )70افتاد.(
دو قسمت  ،نوشته شده است 1949كه در سال  بوزينه و ذات، رمان 

. قسمت اول از منظر اول فيلمنامه؛ قسمت دوم: تاليسدارد: قسمت اول: 
شود. روز ترور مهاتما گاندي است. راوي و باب بريگز، شخص روايت مي

هر دري  اند. ازسازي در دفتر كار خود نشستهي فيلمكارمندانِ يك مؤسسه
-اي مجذوبنامهكنند. فيلمها را هم زير و رو مينامهگويند. فيلمسخن مي
ي ويليام تاليس، ساكن كاليفرنيا. به ؛ نوشتهبوزينه و ذاتكند: شان مي

دير  رسند. كميي ويليام تاليس ميافتند. به خانهطرف كاليفرنيا راه مي
ست. راوي و باب بريگز اند. ويليام تاليس دو هفته پيش مرده ارسيده

  نامه را چاپ كنند.گيرند فيلمتصميم مي
   
-آيد، يك فيلماش برميگونه كه از نام، همانبوزينه و ذات قسمت دوم 

بوزينه ي نامهي فيلمهاي اصليي ويليام تاليس. شخصيتنامه است؛ نوشته
اي گروهي ها، عنترها، هستند: در قصرگونهها، بوزينهميمونو ذات 

ها نگرند. بر صحنه بازياي مياند و به صحنهها نشستهتماشاچي بر صندلي
ي سوم ميالدي است. جنگ جهاني 2018ي سال برپا است. بيستم فوريه

اند، از زالند نو به  نمايي كه بر صحنهدر جريان است. زنان و مردانِ ميمون
-و چشم پوشيدهاند. دو طرف جنگ از زالند نآمريكاي شمالي فرستاده شده

  تر از آن است كه ارزش نابود كردن داشته باشد.اند؛ چه پرت
، از زبان فيلمنامه، در قسمت بوزينه و ذات اي از رماندر گوشه    

نيازي به توضيح نيست كه اضافه كنم، «[...] خوانيم: راوي چنين مي
ناميم صرفاً نوع ديگري از جهل نيست ـ چيزي كه آن را دانش مي

كه با وسواس بسيار سازمان يافته، و كامالً علمي است. اما  جهلي
هاي تر، پرورش بوزينهدرست به همين علت، هر چه اين جهل كامل

شرزه بيشتر! زماني كه جهالت فقط جهالت بود، ما چيزهايي بوديم 
هاي هاي دم كوتاه و ميمونبلند و بوزينهدر شمار عنترهاي پوزه

ه آن جهل متعالي كه دانش ماست، جيغ جيغو. سپاس به پيشگا
مان يك امروز مقام انسان به چنان پاية رفيعي رسيده، كه كمترين

اوتان است، و يا، چنانچه به مقام منجي عنتر و برترينمان يك اوران
  )71.»(اجتماعي ارتقاء يابد، حتي يك گوريل واقعي

نعكس را چنين مبوزينه و ذات در » فكرروشن«اين تكه تصوير        
. تواند گزارش تباهي دهدتنها مي »فكرروشن«بوزينه و ذات كند: در مي

-رفت، دموكراسي. جهان تا ويرانيهمه چيز شيطاني است: تكنولوژي، پيش
-گي جاري است ميان ذات از دستاي ندارد. جدالي هميشهي تمام فاصله

كه شيطان وجود  –خواهد و بوزينه ي انسان كه عشق و صلح ميرفته
در مقابل قدرتي كه بوزينه و ذات » فكرِروشن«بافد. نفرت و مرگ مي

ي دانش را در خدمت جهل به كار گرفته است، در مقابل قدرتي كه بوزينه
گان را در آينه گرفته است جز گزارش ماجرا راهي ندارد. تصوير وجود همه

ايي  موجود تنه» فكرروشن«چنين است: بوزينه و ذات در » فكرروشن«
  دهد.است كه گزارش تباهي مي

  

  
   

  
  
  .ايشهر شيشهبه رمان دوازدهم خود بنگريم:  
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ي رونالد ريگان در اياالت است؛ دورانِ رياست جمهوري 1980هاي سال
ي هاي اقتصاديهاي نظاميگري است؛ سياستي آمريكا. سالمتحده

ها در نيستها. جنگ خونين كنتراها و ساندنوليبرالي؛ جنگ ستاره
نيكارگوئه در جريان است. مجاهدين افغان به حمايت رونالد ريگان پشت 

را جز عوامل » هاي منحرفحكومت«ي آمريكا گرم اند. اياالت متحده
  )72پندارد.(ي شوروي، نمي، يعني روسيه»ي شيطانامپراطوري«

نوشته شده است،  از منظر سوم  1987، كه در سال ايشهر شيشه   
وپنج ساله. در شهر شود. كوئين نويسنده است؛ سيروايت ميشخص 

كند. يك بار ازدواج كرده و صاحب يك پسر شده گي مينيويورك زنده
هايش  نويسد. رمانهاي پليسي مياند. رماناست. زن و پسرش، هر دو، مرده

-كند. سالي يك رمان منتشر ميرا با نام مستعار ويليام ويلسون چاپ مي
ي خويش چندين تر بوده است. با نام واقعيش از اين جاه طلبكند. پي

كتاب شعر، چندين نمايش و چندين نقد ادبي چاپ كرده بوده است. اما 
مزد خود را  از طريق اكنون به خلوت خود پناه برده است و حتا دست

كند. كوئين اينك خودر ا  پشت نامي مستعار و اش دريافت ميكارگزاران
هايش، ماكس ورك، پنهان كرده است. روزي مردي كه كوئين نكارآگاه رما

كند كند. مرد فكر ميرا با پل آستر اشتباه گرفته است، به او تلفن مي
پذيرد كه پل آستر كوئين يك كارآگاه خصوصي است. كوئين سرانجام مي

ي مرد خواهد او را بكشد. كوئين به خانهگويد كه شخصي مياست. مرد مي
-ي بزرگ زندهسرش در يك خانهرد پيتر استيلمن نام دارد. با همرود. ممي

ي ي كودكياند. همهگويد پدر و مادرش از هم جدا شدهكند. ميگي مي
خويش را  در يك اتاق تاريك زنداني بوده است؛ در حدود نُه سال. هيچ 

ه گونه  از آن تاريكي رها شدداند چهآورد. نميياد نميخوبي بهچيز را به
-كند پدرش ميگويند كسي او را پيدا كرده است.  حاال فكر مياست. مي

و پنج ساله خواهد او را بكشد. زن پيتر استيلمن، ويرجينيا،  سي ـ سي
است. روان ـ درمانگر او بوده است؛ زني جذاب كه هوس كوئين را 
برانگيخته است. پدر پيتر  در دانشگاه آكسفورد  الهيات و فلسفه خوانده 
است. مادر پيتر چند پس از تولد پيتر مرده است. انگار خودكشي كرده 

هاي اتاق است. انگار  پيتر در اتاقي زنداني بوده است. پدر پيتر حتا پنجره
ي خانه سبب شده است، سازيرا با چوب پوشانده بوده است. انگار آتش

مجنون  شود. مهرشود. محاكمه ميگير ميپيتر آزاد شود.  پدر پيتر دست
سرش پل آستر شود. كوئين، كه اينك توسط پيتر و همخورد. آزاد ميمي

آيد تا پيتر را در مقابل پدرش ها درميشود، به استخدام آنخوانده مي
-رود، كتابي را كه پدر پيتر نوشته است، بهمراقبت كند. به كتاب خانه مي

شود. از قطار پياده ميرود. پدر پيتر خواند. بعد به ايستگاه قطار ميدقت مي
آيد و رود. هر روز از هتل بيرون ميكند. به هتلي ميكوئين او را تعقيب مي

نشيند و سر صحبت زند. روزي كوئين در پاركي كنار پدر پيتر ميقدم مي
كند؛ هتل را ترك كرده كند. چندي بعد كوئين پدر پيتر را گم ميرا باز مي

كند پل آستر كارآگاه رود. تصور ميياست.  كوئين به سراغ پل آستر م
است. پل آستر اما، نويسنده است.  چكي كه از ويرجينيا گرفته است به پل 

ي پيتر و ويرجينيا در روي خانهرود روبهدهد تا نقد كند. بعد ميآستر مي
كند تا مراقب پيتر باشد. ي يك ساختمان جايي براي خود درست ميگودي

دهد: پدر كند. پل آستر به او دو خبر ميتلفن ميچندي بعد به پل آستر 
پيتر خود را از پلي پرتاب كرده است؛ در  همان راه ميان آسمان و زمين 
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محل بوده است. كوئين به آپارتمان خود مرده است. چك ويرجينيا هم بي
جا ديگر آپارتمان كوئين نيست. در  آيد. آنرود. دختري به داخل ميمي

آيد. اند. از آپارتمان بيرون ميجا را كرايه دادهغيبت او، آن يدوران طوالني
رود. كند سرپناهي پيدا كند. به آپارتمان پيتر و ويرجينيا ميسعي مي

نويسد. در اش چيزهايي ميها در دفترچهخورد و شبروزها چيزي مي
ي ماجرا يكي از دوستان پل آستر ي همهشود كه راويپايان روشن مي

  آستر ماجرا را براي او تعريف كرده است. است. پل
، كوئين در كتابي كه پدر پيتر ايشهر شيشهي از رمان  ادر گوشه    

باغ و برج: مشاهدات «خواند: استيلمن نوشته است، از جمله، چنين مي
ي عصر جديد به دو قسمت تقريباً مساوي تقسيم شده بود: اوليه

هاي كاشفان ولي به يافتهي بابل. اي بهشت و اسطورهاسطوره
شد و به رالي [كاشف پرداخته بود كه از كريستف كلمب شروع مي

يافت. استدالل استيلمن آن بود كه اولين افرادي انگليس] پايان مي
كه به آمريكا قدم گذاشتند عقيده داشتند كه تصادفاً بهشت، باغ 

ها در تپوساند [...] اگر به نظر كسي آن سرخعدن ثاني، را يافته
پنداشتند كردند، ديگران ميمعصوميتي عهد دقيانوسي زندگي مي

ها وحشياني بيش نيستند، شياطيني با صورت انسان. كشف كه آن
ها از آن خواران در كارائيب به اين انديشه دامن زد. اسپانياييآدم

ي خود استفاده رحمانه براي اهداف سوداگرانهبه عنوان توجيهي بي
اگر موجود پيش روي خود را انسان به حساب نياوري،  كردند. چون

يابد. تا ي رفتار هم به شدت كاهش ميعوامل انساني محدودكننده
هايي واقعي پوستان انسانو حكم پاپ پل سوم، رنگين 1537سال 

  آمدند [...]كه داراي روح باشند به حساب نمي
       [...]  
چالشي عليه خداوند تفسير [...] در خوانش ديگر برج به عنوان    

شده است. نمرود، اولين فرمانرواي گيتي به عنوان معمار برج تعيين 
بايست زيارتگاهي باشد نمودار قدرت جهاني وي شد: برج بابل مي

- ها كه مي[...] ظاهراً سه گروه مشغول به ساختن برج بودند: آن
ند ها كه براي جنگ با خداوخواستند در بهشت زندگي كنند، آن

ي پرستيدند. در همان حال همهها كه بت ميخواستند، و آنمزد مي
شان همداستان بودند ـ و تمام دنيا يك زبان و هايها در كوششآن

  )73.»(ي بشر بر پروردگار شوريديك كالم بود ـ و قدرت بالقوه
-را چنين منعكس مياي شهر شيشهدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    

غايب است. چرا غايب است؟ چه » فكرروشن« اييشهش شهركند: در 
گي نيافريده است. گونهانسان با حضور خويش بر زمين جز تباهي و مسخ

مرز انسان روزگاري سرزمين آمريكا را بهشت پنداشته است، اما با كشتار بي
زبان و يك ي خويش جهنم ساخته است. يكقلبيبوميان آن سرزمين از بي

كشيدن آن ديگري  شوريده است، اما تنها در به اسارت كالم بر خداوند
اند. حتا نامي ديگر استحاله شدهكالم شده است. همه به يكزبان و همهم

چنين اي شهر شيشهدر » فكرروشن«نيز براي كسي نمانده است. تصوير 
  غايب است. » فكرروشن«است: 
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و » فكرانروشن«ي بطهدر مورد را آرش يهاي نشريهي پرسشبه بهانه
دهيد رفع  ها باقي است. اجازهي ديگر خوانديد. پرسشقدرت چند صفحه

 زحمت كنم.
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 از خود بيگانگي نقشِ

 در آشفته فكري جهان امروز 
  

 خسرو پارسا

  
بنابر يك بررسي تنها در بخش جنوبي شهر شيكاگو هزاران كليسا شمارش 

هاي ديگر همين شهر و در شهرهاي بزرگ و  اند. از تعداد آنها در بخش شده
كوچك ديگر امريكا اطالعي ندارم ولي قاعدتاً به قدري هست كه حيرت 

  انگيز باشد.
شده و نامدارند. تعداد بيشتري  برخي از اين كليساها بزرگ و شناخته

كنند.  هاي قديمي و انبارها فعاليت مي ها، در خانه ها و مغازه در پستوي خانه
هاي متعدد شناخته شده ، و در بسياري از موارد  كشيشي از يكي از فرقه

ئي مستقيما وظايفي به هاي خودگمارده كه معتقدند از عالم ماورا كشيش
هايي از مردم را ــ از  عهده ي آن ها گذاشته شده و رسالتي دارند گروه

اند و به نظر خود به هدايت آن  چند ده نفر تا چندين هزار نفر ــ گرد آورده
ها، چه مامور و چه خود گمارده، چه  ها مشغولند. اين امر كه اين كشيش
نجا مورد پرسش ما نيست و نيز اين قدر صادق يا متوهم يا شيادند در اي

ها چه منافع مادي و معنوي دارند، باز در اينجا مورد بحث ما  امر كه اين
ها  ي فعلي ما در اين جا اين است كه اين ميليون نخواهد بود. مسئله

خواهند و دنبال چه  روند چه مي ها مي ميليون مردمي كه به اين كليسا
  هستند؟ 
ي  ار شك كرد و آن را جزيي از برنامهتوان در صحت اين آم مي

توان بسياري از اين  ي افكار خرافي دانست. مي تبليغاتي براي اشاعه
ها ومحفل ها وفرقه ها را اساساً مذهبي ندانست و با استناد به  مجموعه

هاي مستقر  ها اساساً ربطي به مذهب كه بسياري از رهبران اين مجموعه اين
به مسيحيت ندارند، برخي در اشكال نهان و  ندارند، برخي اساساً ربطي

آشكار بودايي هستند، برخي اساساً اعتقاد ماورائي ندارند، برخي حتي خود 
خوانند (مورد جيم جونز را به خاطر  را نه تنها چپ كه ماركسيست مي

هايي هستند كه مايلند از طرف كليساها  NGO، بسياري صرفاً  )1)(آوريد
كنند  مراكز فسادند، ميدان داري و زورگيري مي حمايت شوند، برخي صرفاً

تواند درست باشد ولي  اي مي ها هم تا اندازه و نظاير آن سخن گفت. اين
دهد. سوال دشوار اين است كه اين مردم در اين  پاسخ سوال دشوار را نمي

كوشيم جوابي به اين پديده  مجموعه ها به دنبال چه هستند؟ در زير مي
  بدهيم.
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  بيهويت يا
متفاوت  )2(ي دهد كه دو غريزه هاي جانداران نشان مي نگاهي به تجمع

ها داشته است. غير از غرائز  ها و تكامل آن كاركرد مهمي در بقاء نسل
ي خوردن و خوابيدن و توليدمثل و صيانت از  اي چون نحوه شده شناخته

د و نفس كه هر يك به انواع مختلف قابل تقسيم است، غرائزي در رابطه فر
هاي  جمع وجود دارد. حيوانات قلمرو گروه خود را به انواع مختلف از گروه

  كنند. نوعي هويت يابي جمعي اوليه. ديگر متمايز مي
ها ابداع مناسك و  هاي اوليه انساني يكي از وجوه تمايز گروه در گروه

است .هر گروهي عالئمي براي متمايزكردن گروه  (rituals and rites)شعاير 
كند، و يا مراسم  گزيند يا رفتارهايي خاص مي هاي ديگر برمي از گروه خود

دارد. هيچ يك از اين حركات به  هاي مختلف برپا مي ويژه اي به مناسبت
خودي خود معنائي ندارد. ولي همواره با مناسك گروه (قبيله) مجاور 

 كاربرد دارد. به عنوان  ي آن گروه متفاوت است و به عنوان وجه مشخصه
  بخشي از هويت جمعي.

امروزه برخي از نويسندگان اين مناسك را به غلط به اديان تعبير 
كنند و اين بدان علت است كه رفتارهاي ديگري كه نه بر مبناي نياز به  مي

آمده  تشخص گروهي بلكه از روي ترس و جهل هم در طول زمان بوجود 
است كه به غلط از است، با هم آميخته شده و يك مجموعه را تشكيل داده 

اند و نه اديان، گو  اند. اين ها مناسك آن ها به نام اديان اوليه ياد كرده
  كه هر يك از اديان هم مناسك خاص خود را دارند. اين

توان در  اين نياز به هويت جمعي البته مغاير با فردگرايي هم نيست. مي
دنبال كند. گروه منافع مشترك داشت ولي هر فرد هم منافع خاص خود را 
شود مربوط  رفتارهاي به ظاهر متناقضي كه در حيوانات و انسان ديده مي

هاي مربوط به  ها و گاه تضاد منافع جمعي و فردي است. در بحث به تفاوت
تكامل و روانشناسي همين پارادوكسيكال بودن رفتارها موجب 

ا هاي مفصل بوده است. آيا انسان موجودي خودخواه است ي سازي تئوري
ايثارگر و كذا. و براي هر يك از اين حاالت هم هر كس شواهد بسيار ديده 

شناسي و  يا شنيده است. قبل از گسترش علوم نوين از جمله ژنتيك و روان
كرد.  علوم اعصاب اين بحث ها بيش تر در مجادالت ايدئولوژيك تظاهر مي

ديدند  اي ماهيت انسان را خيرخواه و دگردوست مي در قرن نوزدهم عده
ها) و ديگراني بشر را موجودي  (مانند سوسياليست ها و آنارشيست

گر). امروز اما  هاي سلطه دانستند (طرفداران ايدئولوژي خودخواه و شرور مي
ها در افراد تا حد زيادي توضيح داده  وجود متناقض و همزمان اين گرايش

در اكثريت  توان گفت شده است. با اين همه هنوز در محافلي ــ وحتي مي
  اين مباحث سترون جريان دارد. اذهان عامه ــ

هرحال انسان به عنوان يك فرد هم به دنبال بقاء خود است و هم به  به
عنوان بخشي از گروه خواستار حفظ هويت گروهي. هزاران گروه كليسائي و 

هايي  ي مشخص دارند و هم آن ها و نهادهاي مدني كه كار و برنامه NGOيا 
ها) در واقع  دستان و موسرخ ي جدي هم ندارند (انجمن چپ مهكه برنا
بينند كه به  هستند. تمايز خود را با ديگري در اين مي هاي هويتي گروه

اين كليسا يا آن گروه يا محفل و فرقه تعلق داشته باشند. براي بسياري از 
ها مسائل ماورايي و ديني به معناي خاص كلمه مطرح نيست. غالب  اين

شوند و رنگ هويت دهندگي خود را از  ها به مجردي كه بزرگ مي گروه
شوند. ممكن است انشعاب به ظاهر حتي  دهند دچار انشعاب مي دست مي

بر سر مسائل مضحك باشد ولي مضحك يا جدي بودن مساله مطرح 
نيست. مساله اين است كه انشعاب بايد صورت گيرد تا هر بخش هويت 

طلب كم  از ميان اين همه جمعيت هم افراد جاهگروهي پيدا كند. سرانجام 
تر  تر و مشخص تر و خودماني اي كه طالب هويت مستحكم نيست و هم توده

  باشد.
نگريست  كسي كه تا ديروز به گروه يا به هويت خود به صورت بت مي

(و در گفتمان سياسي فيتيشيسم سازماني نام داشت) ناگهان محمل هويت 
كند. اين مساله نه  تفكر به جاي ديگري معطوف مي ي خود را با همان نحوه
ها مانند  هاي سياسي و مذهبي بلكه در ساير عرصه تنها در ميان گروه

شود.طرفدارن اين يا آن تيم ،اين يا  ورزش و هنر و ... هم به وفور ديده مي
آن باشگاه تجلي تمام موجوديت (هويت ) خود را آن تيم يا باشگاه مي 

  بينند.

هايي بوده است  ي زيست شناسي پديده يابي كه پايه ي هويت لهاين مسا
گرايي (و باالخره ناسيوناليسم) و نيز  گرايي، قوم كه در تاريخ به صورت قبيله

تعلقات متخاصم ديني و مذهبي ظهور يافته است ، به نظر من در زمان 
يعني بيولوژيك » طبيعي«خود به خودي خود نه زشت و نه پسنديده ،بلكه 

شود. اما برخالف انتظار  وده است . در تمام طول تاريخ هم مشاهده ميب
تدريج از ميان نرفته بلكه به داليلي از  رايج در جهان امروز نه تنها به

  وجوهي تشديد هم يافته است. بايد ديد چرا؟
  

  هويت و مناسبات جديد
ر شروع تدريجي مناسبات سرمايه داري در غرب و سرانجام تفوق آن بر ساي

شماري ايجاد كرد كه سه عنصر آن در بحث  مناسبات كهن مسائل بي
  كنوني ما دخالت دارد.

هاي مختلف پروتستانيسم قدرت فائقه و  اول آن كه، پيدايش فرقه
ها و  ي كليساي رم را به مصاف طلبيد و نه تنها به تدريج فرقه سيطره

سيسم هم شمار ايجاد كرد بلكه حتي در درون كاتولي مذاهب معارض بي
هاي پرشماري به وجود آورد و اين امر به آن جا رسيد كه امروزه هر  فرقه

تواند قدرت سلسله مراتبِِ خود پروتستانيسم و كاتوليسيسم را  كشيشي مي
يي ايجاد كند.  به مصاف بطلبد و بر حسب نظرات خود يا پيروان خود فرقه

اند. بنابراين  دهاثرتر ش شمارتر و بي ي گذشته كم تكفيرهاي پرمخاطره
هاي متعالي خارج و برحسب نيازهاي واقعي يا  ي قدرت ها از سيطره هويت

گيرند. هزاران هزار كليساي كوچك و  هاي مردم شكل مي توهمي مجموعه
ها و يا  ها و كاردينال اي فارغ از دستورات و اوامر پاپ بزرگ، و تا اندازه

  آيند. سلسله مراتب ديگر به وجود مي
هاي ملي يا ملت  وجود آمدن يا رشد و استقرار مجموعه دوم. به

يي است در رابطه با بحث  كه خود مبحث جداگانه (Nation-States)كشورها 
ما نه تنها از نظر اقتصادي بلكه از طريق شكل دادن به هويت موثر بوده 

هاي  است. تصور مي رفت كه با ايجاد دولت ملي و ملت ــ كشور، تفاوت
رنگ شود. در عمل چنين  داري كم در درون كشورهاي سرمايهقومي الاقل 

گرايي نه ضرورتاً بر مباني  نشده است. هنوز در اروپاي پيشرفته شدت قوم
انگيز است. در دورانِِ  اقتصادي بلكه بر مباني فرهنگي و اجتماعي حيرت

شدن سرمايه وجود اين پديده را بايد بتوان توضيح داد. به نظر من  جهاني
ترين الاقل  ع نياز هميشگي به هويت فردي و جمعي اگر نه اساسيموضو

  يكي از داليل پايداري اين پديده است.
داري مطرح شد  يي كه با پيدايش مناسبات سرمايه سومين مساله

ها  تشديد ازخودبيگانگي است. در مورد ازخودبيگانگي، انواع و مختصات آن
ت و هم از انديشمندان اخير. ها مطالب بسياري در دست اس هم از كالسيك

شمول  ي گسترده و جهان بحث ما در اينجا ابداً توضيح و تبيين اين مساله
خواهيم در اين رابطه پرسشي را طرح و پاسخي را پيشنهاد  نيست، تنها مي

كنيم كه در ادبيات موجود تا ان جا كه مي دانم از اين زاويه به آن پرداخته 
  نشده است.

  
  خودبيگانگي عوارض ادامه از

ي  رفت انقالب سوسياليستي با تغيير مناسبات توليدي، در ادامه انتظار مي
خود روبنا را دگرگون كند و از خودبيگانگي انسان را از ميان بر دارد. به 
دالئل بي شمار اين امر يعني استقرار جامعه سوسياليستي به تعويق افتاده 

شدن همه چيز  تر و كاالييداري باال است . اكنون استثمار در سرمايه
اي رسيده  سابقه تر شده و از خودبيگانگي انسان به حد بي تر و عميق وسيع

است. انتظار مي رفت استقرار سوسياليسم به محاذات تحوالتي كه 
آفريند به از خودبيگانگي انسان خاتمه دهد. چنين نشد يعني  مي

ر اوج مناسبات سوسياليسم هنوز مستقر نشده و انسان از خودبيگانه د
داري تنها و بي پناه مانده است . در اين حال چه بر سر انسان  سرمايه

ها انتظار داشت كه جواب اين مساله را  آيد؟ نبايستي از كالسيك مي
دادند، چون هنوز مسئله طرح نشده بود ودر آن زمان اميد به دگرگوني  مي

ر وجود داشت كه مناسبات توليدي قدرتمند و بالفاصله بود و اين انتظا
استقرار سوسياليسم شرايط امحا ازخودبيگانگي را فراهم كند. عالوه بر اين 

شد با پيشرفت علم تصورات خرافي و ماورايي هم به تدريج از  تصور مي
ميان خواهد رفت. جهل و ترس جاي خود را به دانايي و احساس امنيت 
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ن نشد و تشديد خواهد سپرد. در عمل به علت عدم تحقق سوسياليسم چني
از خودبيگانگي وجه جديدي به وجود آورد كه موجب شد پيشرفت دانش 
هم نتواند وظيفه يي را كه به عهده داشت انجام دهد كه خود بسياري از 

  شناختي مردم در جهان كنوني را توضيح مي دهد. هاي رفتاري و روان جنبه
ي به وجود شمار جديد هاي بي در جهان امروز هر ساله نه تنها فرقه

اي از مردم را به دور  تواند عده گير و شارالتاني هم مي آيد، بلكه هر فال مي
 mega)العاده بزرگ  خود جمع كند. در امريكا هر سال كليساهاي فوق

church) شوند و مبلغين  جديدي به انبوه قبلي اضافه ميEvangelist 
ميت هم رابطه ترين بخش حاك يي ــ كه غالباً با ارتجاعي مسيحي حرفه

ها هستند، به  هاي آن دارند ــ و در حقيقت عوامل آگاه اجرايي سياست
ي اين  نگاهي به چهره). 3(پردازند پناه مي ارشاد مردم از خودبيگانه و بي

يي در برابر مار مسحور  شان مانند پرنده شوندگان كه در مراسم هدايت
امه و تشديد اين وضع داري امروزي براي اد اند دردناك است. سرمايه شده

هاي از  داري بهتر از انسان كند. هيچ چيز براي سرمايه ريزي مي برنامه
نيروي كار خود به » تقديم«خودبيگانه و وامانده نيست، كساني كه پس از 

  هاست بيافتند. گراني كه سرنخشان در دست خود آن دام حيله
شديد از داري هم از لحاظ ايجاد شرايط براي ت بنابراين سرمايه

زدن آگاهانه به باورهاي  يابي، و هم دامن خودبيگانگي و تشديد نياز به هويت
ها و مدارس و تشويق  خرافي ، بااستفاده از همه امكانات موجود و رسانه

هاي مالياتي در رشد اين پديده موثر بوده است.فقدان آن چه انتظار 
مناسبات  رفت كه بشود و هنوز نشده است ــ ايجاد و استقرار مي

ازخودبيگانگي و  –سوسياليستي ــ از عوامل اصلي براي امكان گسترش آن 
  بوده است. -باورهاي خرافي 

  
  دانش وخرافه ، مدارهاي مغز

شود چرا بر  اي را موجب مي اگر عدم استقرار سوسياليسم چنين عارضه
خالف انتظار الاقل گسترش دانش نتوانسته است به رغم ادامه 

هاي خرافي را از ميان بردارد؟ چرا هنوز برخي از  گرايش ازخودبيگانگي
نحس است؟ چرا  13هاي متخصص هم معتقدند عدد  كرده تحصيل

به نظر آنها محتوم بوده است؟ چرا بساط  13آميز آپولو  سرنوشت فاجعه
در » علمي«شود شواهد  پاتي و فالگيري هنوز جاري است و كوشش مي تله

  ابرخي به دام آن مي افتند.صحت آنها ارائه شود؟ و چر
اند كه ذهن انسان چيزي  شناسي ثابت كرده هاي عصب امروز، دانسته

يي دارد كه ميراث  گانه هاي سه جدا از مغز انسان نيست. مغز انسان اليه
ها تا خزندگان و پستانداران و سرانجام انسان. اين  اند: از نخستي تكامل

ي زيادي مستقل از هم اند.  تا اندازهگانه عملكردهايي دارند كه  مغزهاي سه
اند، گر چه تفكر  غرايز مستقل از تفكراند چون مربوط به مغزهاي متفاوت

تواند در طول زمان شماري از آن غرائز را كنترل و تعديل كند. و باز، در  مي
مغز انسان مدارهاي متفاوت براي دانش و باور وجود دارد. باورها در مراحل 

آيند و ذخيره  هايي از مغز به وجود مي كودكي و در قسمتي رشد در  اوليه
شوند كه بالفاصله در دسترس مدارهاي مربوط به دانش و تفكر و  مي

توان در دوراني درحد  عملكردهاي عالي مغز قرار ندارند. بنابراين مي
تواند اتفاق  آن چه بعدها مي)4(يي دانش داشت و خرافي باقي ماند حرفه

ديگر است. اما اين كار به طور  اين مدارها بر روي يك افتد تأثيرگذاري
گير اتفاق نمي افتد و مستلزم زمان و شرايط  اتوماتيك و به شكل همه

ي نوبل را برد  توان جايزه تر كوشش آگاهانه است. مي ها مهم مناسب و از آن
ي نوبل  توان بازهم جايزه  ولي نعل اسب به درِِ خانه چسباند (هايزنبرگ)، مي

  تر از سفيد است (واتسون). را برد و معتقد بود نژاد سياه پست
ها  هاي جديد علوم است و در درستي آن چه در باال گفته شد يافته آن

بندي مغز، جدابودن مدارهاي دانش و باور،  كسي ترديد نكرده است، اليه
توان با استنتاجاتي كه در اين نوشته ارائه شده  غرائز فردي و جمعي. مي

ها را  توان آن فق نبود و به جاي آنها توضيحات ديگري عنوان كرد. ميموا
دانم چگونه جز با باور  ها ندانست ولي نمي مطابق نص صريح آثار كالسيك

زمان كشف نشده  توان انتظار داشت كه مطالبي كه هنوز در آن مذهبي مي
توانستند مورد بحث قرار گيرند. پرسش اساساً زماني مطرح  بودند مي

شود كه جوابي براي آن ميسر باشد. من اين ها را نه تنها مغاير مواضع  مي
  نشدن  گذشته نمي دانم بلكه در امتداد و تائيد هم مي بينم. من متحقق

تاكنوني مناسبات سوسياليستي و تشديد از خودبيگانگي را عامل اساسي 
 دانم، ولي در عين حال معتقدم گري امروز در جهان مي گسترش آشفته

ي تفكر و باور در  هاي بيولوژيك ، غريزي و ساخت نحوه اينها بر روي زمينه
اند ابعادي چنان ناخوشايند داشته باشند. به هرحال بايد جوابي  مغز توانسته

ي اجتماعي يعني تداوم باورهاي خرافي داشت. نفي واقعيت  براي اين پديده
  خواهد بود.  ما براي تغيير شرايط  ي نفي نياز به كوشش به منزله

مباحث فوق را جمع بندي كرده و در پاسخ به برخي از سئواالت 
  مطالبي را بصورت حاشيه ذكر مي كنم .

بيولوژي، غرائز و نيازهاي اوليه انساني در طول تاريخ تظاهرات خارجي 
متفاوت داشته اند. در جوامع طبقاتي و در سرمايه داري به شكل هايي 

ها را شناخت تا بتوان از انحرافاتي كه ممكن  تظاهر مي كنند كه بايد آن
   است به وجود آورند جلوگيري كرد.

نياز به هويت جمعي و فردي نيز مانند خواب و خوراك يك نياز 
بيولوژيك است. اگر به آن توجه نشود انسان ها نادانسته ممكن است جذب 
ز شكارچيان حيله گر شوند. در شرايط تشديد از خود بيگانگي اين نيا

تشديد يافته، دفورمه شده و به اشكالي متظاهر مي شوند كه امروزه شاهد 
آن هستيم. بايد از خود بيگانگي را شناخت و صرفاً به اميد زماني كه 
استقرار مناسبات سوسياليستي آن را از بين ببرد نبود يعني كوشش و 
مبارزه مشخص را موكول به راه حل نهائي نكرد. اين راه ها مكمل هم 
هستند و نه جايگزين هم. مشابه اين اشتباه را در گذشته برخي از چپ ها 
در ارتباط با ساير خواسته هاي مبتني بر مسائل بيولوژيك مانند مسئله 
زنان مي كردند و هنوز هم در مواردي مي كنند و فكر مي كردند چون 
 استقرار سوسياليسم عدم تساوي اجتماعي زن و مرد را از بين خواهد برد

پس اكنون مبارزه براي حقوق زنان بي فايده و حتي مضر است چون تمركز 
را از مبارزه طبقاتي خواهد كاست. اين مهمالت و سهل انگاري در گذشته 
لطمه هاي شديدي به جنبش چپ زد. اكنون نيز تعويق پرداختن به از 
خودبيگانگي به استقرار سوسياليسم موجب شده است كه شاهد و 

دانيم  ه برداري عوامل سرمايه داري از اين مسئله باشيم. نميتماشاچي بهر
كه در وقوع نهائي آن  زمان استقرار سوسياليسم كي فرا خواهد رسيد. با آن

توان تا آن زمان در مقابل مصائب فوري بشري  ترديدي نيست ولي نمي
ي طبقاتي چيزي انتزاعي و خارج از  تماشاچي باقي ماند. به نظر من مبارزه

تك مصائب و مشكالت بشري، استثمار، تبعيض، عدم توجه  ارزه براي تكمب
ها نيست.  به خواسته هاي بيولوژيك، روانشناسي و مسائل اجتماعي انسان

سوسياليست ها بايد براي مبارزه با عوارض از خود بيگانگي و از جمله 
. آشفته فكري و تشديد هويت يابي بر پايه هاي خرافي برنامه داشته باشند

در فقدان قدرت دولتي و حتي در زمان وجود آن ايجاد و گسترش تشكل 
يعني تعهد نسبت به مردم،  - هاي مدني، كار در ميان مردم و با مردم

انسانها، در كنار مبارزات ضد استثماري وظيفه هر كسي است كه به انسان 
 .)5(مي انديشد

از نظر  كساني كه به راستي منتقد وضع موجود در جهان نه تنها* 
 -اقتصادي و سياسي بلكه از نظر فرهنگي و ميزان اغتشاش تفكر انسانها

هستند نمي توانند در تصحيح آن كوشش نكنند. آن ها كه نمي كوشند به 
معناي واقع كلمه عمق فاجعه را درك نكرده اند و يا تسليم شده و سر در 

وان دانست و گريبان فرو برده اند. به حال آن ها تأسف بايد خورد. نمي ت
ندانست. تعهد اجتماعي بخشي از دانائي است. كسي كه بخش اخير را 

  نداشته باشد عمق دانائي اش مورد ترديد است.
يي قوي دارند با اين  تعهد فردي و فعاليت اجتماعي گرچه رابطه* 

كند.  همه حد و حدود آن را امكانات فردي و اجتماعي مشخص تعيين مي
توان انجام داد. مسلم  طور جمعي بهتر مي را به مسلم است كار اجتماعي

است كه حزب و گروه سياسي و تقسيم كار و وظايف كارآتر از اقدامات 
كند يا نه مربوط  كه آيا استقالل فرد را خدشه دار مي فردي است، ولي اين

شود به ساختار آن حزب يا گروه و ميزان بازانديشي يا تحجر آن،  مي
اجتماعي و امكانات سياسي موجود. در همين ايران  وابسته است به فرهنگ

اند و نيز چه بسيار  اند كه جلو ي رشد انديشه را نگرفته گروه هايي بوده
هايي نگاه  ي سياست ي اجراكننده اند كه به اعضاء خود به منزله بوده
اند. و نيز مشخص  شان نداشته كردند كه خود آن افراد نقشي در تدوين مي

معي در اجتماعات و كشورهايي چنان عوارضي دارد كه نافي است كه كار ج
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شود. اگر اصل مهم است توجه به اين عوامل هم  منافع فعاليت اجتماعي مي
  ناپذيراست. اجتناب

مند است وگرنه  انسان دانا، روشن، روشنگر و نقاد است يعني كنش*     
اين روشنگري و طور كه گفته شد در ميزان دانابي او بايد ترديد كرد.  همان

ي عوامل اجتماعي ــ ازجمله  نقادي نه تنها متوجه مردم كه متوجه همه
اند (مگر از نظر  ها ــ است. و از آن جا كه نه مردم يك پارچه حسن حكومت

پارچه محسن است، بنابراين  فريبان) و نه هيچ حكومتي در جهان يك عوام
در جهان باشد ــ ولو كسي كه مدافع تام و تمام هر حكومتي و هر قدرتي 

اين كه خود در به وجود آوردن آن سهيم بوده باشد ــ ديگر نه روشنگر 
است نه روشنفكر نه منتقد اجتماعي. مبلغ حكومتي است. عامل اجرايي و 

  ابزار قدرت است.
اما در مباحثي كه ميان روشنفكران ما مطرح شده است مبني بر تفاوت *   

ني و غيرديني، روحاني و غيرروحاني ... من حوزه و دانشگاه، روشنفكر دي
ها  كه بحث بينم. نه آن توجه اساسي به مباني موجد واقعيت امروز را نمي

توانند ختم شوند و چه  بينم به كجا مي مطلقاً سترون باشند. ولي نمي
كه مثالٌ  آيد. بحث در اين ها در توضيح واقعيت به دست مي چيزي از آن

ت يا نه و آيا اين مدال شايسته ايشان هست يا آقاي سروش روشنفكر اس
كه آيا  نه، يا آقاي مجتهد شبستري يا كديور روشنفكرند يا نه، و اين

ترين بحث  روشنفكر ديني داريم يا نه به نظر من روشنگرين و آموزنده
ها ونظايرشان هستند،  نيست. آن چه در واقع وجود دارد اين است كه اين

هايي كه  كنند. وظيفه آن رند و افكاري را منتشر ميوجود دارند، فعاليت دا
انديشند ــ از جمله من ــ اين است كه اين افكار را  اساساً نوعي ديگر مي

ي خود در ميان مردم روشنگري كنيم.  توضيح دهيم، نقد كنيم و به نوبه
  ها را اساساً روشنفكر بخوانيم يا نه مهم ترين بحث نيست كه آن بحث در اين

   ويس: زير ن
1- James jones به ادعاي خود با حفظ مواضـع ايـدئولوژيك    1951سال  در

از حزب كمونيست امريكاجدا شد وبا تاسيس فرقه يي عده ي كثيـري را از  
 1987را اعالم كرد. در سال » عبادتگاه مردم«ي  آمريكا به گوايانا برد وفرقه

ي افـراد   ق همـه ي نيروهاي دولتي محلـي بـه اتفـا    متوهمانه از ترس حمله
 909طوردسته جمعي با سيانور خودكشي كرد. در آن اقدام  ي خود به فرقه

هـاي جمعـي در تـاريخ اسـت.      ترين خودكشـي  نفر مردند كه يكي از بزرگ
 هاي خودكشي جمعي هنوز در ميان جوانان وجود دارد. كيش

ود بلكه درنام آن هم تفاوت نظر وج (instinct)نه تنها در مفهوم غريزه  -2
خوانند و برخي تعدادي از انها را  مي Drive» سائق«دارد. برخي آنها را صرفاً 
كنند. در مورد تعداد آنها نيز تفاوت نظرهائي وجود  نوعي يادگيري تلقي مي

دارد. فعالً در اين نوشته مراد رفتارهاي پيچيده ي فردي يا جمعي است كه 
  شود. اساسي در حيوانات ديده ميبه طور موروثي متشابه و متوالي و بدون تغيير 

هاي حاكميت و از جمله دفاع  اين مبلغان مسيحي براي اجراي سياست -3
شدت مذهبي خود كه  ها به پيروان به از اسراييل توجيه جالبي دارند. آن

بايد از اسراييل (ضدمسيح) حمايت «گويند  بسياري ضديهودي هستند مي
جا بروند تا زماني كه  مه به آنكرد تا قدرتمند شود و يهوديان جهان ه

». شود، همه با هم نابود شوند ) ميArmagedonمطابق احاديث آرماگدون (
  بازي سياسي ـ مذهبي جالبي است ولي تاكنون مؤثر بوده است. شعبده

  ماركس به اين مسأله توجه جدي كرده است -4
اسي حتي در زمان استقرار سوسياليسم هم مسائل بيولوژيك و روانشن -5

مطرح خواهند بود چون مسائل انساني هستند. جامعه ِي بي طبقه به 
نيست. با از بين رفتن  "بي مسئله"معناي جامعه ِي انسان هاي يكپارچه و 

تضاد طبقاني همه تضادها به طور اتوماتيك نابود نمي شوند. براي رفع آن 
مسئله  ها برنامه هاي مشخص الزم است. شايد يكي از راه هاي برخورد با

ي هويت تشكيل شورا باشد كه عالوه بر كاركرد دموكراتيك به اين نياز 
هويتي هم بتواند پاسخ دهد. و شايد راه حل هاي ديگر. بهرحال گرچه 
وجود طبقات بسياري از مسائل انساني را تحت الشعاع قرار داده و دفورمه 

علق به اين يا كرده است . نبايد پنداشت كه انسان و انسانيت صرفاً به حد ت
  آن طبقه تقليل يافتني است.

*  

  

  
  ما يروشنفكر يتراژد

 
» يِپديدارشناس«به   زده را بايد همچون درآمدي يِ شتاب اين مقاله

روشن  يِبايد برا كه مي  يي»ما«دانست،  ماذهن و روانِ روشنفكريِ 
  آن از نو به آن انديشيد. ي»انهروشنفكر« يِكردنِ تاريكناها

 يداريوش آشور

  
را با  يايران» روشنفكرانِ«ست؟ ما  يفكر ك ست؟ روشن يچ يروشنفكر

ـ ست؟ اين نسبت از كجا و چرا آمده است؟ ما  اين مفهوم چه نسبتي
در برابرِ كدام » يروشن«فكرِ خود را از كجا گرفته ايم؟ اين » يِروشن«
 ـ نيست اي ناشناخته يِها يتاريك» يروشن«ست؟ آيا در پسِ اين » يتاريك«

ها پنهان مانده اند؟ آيا روزگارِ آن نرسيده  پرسيده ــيِ نا كه در پسِ پرده
ها را از »يروشن«را بر زبان آوريم كه بنيانِ آن   هايي است كه آن پرسش

كند؟ يعني،  را نمايان مي شان پشتپسِ  يِهاتاريكيگشايد و  هم مي
كه  سيدن از اينكشاند، به پر يم خودبا  يكه ما را به روياروي  هايي پرسش

» يِروشن«انديشيم، و ي م يراست انديشيم، اگر كه به كيستيم، به چه ميما 
كه   آغازيني يِآن روشنگر يِاين انديشه از كجاست؟ به عبارت ديگر، از پ

ما به ارمغان آورده است، اكنون نيازمند  يِرا برا» يفكر روشن«اين 
پسِ پشت آن  يِها تاريكيكه بر   ايي هستيم؛ روشنگر  ديگري يروشنگر
آن  يِ درباره  اي تازه يِروشن  بيندازد تا به  اي نخستين نورِ تازه يِروشناي
  برسيم.

دنبال كردنِ اين طرح و رفتن تا بيخـ وـ بن آن ـــــ اگر ممكن باشد ـــــ 
شناسانه  از پژوهشِ تاريخي و تحليلِ جامعه  ما را به ميدانِ پهناوري

گنجد. اما در اين بحث كوتاه در بابِ  يك مقاله نمكشاند كه در ي مي
توان گذشت كه  يِ اساسي نمي از اين نكته» تراژديِ روشنفكريِ ما«

آن » ما«نيست كه   برآمده از بنياد و متنِ تاريخي  چيزي» ما«روشنفكريِ 
گذارم به اين معنا ست  را در گيومه مي» ما«كه  دانيم (اين را تاريخِ خود مي

انديشي جايِ بحث و تحليل دارد. اين  هم از ديدگاه تاريخ» ما« كه اين
دوام و پيوستگيِ تاريخي باشد،  ي كه نماينده ، به گمانِ من، بيش از آن»ما«

كه پديدار شدنِ   ست در اين تاريخ؛ همان گسستي  يِ گسستي فراورده
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اريخي يِ فرادادهايِ ت و همه» سنتّي«هايِ  يِ تاريخ مدرنيت در متنِ همه
  پديد آورده است و در اين مقاله به آن خواهم پرداخت.)

دوم، از راه حزبِ  يِدر زبانِ ما ـــــ كه از روزگارِ جنگ جهان» روشنفكر«
است كه پيش از آن از حدود » منورالفكر«توده، باب شد ـــــ جانشينِ 

به فارسي راه يافت. و هر دو  يعثمان يِجنبش مشروطيت از ترك
  intellectual يِ در زبانِ فرانسه. واژه intellectuelهستند برايِ   اي برنهادهبرا

به دنبالِ ». يعقل« يِ(عقل) است، به معنا intellectدر اصل صفت نسبيِ 
هجدهم، بود كه  يِ در سده (Enlightenment)  يياب يجنبشِ روشن

و  باب شد كه فرهيخته  كساني يِبه صورت اسم برا» انتلكتوئل«
آمدند.  شمار مي  به» يابي روشني«هايِ  ها و آرمان آموخته و هوادارِ ايده دانش

كه   هايي اند؛ ايده»تغييرِ جهان«هايِ  اينان همان هواداران و پردازندگانِ ايده
در قرنِ نوزدهم  يبه نامِ ايدئولوژ يو اجتماع يسياس يِها»ايسم«در قالبِ 

شرقِ آن رخنه كردند و سپس به  شدند و از غربِ اروپا به يگير قالب
روشنفكرانه را در  يِها جنبش يِها راه يافتند و پايه» يشرق« يِدنياها

  سراسر جهان گذاشتند.
فيلسوفان «گويد:  كه مي» فويرباخ يِ درباره  تزهايي«اين تزِ ماركس در 

در آغازِ  ،»اند، از اين پس آن را تغيير بايد داد تاكنون جهان را تفسير كرده
عصرِ «ست از عصرِ روشنفكري،   بنديِ كوتاه و دقيقي رنِ نوزدهم فرمولق

ها در قالِب  ، كه روشنفكران در آن، در مقامِ حامالنِ ايده»يايدئولوژ
تغييرِ ها، نقشِ بزرگ تاريخيِ خويش را آغاز كردند، يعني  ايدئولوژي

اعي كه هايِ سياسي و اجتم . انقالبِ علمي، انقالبِ صنعتي، و انقالبجهان
 يِ و انقالبِ فرانسه آغاز شد، در طولِ دو سده ي يابيروشندر اروپا با عصرِ 

پيشينِ طبيعي و ذهني و اجتماعي و  يِساختارها يِنوزدهم و بيستم تمام
زمين زيرـ وـ زبر كرده  يِ را نخست در اروپا و سپس در سراسرِ كره يسياس

شاهد آن ايم، به جهانِ پايانِ ديگر،   اي كه اكنون، در آغاز سده  است. جهاني
ندارد. در اين مارشِ   نوزدهم هيچ شباهتي يِ هجدهم و آغازِ سده يِ سده

زمين را  يِ روشنفكرانه سراسرِ كره يِها يها و ايدئولوژ عظيم، ايده
و بر سرِ » طبيعي«را   نخورده، هيچ چيزي را دست  درنورديده و هيچ چيزي

با آرزوها و » يروشنفكر«چه  اكنون با آنخود، باقي نگذاشته است.  يِجا
 نفوذاش با جهان كرده است، شاهد پايان دوران جهانِ زيرِ  مدرن يِها آرمان

، چنان كه از چند دهه پيش در امريكا »پايانِ عصرِ ايدئولوژي(«روشنفكران 
ترِ آن، نيز  ديرينه يِ، به معنايرفكگفته اند)، و در نتيجه، پايانِ عصر روشن

به » تغيير جهان«روشنگرانه و روشنفكرانه برايِ  ييِم. شور و شيداهستي
امانِ آن را هيچ  يمهار و شتابِ ب يانجاميده است كه تغييرِ ب  پيدايشِ جهاني

كه خودكار و   تواند كرد؛ جهاني سد نمي  اي انديشيده پيش يِايدئولوژ
را حدس  كس سرانجامِ آن تازد كه هيچ مي  اي آينده يِخودمدار به سو

و  تغييرِ جهان يِ ، آن پيشتازانِ انديشه»روشنفكران«تواند زد.  نمي
مهار  افكنانِ آن، اكنون خود كارگزارانِ زنجير شده به اين ماشينِ طرح

امانِ آن  يكارِ پرزورِ ب ــوـ ـبري از سازـ جز فرمان  اي گسيخته اند كه چاره
كارِ  يِ پايانِ درباره ست  يِ ماركس حكمي پيامبرانه» تزِ«ندارند. آن 

فيلسوفان و آغازِ كارِ روشنفكران (اگرچه در روزگارِ او هنوزعنوانِ 
از آخرين   به صورت اسم رواج نيافته بود). و او خود يكي» انتلكتوئل«

بود  يروشنفكر ترين پيشروانِِ و از برجسته يانديش فيلسوفانِ سنّت روشن
 ـماركسيسم، در لرزاندنِ زمين و زيرـاش در قالبِ ايدئولوژيِ  يها كه ايده

چه تا آن زمان در عالمِ خود بر  هر آن كن كردنِِ زبر كردنِ جهان و ريشهـوـ
 يِها بزرگ او با ايده يِ بزرگ داشت. سايه  ايستاده بود، نقشي يسرِ پا

زمين  يِ از جهان بر كره  اي اش، در قرنِ بيستم، در بخشِ عمده پيامبرانه
 يِ ست كه در كره  اي روشنفكرانه يِ ترين پروژه بزرگ يِمعنو افتاد. او پدرِ

ها، اجرا شد. پايانِ قرنِ  بر اساسِ ايده» ديگر  جهاني«زمين برايِ برپا داشتنِ 
بها بود. با  عظيم و بس سنگين يِ بيستم شاهد فروريختنِ اين پروژه

 يِها پروژه، عصر يفروريختنِ اتحاد جماهيرِ شوروي، درواقع، عصرِ روشنفكر
  انديشيده، پايان يافت. پيش يِها يها و ايدئولوژ جهان با ايده يِكالنِ بازساز

همان است كه خواجه حافظ ما گفت:  يروشنفكر يِ ترين ايده يبنياد
كه تاكنون   ، عالم و آدميييعن!».  از نو ببايد ساخت وز نو آدمي  عالمي«

  بايد جهاني ي. ميدل، نااخالقناكامل بوده است، ناعا  و آدمي  بوده عالمي
رها   ترين مفهومِ عدالت و اخالق، جهاني يا با ريشه  بنا كرد، جهاني يانسان

بنيان و جهت  يِ(زيرا علم پيشاپيش دارا» علم«از جهل، بنا شده بر 

 ــوـ ــتاختـ يِ رو، نخست طبيعت عرصه شود). از اين ياخالقي انگاشته م
 يِود و سپس جامعه و سياست و اقتصاد. با نفشي ها و شناخت م تازِ ايده

تماميِ » بايد مي«بنا شود. در اين » ديگر  جهاني«بايد  جهانِ كنوني مي
نهفته است كه روشنفكران هم  ييا ضرورت تاريخ» جبر«مفهوم 

 يِها شناسندگان و هم به فرجام رسانندگانِ آن اند (با اين اشاره به ريشه
روشنفكرانه ـــــ هر چند در قالبِ  يِها انها و آرم ايده يِمتافيزيك

آن  يِ بايد كرد، كه جايِ بحث بيشتر درباره  ـــــ توجهي» ماترياليسم«
اش، كه  يبخش و مأموريت تمدن يجا نيست.) با كولونياليسم اروپاي اين

روشنفكرانه بود، در عالمِ فرهنگ و تاريخ هر آنچه در  يها يِ ايده فراورده
خود و تاريخِ خود  يِ زيست از ميدانِ جاذبه يم») خود ـــدر «عالمِ خود (

يِ اروپامداري و تاريخِ اروپا به گردش درآمد.  بيرون آمد و در ميدانِ جاذبه
تاريخِ ها آن بود كه در مدارِ  ها و فرهنگ تاريخ يِ از اين پس سرنوشت همه

با  حركت كنند. يفرهنگ جهان يِبه گردش درآيند و به سو يجهان
 يِآن است كه ديوارها يمدرن و زورِ علم و تكنولوژ يِها قدرت عظيمِ ايده

 يِ فروبسته ــخود ـ ـــدر  يِها عالم ي ، همه»يسنّت« يِها عالم يِ همه
 يِها تمدن ي ، همهيا و قبيله يقوم يها فرهنگ ي ، همهيبشر

 يِها ا ايدهه ريزند. با اين فروريختگي ، به قولِ ماركس، فرومي»يبربر نيمه«
كنند  يجا نشت م  اند ـــــ به همه» راديوآكتيو« يِها مدرن ـــــ كه ايده

و » ديگر  عالمي« يِرستاخيز برا يِو با خود، همچون صورِ اسرافيل، ندا
مĤبان،  يها ست كه نخستين فرنگ برند. با نشت اين ايده يرا م» ديگر يآدم«

آيند؛ يعني،  يپديد م» يسنّت« يها ، در جهان»متمدنان«يا نخستين 
 يِشان را از اروپا يكه مدلِ جهانِ آرمان ينخستين روشنفكرانِ غيرِاروپاي

يا  يبرايِ ايشان همان جهانِ آرمان يگيرند و اروپايِ غرب يالهام م يغرب
 )polycentic( يِ، جهانِ بس كانونندشده است. با اين رو بهشت گم

شود، كه كانونِ آن اروپاي  ل ميمدرن بد يِكانون مدرن به جهان تك پيش
هايِ پيرامونيِ زيرِ نفوذ آن  جهان به حاشيه يا محيط ي غربي ست. بازمانده

آيند. از كانونِ اين  سرراست آن درمي يِفرماي زيرِ فرمان ،به عنوانِ كولوني ،يا
 انسانيتمدرنِ  )Paradigm( يِ واره ست كه مثال يكانون جهانِ تك

 يديگرِ زندگ يها كانون يافشاند و تمام يه سراسرِ زمين مخود را ب يِپرتوها
  كند. مي يو فرهنگ را دچارِ بحرانِ بنيان

» ما« يِو فشرده آن است كه در بحث روشنفكر يام از اين درامد كل ـمرادـ
 يِ بايد بر زمينه ياش، م يو محل يبوم ِيها يويژگ يِ اين پديده را، با همه

نيز، همچون  يديد و فهميد. اين روشنفكر يروشنفكر يجهان تاريخِِ
 يگير جهان ي فراورده ،زمين ي ها در سراسرِ كره»يروشنفكر« ي همه

اروپايي و انقالبِ علمي و صنعتي و  ي يابيِروشن يِها ها و ايده آرمان
از » يجهانِ پيرامون«آن در  كولونياليسم اروپايي ست، و تاريخِ پيدايشِِ

  رود. اگر به تاريخِ پيدايشِ آن نگاهي فراتر نمي نوزدهم ي دوم سده يِ نيمه
قرن نوزدهم و آغازِ قرن بيستم  يِها گونه از پايانه بينيم كه چه بكنيم، مي

گيرد و از آن پس با بيرون آمدنِ  يبندد و شكل م يرفته نطفه مـ رفته ـ
وپا ار يِاز محورِ خود و به گردش افتادنِ آن بر محورِ تاريخِ جهان يتاريخِ بوم

كانوني،  يِاز روشنفكر يا نيز، همچون سايه يكانون، اين روشنفكر ـــ
شود و با آن باال  يم يخود دستخوشِ امواجِ تاريخِ جهان يِهمراه با جهانِ بوم

  شود. سو كشانده مي سو و آن رود و به اين يو پايين م
ر اش ب ـ) كه بنيادـintellectualismeاش  (يا به اصطالحِ اصلي يروشنفكر

برآمده  يياب يروشن يِها ايمان به عقل و علم بود و از دلِ اميدها و آرمان
زبر كردنِ تصويرِ جهان در چشم بشريت و آفريدنِ جهانِ ـوــبود، با زيرـ

بشر، با خيالِ آفريدنِ بهشت بر  يِ مدرن، با فراافكندنِ اميد بزرگ به آينده
 يِها اش ـــــ آن ايده ي)universal(روا  جهان يِها زمين با ايده يِرو
» يِياب روشني«از   كرد، با آذرخشي يـــــ به هر جا كه نفوذ م» راديواكتيو«

خود  يِبوم يِها كرد و نمونه ور مي ها را شعله زد، روان يها م خود كه به ذهن
مدرن،  يِها حاملِ ايده يها ، انسان»روشنفكر« يِها انسان يآفريد، يعن يرا م
  ديگر.  و آدمي  جهان و آفريدنِ عالمي تغييرِ يها ايده

غوغاترين ميدانِ اين نفوذ روسيه بود؛ آن ملت نيرومند  ـوـ ـپرشورـ
از نظامِ   اش، و جهاني ينوخاسته با امپراتوريِ پنهاورـ اش، با اُرتدوكس

كه بيشتر  ي،استبداد يِو پادشاه يو دينِ قروِن وسطاي يو طبقات يسياس
هايِ ليبراليسم و  ها و آرمان مانست. نفوذ ايده يم ييايآس يِبه يك امپراتور

مدرن به روسيه در آن غوغا و  يآرمانشهر يِاندازها سوسياليسم و چشم
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 اش در قرنِ پا كرد كه شاهد اوج گرفتن و فروافتادن  به  ماجرايِ عظيمي
عظيمِ برخورد  يِداد نشانِ قدرت انفجار يجا رو  بوديم. آنچه آن گذشته

و ايدئولويك مدرن با ذهنيت اُرتدوكسِ  يو فلسف يعلم يانقالب يِها مانگفت
كه انقالبِ بولشويكي و پيامدهايِ شگفت آن را   مدرن بود؛ برخوردي پيش

  به دنبال داشت.
نيز رخ داد.  ييآسيا يها يها و امپراتور يِ جامعه همين داستان در پهنه

و  يالگويِ نظامِ سياسروشنفكريِ مدرن و  يِها ها و آرمان ايده
تمدنِ  ي كننده خيره يِو جلوه و جال يو تكنيك ياقتصاد يِآوردها دست
و  )aristocrats(زادگان  جوان از ميانِ بزرگ  هايي اش نخست بر ذهن مدرن

هايِ امكانِ تغييرِ  تنها با ايده  اثر گذاشت و آنان را نه يبوم يسپس بورژواز
 تآن آشنا كرد. با كاشته شدنِ تخمِ اين جهان بلكه با ضرورت و جبري

 يها از درون، با يار شرقي روند فروپاشيِ آن ي فروبسته يها ها در جهان ايده
بيرون، آغاز شد. در طولِ تاريخِ گذشته  امپرياليسمِ اروپايي از يِدستكار

ها  فراز و فرودشان، آن يها ا دورهبها،  اين تمدن )cyclical( يا نظامِ چرخه
بازتوليد  يو فرهنگ يو سياس ياز نظامِ اقتصاد  كمابيش ثابتي يِالگوها را با

بود و باز   گشتي دورانِ فرود و تَبه يهر دورانِ رونق و شكوفاي يِكرد. در پ يم
هايِ مدرن با مدلِ  ها و آرمان و رونق. اما با درآمدنِ ايده يدوراِن شكوفاي
غربي به جهان  يِاروپا كه  اي يو فرهنگ يو اقتصاد ينظامِ سياس

كيهانِ كوپرنيكي و تاريخِ هگلي ـــــ با حركت  افكند، با ايماژِ مدرنِِ فرامي
نويسيِ قومي و بومي  ها و تاريخ تاريخ يِ رونده ـــــ فاتحه پيش يِخطّ

بايست، با تعريف جايگاه و نقشِ  يها م آن تاريخ يِ خوانده شده بود. همه
كه  نوشته شوند. سراسرِ قرنِ نوزدهم همچنان، بازيتاريخ جهانخود در 

تمدنِ مدرن در غرب است،  ي كننده دورانِ اوج گرفتن و شكوفاييِ خيره
 يو اقتصاد يسياس يِها همگام با آن دورانِ بازايستاندنِ چرخِ بازتوليد نظام

زدگيِ تاريخي و فقر و حقارت  در نكبت شان فرورفتنِو  يآسياي يِو فرهنگ
ها و  ها و انقالب خيزش يِها زمينه را برا اين بازايستاندنِ چرخ .يو درماندگ

كند كه  آماده مي  اي يو فرهنگ يو سياس يعظيمِ اجتماع يِها تالطم
ها در قرن بيستم اند.  آن يسازان و سكّاندارانِ اصل زمينه يروشنفكرانِ شرق

ه از آن و برآمد يِو حقارت و درماندگ يتاريخ يِزدگ رنجِ آگاهي از اين نكبت
غربي، و سپس  يِِاروپا يكه از كانونِ تاريخِ جهاني، يعن  هايي ها و آرمان ايده

رسالت «نبرد  يِ را به صحنه يبوم يِنوپا يرسيد، روشنفكر يروسيه، م
و  يتاريخ ي بومي در هر حوزه يها يروشنفكر خواند. خود فرا مي» يِتاريخ
خود،  )universal( يروا جهان يِبا چشم داشتن به الگو يآسياي يِفرهنگ

نوزدهم، و سپس، در بخشِ  ي غربي در سده يِاروپا يِروشنفكر ييعن
چپ، كه از  يروشنفكر يِاز جهان، با چشم داشتن به مدلِ روس  بزرگي
خود را  يِبرآمده بود، بارِ رسالت تاريخ يانقالبِ بولشويك يِپيروز
كرد.  يم يباز ينقشِ تاريخخود  يِپذيرفت و در جهت تغييرِ جهانِ بوم مي

جهانِ  ،آن يِروا جهان يها انقالبِ بولشويكي در روسيه و داعيه يِبا پيروز
رقابت  ي بدل شد و روسيه داعيه يبه جهانِ دوكانون يكانونيِ روشنفكر تك

ايدئولوژيك كه از اين  ي بر جهان را داشت. انديشه يبا غرب بر سرِ سرور
ايدئولوژيك و سياسي را  يِها رسيد، خيزش مي يدو كانون به جهانِ پيرامون

 يشد. به همين دليل، شاهد آن ايم كه در جهانِ پيرامون در آن سبب مي
كنند و سپس به سوسياليسم  يروشنفكرانه از ليبراليسم آغاز م يِها گرايش

بسا به ناسيوناليسمِ تندرو و فاشيسم و نازيسم  و كمونيسم، و پس از آن، چه
و  يشهر يِچريك يِها آن، از جمله جنبش يِ به دنباله گرايند (و يم

شان در  يكنند و خودآگاه قيام مي تاريخبه نامِ  ي). اينان همگيكوهستان
 يِو درماندگي يزدگ ، از احساسِ نكبتيشومِ تاريخ يبن برآمده از يك آگاه

 ي رفته از وجدانِ آزرده ــشوم رفته ـ يِست. اين خودآگاه يتاريخ
رسد. از دلِ اين  مردم مي يِها ، به توده»وجدانِ تاريخي«به نامِ  ،يروشنفكر

 يرو» جهانِ سوم«به » شرق« يِبود كه دگرديس يتاريخ يِ وجدانِ آزرده
بيند و  مي» يانسانغيرِ«  خود را در وضعي» جهانِ سومي«داد. روانِ انسانِ 

. خويش است يِيافت به وضعِ انسان دست يِخواستارِ حقوقِ خويش برا
وضعِ «ها و هنجارهاشان، در ژرفنا، تعريف  ها با ارزش يِ فرهنگ همه
تازه  يِاما اين وضعِ انسان». گونه بايد زيست چه«تعريف  ياند، يعن» يانسان

تعريف  ييآن، بلكه فرهنگ مدرنِ اروپا يِو باورها يرا ديگر نه فرهنگ بوم
ها  روشنفكران به توده اش از راه يها كه مفاهيم و ارزش  كند؛ فرهنگي يم

  خواند.  ناهنجارِ خويش فرامي رسد و آنان را به طغيان بر ضد وضعِ مي

از  يهايِ مدرنِ اروپاي ها و آرمان ايده يِكه پرتوافشان  چه بود نخستين چيزي
كه اين   اي ترين وظيفه يطلبيد؟ فور يم ينوزاد جهانِ پيرامون يِروشنفكر
كرد تغييرِ  خويش حس مي» يِلت تاريخرسا«نوزاد همچون  يِروشنفكر

پيرامونِ خود بود كه آن را نسبت به مدلِ اروپايي  يِنظامِ اجتماعي و سياس
 يها ييافت. نخستين وظيفه اين بود كه از دلِ امپراتور يمانده م واپس

اندازِ خود را به  چشم ي(در اين بحث از ديد تاريخِ جهان يآسياي يِ ورشكسته
 يها كهن با سنت يِها كنم) و جامعه انه محدود ميآسيا و خاورِمي

ــ ملت مدرنِ اروپايي ـاز مدلِ دولت  يشان، با پيرو»يآسياي يِها نظام«
و دستگاه دولت و ارتشِ در خورِ آن را پديد آورند. بنا بر اين،  ينظامِ ادار

و » بندگانِ خدا«در ميانِ  يها و برانگيختنِ وجدانِ مل»ملت«پديد آوردنِ 
 ي، همچون بخشِ بنياد»يسنت« يِها مردمِ جامعه يپادشاه، يعن يِها رعيت

روشنفكران قرار  يها ــ ملت، در صدرِ وظيفهـدولت  يِ پروژه يو ضرور
تاريخيِ گذشته و  يها گونه بود كه بازنگريستن در داده گرفت. بدين

 يمِ اروپايو پرداختنِ تاريخِ ملي به الگويِ ناسيوناليس» مواريث ملي يِاحيا«
اين روشنفكران در نخستين مراحلِ اين  يِترين كارها ياز جمله اساس

 يِگير بينيم بازخواندنِ تاريخ و از نو قالب يجاست كه م جنبش بود. از اين
در صدرِ تاريخِ روشنفكريِ ما همچون » تاريخِ ملّي«آن به نامِ 

ما  يِبوم يِشنفكرترين كار قرار دارد. در تاريخِ رو يسازترين و اساس زمينه
  هايِ برجسته در ميانِ اهلِ قلم بيفكنيم، به كساني اگر نظري به چهره

و صادق هدايت و ذبيح بهروز  يهمچون آخوندزاده و ميرزاآقاخان تا كسرو
بينيم.  يتاريخ م تاريخ و درگيرِ يِديگر، همه را در كارِ بازخوان يو بسيار
را به زبانِ خود » زمانِ حال«تا » دمهبوط آ«(كه از  يتاريخِ سنّت گفتمانِِ

بسپارد؛   ديگري يِبه گفتمانِ تاريخ يبايست جا يكرد) م حكايت مي
نسبت به  يرا در بسترِ تاريخِ جهان» ملت«كه جايگاه يك   گفتماني
غربيِ قرنِ  يِنسبت به اروپا يآن تعريف كند؛ يعن يِ ترين مرحله پيشرفته

و  ينگر اش. و البته، حاصلِ اين تاريخ يها ــ ملتـنوزدهم باشكوه دولت 
مدرنِ  يِ از انديشه ينوزاد آسياي يِـــــ كه روشنفكر يانديش يتاريخ

  كاميِ ژرف  جز احساسِ سرشكستگي و تلخ  اروپايي آموخته بود ـــــ چيزي
  

  
  

 يِ كه يك گذشته  باري بارِ كنونيِ خود نبود؛ وضعِ نكبت از وضعِ نكبت
ست آن را جبران كند. اين گذشته را بازنويسيِ باي يپرافتخار م
به  يشناسانِ اروپاي شناسان و باستان علمِ شرق يِتاريخ، به يار يِ روشنفكرانه

  كند. يبازساز يتاريخِ بوم يِها بايست از دلِ ويرانه يآن گذشته، م
 يپهلوان يِها آن در افسانه يِ ، كه سرِ رشتهيمدرن، تاريخِ بوم يِزارگُ با تاريخ

كه خود و خاك خود را در مركزِ جهان   بود، و جغرافيايي يو اساطيرِ قوم
بيرون  بينيـ ـمركز ـو خود يبايست از اين خودـ مدار يكرد، م يگمان م

شرح  يمدرن، كه دانشِ اروپاي يِو جغرافيا يآيد و در طرحِ تاريخ جهان
مركز و رانده بجويد. اين بيرون آمدن از   گاهي ـــ يخود جا يِكرد، برا يم

يا  يغرب يِكه مركزِ آن اروپا  مدرني يِشدن به پيرامون در تاريخ و جغرافيا
 يِ زده ست كه وجدانِ بحران  اي غرب بود، آن تكانِ نخست و لرزاننده

بيش از » روشنفكران«كه   آورد؛ وجداني را پديد مي» جهانِ سومي«آلود  تب
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ندگيِ بزرگ و وجدانِ آزرده يا درما يتراژد همه گرفتار و بيمارِ آن اند.
 مركزاين روشنفكريِ نوپا از آگاهي به بيرون رانده شدن از » آگاهيِ شومِ«

گيرد. اكنون پرسش اين بود كه اين  سرچشمه مي پيرامونو درآمدن به 
راه  مركزتوان به  يگونه م توان كرد؟ چه گونه چاره مي را چه ينكبت و خوار

شد؟ پاسخ همان بود كه » ياروپاي«ان تو يگونه م يافت؟ خالصه، چه
آغازين قرنِ بيستم گفته بود: از كفش تا كاله بايد  يها زاده در دهه يتق

بومي حس  چه هر روشنفكرِ بود از آن  اروپايي شد. اين حكم بازگويِ روشني
سست در   اين پاسخياما گفت.  گوناگون بازمي هايعبارتكرد و به  مي

و  زبون و تنگدست و درمانده مادناك بود كه: چرا برابرِ آن پرسشِ تلخ و در
و  ها يزشت يِ قدرتمند و دانا و ثروتمند؟ چرا همه آنان نادان ايم و

 يِ همه ، جمع شده است و چراما ، نزداينجا ياخالقي و ماد يِها نكبت
ست با » ما«يك  يها ؟ اين پرسشآنجاها  يها و داراي يها و زيباي يخوب

، در تازه يِوجدانِ تاريخ دردمند و سرافكنده از خويش، با وجدانِ شوريده و
ها و  يها و داناي يو زيباي ها يخوب ي اي كه همه»آنان«؛ »آنان«برابرِ يك 

 يا»يمنورالفكر«آن  يِ ها نزدشان جمع است. اين وجدانِ شوريده قدرت
ود را بر دوشِ خ  بارِ گراني» پيشرفت«و » تاريخ« يها ست كه زير نفوذ ايده

اين وجدانِ دردمند و سرافكنده را در سخنانِ آن  يِكند. طنينِ آوا حس مي
تاريخي كه   توان شنيد؛ وجداني يميرزا، م درخشانِ قاجار، عباس يِ شاهزاده

، پس از نخستين يتازه در يك ضميرِ حساس و هشيار نطفه بسته است. و
يِ ناپلئونِ  رستادهايران از ارتشِ روس، در ديدار با ف» ارتشِِ« يِها شكست

  آورد: يكم اين سخنان را بر زبان مي
دست و پيروز؟ آن نيرو  ما، ما چرا زبون و درمانده ايم؟ و شما چرا چيره

چنين نصيبِ شما گردانيده است؟ علت  اين اي فرادستيكدام است كه 
ترقيات شما و ضعف دائم ما چي ست؟ شما فنِ حكومت كردن، فنِ پيروز 

دانيد، در حالي كه  هايِ انساني را مي توانايي ي ه كار بستنِ همهشدن، فنِ ب
زحمت به  آور ايم و به شرم  گويي ما محكوم به دست و پا زدن در جهالتي

انديشيم. پس آيا شرق از اروپا قابليت سكونت كمتري دارد؟ كمتر  آينده مي
شنايي كه به شما برسد ما را رو كه پيش از آن  خيز است؟ آفتابي حاصل

دارد؟ بيگانه،  يجا خيرخواهي و سودمند جا كمتر از آن بخشد، در اين مي
  سخن بگو! چه بايد كرد تا ايرانيان زندگي از سر گيرند؟ 

ما، يا باالتر از آن،  يِاز پيشروانِ تاريخِ روشنفكر  اين شاهزاده را بايد يكي 
اوست  يِ انهدردمند يِنخستين روشنفكر در ميانِ ما دانست. در فريادخواه

 يمدرن هستيم. در اين فريادخواه يِكه شاهد نطفه بستنِ وجدانِ مل
گونه به  چه») شما اروپاييان«(در برابرِ آن » ما ايرانيان«شنويم كه آن  مي
  طلبد. مي ييار يزار

 يها يروشنفكر يِرا ـــــ همچون تمام» ما« يكه گفتم، روشنفكر چنان
 يِشناخت كه در زيرِ فشارِ نيرو  اي د پديدهباي يـــــ م» يپيرامون«جهانِ 

پديد آمده و شكل گرفته است. زورِ  يشگرف و جهانگيرِ مدرنيت اروپاي
پيش از خود  يِها فرهنگ يِتمام يِست كه ديوارها يامانِ مدرنيت اروپاي بي

شان  به درون» انسانيت« يِخود از انسان و معنا يِ را شكافته و با مفهومِ تازه
هر » ما«شگفت واداشته است. اين  يها يها را به دگرديس ه كرده و آنرخن

سرراست و خطّي خود را به تاريخِ دوهزار و   اي چند كه بخواهد با رابطه
ديگر، دور و درازتر از آن) پيوند زند، هر  يِها (و به روايت يا پانصد ساله

، اما آن او هست ي از آن گذشته و تاريخ در خميره  چند كمابيش رسوبي
 يِبند كه مدرنيت فراهم آورده است در تركيب  اي تازه ي عناصر در زمينه

پر از نشيب و فراز، در حالِ جوشيدن و از نو   ، در ديگجوشِ تاريخي اي تازه
 يِشكل گرفتن است. در اين جوشيدن و از نو شكل گرفتن است كه تمام

تا اقتصاد  يامِ استبدادآن تاريخ، از نظ يِبنياد )elements( يِها سازمايه
با   هايي فرهنگ مدرن تا فرهنگ و خرده پيش يِروستايي و ايلي و شهر

گذشته اش، در يك قرن  يخود، تا تركيبِ جمعيت يبوم يِها ويژگي
كه همگي برآمده از انتقال از بسترِ تاريخِ   يافته است شگرف يِها يدگرديس

كه در اين دو قرن   فرايندي ، همانيست؛ يعن يتاريخِ جهانبه بسترِ  يبوم
  زمين را دگرگون كرده است. يِ سراسرِ كره

 يِفرهنگ ـتاريخيـ يِها)element(  ست كه سازمايه يدر اين روند دگرديس
تازه  يِيابند. وجدانِ تاريخ يتازه جايگاه و تعريف تازه م  گذشته در آرايشي

خواهد به  يكند و م يه مبار و پرافتخارِ گذشته تجزي ها را به عناصرِ نكبت آن
ها  از اين سازمايه  يكي بچسبد و ديگري را طرد كند. در اين فرايند برخي

دهند كه  يديگر م يِها خود را به سازمايه يِروند و جا كل از ميان مي به
اين انتقال است  يِ نيز كه فراورده» ما« يِآورد مدرنيت است. روشنفكر ره

 ينقشِ اساس ياين دگرديس يِو عمل يذهن يِ هم در فراهم آوردنِ زمينه
 يِها داشته و هم خود با اين فرايند چندين بار پوست انداخته و دگرگوني

هاست كه اين  يانداز تجربه كرده است. در روند اين پوست يبنياد
دهد و  ياش را هر چه بيش از دست م فرهنگيِ بومي يِهاخوي  يروشنفكر

خود، يعني  يِتازه به مدلِ اصل يِهابا خو كردن به هنجارها و رفتار
» يدين يِروشنفكر«اي به نامِ  شود. پديده تر مي ، نزديكياروپاي يِروشنفكر

بايد دريافت، يعني نفوذ  ييِ دومينِ همين فرايند م را هم همچون فراورده
روشنفكرانه ـــــ از ليبرال و ناسيوناليست تا سوسياليست و  يِها گفتمان

كردنِ آن » مدرن«در گفتمانِ سنّت و دگرگون كردن و كمونيست ـــــ 
به  يِ دينيِ گفتمانِ سنّت يتازه. دگرديس يِانجام دادنِ نقشِ تاريخيِ برا

كند كه  كار مي  اكنون در همان جهتي» ديني يِروشنفكر«گفتمانِ 
كرده بود، يعني به  يگير يگفتمانِ روشنفكرانه از يك قرن پيش از اين سو

به معنايِ مدرن از مردمي كه پيش  ملتفرايند آفرينشِ يك  انجام رساندنِ
  نداشتند.» رعايايِ پادشاه«و » بندگانِ خدا«جز   از آن تعريفي

آن.  يِيِ مدرنيت و جهانگير يِ پديده ست درباره  چه گفتم بر بنياد نظري آن
 ــيتاريخ يِها م كه قياسِ پديدهبيفزاياين نكته بايد  يِبرايِ روشنگر

 يِو تاريخِ طبيعت برا )biological(شناسيك  زيست يِها هنگي را با پديدهفر
را به  يفرهنگ ــيتاريخ يِها كه پديده آن يدانم، ب يگشا م ها راه فهمِ آن
مدرنيت  يِ بر اين پايه، پديده شناسيك فرو بكاهم. زيست يِا پايه يِها پديده

)modernity( يِها با گسست يهنگفر ــيتاريخ يِ توان در عرصه يرا م 
بر اثرِ  ي،طبيع بزرگ يِها بزرگ در تاريخِ طبيعت قياس كرد. در گسست

 يبنيادين يِها يكوتاه دگرگون  در مدتي ،)catastrophe( يناگهان  پيشامدي
كه در  يكند، مانند پيشامد يزمين را دگرگون م يِ دهد كه چهره رخ مي
نان (دينوزورها) و رشد و كوتاه سببِ از ميان رفتنِ سوسمارسا  مدتي

گوناگون داده اند.  يِها آن فرضيه يِ پستاندارانِ شد؛ كه درباره پراكنشِِ
اش كه در فلسفه و علمِ مدرن نمودار  يها ايده يِرواي مدرنيت نيز با جهان

پديد آمد، در طولِ  ياش، كه با انقالبِ صنعت يقدرت ماد يِشد، و جهانگير
يا قرنِ بيستم، قرنِ  ،ين را زيرِ چنگ آورد. قرنِ پسينزم يِ قرنِ نوزدهم كره

 يِها ايده يِ شكننده و شكافنده يِزمين در زيرِ ضربِ نيرو يِ پوسته لرزيدنِِ
ويرانگرِ  يِها آن جنگ يِآمدها آن بود. از پي يِمدرن و علم و تكنولوژ

ه چنان ك زمين بود، آن يِ در سراسرِ كره يپياپ يِها مانند و انقالب يب
زمين ـــــ چه طبيعي، چه انساني ـــــ در پايانِ قرن بيستم  يِ چهره

بر  يآن در آغازِ آن قرن دارد. انفجار جمعيت انسان يِ با چهره  كمتر شباهتي
 يِ(بيولوژيك) ديگر و ويران يِهايِ زيستان گونه زمين به زيانِِ يِرو

آن است. اين  ترين آثارِ از نمايان  يكي )ecosystems(ها  سامان زيست
فرهنگي را بر  )ecology(بومِ  زيست يفرهنگ ــيبزرگ تاريخ يِها لرزه زمين

را واداشت كه » يبوم« يِها فرهنگ يِ زبر كرد و همه ـوـ ــزمين زيرـ يِرو
ها دگرگشتار  در زيرِ فشارِ آن پوست بتركانند و از اين پوست تركاندن

ترين  ه پديد آمدنِ شگفتـ رخ داد كه ب اي يفرهنگ يِ(موتاسيون)ها
ديرين يا  يِاساطير يِبايد در رؤياها شان را مي انجاميد كه نمونه يهيوالهاي

اين دگرگشتارها را  ديد. آخرينِِ )science-fiction(علمي ــافسانهـ يِها فيلم
ما روشنفكرانِ ايراني چندي پيش در پيشِ چشمِ خود در سرزمينِ خود 

پديد آمدنِ آن  يِساز سته و نادانسته، در زمينهبسا ناخوا ديديم، و خود، چه
بومِ فرهنگي، چنان كه گفتيم،  زيست يِشركت داشتيم. دگرگشتارِ بنياد

 يِها جامعه يِچرخِ بازتوليد فرهنگ و سياست و اقتصاد را در تمام
زيست و  يِها كه محكوم اند شيوه  اندازد. اين مردماني مدرن از كار مي پيش

زيست و انديشيدن  يِها خود را رها كنند و شيوه» يِبوم«رِ انديشيدن و رفتا
خدايي به آنان   همچون حكمي  ديگري يِرا بياموزند كه از جا  و رفتاري

) روزگارِ تاريخبلكه به نامِ  خداشود (و اين بار نه به نامِ  فرمان داده مي
يِ  گفتهمانند كه، به  مي  در پيش دارند. اينان به جانوراني  بسيار دشواري
 يبوم زيست يِشان بر اثرِ دگرگشتارِ بنياد يزيست يِها نيچه، غريزه

كه  اييدهند، همچون جانورانِ درياي يخود را از دست م يِكاركردها
 خشكي را بياموزند يا جانورانِ اقليمِ پربارانِِ يِبايد زيستن بر رو مي

نند، يا سازگار ك يبايد خود را با اقليمِ خشك گرمسي يكه م يسردسير
  عكس. به



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٤١  103 ي آرش شماره

ها و  ، و ارزشي، نظامِ سياسيتوليد اقتصاد يِ دگرگون كردنِ بنياديِ شيوه
 يكه فرهنگ بوم جهان ـــــ چنان» مركزِ«فرهنگي، رها كردنِ  يِهنجارها

و، در نتيجه،  يتاريخِ جهانداد ـــــ و درآمدن به  يم يايشان را در آن جا
 يِ، يعني اروپايمركزِ تاريخِ جهان يِ به گردش درآمدن در ميدانِ جاذبه

ست كه تماميِ  ي) فرهنگcataclysmغربي، اين همان بالزدگي (
 ـوـ ــرزمين زي يِرا در اين دو قرن بر رو يطبيعي و فرهنگ یِ ها بوم زيست

و » مركز«، اين بيرون آمدنِ مكانيكي از يزبر كرده است. از آثارِ اين بالزدگ
 يِها به زبان» پيراموني« يِها ين است كه زبان، يكي ا»پيرامون«درآمدن به 

كه جهانِ مدرن بر   كاركردهايي يِ شوند كه از عهده بدل مي  گنگ و لنگي
 ياقتصاد يِساختارها يِگونه كه تمام آيند. همان يگذارد، برنم يشان م گرده

جهانِ مدرن  يِ در سنجش با الگويِ پيشرفته» بومي« يو فرهنگ يو سياس
بن  ـوـ ـبايد از بيخـ يشوند كه م يبدل م» نيافتگي توسعه« يِابه نمودگاره

 يِ پيشرفته يِها نيز، در قياس با زبان يبوم يِها دگرگون شوند، زبان
خود را در برابرِ سرريزِ  يِنيافتگي و ناتوان يافته، توسعه ــيرواي جهان
رزش و... و ادبيات و هنر و ارتش و و يفلسفه و علم و تكنولوژ يِها مايه زبان

هنگامي كه » پيراموني« يِها دهند. زبان يهر چيزِ ديگرِ مدرن نشان م
بسا كارشان به  سخن بگويند چه» مركز« يِها خواهند به تقليد از زبان يم

آن است.  گواه» يادبيات پيرامون«كشد كه  يم  دردناكي يِها فاجعه
تماميِ  كه خود ريشه در همين جهان و» پيراموني«جهانِ  يِروشنفكر

و وظيفه و  يهمه گرفتار با اين يآن دارد، در روياروي» نيافتگيِ توسعه«
ـ ست و، در نتيجه،  زيرِ بارِ هولناك دشواري ي پرومته يِرسالت تاريخ

و  يريشگ يزند كه برآمده از ب مي  شگفتي يِبه كارها و رفتارها دست
  ست. يفرهنگ يتعادل يب

جهانِ مدرن  يِ ، به حاشيه»مركز«ود، از خ يِبوم يِاز جهانِ آشنا» هبوط«
 يِزيست در جهانِ آشنا يِها ها و مهارت يتواناي يِ و از دست دادنِ همه

گام نهادن به جهانِ  يِخود، برا يِغريزي و طبيع يِترفندها يِ خود، همه
كه فرايند   اي جهانِ تازه خو كردن با زيست يديگر، يعن يِناآشنا
كند.  يزورآور م يبومي و سنّت يِها مردمانِ جهان مدرنيت بر يِگستر جهان

و در  ،ها ست كه مردمانِ آن جهان  بسا هولناكي اين فرايند دردناك و چه
گذرانند. سراسرِ قرنِ  از سر مي ،»پيشتازِ«روشنفكرانِ  انش-پيشاپيش

بوده » يشرق« يِها برآمده از اين فرايند در جهان يِها گذشته شاهد طوفان
بسيار و  يِو اجتماع يسياس يِخيزها ـوـ ـاش افتـ يايران يِ ر پهنهاست كه د

به بار آورده است. در ميانِ  يچندين جنبشِ تاريخي و دو انقالبِ سياس
دارانِ انديشه و بشارتگرانِ جهانِ مدرن در ميانِ  پيشتازان و مشعل

طالبوف و توان برد، از آخوندزاده و  بسياري را مي يِها نام يروشنفكرانِ ايران
ميرزا آقاخان تا كسروي و اراني و خليلِ ملكي، از دهخدا و محمد قزويني و 
پورداوود تا ذبيحِ بهروز و غالمحسين مصاحب، كه همگي در راه پراكندنِ 

مدرن كوشيدند و  يِو فرهنگي يو علم يو اجتماع يسياس يِها تخمِ انديشه
شناسم كه با  يك نفر را مكردند، اما تنها ي يباز جان هابر سرِ آن  برخي

 يِدرد و رنجِ اين دگرديسي يِشگرف هنرمندانه معنا يِحساسيت و هوشمند
وجود خويش  يِرا فهميده و در ژرفنا يفرهنگ و پوست انداختنِِ يتاريخ

  هايِ خود بازنمايي كرده، و آن صادقِ هدايت است. حس كرده و در نوشته
. يتاريخ يِست از اين درماندگ  اي رانههدايت تصويرِ درخشانِ شاع بوف كورِ

اين كتاب حكايت از آن دارد كه او تصويرِ شكست  يتاريخ يِها نشانه يِتمام
  و واماندگيِ روشنفكرانه در برابرِ مسائلِ جهانِ خويش را در قالبِ رؤيايي

پيش از اسالم و » ايرانِ«يِ تاريخِ  نمادين ريخته است كه تماميِ پهنه
» منجالبِ«گيرد. تهوعِ بزرگ او در برابرِ  يي را در بر ماسالم يِ دوره

گزنده و   برد خود را در قالبِ طنز و تسخري يسر م كه در آن به  اي جامعه
ريزد.  ياش بيرون م يها و نامه توپِ مرواريو  وغ وغ ساهابدردناك در 

 تاريخِ« يِبه رو يرا كه گشودگ  اي يو رسالت روشنفكر» بارِ امانت«او 
رساندنِ اين بار را به منزل با تمامِ  يِگذارد و ناممكن بر دوشِ او مي» جهاني

اش بيش از هر  يها تاب است. در نامه يكند و از فشارِ آن ب يوجود حس م
  ريزد. تابي را بيرون مي ديگر اين بي يجاي

، و  كه به آن تعلق دارد، از سويي  اي با جامعه يپيرامون يِيِ روشنفكر رابطه
مدل ـــــ كه  و جهانِِ يروشنفكر يِآن با مدلِ مركز يِ سبت و رابطهن

شناسيك  روان يِ ديگر، رابطه يِاز آن است ـــــ از سو» مركزي«روشنفكرِ 
دو سويه، سرشار از  يِها ها و وازنش ست سرشار از كشش  اي پيچيده

فكرِ ديگر. روشن يِ، و نفرت و هراس و گريز از سو ها، از سويي يبستگ دل
كوشيده است خود را با  يترين سطح، اگرچه م ي، البته در عاليپيرامون
غربي باشد، يكي كند و خود را  يِيِ (پارادايم) خود، كه روشنفكر واره مثال

مند بداند يا به آن نمايش دهد، اما  از دانش و فرهنگ و عقالنيت او بهره
جهانِ «ايِ اخير ه ست (و در دوره يو سنّت يچه در وجود او بوم آن

مانع از آن بوده است كه در كار و كوشش و آفرينش به پايِ آن ») سومي
كه به آن تعلق دارد   اي ، خود را نسبت به جامعه واره برسد. او، از سويي مثال

، پيشرفته و كندي مو رسالت پيش بردنِ آن را بر دوشِ خود احساس 
خود واپس مانده و وازده.  يِ هوار كند، اما نسبت به مثال پيشتاز احساس مي

كه   گيرد، وضعي يپركشاكش و تضاد او را دربر م يِدر نتيجه، يك وضعِ روان
كه در   در او بشكفد؛ يعني همان گوهري» عقالنيت ناب«گذارد گوهرِ  نمي

شگرف آن را در علم و  يِآوردها شكفته و دست» متروپل« يِروشنفكر
بار آورده است. به همين   در كل، به تكنيك و انديشه و هنر و فرهنگ،

غلبه دارد كه من   و حالتي  دليل، در روانِ روشنفكريِ پيراموني حالي
اش را  نام تبارشناسيِ اخالقخواهم به پيروي از نيچه در كتابِ  مي

توزيِ برآمده  آن كه بدانيم كين يِبگذارم. برا )ressentiment(» توزي كين«
اخالقي پنهان  يِها گونه خود را در زيرِ نقاب چه يزور يو ب ياز درماندگ

آورد، بايد تحليلِ  درمي» نجات«كند و حتا به صورت دينِ محبت و  مي
  درخشانِ نيچه را از آن خواند.

درماندگان و ناتوانان را در جهانِ مدرن در  يِتوز ترين شكلِ اين كين عالي
مدرن، » ين نجاتد«، در قالبِ يك »يعلم«كاملِ تئوريك و  يِبند بسته

بايد سراغ كرد، كه  يم يهمچون جانشينِ مسيحيت، در بولشويسم روس
به سراسرِ دنيايِ پيراموني رخنه كرد و   آن در مدت كوتاهي يِايدئولوژ

، همچون يزمين يِبه صورت دينِ رستگاررا خود  يِتوز جا آيينِ كين همه
كه اين   هولناكي پيراموني داد. زورِ» روشنفكرانِ«، به دست  پرچمي

و نظامِ قدرت استالينيسم،  يدر قالبِ ايدئولوژ» پيشتاز« يِروشنفكر
ها را هرچه  آورد تا آن يمائوئيسم، و سرانجام پولپوتيسم بر مردمانِ پيرامون

آفرينِ  وحشت يِشان با نيرو تر، از راه بسيج هر چه كوتاه  تر و از راهي شتابان
 يِها مصيبت يِبرساند، آن تراژد يزمين يِرشهرِ رستگا ، به آرمانيپليس
اش را  را به بار آورد كه امروز همه داستان يها مليون ده يِها يو قربان يانسان

هايِ عربي  آن در قالبِ سوسياليسم يِدانيم (بگذريم از انواعِ كاريكاتورها يم
  ها). و افريقايي و جز آن

نسبت به قدرت اروپا  يرامونپي يِدنيا» منورالفكرانِ«نخستين  يِميانِ خيرگ
كه   اي داد آن، و شيفتگي ـوـ ـو علم فرهنگ و عدلـ» انسانيت« و درخششِِ

گرداندن از غربِ  يشود، و رو ياروپاي» از كفش تا كاله«خواست  مي
پريدن از بااليِ سرِ  يِتوزي نسبت به آن و دورخيز برا امپرياليست و كين
سه نسل  ـبيش از دوـ  اي ، فاصله»يسرنوشت تاريخ«آن به آن سويِ 

 يِجهانِ سوم يِروشنفكر يِ نيست؛ همچنان كه ميانِ آن يك و آن پديده
و بازيافتنِ اصالت فرهنگ و دين و » بازگشت به خود«ديگر، يعني 

»يِ«گرداندن از غربِ  يخود و رو» معنويتبداخالق! اين، » ماد فاسد
فكرانِ ايراني با آن خوب آشناييم و ويژه ما روشن ست كه به  اي همان پديده

در چند » زدگي غرب«و تئوريك آن را ذيلِ عنوانِ » فلسفي«هايِ  بندي قالب
  شناسيم. روايت مي

كه در ديگ  يشناس و فرهنگ يشناس فلسفه و جامعه يِاين كاريكاتورها
از   اي يتوزيِ روشنفكرانه با چاشن حقارت جهانِ سومي و كين يِها عقده
كه با   شد، هنگامي پز مي ـوـ ـراست پختـ يِپرست چپ و سنت يِگر يانقالب

تركيب شد آخرين انفجارِ » روحانيت«به دست  ي توده يِبسيجِ عظيمِ نيرو
جهانِ مدرن (از انقالبِ فرانسه به بعد) را به  يِها يِ انقالب بزرگ در زنجيره

 .دندان گرفته است انگشت حيرت به  بار آورد كه در برابرِ حاصلِ آن جهاني
تاريخِ جهاني، به نام » لوكوموتيوِ«ها در جهانِ مدرن در مقامِ  اگر انقالب

سرعت برق  را به يبشر يِها پيشرفت تاريخ و در جهت آن، بنا بود كه جامعه
خواهد، يا در  ست كه مي  انقالبي» انقالب«برند، اين آخرين  پيشو باد 
يِ »مدينه«يِ آرماني، يك گذشتهخواست، به يك  يِ نخست مي مرحله

يِ  ترين پروژه كه با فرو ريختنِ بزرگ» انقالب«شده، بازپس رود. با اين  گم
تنها انقالب   زمان بود، نه كمونيسم، هم يِ تاريخ، يعني پروژه يِ روشنفكرانه

خود را از دست  يِ بود ـــــ جاذبه ريروشنفك يِـــــ كه از مفاهيمِ اساس
پيشتاز نيز به پايان رسيده است.  يِرسد تاريخِ روشنفكر ير مداده، كه به نظ
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افتاده است، نيازمند  يامانِ تكنولوژ شتابِ بي يِ كه در گردونه  جهاني
روشنفكرانه و نيز نيازمند تفسيرِ دوباره است.  يِها خواهي از آرمان يرهاي

گون كرد و بايد واژ يرا م» فويرباخ يِ درباره«شايد آن تزِ نامدارِ ماركس 
اند، اكنون هنگامِ  جهان را تغيير داده بيش از اندازهروشنفكران «گفت: 

  ، دوباره نياز به فيلسوفان هست.ييعن» آن است! يِ تفسيرِ دوباره
باريك رسيده است و بيش از اين در يك مقاله دنبال  يِسخن به جاها

اما، پرسش بايد بسنده كرد.  يم وارهتوان كرد و ناگزير به همين طرح ينم
سرانجام خواهيم » ما«گذرد اين است كه آيا  يام م كه در ذهن  آخريني

را در  وضعِ خودفهم در درونِ خود چيره شويم تا  يِتوانست بر سدها
دريابيم؟ باز بايد به هدايت برگردم و بگويم كه او با جسارت  يجهانِ كنون

وضع كرد و انتقامِ اين  فهمِ عمقِ دردناك اين يِمانندـ اش خود را قربان يب
پديد آورد كه در عينِ تعلقِ   آگاهي را از خود گرفت. اما به پاداشِ آن اثري

نبود و به ادبيات » يجهانِ سوم«و  ياش به بومِ خود، بوم بنيادي و ژرف
  جهاني تعلق دارد.

ذهن و » يِپديدارشناس«به   زده را بايد همچون درآمدي يِ شتاب اين مقاله
روشن كردنِ  يِبايد برا كه مي  يي»ما«دانست،  مانفكريِ روانِ روش
  آن از نو به آن انديشيد. ي»انهروشنفكر« يِتاريكناها
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 روشنفكر ايراني،

  انقالب سال پنجاه و هفت و آزادي انسان
  

  اسد سيف
    

اثر عاليقدر سروانتس را كه امسال چهارصدمين سال  "دن كيشوت"رمان 
، "دن كيشوت"د، نخستين رمان جهان مي دانند. تولد آن جشن گرفته ش

گري خوانده كه  هاي شواليه قهرمان رمان غرق در خيال است. آنقدر داستان
ها برود.  كه مي تواند به جنگ ناراستي ست اي احساس مي كند، خود شواليه

سانچو "سوار بر اسبي چموش و پير به همراه نوكر خويش،  "دن كيشوت"
يرون مي زند، اما دنياي ديگري كشف مي كند. دنياي از خانه ب "پانزا

درپي اين  هاي پي اش همخواني ندارد. شكست هاي ناب موجود با خيال
را مأيوس نمي كند. او غرق دنياي  "شواليه سرگردان"انسان نجيب، اين 

  خويش است. به هر حقيقتي شك دارد.

و مي شود كه اي روبر زاده در دومين جلد اين اثر با نجيب "دن كيشوت"
شواليه "گري اين جوان را به  گردد. او به رسم شواليه  دوست دارد شواليه

ست كه اندكي به "ها شواليه آيينه"مفتخر مي كند. در صحبت با  "ها آيينه
  خود مي آيد. از خيال به واقعيت پا مي گذارد و كمي خود را باز مي يابد. 

در "نويس به ما مي گويد،  كارل فوئنتس در اين باره مي نويسد: داستان
خود وارد شو و جهان را درياب...در جهان گذر كن و خود را، خودت را 

) دن كيشوت مي كوشد، به راه شناخت جهان، ابتدا خود را 1("بشناس.
  بشناسد.

را به  "ها شواليه آيينه"محمد قاضي در ترجمه زيبايش از اين رمان، 
همان آيينه است اما فاقد بار الزم ترجمه كرده است. مرآت  "شواليه مرآت"

در تداعي تاريخي اين واژه. بر اين اساس متأسفانه از اين زاويه كسي به 
  ننگريسته است.   "دن كيشوت"نقش اين شواليه در 

، "نما آيينه جهان"اگر اندكي در تاريخ اجتماعي خويش دقيق شويم، 
 /بنگر است جم آيينه سكندر جام("آيينه سكندري"

زدايي (روشنگري)،  داري و آيينه ، آيينه).دارا ملك دارد احوال تو عرضه تا بر
اي كه آدم را محزون و مريض  هفت آيينه (هفت كوكب)، آيينه دق (آيينه

افروزي را داريم  نشان مي دهد، شخص هميشه غمناك)، و سرانجام آيينه
را  "آيينه سكندري"ست. ميرزاآقاخان كرماني حتا  كه به معناي روشنگري

ها در  هاي كهن تاريخ ايران منتشر كرد. همه اين آيينه در كشف ريشه
بازبيني و بازشناسي انسان و كشف سيماي واقعي او، و در واقع روشنگري، 

  قابل توجه و بررسي هستند.
بايد موجودي باشد تا  "ها شواليه آيينه"به نظرم مراد سروانتس نيز از 

 ،ود را بهتر بشناسد و به روايتي ديگردر روبرو شدن با او خ "دن كيشوت"
خود و هويت خويش را كشف كند. او بايد خود را در اين آيينه بهتر ببيند 

  تر بشناسد.  و عميق
آيينه در فرهنگ بيشتر ملل همين نقش را دارد و در علم روانشناسي نيز 

  اي برخوردار است.  از اعتبار ويژه
مده تا ما بتوانيم نقش كامل در فرهنگ ما متأسفانه موقعيتي پيش نيا

ايم تا  اي بازشناسيم. در صد سال اخير هر از گاه كوشيده خويش را در آيينه
اي بيابيم، در آن دقيق شويم، به اين اميد كه هويت خود بازيابيم.  تكه آيينه

ايم تا مجبور  شكستهاند،  ها چون قد ما راست ننموده در اين راه بسيار آيينه
نيم. تالش من نيز در اين نوشته در همين راستاست، بشك "خود"نشويم 

در اين راه كه با كنكاش در تاريخ خودي، به اتفاق به سيماي خويش در 
  اين آيينه اندكي دقيق شويم.

چنان خواهند نوشت، اما  و هم  در مورد روشنفكر و كار او زياد نوشته
ي شود، تجلي چه كمتر در باره آن صحبت شده و از آن احتراز ورزيده م آن

است نگاهي كوتاه   رفتار روشنفكر است در فرهنگ ما. اين نوشته كوشيده
به رفتار روشنفكري داشته باشد كه از حضور او در ايران حدود يك قرن 

  مي گذرد. به روايتي ديگر؛ مي خواهد از محتوا به مضمون برسد.
اي  حادثه هاي ذهن دگربار به ، دريچه57امين سالگرد انقالب سال  در سي

گشوده مي شود كه مهم بود و تاريخي. روزهايي را به ياد مي آوريم كه در 
اميد شكوفا شد و در يأس به خون نشست. اقتدار اسالمي اگرچه هنوز 
هواداران ميليوني در ايران دارد، اما در جراحت جامعه كسي را شك نيست. 

در بازانديشي انقالب  يادآوري آن روزها نمي تواند با بازبيني همراه نباشد.
هاي پيشين. امروز، با گذشت سي سال،  اي بايد، متفاوت از نگاه اما نگاه تازه

از سكوي حال اگر بر گذشته نظر افكنيم، بايد به پاسخي درخور دست 
ست كه مي توانيم از  اي نيست، حداقل انتظاري يابيم. اين انتظار بيهوده

  مي دانند، داشته باشيم. "ديشندهانساني ان"خود، از كساني كه خود را 
چه امروز رخ مي دهد، بايد زماني  ياد با گذشته سر و كار دارد. از آن

بگذرد تا به عنوان ياد، بايگاني ذهن گردد. ياد مي تواند در ناخودآگاه ما جا 
خوش كند و نامكشوف در خفا بماند. ياد مي تواند در آيينه زمان بازنگري 

گردد. ياد مي تواند از فرد فراتر رود و جامعه را در بر شود و نقشِ بر تاريخ 
گيرد. حافظه جمعي، يادهاي مشترك ماست از تاريخ. كشوري كه در روند 

اي كه بر فرهنگ شفاهي استوار باشد،  تكامل آن خللي ايجاد گردد و جامعه
از حافظه تاريخي منسجمي برخوردار نيست. حافظه جمعي چنين 

تابِ  گسيخته و يا دستكاري شده است. اين جامعه بي پاره، اي پاره جامعه
  آينده خويش است. 
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يادها بخش بزرگي از هويت ماست. در پناه آن ما بر فرديت خويش جان 
مي بخشيم. انسان توان فراموش كردن همه يادهاي خويش ندارد. يادها به 

انند هر حال سايه خويش را بر زمان حال ما نيز مي گسترانند. يادها مي تو
موقتاً كنار گذاشته شوند، جعل گردند و يا با وهم درآميزند، مي توانند به 
دلخواه بازسازي شوند، مي توانند مورد سوء استفاده قرار گيرند، مشكل اما 

هايي را به شكل كامل آن از صفحه ذهنِ فرد و يا جامعه  بتوان يادمانده
ارزشمند هستند.  پاك كرد. در همين رابطه است كه مكتوب كردن يادها

اگر حقيقت ديروز در تنِ روايت جاري گردد و بر كاغذ نقش بندد، مي توان 
به آن اكنونيت تاريخي بخشيد. بدينسان ديروز ما مي تواند در امروزمان 
جاري گردد و گذشته به حال گره خورد تا به آينده گام نهد. رشد و 

هاي جامعه  انهگسترش كتابت و استفاده از فرهنگ كتبي در شمار نش
  مدرن است.

كنارِهم گذاشتن يادها يعني گسترده كردن دامنه ذهن در افقِ زمان. 
كه؛ صداهاي مختلف را در كنار هم بشنويم و با صداي گذشته  يعني اين

كه؛ در آيينه تاريخ، خود را، سيماي تاريخي  خويش مقايسه كنيم، يعني اين
كه؛ در رودررويي با خود،  ني اينخود را بهتر ببينيم و بهتر بازشناسيم، يع

اي متفاوت از خود و از جامعه كشف كنيم. اگر دانش و بينشِ الزم  گذشته
براي در دست گرفتن اين آيينه نداشته باشيم، از خود قهرمان مي سازيم، 

هايي را زشت مي كنيم تا در  خطاها را بر شانه ديگران مي گذاريم، چهره
ته و بزرگ شوند، از گذشته با توجه به نياز پي آن سيماهايي به ناحق برجس

ها را انحصاري مي كنيم  برداري مي كنيم، رخداده و تمايل امروز خود بهره
ها  ها، در نابودي آن هاي مطلق مي رسيم، در انكار پديده گذاري و به ارزش

ها، در پي به  مي كوشيم. به ياد داشته باشيم؛ ذهنِ مدرن، خالف همه اين
سان كه بود. به راه آينده، انسان و  تن گذشته است به آنرسميت شناخ

  جامعه مجاز به فراموشي گذشته نيست.
ها در طول تاريخِ اجتماعي كشور ما، هميشه توسط  حقوق فردي انسان

مذهب، طبقه، تاريخ، مصلحت جمع و يا خانواده، زير پا گذاشته شده است. 
اند با نفي  زب هميشه كوشيدهشاه، پيامبر، امام، ولي فقيه، رهبر و يا ح

اينان  فرديت انسان حقانيت خويش اثبات كنند. روند كار و رفتار هم
ي در كار نيست. حقيقت ادعايي مي "حقيقت مطلق"ست تا بپذيريم،  كافي

  تواند تنها روايتي از حقيقت باشد. 
هاي سال چنين تبليغ مي شد و ما پذيرفته بوديم كه فرمانبرداري  سال
لت است. اين عقيده از طريقِ پدر خانواده، دين، سلطان و سپس در فضي

هاي سياسي بر ما اعمال مي شد.  تاريخ معاصر از سوي احزاب و سازمان
ايام فرمانبردار بوده است. پيامبران،  انسان ايراني در طول تاريخ پيوسته

تاريخ اند. اگر تا  ها هميشه بر ما فرمان رانده ها و ارباب پادشاهان، خان
معاصر، نوكر شاه، برده خان و يا بنده خدا بوديم، از اين تاريخ به بعد، ميهن 

اي بود كه رضاشاه بر تنِ ما  نيز بر آن افزوده شد. خدا، شاه، ميهن، جامه
دوخت. و اين يعني اسارت در اسارات، زنداني درون زنداني ديگر در عصر 

ي شود. و چنين شد نوين، عصري كه فرديت انسان به رسميت شناخته م
آمد زمان شد. در عصر جديد  هاي ما به سوي مدرنيته نيز خالف كه گام

متأسفانه تفاوتي اساسي در اين رفتار ديده نمي شود. اكنون نيز كم و بيش 
هاي تاريخي انسان اما بر نافرماني  چنين روابطي بر ما حاكم است. ارزش

اند. نافرماني ريشه در  از بودهس استوار است. نافرمانانِ تاريخ هميشه انسان
شك و ترديد دارد. در اين راه حتا مي توان گفت خداوند نيز در تاريخِ 

نافرماني را پذيرفته است، چيزي كه خداباوران در درك  ها بسياري از دين
آن عاجزند. حضرت آدم در نافرماني از بهشت رانده شد و بناي تاريخ 

بر رفتار او مهر تأييد زد. پس مي  بشريت را پي ريخت. خداوند در واقع
  توان پذيرفت؛ نافرماني موتور محركه تاريخ است. 

فرمانبرداري انقياد به همراه دارد. شخص فرمانبردار مطيع اوامر و احكام 
است. آزادي خويش را در اختيار رهبر و يا فرمانده مي گذارد. فرمانبر فاقد 

كه  صاحب شده است. آنت "من برتر"او توسط  "من"خويش است.  "من"
  )2نافرماني نياموزد، اقتدار عقالني را نيز درك نخواهد كرد.(

فرديت در فرهنگ ما پيوسته ايام در چنگ دين اسير بوده است. در 
چه  روايت ديني از فرديت، همه امور جهان بر پايه اراده حق مي گذرد و آن

طه انسان با خدا اتفاق مي افتد، نظمي خداخواسته است. به طور كلي، راب
بيني اسالم وجود دارد. در شكل نخست، انسان بنده  به دو شكل در جهان

اي عميق بين انسان  است و خدا مولي و خالق. در اين شكل از رابطه، فاصله
ست ضعيف، ذليل و فقير و خدا  و خدا وجود دارد. انسان موجودي

از. شكل ديگر ني نهايت، صاحب عزت و بي ست قادر، با قدرتي بي موجودي
رابطه با خدا بر عرفان استوار است كه مي توان محبت عارفانه بر آن نام 
نهاد. در اين رابطه انسان عاشق است و خداوند معشوق. عاشق مي كوشد به 
معشوق برسد و با او يكي شود. انسان در اين حالت مي كوشد، خدا را از 

برقرار كند. در هر دو حالت  اي انساني با او آسمان به زمين بكشاند تا رابطه
  فرديت انسان را در آن جايي نيست. 

 "نامه سياسي واژه"كه  در تحقير فرديت نمونه نه از دين و يا سنت، بل
تر گردد. واژه  هاي چپ مي آورم تا موضوع اندكي ملموس يكي از سازمان

 ايم. در زبان فارسي ) را به كرات شنيدهIndividualisme("انديويدوآليسم"
اند. به كساني اطالق مي  ترجمه كرده "فردگرايي"و  "اصالت فرد"آن را به 
سعادت فرد را غايت عمل اجتماعي و زندگي مي شمارند. مبناي "شود كه 

آن بر اين فرض است كه سودجويي فرد لزوماً به تأمين كلي جامعه منجر 
ت از مختصا") حزب توده در تعريف اين واژه مي نويسد: 3.("خواهد شد

بورژوازي است و در نتيجه كليه روحياتي كه در  ايدئولوژي و روحيه خرده
  جامعه مبني بر مالكيت خصوصي پرورش مي يابد، ظاهر مي گردد و معناي 
آن به طور خالصه يعني برتر نهادن فرد بر جمع. قايل شدن اصالت و 

داري  اهميت براي فرد نه براي جمع. ...انديويدوآليسم پايه فلسفي سرمايه
است و بر اين پايه، سودجويي و خودپسندي توجيه مي گردد...از اصالت 
فرد روحيه خودپسندانه و طرز فكر ذهني كه تمايالت خود را مقدم بر 
واقعيت مي سازد (ناشي مي شود)...رخنه روحيه و طرز تفكر و شيوه عمل 

ي انديويدوآليستي در حزب طبقه كارگر به مبارزات خالق اصولي زيان جد
وارد مي آورد. بايد با اين شيوه فكر و طرز عمل پيوسته و به موقع مبارزه 

طور كه مالحظه مي شود، فرديت انسان در اين گونه از بينش  ) آن4.("شود
نيز ناديده گرفته شده، تحقير مي شود. بايد يادآور شوم كه حزب توده 

ر خارج از كشور، نامه مورد استفاده، بارها د هنوز هم بر اين نظر است. واژه
هاي چپ البته  طي چند سال گذشته تجديد چاپ شده است. ديگر جريان

  اند. آنان نيز بر اين نظرند.  تر از اين نداشته موضعي انساني
ايم اين  قدرت حاكم هميشه سعي كرده ما را حذف كند و ما كوشيده

ميني ست كه خ اي روند را در مورد ديگران به كار گيريم. در چنين بحبوحه
بر ما رهبر مي شود و ما حيرت مي كنيم و چرايي آن را هنوز هم در 

ايم شعور را جانشين  جستجو هستيم. در طول تاريخ، ما هيچگاه نكوشيده
ايم، بي  ايم، عصيان كرده ايم، شوريده شور كنيم. هميشه اسير شور بوده

نهايت كه خواسته باشيم آن را به شعور پيوند زنيم. تحريك به شورش  آن
  بضاعت فكري ما بود در تاريخِ معاصر.

آزادي انسان از قيدهاي فردي و اجتماعي و به رسميت شناختن آن، به 
دنياي مدرن تعلق دارد. انسان مدرن در رسيدن به اين مقصود راهي پر 
نشيب و فراز را پشت سر گذاشته است. انسان غربي هويت خويش را با 

تعريف مي كند. براي او ميراث مشترك  دستاوردهاي انساني جهان مدرن
كردگانِ تاريخ، سردرگُم و  بشريت از تمدن جهان ارزش است. ما، هويت گُم

اي جدا از بافته باشيم، هويتي ديگر در ناكجاآباد  گيج، مي كوشيم تافته
تاريخ براي خويش مي جوئيم. صحبت از تجاربِ تاريخي مشتركي مي 

كه شهامت داشته باشيم، گذشته  د، بي آنكنيم كه قرار است هويت ما باش
  را آن گونه ببينيم كه بود.

ست كه در طي تاريخ چندين بار مورد هجوم بيگانگان قرار  ايران كشوري
ها، تازيان، تركان، مغوالن، هر يك با تصرف  ها، مقدوني گرفته است. آسوري

اي،  اند. هر تهاجم و سيطره ايران، سالياني بر اين كشور حكومت كرده
فرهنگ، باورهاي ديني و زبان ما را نيز دگرگون كرده است. پس مي توان 
ادعا كرد؛ از ايرانيت اصيل ديگر چيزي در ما يافت نمي شود. فردوسي 

  چهار سده پس از حمله اعراب به ايران به درستي مي گويد:
  ز دهقان و از ترك و از تازيان/ نژادي پديد آمد اندر ميان

  ها به كردار بازي بود ك و نه تازي بود/ سخننه دهقان، نه تر
ها از هزاره دوم پيش از  ايم. آريايي ما خود نيز در واقع قومي مهاجم بوده

ميالد به سوي سرزمين ايران روان شدند. مردم اين سرزمين، از جمله 
نظير كه  تر از ما بودند، خط داشتند، هنرمنداني بودند بي ايالميان، متمدن

هاي بر آن، در بسياري از  باارزشِ آنان را در سفالگري و نقش مي توان آثار
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هاي مشهور جهان مشاهده نمود. ما با يورش به اين قوم متمدن،  موزه
كم از روي زمين محو شد، كاري  چنان بر آنان تاختيم كه هستي آنان كم

  اي نتوانست بعدها با ما بكند. كه هيچ مهاجم بيگانه
راث ايالميان صاحب قدرت شدند، حكومت تشكيل ها با تكيه بر مي آريايي

گذار دولت آشور شدند. . بايد  ها بعد خود مقهور و خراج دادند ولي سال
ها مي گذشت تا قبايل ايراني دولت ماد را پي افكنند و آشوريان را  سال

براندازند. هخامنشيان فرزندان همين دولت بودند كه بر نيمي از جهان 
  تسلط يافتند.

يورش مي برد و لشگر مي كشد، تهاجم را نيز بايد منتظر باشد. كه  آن
اسكندر با يورشي سهمگين اقتدار هخامنشيان را درهم شكست و حاكميت 
در ايران به دست سلوكيان افتاد. زماني فرارسيد كه تمدن يوناني به تمامي 

سازي رواج يافت،  هاي زندگي ما راه يافت. هنر رونق گرفت، پيكره عرصه
ها رواج يافت.  ي نخستين بار سكه ضرب شد، داد و ستد به رسم يونانيبرا

شعر و نمايشنامه به سرگرمي اشراف تبديل شد. بسياري از لغات يوناني 
موجود در زبان فارسي يادگار همين ايام است. اسكندر محبوب همه 
ايرانيان شد و به مقام پيامبري رسيد و برايش تاريخ جعل كرديم. در طول 

چون اسكندر به حيطه ادبيات فارسي راه نيافته  يخ هيچ فرمانروايي همتار
ها چنان رواج يافتند كه هر اديبي بر خود واجب دانست،  است. اسكندرنامه

اي به نظم بكشد. شهرهاي بسياري نام اسكندر بر خود نهادند و  اسكندرنامه
  فرزندان زيادي به اعتبار او اسكندر نام گرفتند.

لعنت به اسكندر، او را ملعون خواند، اما نمي توان واقعيت مي توان با 
موجود را با اين همه شواهد ناديده گرفت. اسكندر هنوز هم محبوب 

  ماست.
اگرچه اشكانيان به سلطه سلوكيان خاتمه دادند، اما سنت يوناني در پيكر 

هاي مذهبي  جامعه محفوظ ماند. در اواخر سلطنت اشكانيان است كه سنت
يان دگربار سر بر مي افرازد و كيش زرتشتي به عنوان آيين رسمي ايران

ايرانيان شناخته مي شود. دولت ساساني با تكيه بر چنين كيشي، نخستين 
  سياسي را در ايران پي مي ريزد.-حكومت مذهبي

عظمت بازيافته ايرانيان در دوران ساسانيان ولي با هجوم سپاه اسالم به 
الم اگرچه به شمشير در ايران مقرر شد ولي ايران، درهم مي شكند. اس

اي پيش نيامد.  نبايد فراموش كرد كه از نظر باورهاي ديني تحول عمده
هايي ديگر جانشين آداب پيشين شد.  ژه نامي عوض شد و آيين جديد با وا

چون كيش زرتشتي، ناظر بر تمامي زندگي بشر است. با آمدن  اسالم نيز هم
يت جانشين ثنويت شد، اما اعتقاد به رستاخيز، اسالم به ايران، وحدان

بهشت و جهنم و حتا نبوت بر جاي ماند. فرشتگان زرتشتي لباس اسالمي 
ها با اندك تغييري به مساجد تبديل شدند، در نيايش  بر تن كردند، آتشكده

به درگاه خدا، نماز به جاي دعا در برابر آتش و گراميداشت آب و آتش و 
و حديث احكامي ساختند تا بر رفتار مردم حاكم گردد، خاك شد. از قرآن 

هايي ديگر در آيين زرتشتي موجود بود. شايد اين  تر با نام چيزي كه پيش
  ها نيز در تسليم ايرانيان در برابر اسالم  نقش داشته باشند. علت

اسالم در ايران آن نبوده و نيست كه در ديگر ممالك اسالمي وجود دارد. 
ه فرهنگ خويش، اسالم ديگري ساختيم در انطباق با گذشته ما با توجه ب

  خويش.
ها ديگر  ها در ايران كه اندكي آگاه شديم، مغول آمد حضورعرب از پي

هاي  فراموش شدند. از اين پس همه جا آنها را به عنوان عامل ناتواني
اي باشند بر ناآگاهي ما. با اين يكي بيشتر و  خويش مطرح كرديم تا پرده

  مي شد گريبان خويش از فكر كردن رهانيد.  بهتر
در اين شكي نيست كه به راه آينده، ابتدا بايد گذشته خويش بر خويش 
آشكار گردانيم. آگاهي ما از گذشته اما هنوز كامل نيست. طي چندصد 

هاي ابهام را از تاريخ باستان  سال اخير خاورشناسان غربي، بسياري از پرده
هاي  اند، كتيبه هاي باستاني اين كشور را گشوده موز خطاند. ر ايران كنار زده

هاي ارزشمندي از تاريخ  ها گوشه اند. در حفاري ما را ترجمه و تفسير كرده
ها به رخوت تمام عظمتي موهوم  ما كشف شده. ما خود در تمامي اين سال

  را پاس مي داشتيم.
نقالب بهمن كه نتواند بر عقل تكيه زند، به احساس روي مي آورد. ا آن

اوج شورِ احساس بود در فقدان عقل. ما مي دانستيم چه نمي خواهيم، 

آينده اما برايمان مهم نبود، بحث را پس از مرگ شاه مي خواستيم. شاه 
  رفت و شور ما غرق در بهت شد.      

اند، به  هايي كه بنيان در آراي عمومي نداشته در تاريخ، همه آن حكومت
هايي به فساد آلوده مي  انجاميده. چنين حكومت خودكامگي و استبداد

ها در آن امكان تجلي نمي  هاي فردي انسان شود و شخصيت و خصوصيت
  يابند. 

دمكراسي به آزادي جان مي گيرد و آزادي يعني نفي هر قيد و بند، نفي 
موقعيتي كه شخصيت آدمي و فرديت او را از امكان بروز، رشد و شكوفايي 

كه برابري بر جامعه حاكم باشد و افراد  ممكن نيست مگر اينبازدارد. اين 
در برابر قوانين اجتماعي از حقوقي برابر برخوردار باشند. در چنين 

مند مي  ست كه استعدادهاي نهفته از توان رشد و پرورش بهره شرايطي
  شوند.

در جهان معاصر، آزادي و برابري را در شمار حقوق طبيعي انسان مي 
اين معنا كه انسان از نظر حقوقي آزاد به دنيا مي آيد و وظيفه  دانند. به

ست كه اين موهبت طبيعي او را حفظ كنند. آزادي و  قوانين اجتماعي
ست در زندگي كه ضامن تكامل فرد و اجتماع  هايي برابري از نخستين شرط

  است.
هاي ديگر نمود مي يابد؛ آزادي  ست كه در آزادي آزادي مفهومي كلي

هاي فردي و اجتماعي اين مجموعه  شه و بيان، آزادي قلم و ديگر آزادياندي
  را كامل مي كند.

ها در نفي جباريت است. در چنين  دمكراسي حاصل مبارزات انسان
ست كه دمكراسي زادگاه خويش، يونان را پشت سر مي گذارد،  آوردگاهي

) شكوفا 1789قرون وسطا را تجربه مي كند و سرانجام در انقالب فرانسه (
  "اند. افراد آزاد و در حقوق، مساوي آفريده شده"مي شود: 

تمدن روم وارث تمدن يونان بود. با افول تمدن يونان، تمدن روم ظهور 
كرد. در تمدن روم دمكراسي فقط در نام باقي ماند. اصل اكثريت آرا، 
اگرچه به رسميت شناخته شده بود، در عمل اما تمامي قدرت در سنا 

كم در وجود قيصرهاي روم شكل گرفت و آنان  ز بود، چيزي كه كممتمرك
هاست كه مساوات و برابري از معناي  قدرت مطلق شدند. در همين سال

سياسي تهي مي شود و مفهومي اخالقي به خود مي گيرد. تهذيب نفساني 
جانشين تساوي در حقوق سياسي جهت شركت در حكومت مي شود. 

  يط است.عيساي مسيح زاده اين شرا
كه مالكيت از آن خداست و  بود و اين "مساوات مطلق"مسيحيت مبشر 

او آن را به وديعت، به انسان واگذارده. مسيح از مردم مي خواست تا در 
امانت خدا خيانت نكنند. در دين مسيح كه به آيين رسمي روميان درآمد، 

ار نگرديد. اما مساوات شعاري بيش نبود و از پشتوانه قانون دنيوي برخورد
مفهومي روحاني داشت و مردم را در برابر موجودي غيرزميني قرار مي داد 
و مردم مجبور به اطاعت از اصول مذهب شدند. به اندك زماني كليساها 
شكل گرفتند، به مالكاني بزرگ تبديل شدند، صاحب قدرت گرديدند و در 

  قدرت مطلق خويش به فساد درغلتيدند.
همين تجربه را به شكلي ديگر تكرار كرد. همه مردم چند قرن بعد اسالم 

در برابر خدا مساوي شدند و از عدالتي سخن رفت كه هيچ قدرت اجرايي 
  اين دنيايي نداشت. 
گرايي يهوديت را پشت سر گذاشت، پيامبران يهود و  محمد حتا قوم

مسيحيت را به عنوان پيامبران خويش به رسميت شناخت، خداي آنان را 
سالم خواند و دين جديد را، بي هيچ تبعيضي در قوميت و نژاد، خداي ا

دين همه معرفي كرد. اسالم مي خواست عامل تغيير و اصالح شود، ولي در 
اندك زماني مدافع وضع موجود گرديد و تعصبات نكوهيده مذهبي هرگونه 
عقل و استدالل را به بند كشيد و جهل و فساد را در پهنه گيتي گستراند. 

  ي در شعارهاي به ظاهر زيباي محمد مدفون شد.آزاد
اسالم اگرچه خود بيگانه با دمكراسي بود ولي مسلمانان در تكوين آن 
نقش به سزايي داشتند. در فاصله بين قرن نهم تا سيزدهم ميالدي، آنگاه 
كه متفكرين ايراني در بغداد دانش و حكمت يونان را به عربي ترجمه 

ن علم و فرهنگ در جهان بود. دانشمندان اسالمي كردند، دنياي اسالم كانو
با ترجمه آثار افالتون و ارسطو به عربي، كوشيدند تا عقايد آنان را با 
شريعت اسالمي سازگار گردانند. حاصل اين رفتار، اگرچه براي ما فاجعه 
بود، اما با انتقال تفكر يونانيان به غرب، افكار بلند يوناني منشاء تحول 
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هاي  هان مسيحيت شد. دمكراسي يونان نتوانست در خيالبافيعظيمي در ج
رباني و مابعدالطبيعه اسالم، در آيين حكومت و حقوق فردي و تشكيالت 
مدني جهان اسالم، جايي داشته باشد. فارابي، ابن سينا و ابن رشد از جمله 
دانشمنداني بودند كه افكار فلسفي يونانيان را در دنياي اسالم پراكندند. 

كه هشت قرن بعد، در جنبش مشروطيت ما دگربار به سراغ  الب اينج
خواهي تبلور  دمكراسي رفتيم. اين بار نيز فكر دمكراسي كه در مشروطه

دين "قرار گرفت و اصول شريعت  "خواهي مشروعه"يافته بود، در برابر 
  قرار داد. "آزادي و برابري"را در برابر  "نبي

كه اسالم در ايران لباس ايراني به تن كرد و  اين را نيز بايد در نظر داشت
به چيزي بدل شد وراي اصل خويش. در همين رابطه است كه در تاريخ 
عقايد اسالمي، عرفان و تصوف ايراني در كشور ما شكل مي گيرد، معجوني 
ديگر كه مي كوشد آسمان را با زمين آشتي دهد و خداي جبار را در رابطه 

پايان  هاي بي هاي خشك و خشونت ند. در برابر تعصببا انسان به مدارا بكشا
آور تساوي  حكومت و روحانيون اسالم، عارفان و صوفيان مي كوشيدند پيام

ها در برابر خدا باشند تا از اين راه در تهذيب اخالق و كردار  روحاني انسان
  نقشي بر عهده گيرند.

روپائيان بود و يك تفاوت عمده ديگر نيز در تاريخ پيشامدرن بين ما و ا
هاي اروپايي بيشتر مشروط بودند. حاكمان تا آن زمان  كه؛ حكومت آن اين

مشروعيت داشتند كه به قوانين الهي پايبند باشند. در غير اين صورت فاقد 
صالحيت شناخته مي شدند. در اروپاي زمان فئوداليسم سالطين زيادي 

اند. قدرت اشراف و  هيد شد مي توان يافت كه به همين علت از حكومت خلع
  خوانين در انگلستان، در اين عرصه نمونه است.

هاي آزاديخواهي كه در اروپا، به ويژه در انگستان  قرن هفدهم آن انديشه
و هلند رواج يافته بود، در فرانسه رونق گرفته، مي شكوفد. ولتر و منتسكيو 

خيزند و  و روسو سر بر مي آورند كه بر عليه قدرت مطلقِ كليسا بر مي
جدايي دين از دولت را مي طلبند. آنان اراده ملت را منشاء قدرت دولت 
مي دانند نه اراده مذهب. مساوات اجتماعي ربطي به امتيازهاي قومي و 
خانوادگي و مذهبي ندارد. هنر و فضيلت هر فرد امتياز اوست بر ديگران. 

فت و ديوار انقالب فرانسه عليه فساد حكومت و قدرت كليسا بنيان گر
استبداد را درهم شكست. اعالميه حقوق بشر به عنوان بزرگترين دستاورد 
فكري اين جنبش هنوز از اعتبار برخوردار است: همه افراد آزاد و در برابر 

  اند. حقوق مساوي آفريده شده
فرديت و اصول آزادي و حكومت انتخابي در قرن نوزدهم با افكار استوارت 

اي نهاد. استوارت ميل سرانجام ثابت كرد؛ حيثيت آدمي  هميل گام به راه تاز
و شكفتگي شخصيت فردي او، تنها در پناه آزادي بروز مي نمايد. در 

اي فاقد آزادي، آنجا كه مردم در برابر قانون برابر نيستند، سعادت  جامعه
آدمي غيرقابل تحقق است. زن و مرد، هر دو به يك سان در حكومت 

  راكت داشته باشند.دمكراتيك بايد ش
بحث تساوي حقوق اجتماعي، مفهوم تساوي حقوق اقتصادي را به دنبال 

  كم آغازگرِ نهضت سوسياليسم شد.  داشت، چيزي كه كم
در جنبش مشروطه در ايران نيز بازتابي چندگانه  "استوارت ميل"افكار 
در "نخستين كسي بود كه بخشي از رساله مشهور  "خان ملكم"داشت. 
  )5او را به فارسي برگرداند.( "آزادي

در سير تاريخ دمكراسي، جدايي دين از دولت، گام نخست بود. انقالب 
اي از روستاها به شهر راه يابند. شهر  صنعتي باعث شد تا طيف گسترده

تغيير شكل داد و طبقه متوسط ظهور كرد. اشرافيت شكل سابق خويش را 
نسبت به جامعه و دفاع از حقوق از دست داد و شرايطي پديد آمد كه مردم 

فردي و اجتماعي احساس مسئوليت كردند. تعليمات عمومي گسترش 
هاي صنفي و سياسي  يافت، صنعت چاپ پيشرفت كرد، احزاب و سازمان

ها همه باعث شد تا  شكل گرفتند، زنان مسئوليت اجتماعي پذيرفتند و اين
  دمكراسي بارورتر گردد.

  كه؛ خالصه اين
  ان بزرگترين دستاورد تفكر غرب است در راه به سوي تمدن.آزادي انس 

ست كه انسان غربي هويت خويش باز مي يابد و جهان  در چنين شرايطي
  هويتي ديگر را صاحب مي شود.  ها غرب بر همين ارزش

در بحث بر هويت فردي، اينجا و آنجا، به ويژه در كشور ما، از هويت ملي 
  ست متعلق به قرن نوزدهم، سر برآورده  اي ديدهنيز نام برده مي شود، كه پ

  
  
  

  
  

زمين سرريز شد. آنگاه كه صحبت  از اروپا كه در اواخر همين قرن به مشرق
از هويت ملي و يا قومي مي كنيم، چيزي مي جوئيم تا به اتكا به آن در 
برابر ديگران قرار گيريم. از اين زاويه هويت ملي مي تواند سازنده و هم 

ساز و در عين حال ويرانگر باشد. بسياري از  اشد، مي تواند فرهنگمخرب ب
 ما ايرانيان، فكر مي كنند، پيشينه هويت ملي ايران را مي توان به بند ناف
شاهنامه فردوسي و يا اساطير ايراني پيوند زد، و از اين روي برايش 

رسيده كه حتا از يك ايراني پ هزارساله مي سازند، بي آن موجوديتي چندين
  باشند، وجود خود را در كدام پيشينه باز مي شناسد.

در بحث از هويت ملي مي توان بر نظريه زبان، دين و يا سرزمينِ مشترك 
اي از روشنفكران ما بر آن پاي مي  در تعريف ملت تكيه كرد، چيزي كه عده

و  "احساسات مشترك"فشارند. من اما دوست مي دارم، هويت ما را در 
خود ببينم، چيزي كه بسياري از روانشناسان و  "معيآگاهي ج"

در  "ارنست رنان"شناسان بر آن تكيه مي كنند. تقريباً آن چيزي كه  جامعه
براي نخستين بار اعالم داشت: ملت تنها يك جسم نيست،  1882سال 

نظير  روح هم دارد و اين دو چيز در واقع يكي هستند. او با شهامتي بي
  هاي ملت حذف كرد. نژاد را از مشخصهبدينوسيله زبان و 

هاي تاريخ به ساسانيان رسيد كه  مي توان در كوچه "هويت ايراني"براي 
كوشيدند بنياد دولت خويش را با تاريخ اساطيري ايران و مذهب زرتشتي 

اما در طول تاريخ يكسان نبوده، زماني مذهب و  "هويت ايراني"پيوند زنند. 
ست. روشنفكران جنبش مشروطه كوشيدند، زماني ايل معرف آن بوده ا

تعريفي تازه از مفهوم ملت و مليت ارايه دهند. آنان با تكيه بر هويت ايراني، 
وراي مذهب و يا ايل، استقرار جامعه مدني را مد نظر داشتند. 

خواهان به تمامي اهداف خويش دست نيافتند ولي فكر آزادي و  مشروطه
ي در ايران شد و آغازي براي بحث در هاي نظر دمكراسي وارد حيطه بحث

  )6هاي سياسي گرديد.( جريان
 "ايماژينال"دنياي  "هانري كُربن"در طول تاريخ ايران، دنياي ما به قول 

)Imaginalروح، بين حواس خارجي و   ) بوده است، دنيايي معلق در آيينه
هاي  اند و در وضعيت الگوها در آن جاي داشته عقل، دنيايي المكان كه كهن

  اند. معنوي در زندگي ما نقش بازي كرده
جامعه در خفقان  1357از شكست جنبشِ مشروطه تا انقالب بهمن 

هايي از سوي شاهان پهلوي به راه تمدن مدرن  زيست. اينجا و آنجا گام
برداشته شد كه در تضادهاي موجود تنها به شكل نمادهايي ظاهر گشتند. 

به پايان نرسيده و در گلو خفه شده هاي  انقالب بهمن مي بايست بحث
جنبش مشروطه را ادامه مي داد كه نشد. مسلمانان نشسته بر حكومت از 
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اي نوين و مدرن گام بردارند. آنان از  همان آغاز بنا نداشتند به راه جامعه
همان ابتدا، بازگشت به صدر اسالم را شعار مي دادند. فرد و آزادي او در 

هاي  شده در درياي امت. امت اما توده بود، غرقباور آنان كسي و چيزي 
هايي مسخ شده كه هويت خويش در سيماي امام خود  مردم بودند با چهره

هاي نوين علوم  مي ديدند. به ياد داشته باشيم، اين ما بوديم كه واژه
ها از بر  سياسي و اجتماعي را بر زبان آنان جاري ساختيم. خميني تا سال

  يهن و وطن اكراه داشت. زبان راندن كلمه م
خالصه كنم: در جنبش مشروطه ما به ناگاه متوجه شديم، چقدر از دنيا 

ايم. با درك اين موضوع هدف نه سرنگوني رژيم  در همه چيز عقب افتاده
كه اصالح آن بود به راه دنياي نو. در انقالب بهمن حتا فرصت  قاجار، بل

هاي خويش مدون  ، خواستنيافتيم، به فاصله خويش با جهان نظر كرده
  اي به راه افتاد كه به آني خود را پاي چوبه دار ديديم.  كنيم، سيل توفنده

هاي هستي انسان،  . كشف ناشناخته"دن كيشوت"باز مي گردم به 
كه  ست كه رمان انجام مي دهد. رمان نه مالك حقيقت، بل كوششي

انديشه با خيال  ناپذير آن است. در رمان تمامي نيرو و جستجوگر خستگي
ها به پرسشي از  ها و شخصيت در مي آميزند تا ما بتوانيم از وراي موضوع

  هستي برسيم. 
واقعيت ديروز را ديگر امروز پاس نمي داريم. واقعيت امروز هرچه باشد، 

تر شده است.  به آرمانگرايي گذشته آغشته نيست. دنيا امروز برايمان عيني
هستيم كه مي خواهيم در نخستين نگاه به هايي  همه، ما انسان با اين
اي، بسيار سريع، خير و يا شر بودن آن را ببينيم. ما عاشق داوري  پديده

براي همين ديوار اي در فهم موضوع كوشيده باشيم.  كه ذره هستيم، بي آن
باورها، چه ديني و چه ايدئولوژيك در ما محكم و استوار است. بين خير و 

انگاري را از  يي ديگر را كشف كنيم. نسبيت و نسبيشر دوست نداريم دنيا
خود طرد مي كنيم. ما شهامت درك خرد رمان را نيز نداريم، چون شهامت 

  شك كردن در ما وجود ندارد. 
معترض هستيم، اما نفس اعتراض را كه در  "كيشوت دن"ما نيز به سان 

عتراض ما وجود دارد با ماهيت اعتراض عوضي مي گيريم. اين ماهيت ا
است كه به آن ارزش مي بخشد، چيزي كه در ما يافت نمي شود. به تاريخ 
روي مي آوريم تا گذشته را بهتر درك كنيم. براي فهم گذشته است كه 
علل و عوامل حوادث تاريخي را مي كاويم. در اين راه اگر تعقل تاريخي 

حريف و تكه، ت نداشته باشيم، دستاوردي هم نخواهيم داشت. تاريخ را تكه
مي كنيم تا آن را به اندازه شعور خويش به قالبي تنگ و حقير   مسخ

  تاريخ مي سازيم.  درآوريم، از تاريخ شبه
چون او  ايم ولي سرانجام هم ما نيز چون دن كيشوت در خانه نشسته

روزي پا از خانه بيرون خواهيم گذاشت تا مبهوت جهان نو گرديم و از دنيا 
كه به چشم آيد، بايد  قعيات دنياي نو اما بيش از اينزدايي كنيم. وا افسون

 "من انديشنده"در سر اتفاق افتاده باشد. به ياد داشته باشيم كه؛ بدون 
  دكارت قادر به كشف هيچ دنيايي نيستيم.

  پانوشت:
، ترجمه 2005كارل فوئنتس، ستايش رمان، لوموند ديپلماتيك، دسامبر  -1

، از اين مقاله ترجمه 1377، تهران 70نو، شماره  نامه نگاه ابراهيم محجوبي، فصل
، ترجمه سعيد سامان، لوموند "در بابِ تمجيد از رمان"ديگري نيز تحت عنوان 

  ، موجود است.2005ديپلماتيكب به زبان فارسي، دسامبر 
اي  براي اطالع بيشتر رجوع شود به اريك فروم، نافرماني به عنوان مسأله -2

  ه م. راه رخشانرواني و اخالقي، ترجم
اي ديگر  به همين موضوع از زاويه "تمرين مدارا"محمد مختاري نيز در كتابِ  

  پرداخته است.
  1364، انتشارات مرواريد، 35داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، ص -3
نامه سياسي و اجتماعي، انتشارات حزب توده ايران، آذر  آئين، واژه امير نيك -4
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فريدون آدميت. انديشه ترقى و حكومت رجوع شود به: براي اطالع بيشتر  -5
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 انتلكتوئل و رسالت او
  داريوش همايون

  
پيش از ورود در بحث روشنفكر و نقش او در رابطه با قدرت مي بايد بـه  
خود قدرت پرداخت كه در اين پرسش جاي مهمي دارد. قدرت در اين جـا  
به معني قدرت سياسي است و توانائي تصميم گرفتن در امور عمومي و بـه  

ست خمير مايه روابـط بشـري اسـت. قـدرت     اجرا گذاشتن آن، و مانند سيا
سياسي مشروع يعني شناخته شده از سوي ديگران ــ چه آنها كـه زيـر آن   
قدرت زندگي مي كنند (مردم) و چه آنها كه با آن سر و كار دارند (قـدرت  

ش  هاي ديگر) ــ و تا هنگامي كه از آن شناسائي برخوردار باشـد خاسـتگاه  
مسئله اي اخالقي است. از آغاز سده بيستم به تاثير عملي ندارد و حد اكثر 

اين سو فرايافت مشروعيت در روابط بين المللي بيش از پيش بر حاكميـت  
  (اقتدار حكومتي) تكيه كرده است تا بر قانونيت.

روشنفكر را تعريف هاي گوناگون كرده اند، از سارتر كه روشنفكري را بـا  
هان سوم و در ميـان چـپ   اعتراض يكي مي دانست و مدت هاي دراز در ج

شيك غرب رواج داشت تا هاول كه وقف كردن خود به انديشـيدن در امـور   
عمومي و گستراندن آن انديشه ها را ويژگي روشنفكر مي شـمارد. تعريـف   
اول بيشتر كوشنده سياسي از گونه معيني معني مي دهد كه در بر گيرنده 

يشـه منـد عملگـرا را در    هر بي مايه پر سر و صدا نيز هست. تعريف دوم اند
نظر دارد. روشنفكر سارتري ويران مي كند بي آنكه لزوما چيـز بهتـري بـه    

ش بودند.) انتلكتوئـل هـاولي    ش بگذارد (چنانكه دو نسل ايرانيان دچار جاي
همه در پي بهتر ساختن است كه در جامعه بر خـالف صـنعت سـاختمان،    

گي سياسـي خـود هـاول    هيچ گاه با ويرانگري دست نمي دهد (چنانكه زند
  نشان داده است.)  

ــل (انديشــه منــد عمــل گــرا) و    در تعريــف اول، تفــاوت ميــان انتلكتوئ
اينتليجنتسيا (درس خواندگان) مبهم شده است و تباهي از آنجـا سـر مـي    
گيرد. ما در فارسي انتلكتوئل و اينتليجنتسيا را روشنفكر ترجمـه كـرديم و   
 اصال تفاوت را از ميان برديم. ولي در همه جامعه هاي نو سواد جهان سومي

به همين گونه است، درس خوانده با انتلكتوئل يكي مي شود. تصادفي نبود 
كه دو نسل روشنفكران ايراني در تعريف سارتر آويختند. آنها بـا اطمينـاني   
كه از ندانستن مي آيد مي توانستند كمترين آشنائي با مقدمات  را بـا بـاال   

بيشتر در معنـي   ترين رسالت ها همراه سازند.  ما در اين بحث روشنفكر را
  انتلكتوئل آن مي آوريم.   

هاي سياسي  آيا روشنفكراني را كه با قدرت"اينك به پرسش سارتري 
مي شود پاسخ داد  "خواند؟ روشنفكر توان كماكان  كنند مي همراهي مي

كه صورت مسئله درست نيست. انديشه مندي كه خود را وقف امور عمومي 
ع موجودي كه مي بايد دگرگون كرد، كرده است عالوه بر جنگيدن با وض

بسته به موقعيت در جاهائي حتي وظيفه دارد كه قدرت سياسي را به 
خدمت انديشه هاي خود بياورد. چه بهتر كه بهترين استعداد ها اداره 
كشور را از دست بند و بست چيان و سياست پيشگان فرصت طلب بگيرند. 

يعي اشتغال ذهني انتلكتوئل از همه اينها گذشته  عمل سياسي دنباله طب
مناسب كار سياسي  tempramentاست، به شرط آنكه خلق و خو و منش  

را هم داشته باشد. در اينجا مسئله اصلي، ناسازگاري منش انتلكتوئل با 
درشتي هاي كار سياسي است  كه بسيار پيش مي آيد، و نه ناسازگار 
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ري است. آنگاه است كه شمردن انتلكت با حكومت كه مايه بينوائي كشوردا
انتلكتوئل آسان تر مي يابد كه مستقيم و غير مستقيم به ياري 

  سياستگراني بشتابد كه تنها دلمشغولي شان ماندن در قدرت نيست.     
سارتري هر شـانه بـه شـانه سـائيدن بـا       "متعهد"از نظرگاه روشنفكري 

ناچـار مـي    ارباب قدرت پشت پا زدن به رسالت روشنفكري است، از اين رو
بايد رسالت را تعريف كرد كه خواهد آمـد. ولـي ايـن نگـرش در واقـع هـر       
بستگي ايدئولوژيك را نفي مي كند. روشنفكر هر چه هم در نبرد با قـدرت  
حكومتي، با پيوستن به يك گفتمان به شبكه قدرتي راه مي يابد كه گاه به 

سـت. فشـار   اندازه پليس سياسي دولت استبدادي سختگير و يك سو نگـر ا 
چنانكـه افتـد و   "كمتر از دستگاه سانسـور نيسـت،    peer presureهمگنان 

استقالل كامل تنها در جزيـره رابينسـون كـروزو دسـت مـي دهـد.        "داني.
استقالل روشنفكر در دسـت خـود اوسـت. انسـان بـراي آنكـه يكپـارچگي        
 اخالقي و فكري خود را نگهدارد نه الزم است روشنفكر باشد و نه خويشتن

را از احزاب دور بگيرد. در داوري ارزشي روشنفكر و كار هـاي او دو سـنجه   
(معيار) بيشتر نيست. نخست سطح كار شايسته نام روشـنفكري كـه البتـه    
بستگي به سطح فرهنگي جامعه دارد. دوم يكپارچگي اخالقـي، آنچـه يـك    

  انسان شرافتمند صرفنظر از جايگاه و عنوان ش مي بايد نگهدارد. 
انتلكتوئل همان انديشيدن براي عمل اجتماعي است و مي توانـد   رسالت

به خود عمل سياسي هم برسد. بر خـالف فيلسـوف كـه  در ژرف انديشـي     
خود به پيامد ها كاري ندارد و انتزاعي مي انديشد. با چنان رسالتي تفـاوت  
نمي كند كه روشنفكر بيرون يا درون دستگاه قدرت سياسـي اسـت؛ بـا آن    

ا در پي اصالح آن بر مي آيد. بقيه اش به يكپارچگي اخالقي او مي جنگد ي
مربوط مي شود و چنانكه ديديم از نظر اخالقي تفـاوتي ميـان انتلكتوئـل و    
آدميان ديگر نيست. هر دو مي توانند به فرصت طلبي بيفتند يا نيفتند. نـه  
جنگيدن بـه خـودي خـود سـتودني اسـت نـه پيوسـتن بـه خـودي خـود           

واقع يك ويژگي انتلكتوئل آن است كه مي تواند در برابر مـد   نكوهيدني. در
  روز بايستد. بزرگ ترين انتلكت ها با تنهائي بسيار آشنا بوده اند.  

روشنفكران با هر تعريف در مقوالت گوناگون جاي مي گيرند. اعتراض به 
وضع موجود، يا انديشيدن در امور عمومي كه خود به خود عمل گراست 

چاره جوئي است؛ به هر راه كشيده مي شود. اكنون اگر  زيرا در پي
روشنفكر آزادي كش و روشنفكر تاريك انديش هم مي توان داشت سراغ 
روشنفكر را در ميان مذهبيان نيز مي توان گرفت. آخوند ها كه شمارشان 
از اندازه مي گذرد عموما در زمره درس خواندگان اند و مي توان آنان را 

اسالمي ناميد؛ ولي از ميان شان انتلكتوئل هاي فراوان اينتليجنتسياي 
برخاسته اند و بر مي خيزند. اسالم اگر چه كمتر از دين هاي هم ريشه 
خود راه به تغبير مي دهد باز از همان نخستين روز ها در دست 
انديشمندان و سياستگران به صد گونه پيچيده شده است و انتلكتوئل هاي 

هميشه، و در ايران بيش از ديگر كشور هاي  مسلمان امروز بيش از
مسلمان، در كارند. انديشه بلند حتي در چهارچوب دين با زندگي پيش مي 

  آيد. هر جا نتوانسته اند از كوتاهي انديشه بوده است.     
گرايش به قدرت هاي خارجي تا حد پشتگرمي به كمك هاي همه گونه 

بودند كه دگر انديشان آتني را  آنان، تازه نيست. نخستين بار هخامنشيان
پناه و ياري دادند و پس از آنان ساسانيان قربانيان آزار و سركوب بيزانسي 
را به دانشگاه گندي شاپور آوردند. چنين بستگي ها گاه ناگزير مي شود و 
هيچ عيبي در آن نيست. به خدمت بيگانگان درآمدن نيز در ميان 

معه هاي از هم گسيخته و غير اخالقي روشنفكران بسيار بوده است و در جا
(اخالق به معني سازگار كردن رفتار با واال ترين هنجار هاي اجتماعي)  به 

   "چنانكه افتد و داني."فراواني روي مي دهد، باز 
من حتي در محكوم كردن روشنفكراني كه با رژيم اسالمي همكاري 

رون انتظار داشته باشيم دارند با احتياط رفتار مي كنم. ما نمي توانيم در بي
كه روشنفكران به ترك يار و ديار بگويند تا از هر آاليشي دور باشند. 
همچنين نمي دانيم هر  كدام در چنين شرايط دشوار براي نگهداري اين 
ملت و ميراث ملي ما چه رنج ها مي برند. تاريخ دويست ساله پايداري 

خته است كه از احكام قطعي ايرانيان در برابر امواج عرب زدگي به من آمو
بپرهيزم. ما تنها در آينده خواهيم دانست كه به عنوان ايرانيان بركنار چه 

  بدهي سنگيني به روشنفكران ايراني در ميهن داريم.    
*  

  

  
  روشنفكر و قدرت عليه قدرت

 
  رامين جهانبگلو

 
نه ترين مسائل تاريخ مدرنيته است.  رابطة روشنفكران و قدرت از پيچيده

فقط به اين دليل كه روشنفكران بنـا بـه تعريـف همـواره منتقـدان قـدرت       
اند، بلكه همچنين به اين علت كـه روشـنفكران از بسـياري جهـات در      بوده
گيري و استحكام قدرتهاي سياسـي در دوران مـدرن نقـش داشـتند.      شكل

شايد به همين دليل رابطة روشنفكران و قـدرت هميشـه بـا تـنش و يـأس      
گيري روشـنفكران از قـدرت همزمـان موجـب      ده است. ولي فاصلههمراه بو

جلب شدن آنان به قدرت و پيروي از نوعي ارادة معطـوف بـه قـدرت بـوده     
توان به دو مثال افالطون و هايدگر اشاره كرد كه هـر دو   است. در اينجا مي

»* سندروم سيراكوز«در دوران زندگي فكري خود درگير جذابيت قدرت و 
  اند. شده
لي از اين موضوع مهم كه بگذريم، مسلم است كه در رابطة روشنفكر با و

قدرت همزمان عقالنيتـي در كـار اسـت كـه عمـل و محصـول ايـن رابطـه         
باشد. به عبارت ديگر، معادلة روشنفكر و قدرت از سرنوشت عقل مدرن،  مي

چه در وجه ابزاري و چه در شكل انتقادي، جـدا نيسـت. از ايـن رو، تحـول     
گيري تاريخي عقل فلسـفي همـراه    ري و رابطة آن با قدرت با شكلروشنفك

توان همزمان اولـين نماينـدة روشـنفكري و عقـل      بوده است. سقراط را مي
زندگي بدون آزمـون ارزش زيسـتن   «فلسفي دانست. جملة معروف سقراط 

، اولين تجلي مهم عقل فلسفي و بيانگر نخستين حركت روشنفكري »ندارد
ست. در واقع پرسش سقراط دربارة زندگي و اهميت نگـرش  در تاريخ بشر ا

به معناي طرح پرسش ديگري در قالـب مسـؤوليت شـهروندي روشـنفكر و     
نقد او از پديدة قدرت است. در اينجا هدف سقراط اشاره به زنـدگي فـردي   
نيست، بلكه بيش از پيش نگاهي فلسـفي بـه معنـاي اجتمـاعي و سياسـي      

  زندگي انسان است.
رت، مسؤوليت شهروندي روشنفكر كه با نقد سقراطي از قـدرت  بدين عبا

انجامـد، بـار ديگـر بـا شـركت       شود و سرانجام به مرگ سقراط مـي  آغاز مي
مــتهم  مــن«معــروف اميــل زوال روشــنفكران در قضــيه دريفــوس و مقالــة 

يابـد. در حقيقـت مقـام روشـنفكر ـ       شود و حياتي نو مي تكرار مي» كنم مي
ز قدرت را كه سقراط در قرن پنجم قبل از ميالد در آتـن  شهروند و نقد او ا
كند بـا قضـيه دريفـوس و شـجاعت      هاي فلسفي بيان مي و در قالب پرسش

اخالقي افرادي چون زوال بعدي همگـاني و مـاهيتي جهانشـمول بـه خـود      
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گيرد. هرچند كه ولتر و روسو در قرن هجدهم اروپا و قرنها پيش از آنان  مي
تان فعاليـت روشـنفكري را بـر مبنـاي حضـور دائمـي       سقراط در آتن باسـ 

توان منكر اين  فيلسوف در گسترة همگاني قرار دادند، ولي به هر عنوان نمي
امر شد كه قضية دريفوس سال صفر حضور روشنفكران در عرصـة عمـومي   

نويس معروف روسي دربارة محاكمـه   جامعة مدرن است. چخوف، نمايشنامه
در اينجـا  ». گيرنـد  نفكران اروپا طرف زوال را مـي همه روش«نويسد:  زوال مي

بـراي صـحبت دربـارة     Intelligentsiaچخوف از كلمه روسي اينتليجنتسـيا  
كنـد. بنـا بـه گفتـة آيزايـا بـرلين كلمـه روسـي          روشنفكران اسـتفاده مـي  

Intelligentsia   بـه   1860نخستين بار توسط شخصي به نام بوبـوريكين در
اشاره دارد كه خارج از چارچوبهـاي سـنتي جامعـه    رود و به افرادي  كار مي

گرفتند و با بينشي انتقادي  روسيه مثل روحانيت، اشراف و دهقانان قرار مي
نگريسـتند. همچنـين روشـنفكران روس بـه دو دسـتة       به دوران خـود مـي  

شدند كه هر يك بـه نـوعي    گرا تقسيم مي و غرب (Slavophile)اسالووفيل 
هاي انقالبي بودند و برخـي از آنهـا در    ايانه يا آموزهگر تحت تأثير افكار ملي

هـا پيوسـتند و يـا مثـل برديـو       هاي بعد مثل گوركي به صف بلشويك دوره
(Berdiaev) هاي پاياني نظام كمونيستي در اتحـاد   به تبعيد رفتند. در دهه

رفـت   جماهير شوروي، كلمه اينتليجنتسيا بيشتر در مورد افرادي به كار مي
  هاي علمي مشغول بودند. ان ذهني و فرهنگي بودند يا به فعاليتكه كارگر

قضية دريفوس هويـت جمعـي جديـدي در ميـان روشـنفكران اروپـايي       
و » حقيقــت«بوجــود آورد. زوال در دفــاع خــود از دريفــوس بــه دو مفهــوم 

كند كه به عنوان نقطة شروعي براي جنبش روشنفكري  اشاره مي» عدالت«
آيـد. زوال در مقالـة    و اجتمـاعي آن بـه حسـاب مـي    غرب و جايگاه اخالقي 

در روزنامـه   1898ژانويـه   13كـه در روز  » كنم من متهم مي«معروف خود 
اگر حقيقـت را زيـر زمـين پنهـان     «نويسد:  به چاپ رسيد مي Auroreاُرور 

شـود كـه همـه     شود و با چنان نيروي انفجاري آشكار مي كنيد، انباشته مي
زوال در اينجـا از انفجـار حقيقـت و عـدالت     ». كنـد  يچيز را با خود نابود مـ 

ايستد. مبارزة روشنفكري افرادي چون  گويد كه در برابر قدرت مي سخن مي
اي از  اي اسـطوره  جـويي و عـدالت اجتمـاعي چهـره     اميل زوال براي حقيقت

روشنفكر ساخت كه بـه عنـوان فـردي بـود كـه هميشـه در جهـت منـافع         
گويد. بـا حركـت اميـل زوال و     قدرت سخن مي بيگناهان و مظلومان و عليه

، گفتمان روشنفكري از چارچوب ادبي و آموزشي و »مانيفست روشنفكران«
» گفتمان حقيقت«علمي فاصله گرفت و در قالب انديشه انتقادي تبديل به 
گفـت و در جهـت    شد. از اين پس حقيقتي كه روشـنفكر از آن سـخن مـي   

كرد، حقيقتي جهانشمول بـود.   پيشه مي اي اجتماعي و سياسي آن را مبارزه
بدين عبارت، استقالل و اقتدار معنوي روشنفكران در رويارويي حقيقـت بـا   
قدرت شكل گرفت. از ايـن رو، مسـؤوليت روشـنفكران بـه صـورت بخـش       
تفكيك ناپذيري از ايدة جهانشموليت درآمد. از ايـن دوره بـه بعـد، اقتـدار     

الق و حقيقت در برابر قـدرت بـوده   ويژة روشنفكري سخن گفتن دربارة اخ
مـن  «است. ولي تصوير قهرمانانه و اخالقي روشنفكرـ شهروند كه بـا مقالـة   

زوال در قضية دريفوس به مدافع حقيقـت و عـدالت تبـديل    » كنم متهم مي
رنگ شد  شده بود، به تدريج با اعتالي ايدئولوژيهاي توتاليتر قرن بيستم كم

ــوعي  ــا  » روشــنفكري ضــد روشــنفكر«و ن ــو) ي ــول آدورن ــه ق ــت «(ب خيان
(بــه گفتــة ژولــين بنــدا) شــكل گرفــت. بنــدا در ازاي كلمــة » روشــنفكري
intellectual  از مفهوم“Clerc”      به معناي فـردي كـه در جسـت و جـوي)

هدفي عملي نيست و به دنبال كسب علم و آفرينش هنري است) اسـتفاده  
ايد در جست و جـوي  كند. از اين جهت، بندا معتقد است كه روشنفكر ب مي

عقل و حقيقت باشد و از ارزشهايي چون  ايمان و عشق و شجاعت و اهداف 
ايدئولوژيك پرهيز كند. به گفتة بندا تنها بـدين گونـه روشـنفكران قادرنـد     
وجدان بشريت باشند و با قرار گـرفتن فـراي ارزشـهاي جهـاني اختنـاق و      

نفكر را حامـل ارزشـهايي   اقتدار را نقد كنند. بدين عبارت، ژولين بندا روشـ 
داند و قابليت نقد قدرت را  جهانشمول، فراملي، فراتاريخي و فرافرهنگي مي

كند. نقد بندا از روشنفكران ايـدئولوژيك   در ارتباط با اين ارزشها تعيين مي

زمان خود بي شباهت به نقد افالطن از سوفسطاييان نبود و به گفته مقولـة  
سـقراطي ـ   » روشنفكر ـ شهروند «رابر مقولة را در ب» روشنفكر متافيزيكي«

داد. بندا بر اين اعتقـاد بـود كـه روشـنفكران بـا حضـور در        زواليي قرار مي
گسترة همگاني به رسالت خود، كه دفاع از ارزشهاي متـافيزيكي و معنـوي   

كنند. ناگفته نماند ارزشهاي متافيزيكي كه بندا در كتـاب   است، خيانت مي
داد،  هاي سياسي زمان خود قـرار مـي   برابر واقعيتدر  خيانت روشنفكران

پاسخي مستقيم و صريح بـه مسـائل سياسـي ـ اقتصـادي سـالهاي پايـاني        
در اروپا و افول ارزشهاي سنتي بورژوازي بود. دقيقاً اين تنش ميـان   1920

الملــل و ارزشــهاي فلســفي و  هــاي سياســي ميــان دو جنــگ بــين واقعيــت
روشـنفكري چـپ در اروپـا شـد. در ايـن       متافيزيكي بود كه موجب تقويت

و رد نظريـة  » روشـنفكر اورگانيـك  «راستا، آنتونيو گرامشي با ابداع مفهـوم  
زواليي روشنفكر خودمختار، بحث جديدي را دربـارة رابطـة روشـنفكران و    

(يعني معلمـان،  » روشنفكران سنتي«قدرت آغاز كرد. از نظر گرامشي ميان 
الران) كه به اسـتحكام فرهنـگ هژمونيـك    كشيشان و كارمندان يا ديوانسا

كـه بخشـي از جامعـة مـدني     » اورگانيـك  روشـنفكران «كردند و  كمك مي
بودند، تفاوت اساسي وجود داشت. از ديدگاه گرامشي روشنفكران اورگانيك 

توانند در مبارزه ايدئولوژيك  قابليت ايفاي نقش ضد هژمونيك را دارند و مي
تـوان نتيجـه گرفـت     ته باشند. بنابراين ميبراي تغيير اجتماعي شركت داش

كه گرامشي برخالف بندا معتقد بـه شـركت فعـال روشـنفكران در زنـدگي      
عملي و حيطة عمومي بود. او اين شركت فعال را همراه با آگـاهي انتقـادي   

  ديد.  روشنفكران مي
بينيم، روشنفكر اورگانيك گرامشي همزمان مبـارز عليـه    همانطور كه مي

است. او روشـنفكري اسـت   » انقالبي«يك و ايجادكنندة قدرت قدرت هژمون
  ند.ك كه داراي جايگاه خاص اجتماعي است و با گفتمان قالب قدرت مبارزه مي

روشـنفكر  «ميشل فوكو نيم قرن بعـد از گرامشـي بـا اشـاره بـه مفهـوم       
را دوباره زنده كرد. فوكو معتقد است كه » روشنفكر اورگانيك«ايدة » خاص

اي آزاد و  ه معناي اخص كلمـه فـردي اسـت كـه خـود را سـوژه      روشنفكر ب
كند، زيرا مـدافع حقيقتـي كلـي در برابـر قـدرت       وجدان جهاني معرفي مي

است. ولي اكنون چيزي به نام حقيقت كلي وجود ندارد و روشنفكر بيشـتر  
كند. به عبارت ديگـر، روشـنفكر خـاص در     در نقش يك متخصص عمل مي

پـردازد.   وضوع حقيقت و ارتباط آن با قدرت ميچارچوب دانش خاصي به م
از ديدگاه متفكري چون فوكو، روشنفكر پسامدرن برخالف روشنفكر زواليي 
ـ سارتري ديگر داراي گفتمان كلي و جهاني نيست كه به نام بيگناهـان يـا   
ستمديدگان جهان سخن بگويد، بلكه هدف او آزادسازي حقيقت از هژموني 

  باشد. هاي كالن مي ايتعلوم پوزتيويستي و رو
در فرانسه سرآغاز روشـنفكري   68اند كه وقايع مه  بسياري بر اين عقيده

پسامدرن و پايان روشنفكري به سبك زواليي ـ سارتري بود. ميشـل فوكـو    
ها براي كسب  روشنفكر به اين نتيجه رسيد كه توده 68معتقد بود كه با مه 

م به تأكيد است كه ژان پل سـارتر  آگاهي و دانش احتياجي به او ندارند. الز
بعد از ولتر در قرن هجدهم و زوال در پايان قرن نوزدهم مـيالدي، واپسـين   
نمايندگان روشنفكر جهاني و جهانشمول بودند كه خود را موظف بـه دفـاع   

وجداني «دانستند. از نظر سارتر، روشنفكر  از حقوق مردم در برابر قدرت مي
». كند كه به او مربـوط نيسـت   ي دخالت ميدر مسائل«است كه » شوربخت

كوشـد تـا    به همين دليل روشنفكر با كسب آگـاهي از موقعيـت خـود مـي    
آگاهي كلي براي همگان به دست آورد. برخي از منتقـدان ژان پـل سـارتر    

افتـد و قـدرت    سـازي از مقـام روشـنفكر مـي     معتقدند كه او در دام اسطوره
روشـنفكر قائـل اسـت. دو منتقـد اصـلي      اي بـراي   العاده و ويژه عقالني فوق

نگرش سارتري از روشنفكر، ريمون آرون و آلبر كامو هستند كه هر يك بـه  
نوبة خود رابطة روشنفكر و قدرت را در قالب انديشة فلسفي خاصي بررسي 

كنند. كامو در بحث با سارتر و طرفداران او از روشنفكر به منزلة عـاملي   مي
گويد و بر  ال عدالت در گسترة همگاني سخن مياخالقي و نيرويي براي اعم

اين اعتقاد است كه روشنفكر با شنا كردن خالف جريان آب بايد با روحيـة  
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فاناتيسم مبارزه كند. كامو بر اين نظر است كه هـدف روشـنفكري دفـاع از    
خشونتي عليه خشونت ديگر نيست بلكه داشتن حضوري اخالقـي فراسـوي   

فرا ـ روايتي كامو و دفاع او از مفهوم عدالت   هاي سياسي است. موضع مطلق
اي جهانشمول موجـب شـد كـه سـارتر و طرفـدارانش او را       به منزلة پديده

ليســتي و ضــد تــاريخي كننــد. پاســخ آ اي ايــده  مــتهم بــه داشــتن روحيــه
موضوع اصلي دفـاع از انسـان   «روشنفكري كامو به اين اتهامات اين بود كه 

منظور كامو ». هايي است كه در اوست و قابليت نيست بلكه دفاع از امكانات
اين بود كه انسانها به طور كلي و به ويژه روشنفكران كه در موضع اخالق و 

عدالتي و رنج و درد ديگران  گيرند قابليت شناسايي بي نه ايدئولوژي قرار مي
تواننـد بـه آنهـا پاسـخ دهنـد. مواضـع روشـنفكري كـامو در          را دارند و مي

تاريخي گوناگون چون دورة آزادي از نازيسم و جنـگ الجزايـر    هاي موقعيت
به خوبي نشان داد كه او در هر شرايطي با خشونتي كه قـدرتهاي مختلـف   

كردند در مخالفت است. كامو با طرد روش شيطاني كردن ديگري  ايجاد مي
هـاي   تر از آن است كـه بـا داوري   رسد كه واقعيت پيچيده به اين نتيجه مي

روي آن بگذريم. بنابراين از نگاه كامو روشنفكري به معناي دفاع از سريع از 
باشد. يكـي   هاي آن نيز مي انديشه ولي همزمان بازشناسي محدوديت  آزادي

 1955ريمون آرون بود كـه در سـال   » روشنفكر سارتري«ديگر از منتقدان 
 (L’Opium des Intellectuels) افيون روشنفكرانبا چاپ كتاب معـروف  

رش ايدئولوژيك و افراطي روشنفكري چپ و انقالبي را دربارة شوروي بـه  نگ
ديـن  «باد نقد گرفت. آرون روشنفكران چپ را متهم به اعتياد بـه اسـتبداد   

كند و معتقد است كه آنان در ضمن اينكه قـدرت سياسـي در    مي» سكوالر
كنند چشـم خـود را بـروي بـدترين      جوامع ليبرال و دموكراتيك را نقد مي

بندند. آرون با بـه نقـد كشـيدن سـه اسـطورة       نايات رژيم كمونيستي ميج
گيرد كه نقش روشنفكر اميـد بسـتن بـه     چپ، انقالب و پرولتاريا نتيجه مي

گرايي سياسي همـراه   ايدة رستگاري جهاني نيست، بلكه مستلزم نوعي واقع
يس استبداد بارها به نام آزادي تأسـ «با فراست اخالقي است. به گفتة آرون 

يافته و تجربه به ما ثابت كرده است كـه احـزاب را از روي اعمالشـان و نـه     
  ».مناجاتشان بايد قضاوت كرد

به طور مسلم، نقد آرون از روشنفكري چپ اين جملة مشـهور فيلسـوف   
آنهـايي  «گويد:  آورد كه مي را به خاطر مي (Santayana)آمريكايي سانتايانا 

بـه عبـارت   ». محكوم بـه تكـرار آن هسـتند   آورند،  كه گذشته را به ياد نمي
ديگر، اگر در گذشته و در حال قدرتي تحت عنـوان قـدرت روشـنفكري در    

عدالتي و استبداد قدرتهاي سياسـي وجـود داشـته و دارد تنهـا بـه       برابر بي
دليل مسؤوليت اخالقي روشنفكران در حيطة عمومي و مبـارزة آنـان عليـه    

رسش اصلي اينجاست: آيا روشـنفكري و  سوء استفاده از قدرت بوده است. پ
ايستادگي در برابر قدرت بدون داشتن حس مسؤوليت اخالقي امكان پـذير  
است؟ در حقيقت پاسخ به اين سؤال در رابطه ميان روشنفكران و سياسـت  

توان گفت كه تعلـق خـاطر روشـنفكران بـه      شود. به عبارتي مي خالصه مي
سـؤوليتي اخالقـي باشـد و نـه     سياست بايد قبل از هـر چيـز بـر مبنـاي م    

جذابيتي ايدئولوژيك. بنابراين همانطور كه تاريخ روشنفكري اروپا هم به ما 
دهد روشنفكران فقط با نگرشي مسؤوالنه به مقولة قـدرت قادرنـد    نشان مي

فراسوي آن گام نهند. ايـن نگـاه مسـؤوالنه بـه سياسـت و قـدرت تنهـا بـا         
و مبارزه براي آن امكان پذير است.  اندازي مسؤوالنه به مسأله حقيقت چشم

هميشه بايد با نگاه ظن به روشنفكري نگريست كـه  «به قول واتسالو هاول 
بــدين عبــارت، روشــنفكري كــه ». در ســمت پيروزمنــدان ايســتاده اســت

كوشد روشنفكر بـاقي بمانـد و بـه آگـاهي و مسـؤوليت خـود در قبـال         مي
ا قدرت، چه استبدادي و چـه  اي جز مبارزه ب واقعيت جهان ادامه دهد چاره

انديشـد ولـي    دموكراتيك، ندارد، زيرا روشنفكر كسي است كه به قدرت مي
  انديشد.    براي قدرت نمي

* اشاره در اينجا به سفر افالطون به سيراكوز و دادن نصايح به مستبدي به 
  نام ديونيزوس است.

*  

  

  
  نويسنده

                                    بايد وجدان بشريت باشد 

  رومن روالن                                                                              
  

  ثقفي عليرضا
  

اي مربوط به دوران پس از رنسانس وعصر  روشنفكر و روشنفكري، واژه
اج يافت. تعاريف زيادي از روشنگري است وبيشتر در اواخر قرن نوزدهم رو

اين واژه شده است اما از ميان تمام آنها، دو تعريف كه در اوايل قرن بيستم 
تر است. تعاريف ديگر هر كدام به نوعي در  صورت گرفته از همه مشخص

گنجد. تعريف اول آن است كه روشنفكر  درون يكي از اين دو تعريف مي
هاي زندگي  ري به زرق و برقانساني آهنين و پوالدين است كه هيچ تظ

ندارد . ازاين نظر روشنفكر كسي است كه بدون انحراف در برابر ظلم وستم 
كند و از هيج سختي وآزاري هراس ندارد.  وناروايي درجامعه ايستادگي مي

كند واز حقوق آنان در برابر  او ظلم وستم حكام به مردم را مشاهده مي
ايستد و  ها در برابر تمام ناماليمات ميكند  وحتا يكه وتن حاكمان دفاع مي

هايي كه براي اين چنين روشنفكراني  اساسا معبود اين جهاني ندارد. مثال
توان ارائه كرد، عبارتند از: سقراط مسيح اسپينوزا ولتر و ... ازاين نظر  مي

روشنفكران ناجيان بشر هستند. تقريبا هيچ خطايي در زندگي ندارند و 
  پذيرند. اي از مواضع اعالم شده را نمي ب نشينيهيچ لغرش و يا عق

اين نوع تعريف كم وبيش در بسياري از نوشته هاي اوايل قرن بيستم 
ها روشنفكران قهرماناني هستندكه از هيچ  مشاهده مي شود. در اين نوشته

اي هراس ندارند ودر مقابل ناماليمات مي ايستند وحتا اگر از جانب  سختي
مهري قرار گيرند، از عقايد خود دست نمي كشند و خود  مردم نيز مورد بي

كنند. نظير اين روشنفكران و ناجيان جامعه را  را فداي عقيده وحقيقت مي
در شرق مشاهده مي كنيم. از آن جمله مي توان به مزدك بابك خرمدين 
منصور حالج اشاره كرد آنان جنبش هايي نظير مزدكيان، اسماعيليان ، 

روفيه ونقوطيان نيز به راه انداختند. هر يك از اين خرمدينان جنبش ح
ها در آن مقاطع زماني رشد كردند كه ظلم وستم به مردم افزايش  جنبش

اند. درهر يك از اين  يافته و حكام ظلم وجور حقوق مردم را پايمال كرده
موارد اين روشنفكران يا فرهيختگان مردمي سعي در برقراري عدالت 

وراتي كه امروزه در اذهان بسياري وجود دارد، اند. اغلب تص كرده
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كنند. مردم عادي و حتا بسياري كه  روشنفكران را به همين صورت نگاه مي
لغزشي را  دانند در قضاوت خود، روشنفكران ناب و بي خود را روشنفكر مي

كنند. حتا براي روشنفكر حق تغيير عقيده و يا اصالح آن را نيز به  طلب مي
رند. هنوز بسيار از ما وبسياري از مردم، اگر روشنفكر ديروزي سختي باور دا

كنند كه از عقايد خود  را صاحب مال و مكنتي مي بينند او را سرزنش مي
دست برداشته و تسليم زر و زيورهاي دنيايي گشته است. اين نوع نگرش 

عيب و ايراد دانستن  خواهي وبي طلبي ومنزه به روشنفكر ريشه در قداست
  كر دارد. روشنف

تعريف ديگري از روشنفكر وجود دارد و با گسترش خيل عظيم 
رسد، تعريف گرامشي  تر به نظر مي روشنفكران در نيمه دوم قرن، واقعي

ي مردم  ي مردم روشنفكر هستند.، اما همه همه"است. مطابق اين تعريف:
سته توان به دو د ازاين نظر روشنفكران را مي "عملكرد روشنفكر را ندارند.

اي روشنفكران سنتي مانند معلمان و متخصصان  تقسيم كرد. دسته
ي ديگر روشنفكران سازمان يافته كه مستقيما  كارمندان وروحانيان و دسته

در خدمت نهادها و طبقات خاصي هستند. امروزه با گسترش بيش از پيش 
ا،مطبوعات، راديو و ه هاي دانش و به وجود آمدن خيل عظيم رسانه حوزه

هاي وسيعي از جامعه  هاي اختصاصي علمي و صنعتي، بخش ويزيون رشتهتل
پردازان متخصصان  اند: نويسندگان، نظريه روشنفكران قرار گرفته ي در زمره

شناسان و معلمان. با گسترش بيش از حد  شناسان، روان حرفه اي جامعه
هاي نظري و  با گسترش بيش از پيش دانش فني به تدريج كارهاي  بخش

ري بيش از كارهاي دستي نقش آفرين شده است. كارگران ديروزي كه فك
با نيروي كار خود چرخ صنعت را مي گرداندند و اكثريت جامعه را تشكيل 

دادند، بيشتر با كار با ابزارهاي دقيق و با تسلط به دانش فني توليد را  مي
رج اي معدود خا گردانند. در نتيجه روشنفكران از آن حالت خاص عده مي
هاي اجتماعي عملكرد روشنفكران يعني آنان كه  اند و در تمام حوزه شده

شود.  پردازند و كمتر به كار يدي مشغولند، ديده مي بيشتر به كار فكري مي
هاي  هاي متكي به آراي مردم، رونق احزاب و اتحاديه گسترش حكومت

ر را ي زمينه ها قشر روشنفك صنفي وسازمان هاي مردمي و شورايي درهمه
به وسيع ترين قشر جامعه تبديل كرده است. امروزه به خصوص در جوامع 
صنعتي شايد كمتر كسي را بتوان يافت كه تحليل مختصري از اوضاع 
اجتماعي و اقتصادي براي خودش نداشته باشد. اكثر مردمي كه 

كنند، در سرنوشت سياسي و  دركشورهاي صنعتي ونيمه صنعتي زندگي مي
كنند و با  اي مشاركت دارند و مسايل را تحليل مي ه گونهاجتماعي خود ب

توان  كنند. در نتيجه مي بينش خاص خود در مسايل اجتماعي شركت مي
گفت كه اكثريت اين مردم به نوعي ازمسائل موجود اجتماعي تحليل دارند 
و از اين نظر روشنفكر هستند. اما اگر مسايل را به طور نسبي در نظر 

مردم امكان بيان نظرات خود را در سطح وسيع ندارند. در ي  آوريم، همه
نتيجه آن عده كه امكان بيان نظرات مردم را از هر گروه و دسته در سطح 

آيند  اي نمايندگان روشنفكر مردم به حساب مي تري دارند، به گونه وسيع
هاي اقشار مختلف مردم  در حقيقت اگر جوهر روشنفكري را بيان خواسته

سيع بدانيم، روشنفكر كسي است كه به او اين امكان داده در سطحي و
شده است تا مسايل مردم را در سطح وسيع تري بيان كند. با اين تعريف 

ي  نشين و گوشه عاج اي خاص جدا از مردم و يا برج امروزه روشنفكران عده
گزين نيستند. بلكه روشنفكران جزيي از مردند كه امكان بيان مسايل  عزلت

عيب و  تري دارند. در نتيجه چنين افرادي منزه و بي ا در سطح وسيعمردم ر
بدون انتقاد نيستند . زيرا آنان از مردم با مردم در كنار مردمند و كم وبيش 
همان اشكاالت، ايرادات ناهنجاري هايي را دارند كه در درون مردم ديده 

شنفكران و توان ديوار جدايي ميان رو مي شود. به زبان ديگر به سختي مي
  مردم كشيد. 

اين مسئله بدان دليل است كه زندگي اجتماعي با نوعي تفكر وداشتن 
سهم در زندگي اجتماعي در هم تنيده است وجدائي ميان كار فكري وكار 

  عملي هر روز كمتر ميشود 
ي كامال متمايز به چشم  امروزه در ميان اين روشنفكران دو دسته

هاي خود سعي در تحكيم وضع  ها ونوشته هاي كه با گفت خورند. دسته مي
اي كه به نوعي به وضع  ها ، دارند و دسته موجود و تداوم تسلط حكومت

  موجود و حاكميت موجود جوامع معترضند. 

ي اول اغلب در كنار حكومت و در درون سازمان هاي رسمي و يا  دسته
فته تا نهادهاي مختلف حكومتي جاي گرفته از ادارات آموزش و پرورش گر

ها و مراكز تبليغاتي دولتي حضور دارند و با عملكرد خود سعي در سر  رسانه
  به راه كردن مردم و متابعت آنان از قدرت و حكومت دارند. 

ها متوجه  اين دسته از روشنفكردر آن هنگام رشد يافتند كه حكومت
اره شدند براي سر به راه نگه داشتن مردم، براي تداوم حاكميتشان وبراي اد

ي حكومتشان بايد فرهنگ احتماعي ودرنتيجه بخش تحصيل كرده و 
روشنفكر را در اختيار خود بگيرند. آنان براي تداوم حكومتشان و براي 
حفظ امتيازات وحقوق ويژه خودشان مجبور شدند بخشي از روشنفكران را 
در نهادها و موسسات وابسته به حكومت به كار گيرند. اين دسته از 

ان ، تمام تالش خود را در جهت وادار كردن مردم به اطاعت از روشنفكر
احكام و قوانين موجود به كار مي برند. آن ها در حقيقت دستگاه 
ايدئولوژيك دولتي را توليد وباز توليد ميكتتد وبراي تداوم وضع موجود 

  كنند نيروي كار ساده وماهر در رده هاي مختلف تربيت مي
هاي گوناگون از مدارس گرفته تا محالت و  ي دوم نيز در طيف دسته

ي  ها گرفته تا همه ها و دانشگاه هاي آزاد و تريبون ادارات و روزنامه
هاي تجمع مردم حضور دارند و سعي در ابراز حقوق مردم و به دست  ارگان

ي مردم دارند و حقوق مردم را به مسوالن  رفته آوردن حقوق از دست
كنند. آنان خواهان آزادي و  شان آشنا مي وقگوشزد كرده و مردم را با حق

عدالتند و شعار اصلي آنان در آزادي و عدالت خالصه مي شود. اين 
هايي مي شوند  روشنفكران منزه نيستند، قداست ندارند و گاه دچار لغزش

شود و مردم نيز در  اما هموراه از ميان مردم جايگزيني براي آنان يافت مي
ي خواست آنان آزادند و  سخنگو و بيان كنندهانتخاب آنان به عنوان 

هاي مردم را بهتر بيان  روشنفكران به هر ميزاني كه موفق شوند خواسته
رفته شان بهتر رهنمون شوند  كنند و آنان را در دستيابي به حقوق از دست

  كنند. حمايت بيشتر مردم را كسب مي
رسيم كرد. توان دنياي خصوصي ت براي چنين روشنفكراني به سختي مي

اي كه وارد زندگي اجتماعي مي شوند، قلم به دست ميگرند  آنان از لحظه
كنند  در يك سخنراني شركت مي كنند و يا يك موضع اجتماعي كسب مي

وارد زندگي عمومي شده و خواست ها و حقوق از دست رفته ي مردم را 
هاي  يبيان مي كنند، عدالت خواه و آزادي طلبند. آنان راهي به جز ازاد

مشروع مردم ندارند. زيرا براي بيان خواست مردم و ابراز حقوق از دست 
ي آنان اولين گام آزادي خواهي است. روشنفكر مردمي ويا روشنفكر  رفته

مخالف امروزه جايگزين همان نخبگان وفرهيختگان قديمند كه اساس كار 
مي مزدكيان عدالتي بود. اگر جنبش هاي مرد آنان مبارزه با ظلم و ستم وبي

خرمدينان اسماعيليان و ... براي عدالت خواهي و رفع ظلم و ستم از جامعه 
بود، امروزه روشنفكران مخالف براي احقاق حقوق از دست رفته ي مردم 

تري مجهزند.  تر و پيشرفته هاي پيچيده ،براي كسب آزادي و عدالت به روش
يا شركت در انتخابات  توان از طريق يك اعتصاب و يا تظاهرات و امروزه مي

ي مردم شد. براي روشنفكر مخالف و  خواستار عدالت و حقوق از دست رفته
ترين مساله آن است كه بتواند در هر مقطعي روش هاي  مهم "نپذيرفتار"

جديدي را كه براي پايمال كردن حقوق مردم به كار گرفته مي شود افشا 
تواند  خاص روشنفكر كه ميكند و آن را به مردم بشناساند.. در هر مقطع 

در قالب يك نويسنده هنرمند سخنران يا يك معلم و... باشد اين توانايي را 
  دارد كه خواسته ها وحقوق از دست رفته مردم را بازگوئي كند

توان  اند مي از ميان كساني كه در ايران در باره روشنفكران مطلب نوشته
هاي روشنفكر چنين مي  مشخصهي  به جالل آل احمد اشاره كرد .او در باره

تر مي شويم به همان  هاي تاريخي و معاصر نزديك هر چند به دوره"گويد
شود، پيامبران نيز جاي خود را به  ي عالم غيب كمتر مي اندازه كه جذبه

دهند واز همين جاست كه گفته  انديشمندان و متفكرين و روشنفكران مي
ه روشنفكران در دوران اتمام شود معلمي شغل پيامبران است. زيرا ك مي

  شوند. وحي وعصمت راهنماي مردم مي
اوكه خود روشنفكري معترض بود. نظرش آن بود كه روشنفكر كسي 
است كه در عين آن كه از اصحاب وحي الهام و اشراق و سير مسايل 

ي آب ونان وفرزند  ماوراالطبيعه نيست، اما سالم و استوار به دور از دغدغه
دنبال ايده و عقيده ي خود مي رود در اين مسير از هيچ  ومسكن و.. به

گرا  چيز رويگرادان نيست و در مقابل قدرت و حكومت هر گونه سنت واپس
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روشنفكر كسي  "كند. او مي گويد: مي ايستد واز هيچ چيز انديشه نمي
است كه در هر آني به گردش امر مسلط خالي از انديشه معترض است. 

، نفي كننده است. طالب راه بهتر و وضع بهتر است. چون وچرا كننده است
كننده است و نپذيرفتار است به هيچ كس در هيچ جا سر نسپارده  سوال

است. جز به نوعي عالم غيب به معني عامش، يعني به چيزي برتر از 
كند و به اين دليل است كه  واقعيت موجود و ملموس كه او را راضي نمي

(درخدمت و "ي راه پيامبران دانست.  كننده بالتوان روشنفكران را دن مي
  ) 143خيانت روشنفكران، حلد اول ص 

طلبي قديمي را نفي ميكتد  گر چه آل احمد  درمورد روشنفكران قداست
اما به نوعي روشنفكر استوار وپيگير اعتقاد دارد  امري كه نميتوان به 

ر هرهري سادگي از كنار آن گذشت زيرا بسياري از مردم نيز روشنفك
  مزهب وباري به هرجهت را قبول ندارند

در ميانه قرن بيستم شاهد گرايش وسيع روشنفكران به خصوص درميانه 
ي دو جنگ جهاني به مسايل سياسي هستيم. در اين دوره به خاطر مسايل 
جنگ و ظهور فاشيسم قلع و قمع روشنفكران از طرفي و ايجاد حكومت 

اها از طرف ديگر، روشنفكران را هاي روشنفكري همانند حكومت شور
درمقياس وسيع به عالم سياست كشاند . درابتداي امر با هجوم فاشيسم به 
روشنفكران شاهد آن هستيم كه اكثريت آنان در سراسر جهان خود را به 

 ي دانند. اين قبله نوعي وابسته و طرفدار حكومت روشنفكران در شوروي مي
ي پس از پايان جنگ و فروكش كردن آمال و اين الگوي حكومت روشنفكر

مسايل جنگ و شكست فاشيسم به تدريج همراه با كمرنگ شدن 
ها تبديل شد.  گرداني و مقابله با اين حكومت هاي اوليه به نوعي روي آل ايده

اگر بپذيريم كه روشفكران همواره از اعضاي موثر انقالبات اجتماعي از 
ها  ها هستند، كنش و واكنش ن انقالبهاي اي فرزندان ، پدران وماردان و نوه

هاي اجتماعي نيز تاثير  هاي انقالب گرد ها و عقب و افت و خيزها، پيشرفت
  فراواني درافكار و عقايد روشنفكران داشته است .

جهاني شدن نظام اقتصادي وگسترش خيل عظيم روشنفكران در دوره 
پس از سر  حاكميت سرمايه داري اثبات كننده اين مطلب است كه نظام
هاي گذشته  مايه داري بايستي نظامي آگاهانه باشد كه بر خالف تمام نظام

گيرد وسپس به عمل در مي آيد. اين شرايط اهميت  ابتدا در ذهن شكل مي
  دهد.  روشنفكران را بيش از هر زمان ديگري مورد تاكيد قرار مي

ي نيز هيچ انقالبي بدون روشنفكران پيروزنشده است و هيچ ضد انقالب
بدون حمايت بخشي از روشنفكران به نتيجه نرسيده است وبه خصوص 

ي رنسانس نقش روشنفكران همواره در هر تحول اجتماعي رو  پس از دوره
كننده در پيروزي و  به افزايش بوده است. وبه همان ميزان كه نقشي تعيين

مورد  اند و به همان ميزان نيز ها و تحوالت اجتماعي داشته واگرد انقالب
  اند.  احترامي ، تجليل و سركوب قرار گرفته عزت و ذلت، احترام وبي

اند و هنگام ادبار به حضيض ذلت  هنگام پيروزي به نوعي به عزت رسيده
ها زندان ها وانواع بد رفتاريها قرارگرفته اند .  ها ،شكنجه ودر معرض سركوب

به خصوص در ميانه اما در نتيجه ي اين رويكردها و واگردها و افت وخيزها 
ي قرن حاضر، شاهد نوعي بي اعتمادي و وازدگي مردم از روشنفكران به 
خصوص پس از جنگ جهاني دوم بوده ايم. روشنفكراني كه بعد از جنگ 
دوم به عنوان قهرمانان مبارزه با فاشيسم مورد احترام مردم قرار گرفتند 

ي فاضله  دن به مدينهپس از آن نتوانستند آمال و آرزوهاي مردم را در رسي
مهري قرار گرفتند.بعضي براي  برآورده كنند. در سراسر جهان مورد بي

كردند بر آن  اي دفاع مي استغفار با همان شدتي كه تا ديروز از عقيده
ها و  تاختند و بعضي روي به زندگي آورده و درخدمت حكومت

ند و يا در ها در آمد هاي موجود قرار گرفتند. يا به خدمت دولت حاكميت
ها و موسسات خصوصي كه در غارت و چپاول مردم دست  خدمت بنگاه

داشتند ، قرار گرفتند و شروع به مطيع كردن مردم در برابر وضع موجود 
مرد گوشه  آهن اي هم نيز كه تعدادشان كم نبود همانند كوه نمودند.عده

كران تك عزلت گزيدند ولي دست از عقايد خود بر نداشتند وياد آور روشنف
  ستاره اما در شكلي نوين بودند.

ما در دهه ي هفتاد يك بار ديگر شاهد بوديم كه بخشي از روشنفكران 
ستارگان بلكه به عنوان   سر از اطاعت پيچيده و اين بار نه به صورت تك

ها و  تزلزل به جنگ حكومت اي از روشنفكران و قهرمانان ناب و بي مجموعه
  هاي چريكي و  ي اين مبارزات در وجود سازمان نهها برخاستند. نمو حاكميت

  
  

  
  

قهرماناني مانند چه گورا، ماريگال و ديگران متبلور شد. آنان بار ديگر تالش 
اعتمادي  كردند كه عزت و حرمت روشنفكران را به آنان بازگردانند و بي

ها به پيروزي  مردم از روشنفكران را بزدايند. در كشورهايي كه اين جنبش
يدند روشنفكران آنان به قهرماناني تبديل شدند، همانند رابرت موگابه، رس

ها  نلسون ماندال، فيدل كاسترو، دانيل ارتگا و غيره. در آنجا كه اين جنبش
مهري قرار گرفتند و اشكاالت  با شكست مواجه شدند ، روشنفكران مورد بي

ها  سركوب حكومترا به گردن آنان انداختند.آنا در اين برهه نه تنها مورد 
هاي اعدام سپرده شدند بلكه  وانواع واقسام شكنجه ها قرار گرفته وبه جوخه

مورد بي مهري توده ها نيز قرار گرفتند . قلت اين گونه روشنفكران دربرابر 
ها و   خيل عظمي روشنفكران اواخر قرن بيستم كه در خدمت حكومت

نگ كرد. گر چه هر يك از ها قرار گرفته بودند، حركت آنان را كمر حاكميت
بريم كه  اين مسايل جاي بحث مفصلي دارد، اما با ذكر اين مختصر پي مي

ها وعصرها داستان واحدي ندارد، ولي مي  ي زمان روشنفكر گر چه در همه
ها  هاي ناگوار و با تمام شكست توان در انتهاي قرن بيستم باتمام سرگذشت

لف خطوط كلي روشنفكران را به هاي مخت ها اعتقادات و ايده و پيروزي
هاي روشنفكري  خصوص در دوران معاصر ترسيم كرد و به اين ترتيب مولفه

  را تا حدودي برشمرد. 
توان گفت كه روشنفكر با همان تعبير اخير يعني آنان كه بيشتر  امروز مي

كار فكري مي كنند و درتوليد و گسترش فرهنگ وانديشه وعلم دست 
روشنفكراني كه  -1كامال متايز تقسيم شده اند.  دارند به دو دسته ي

درخدمت وضع موجودند و در مجموع درجهت تحكيم حكومت ها چه 
كنند. اين گونه روشنفكران  حكومت هاي قانوني شرعي و عرفي حركت مي

همواره سعي درحفظ وضع موجود داشته و مردم را ترغيب به اطاعت از 
ان اغلب كارمندان و كارگزاران ارزش ها و نهادهاي حاكم مي كنند. آن

حكومتي هستند كه با داشتن شغلي و آب و ناني وظيفه ي معين و 
ي آنان توجيه و تفسير يك  مشخصي را بر عهده مي گيرند. گاه وظيفه

حركت حكومتي و گاه وظايفشان ترغيب مردم از طريق مختلف به يك 
و چه از حركت مشخص ومعين است و در مجموع چه از طريق رسانه ها 

شان بر آن  طريق ساخت فيلم ونمايشنامه ، انتشار كتاب و يا بيانيه تالش
است كه مردم را در مسيري بكشانند كه همواره با حاكميت و حكومت گام 

اي دارند در همان  بردارند. بعضا اين نوع روشنفكران اگر انتقاد و يا گاليه
براي انتقاد پا را چارچوب حفظ نظم موجود بوده و از خطوط تعيين شده 

فراتر نمي گذارند. و چه بسا براي رفع خستگي و باال بردن تحمل مردم، به 
پردازند. اين نوع روشنفكران تمام  هاي دستوري مي انتقادها و شكوه

شان بر آن است كه همواره با در دست داشتن قدرت عظيم رسانه ها  تالش
داشته و ضمن بيان  وامكانات دولتي جامعه را در چارچوب معيني نگاه

بعضي مسايل همواره خط قرمز و مرزهاي ممنوعه را نيز به ديگران يادآور 
ي نان  احمد دغدغه شان و به قول آل شان، به زندگي شوند. آنان به شغل مي

اند وهر گونه حركتي كه موضع آنان را در مخاطره قرار  و فرزندشان وابسته
  هر گونه عقاب است. انگيزد ومستوجب  دهد خشم آنان را برمي

هاي ديگري نيز دارند. آنان از جانب  اين گونه روشنفكران مشخصه
گيرند. هراز چند گاه از طرف رسانه هاي  ها مورد احترام قرار مي حكومت
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حكومتي مورد تمجيد قرار گرفته وبه عنوان نخبه ،متخصص، صاحب نظر 
اسب با ميزان وغيره معرفي مي شوند .پاداش هاي فراوان مي گيرند. متن

خدمتي كه انجام مي دهند، موردتشويق قرار ميگيرند. هر چند ممكن 
استكه بعضا پا را از خط بيرون بگذارند، اما چشم غره رييس و نگاه چپ 
مسول و يا حداكثر توبيخ كافي است كه آنان را به جاي خود بنشاند و سر 

ين روشنفكران به راه و آرام مسير قبلي را در پيش گيرند. بسياري از ا
كند كه چه كسي حاكم است و چه نوع حكومتي بر  برايشان فرقي نمي

راند. آنان ممكن است كه تا ديروز مدافع سرسخت يك  مردم فرمان مي
هاي حكومت آنان نيز تغيير  اند و با تغيير سياست روش حكومتي بوده

ان را ن"دهند. درحقيقت آنان نمونه بارز اين مثال معروفند كه : موضع مي
.آنان به راحتي در حركت هاي اجتماعي رنگ عوض "بايد به نرخ روز خورد

كرده وحود را به رنگ جديد در مي آورند.گاه با تغيير دولت ها با همان 
كنند. آنان در  تر از دولت امروزي تمجيد مي حرارت ديروزي وگاه دو آتشه

د دنيايي ندارند نقطه ي مقابل آن تعبير از روشنفكران قرار دارند كه معبو
   بلكه معبود آنان همواره دنيوي است. البته در ميان اين روشنفكران قشرها

و اليه هاي مختلف و گوناگوني وجود دارد از مشاوران عالي رتبه ي 
حكومت گرفته تا دانشگاهيان ومعلمان حتا كارمندان دون پايه شهرهاي 

   در رفتارشان ندارند. دورافتاده . موقعيت ومقام وشغل آنان تاثير اساسي 
كارمندان دون پايه در آرزوي يافتن شغلي باالتر و مشاور ارشد در آرزوي 
مقام وموقعيت برتر، در حفظ وضع موجود كوشش مي كنند.تا به شغلشان 

  اي وارد نشود ودر تغييرات به وجود آمده جايگاه خود را حفظ كنند  لطمه
در مجموع  دسته ي دوم روشنفكران مخالف يا منتقد -2

هستند. آنان در هر مقام و موقعيت و درهر موضع و  "نپذيرفتار"روشنفكر
مرتبه سعي در احقاق حقوق از دست رفته ي مردم وسعي در بيان حقيقت 
دارند. براي آنان خط قرمزي وجود ندارد. آنان در هر كجا كه شاهد تضييع 

يافيلم  حقوق مردمند، اعتراض مي كنند. چه در نوشته چه درگفته و
ها  ها ناراستي كشي وعكس و ساير زمينه هاي ابراز حقايق. نابساماني ها، حق

را افشا كرده ودغدغه ي شغل و موقعيت و نان و فرزند را ندارند. گر چه در 
ميان اين عده از روشنفكران نيز اليه هاي متفاوتي وجوددارد از نويسنده ، 

ار ومعلم و....... شهري كارگردان، متخصص و هنرمند برجسته تا خبرنگ
دورافتاده يافت مي شود. اما در مجموع درحركت آنان نوعي رفتار هماهنگ 

حاكم است.. رفتاري كه اساسش بر احقاق حق مردم ضعيف و تحت ستم  
قرار دارد. هر چند كه از جانب ارزش هاي حاكم همواره سعي بر آن است 

ي  اما هر حوزهكه هر متخصصي در حوزه ي تخصصي خودش كار كند، 
تخصصي نيز به راحتي مي تواند در مرز ميان ارزش هاي حاكم و محكوم 
جايگاه خود را بيابد. دكتر متخصصي كه با يادآوري سوگند جالينوس نبض 

كند، به راحتي  گيرد وبرايش شخصيت بيمار فرق نمي بيمار را در دست مي
گذراني به مرضي  تواند ميان گرفتن نبض بيماري كه از پرخوري و خوش مي

دچار شده و يا بيماري كه از سوءتغذيه و فشارهاي جسمي و روحي 
درعذاب است، يكي را انتخاب كند.(به مداواي مجروحان يك حركت 
اعتراضي كه به وسيله پليس سركوب شده است بپردازد ويا مريض هاي آب 

، به پردازد دار وبي درد سر را ببيند) معلمي كه به تدريس رياضي مي ونان
آموزان از محفوظات و تشويق و  تواند ميان پر كردن ذهن دانش راحتي مي

گر و منتقد  ترغيب براي آوردن نمره از يك طرف و پرورش ذهن جستجو
همان دانش آموز يكي را انتخاب كند. نويسنده وكارگردان وسخنران نيز 
 مي تواند ميان مسايل گوناگون اجتاعي قسمت هايي را انتخاب كند كه

حقوق از دست رفته ي مردم را برمال كند ودر كنار مردم از خواسته هاي 
كاري هاي حكومت گران را افشا كند . هنگامي كه  آنان دفاع كرده وفريب

مشاركت ميكرد،  1968ژان پل سارتر در اعتراضات خياباني سال هاي 
همواره اين مسائل را در نظر داشت كه به عنوان يك روشنفكر وظيفه او 

فاع از مردمي است كه براي اجقاق حقوق خود به خيابان ها ريخته اند د
.ويا آن زمان كه جايزه نوبل را رد كرد اعتراض به سياستهاي حاكمي بود 

 "نپذيرفتار"كه سرتا سر نظام سد مايه داري را فرا گرفته بود. روشنفكر 
هي همواره به دنبال آن مسايلي در جامعه ميگردد كه سطح فرهنگ و آگا

مردم را در دستيابي به حقوق شان باال برده ، انتظارات آنان را از حكومت 
ها باال برد و درجهت نيل به جامعه اي برتر و باالتر تالش كنند و تالش 
مردم را در جهت دست يابي به حقوق از دست رافته به مسيري منظم و 

ه كار منسجم بكشاند. ودر اين زمينه تمام هنر روشنفمرانه خود را ب
  ميگيرد.

بايد اين مساله را درنظر داشته باشيم كه روشنفكران مخالف همواره مورد 
بي مهري و آزار ارزش هاي حاكم و نگهبانان نظم موجود قرار ميگيرند. از 
آنجا كه آنان ينز قديسان بي عيب ونقص نيستند جه بسا در ميانه راه از 

برند. اما اين مساله در اصل كردار خود پشيمان شده و پرچم تسليم را باال 
تواند تاثير چنداني داشته باشد. چه آن كه  حركت احقاق حق مردم نمي

شود.  همواره از ميان خيل عظيم روشنفكران، جايگزيني براي آنان يافت مي
از آنجا كه گسترش بيش از پيش دانش فرهنگ و انديشه همواره 

دهد،  جامعه تحويل ميهاي وسيعي از نوآموزان و دانشجويان را به  بخش
ي  گيرد و حتا در ميان روشنفكران دسته اين جايگزيني همواره صورت مي

اول نيز بعضا شاهد آنيم كه به دسته ي منقدين و مخالفين ارزش هاي 
هاي اجتماعي به طور كلي قابل  پيوندند. طبيعتا از آنجا كه حركت حاكم مي

روشنفكران نيز وجود كنترل و مهار شدني نيست؛ اين سياليت در بخش 
هاي اجتماعي كه در مقاطعي مورد هجوم  دارد. آن دسته از اقشار و اليه

گيرند، روشنفكران خاص خود را براي دفاع از حقوق  عدالتي قرار مي بي
اي كه در يك تحول  خود پرورش مي دهند و آن دسته از اقشار طرد شده

نفكر ان خاص خود را پيوندند، روش گران مي اجتماعي به حاكمان و حكومت
گو نبايدهيچ گاه  دارند. اما روشنفكر حقيقت به دفاع از حكومت ها وا مي

منافع شخصي و قشري خود را جايگزين حقيقت كند. آن روشنفكراني كه 
شوند به همين دليل چه بسا  چنين كنند به راحتي از مردم جدا مي

م بوده و با روشنفكراني كه تا قبل از يك تحول اجتماعي سخنگوي مرد
اند و پس از آن در مقابل مردم قرار گرفته از آنان جدا مي شوند.  مردم بوده

و هيمن مساله است كه عمدتا باعث بدبيني وادبار مردم از روشنفكران 
  شود.  مي
در همين جاست كه مي توان به اين بحث پرداخت كه آيا به طور كلي  

دفاع كرده و سپس امروز در اي  روشنفكران حق دارند كه ديروز از عقيده
توانند به راحتي از منتقدين  برابر آن ايده قرار گيرند؟ آيا روشنفكران مي

حكومت به مدافعين حكومت بدل شوند؟ شك نيست كه اين مسايل سخت 
زند. روشنفكركسي است كه به او  به اعتبار اجتماعي روشنفكران لطمه مي

ا بيان كند، حقايق را بگويد و اين امكان داده شده است كه خواست مردم ر
در برابر پايمال شدن حقوق مردم از جانب حكومت ها و هر چيز ديگر 
بايستد. زبان مردم باشد .هر چند امروزه با گسترش خيل عظيم 

عيب و نقص نيست، اما از طرف ديگر  روشنفكران صحبت از قديس بي
مرد. از آن لحظه توان الابالي گري و باري به هر جهت بودن را مجاز ش نمي

كه روشنفكر وارد فعاليت اجتماعي مي شود،از آن لحظه كه مقاله، داستان 
گيرد و يا خطابه  يا نمايشي ارائه مي دهد و از لحظه اي كه قلم به دست مي

اي را ايراد مي كند،ديگر به خودش تعلق ندارد. دنياي خصوصي خودش را 
ت. اگر روشنفكر در خانه كنار گذارده است و وارد دنياي عمومي شده اس

بنشيند و همواره براي خودش مطالعه كند و در لذت كشفيات خود 
اي برگزيند يا ايده اي ارائه  ور باشد، به راحتي مي تواندهر روز عقيده غوطه

دهد، اما از آن هنگام كه از دنياي خصوصي خودش خارج شده در حقيقت 
است،ديگر به سادگي  زبان بخشي از مردم شده و موضع اجتماعي گرفته

تغيير عقيده دادن و موضع عوض كردن به منزلت اجتماعي او لطمه 
اعتماد  زند. آن گاه به راحتي از جامعه طرد شده و مردم به او بي مي
  گردند.  مي

آيا هيج موضعي نبايد گرفت واز هيچ چيز نبايد "پس واقعا چه بايد كرد
شويم  ه ترك موضع امروز ميدفاع كرد؟ آيا از ترس اين كه فردا مجبور ب

  نبايد حرفي بزنيم و موضعي اتخاذ كنيم؟ 
هايي كه روزي  ي ديگري بنگريم. چه بسا ارزش اين مساله را از زاويه

شوند. چه بسا مسايلي كه يك روز به نفع  حاكمند و روز ديگر طرد مي
شود. از آنجا كه مسايل  جامعه است و روز ديگر به ضرر جامعه تمام مي

اعي در دنياي همواره متغير امروزي ثابت و بدون تغيير نيست، اجتم
ها و معيارهاي هر دوره نيز در دوره ي ديگر قابل تغييرند . پس  ارزش
خواهد در كنار مردم و سخنگوي مردم  گيري روشنفكر، آن كه مي موضع

  باشد، چگونه است؟ 
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در گويم روشنفكر و صد البته منظورم آن روشنفكري است كه  من مي
ي مال و فرزند نباشد) بايدهمواره و در هر وضعي  قيد آب و نان و دغدغه

منافع مردم را در نظر آورد. اگر روزي مساله اي را به نفع مردم تشخيص 
ي آن را به  دارد، آن را با صراحت و بدون واهمه بيان كند و اگر روزي ادامه

ين شهامت را ضرر مردم يافت، بدون دغدغه و هراس آن را بيان كند وا
داشته باشد كه اشتباه خود را بپذيرد. البته اين موضوع را همواره بايد به 
خاطرداشت كه در طرح هيچ مساله اي نبايد روشنفكر براي خودش و مردم 

پروري كند. نه آن چنان بتي بسازد كه نتواند آن را  سازي و قديس   بت
ساحت قديسش بشكند و نه آن چنان قديسي پرورش دهد كه نشود به 

خدشه وارد كند.اساسا قديس زدائي بايد به يكي از وظايف اصلي روشنفكر 
  تبديل شود

روشنفكربايد همواره ذهني فعال و خالق داشته باشد و براي خودش و 
مردمي كه سخنگويي آنان را پذيرفته است، اين حق را قائل باشد كه 

ديروزي چنان  نظرشان را در باره ي موضوعي تغيير دهند، نه درموضع
افراط كنند كه به بت سازي بيانجامد و نه موضع امروزي چنان سخن 
بگويند كه اليتغير وابدي باشد. بلكه همواره يك فضاي خالي در ذهن براي 
طرح مسايل جديد داشته باشد. به كالمي ديگر روشنفكري كه با مردم و 

ايدهيچ گاه خواهد از منافع مردم سخن بگويد نب دركنار مردم است و مي
اي واز هيچ شخص و حكومتي بت بسازد واساسا براي او  ازهيچ مساله

هايي مطرح باشد كه محور آن  معبودي وجود ندارد. بلكه بايد براي او ارزش
  منافع مردم است. مردمي كه او نمايندگي آنان را دارد. 

*  

  

  سر انجام  :   
  كيست و كجاست؟» روشنفكر« 
  

  رضا مرزبان
  

كه خودم را براي نوشتن آن صالح  ای يز عزيز، مطلبي از من خواستهپرو     
ام. بحث  ها با آن فاصله پيدا كرده فرسنگ  تر، بينم؛ يا به عبارت روشن نمي

يي كه از  گردد؛ نكته هاي دور باز مي روشنفكر ومقولهء روشنفكري به زمان
هنگامي كه زير  شان، بديهيات است. اما بديهيات، بنا بر خصلت بديهي بودن

  شوند. گيرند، توصيف ناپذير مي ذره بين قرار مي
روشنفكري، روشن انديشي و روشن بيني، همزاد عصر روشنگري است       

؛ همان طور كه دانشمند با دانش، و فيلسوف با فلسفه گره خورده است . 
 دانشمند ايتاليايي را ــ كه» جيوردانو ـ برونو« 1600اگر كليسا در سال 

باور خود را به جهان بي پايان ، در برابر جهان بسته و پايان پذير كليسا 
قرار داد ــ  در آتش نمي سوزاند؛ شايد امروزبهانه يي براي برجسته كردن 
نقش روشنفكر در جامعه و در تاريخ نداشتيم. ولي اين جنايت كليسا، كه 

ج روز بود، بي اين مردم عادي به نام جادوگر ونظير آن مجازات راي  در بارهء
كه كسي به آن اهميت بدهد، آغاز عصر روشنگري شد و روشني خود را از 
آتشي كه قهر نمايندگان مذهب  براي سوختن آن داناي زمانه افروخته بود، 
وام گرفت.  كسان ديگر هم در تاريخ علم هستند كه در راه كسب دانش و 

، ايتاليايي ديگر و »لركپ«ترويج آن دچار مصيبت و سخط كليسا شده اند؛ 
معاصر برونو، از تعقيب وآزاركليسا به خارج گريخت، وسي سال بعد، در 

را هم همه مي دانند : » گاليله«دانمارك ،با مسكنت درگذشت. سرگذشت 
او كه جرأت كرده بود، در كتابش از گردش زمين به دور خورشيد بحث 

دادگاه انكيزيسيون) كند، به واتيكان احضار گشت ودر پيشگاه پاپ،و در(
ناگزيرشد زانو به زمين بزند و با صداي بلند استغفار كند و بگويد زمين گرد 
نيست... وبعد شهرت يافت كه پس از بيرون آمدن از دادگاه، با انگشت به 

  .  "زمين گرد است و به دور خورشيد مي چرخد"ديوار نوشت :
؛ زماني كه كليساي ميالدي بود  1633سال  "محاكمه"تاريخ اين        

كاتوليك، در اوج قدرت، و استيالي مطلق بر مدرسه و دانشگاه به نقطه يي 
ر سيده بود كه نيازداشت  اوراق كتاب و كالم استادان مدرسه ها و دانشگاه 

 "قديسان كليسا"ها را بكاود، تا در آنها كالمي خالف كتاب مقدس و تفسير
كليسا خود براي ترويج مسيحيت و نباشد: مدرسه ها و دانشگاه هايي كه 

تربيت كادرهاي مذهبي داير كرده بود ؛ و بر زندگاني شاگردان و استادان 
آنها نظارت داشت، پايگاه الحاد به شمار مي آمد. برونو، استاد دانشگاه بود 

ديوار پندار ايمان شدهء واتيكان راــ كه » جهان بي پايان«كه با اعالم 
ش خود محصور كرده بود و بر آن حكومت مي كرد جهان را در حقارت بين

  ــ فرو ريخت و خشم تعصب كور( دستگاه انكيزيسيون) را برانگيخت.
سه نمونهء جبهه گيري » گاليله«و » كپلر«، »جيوردانو ـ برونو«        
  » دگماتيسم « دربرابر

حاكم برقدرت بودند. يكي درميان شعله هاي آتش سوخت، تا تازيانهء 
براي  ديگران و خاصه مؤمنان باشد كه با ايمان كور و كرخود ،  بيداري

تسليم رسم و راه ارادهء حاكم بودند. دومي تن به گريز و تبعيد ناگزير داد 
تا از سخط آتش شعله ور هيمه ها دور بماند. و سومي، راه مدارا با دستگاه 

را  انكيزيسيون را پيش گرفت و رهايي از زبانه هاي سركش آتش محكمه
با قبول توبه و انكار دانش خود، به دست آورد. اما، هرسه به رهايي دانش از 
اسارت قدرت ــ كه كليسا مظهر آن بود ــ خدمت كردند. و آغازگران عصر 
روشنگري شدند ؛ عصري كه ازشناخت جهان بي پايان و اختراع ابزار 

و براي   نظارهءاختران حركت كرد تا سرانجام به زمين وبه انسان رسيد
رو آورد ؛ و از شك به خويش، به وجود خود » شك«رسيدن به شناخت، به 

نيم قرن فاصله بود . اما، » دكارت«راه يافت. از سرنوشت برونو، تا مرگ 
دنياي بسته و راكد كليسا را يك عصر، يك دوران ، ازافق گشوده در برابر 

  بينش و دانش پويا، جدا مي كرد.
» ايمان«، راه اهل دانش را ، از بن بستي كه »دكارت«خرد گرايي         

كليسايي قرن ها، سد كرده بود،عبور داد. و به مسير طبيعي انداخت.   
نخستين بازتاب اين آغاز،پايان يافتن قرن ها اسارت فلسفه از زندان دين و 
كليسا بود كه راه آزادي دانش را هم از فلسفه هموار كرد. و چهره هاي 

مذهبي، مسخ و درهم  "دگم"شه گران باستان را كه در كارگاه واقعي اندي
شده بود، به آنها باز گرداند. و دانش ها را يك يك از انبان فلسفه بيرون 
كشيد و راه پيشرفت آنها را گشود. فلسفه خود بال وپر بازكرد.و در برابر 

رده كليسا ايستاد. و مبارزه ء دراز آهنگي بين دانش كه هر روز بيشتر گست
مي شد، و تكنيك كه دست اندازي انسان را بر طبيعت تنوع مي بخشيد،با 
عوامل مانع پيشرفت، در گرفت ؛ عواملي كه در طبيعت محيط بر آدمي، تا 

  قدرت حاكم بر روابط  اجتماعي او، متراكم است.   
البته، به اين آساني و سادگي كه به زبان و روي كاغذ مي آيد،       

سامان نرسيد. و زدودن انديشه، از انباشتهء هزاران سال غبار  روشنگري ، به
ناآگاهي، ترس و تأثر از ناسازگاري هاي طبيعت،و آويختن (با) و گريختن ( 

كه تاريخ » اجتماعي زيستن«از) آن ؛ و عوارض اجتناب ناپذير ناشي از 
تمدن را مي سازد، و تجسم آن در ادوار مختلف تاريخ، از غار نشيني تا 

وچ گري و وابستگي به زمين و دوران دراز مدت نظام بردگي ــ كه ك



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٥٤  103 ي آرش شماره

استيالي حكومت ديني ، يكي از مراحل آن است ــ  هم چنان اشتغال روز 
  فلسفه و دانش است. 

مبارزه با طبيعت، كه در جبهه هاي مختلف پيش مي رود،با همهء       
است . اما  گستردگي، امروز ديگر روي خط هاي موازي همواري  افتاده

آنجا كه نوبت به نظام هاي اجتماعي مي رسد مبارزه، با عوامل سد حركت، 
خطر آفرين مي شود. زيرا، ادوار تاريخي كه تا امروز بر تمدن گذشته، در 

خود، درهم ادغام شده؛ و چينه وار روي هم قرار گرفته   برههء جابه جايي
انباشته هاي چينهء است. و هرچينه، در شرايط جديد،از دست آوردها و 

زيرين، برخوردار مي شود. در انقالب فرانسه، كليسا و سلطنت، دو هدف 
  اصلي خشم و عصيان بود. و سخت ترين خشم انقالبي را از سرگذراند. اما، 

از آنجا كه سرمايه، پس از استقرار درحكومت، نياز به ابزار قدرت داشت 
به رغم تمام تالش هاي  و هم، هم، به سلطنت، درشنل امپراتوري ، رو آورد.

روشنگرانه، و رسمي، كليسا، گام به گام پيش آمد و به تثبيت موقع خود 
درآموزش پرداخت. و ميسيون هاي بازرگاني واكتشاف، كه از اروپا به آمريكا 
و آفريقا و آسيا سرازير مي شدند، حتي پس از انقالب فرانسه،نقش مؤثر 

  فراموش نمي كردند.  كشيش ها را در برنامه هاي خود 
، در توصيف انتقال قدرت به طبقهء كارگر ، بر » ماركس«هنگامي كه        

ضرورت شكستن ماشين دولت، كه ميراث نظام  سرمايه داري است، 
انگشت مي گذارد، به ضرورت بريدن ناف نظام نو، از نظام كهنه نظر دارد. و 

روزا ـ «دست گرفت، به  حزب كمونيست كه حكومت را در روسيهء تزاري
نوشت كه  مي » لنين«در نقد حكومت انقالب اكتبر، به » لوكزامبورگ

  خواهد با ابزار حكومت تزاري، حكومت كارگران را برپا سازد. 
با نظام سرمايه » دولت كارگران«هفتاد سال بعد، كه ديوار فاصلهء         

ي پيدا كرد. چينه تعبير عين» روزاـ لوكزامبورك«داري برداشته شد، ايراد 
هاي قديم ، با ظرفيت هاي خودشان، در قلمرو سرزمين هاي اروپايي و 

سالهء انقالب را پس زدند و وارد صحنهء سياسي  70آسيايي روسيه، پردهء 
كه حزب كمونيست » ماشين حكومتي«بين المللي و منطقه يي شدند. 

اسب انقالب ، به خدمت گرفته بود، ابزار كار من»اتحاد جماهير شوروي«
  اكتبر نبود. 

اين تجربه ها ، مضموني اساسي را با خود حمل مي كند: يك جريان        
اجتماعي، تا به قدرت مسلط تبديل نشده، سازنده است. اما، همين كه به 
قدرت حاكم تبديل شد، به سد و مانع و ضد حركت ، تبديل مي شود. و در 

ر قدرت پيشين  ــ كه روزي با درون خود رسوب مي كند. و به تمام ابزا
آنها مبارزه مي كرد ــ رو مي آورد تا راه حركت را سد سازد..  و همين آغاز 
مبارزه يي نو بين قدرت حاكم، و حركتي است كه ديناميسم تاريخ است.  و 
در اين مبارزه هاست كه تصوير انسان، به عنوان مضمون اصلي، تا امروز 

ز اسير بي ارادهء طبيعت، تا مرحلهء ارادهء برجسته  و قانونمند شده و ا
مسلط بر آن، و از خيل بردگان محكوم خدايان زميني، تا  مرحلهء اعمال 
ارادهء خود بر قدرت، ــ وبر طبيعت ــ رسيده است. و در تكوين 

  تاريخ،نقش محوري   دارد.
 اما در ايران..      

   
    »اصحاب مدرسه«     

در اروپا بود كه حكومت صفوي در ايران،با يك باآغازعصرروشنگري       
حركت قهقرايي، تازه تشيع را به ضرب شمشير شاه اسماعيل، مذهب 

واردات "رسمي كرده بود ؛ و براي تأمين و تكميل آخوند مورد نيازحكومت،
رونق داشت. و از » بحرين«و » احساء«و » جبل عامل«از قلمرو قبايل  "مالّ

نت بر جنگ هاي مذهبي بين فرقهء نو به قدرت همان ابتدا، پايهء ديا
رسيده و ديگر فرقه هاي هم ريشه، استوار گرديد و تحجري كه با تعصب 
كور بر اركان جامعه كارفرما شد، مدرسه ها را از حافظان فرهنگ  رسمي 
خالي كرد و جاي آنها را به نو رسيدگان نا آشنا با تفكر و تعقل داد . 

  چه در اروپا مي گذشت. حركتي در جهت خالف آن
دورهء صفوي، بسيار شنيده ايم و خوانده ايم.  "عالمان"در بارهء        

  نقل مي كنند كه بازگويي آن، شيوهء» شيخ بهائي«روايتي را از  "مالها"
در زمان شاه عباس، هيأتي  "بحث هاي علمي آن دوره را نمايش مي دهد: 

به دربار صفوي آمد تا با » انيباب عالي عثم«از عالمان اهل سنّت؛ از 
عالمان اصفهان به مباحثه بنشيند. و  شيخ بهائي كه در رأس مالهاي ايران 

طرف گفت وگو بود، از پيش، نقاره زن هاي دربار را ديد و به آنها آموخت 
مواظب حركت دست او باشند. و هربار كه دست تكان داد به عالمت 

كوبند وشيپور بزنند. پس ازمعارفه ، جدل پيروزي عالمان ايران، به نقاره ها ب
آغاز شد. شيخ در پاسخ عالمان عثماني گفت: اما در اثبات تشيع، آيا عبارت 
نحوي ضرب زيد ٌ عمرواً درست است؟ گفتند بلي... و صداي نقاره ها در 
شهر پيچيد. در اثبات امامت و اثبات معاد هم با همين قرار ، نقاره ها 

ن را بر عالمان عثماني به تمام شهر خبرداد. و شيخ پيروزي عالمان اصفها
(اين روايت را از مجتهدي به نام  "پايان مباحثه را اعالم كرد و برخاست. ..

خورشيدي درمشهد شنيدم. وجايي دركتاب 1319در سال  "علم الهدي"
نديدم. اما معرف شيوه جدل آخوند است) آنچه امروز،ازمعارف شيعه داريم، 

ت، عمدهء آن محصول تحقيق و تتبع و تدوين همان درست و نادرس
است و در ذات خود، نوعي بيگانگي با  "شامورتي باز"مالهاي وارداتي و
  جهان ايراني دارد. 

شاه اسماعيل صفوي، كه مردان جنگي خود را از قبايل شمشيرزن        
ت به خدمت گرفته بود و به تداوم اطاع» شام«،تا »ارزروم«ترك نژاد قلمرو 

كورانهء آنها اعتماد نداشت، با استخدام ماليان قبايل شيعهء عرب، به 
استقرار نظام ديني، پايهء سلطنت خود را استوار ساخت.  و برخالف ادعاي 
كساني از اهل تحقيق، كه در سدهء اخير كوشيده اند تغيير و ترويج مذهب 

ل ايران شاه جوان صفوي براي پاسداري  استقال  را به حساب نبوغ سياسي
به شمار آورند، هدف وي ايجاد تعادل بين حضور دو عنصر غير بومي ، در 
خدمت به خود بود. حكومت صفوي، براي حضور در داد وستد پررونق كاال 

در كنار اصفهان پرداخت و بازرگانان ارمني را در » جلفا«با اروپا، به احداث 
شاه بود، اداره كنند و  آنجا ساكن كرد تا كار تجارت خارج را كه در انحصار
شاه » برادران شرلي«مردم بومي با خارجي ها رابطه نداشته باشند. و تا

صفوي را به تشكيل سپاه تفتگدار،از مردان بومي، وانداشتند،ــ كه 
ها، حمل تفنگ را دون مقام لشكري خود مي شناختند ــ  » قزلباش«

ز حرفهء نظامي مردم ايران، هم چون سراسر دوران تسلط ترك و مغل، ا
محروم بودند . و تاريخ نويس دوران شاه عباس، در توجيه اين دستور شاه، 
توضيح داد : بيكاره هاي محله هاي شهر كه كار و كسبي نداشتند و مزاحم 
كاسب ها و مردم محل بودند، جمع آوري شدند و به آنها  مشق تفنگ 

سردار گرجي نسب » اللهوردي خان«تعليم داده شد. فرماندهي اين نيرو با 
شاه بود.اما عمر اين سپاه كه ريشهء ايلي نداشت، تا پايان سلطنت شاه 

ماشين چاپ ، براي شاه » پاپ«عباس بيشتر نبود . يا هنگامي كه سفير 
چاپي را به شاه داد؛ شاه دستگاه چاپ » كتاب مقدس«عباس هديه آورد، و 

منشأ انقالبي فرهنگي بود  را به كليساي جلفا بخشيد. و آنچه را كه در اروپا
سال بعد بود كه در دوران جنگ هاي  150به انبار كليسا فرستاد  ؛ 

طوالني ايران و روس، فن چاپ به ايران آمد. اين طرز برخورد شاهان 
صفوي نشان مي دهد كه آگاهانه سعي داشتند مردم قلمرو حكومت خود را 

اين در حالي بود كه با   از دنيا و ارتباط با تحوالت آن دور نگاه دارند.
  خارجيان رابطهء گرم داشتند. 

به قبيلهء افغاني كه اصفهان » شاه سلطان حسين«از تسليم خفّت بار        
سال، ايران دست  75» آقا محمد خان قاجار«را تصرف كرد، تا تاج گذاري 

خوش كشاكش قبايل مدعي حكومت بود ــ كه دورهء نادرشاه، با نمايش 
ي وي در سركوب تجاوزهاي خارجي، و تسلط بر مدعيان قدرت نظام

داخلي، يك استثنا در آغاز اين دوره است ــ  اما، سلسلهء قاجار، كه 
مي ناميد وسلطنت ايران را » چنگيز خان«مؤسس آن، خود رااز تبار 

ميراثي مي دانست كه از چنگيز به وي رسيده،براي تحكيم موضع خود، به 
. نهادي كه در سقوط سلطنت صفوي، و سپس، در رو آورد» نهاد مذهبي«

مخالفت با نادر، به شدت تضعيف شده بود. و پس از كوچ از اصفهان، در 
  مذهبي عراق به تجديد سازمان دهي سرگرم بود.   شهرهاي

شاه قاجار به پيوند با مقامات مذهبي مقيم نجف و كربال، تعلق         
حياگر نهاد مذهبي شاخهء خاطرخاص داشت.  تقدير چنان بود كه ا

اصفهان، و مؤسس سلطنت قاجار، كار خود را تقريباًهم زمان آغاز كردند. 
ــ كه بهبهاني نبود و از خاندان مجلسي ها به » آقا محمد باقر بهبهاني«

ي  "علما"شمار مي آمد ــ براي بازگرداندن اعتبار برباد رفتهء شاخهء 
يعهء عربستان كه از پيش تيغ اصفهان، در برابر موج مهاجرت علماي ش

به ايران مي گريختند و در شهرهاي مسير » وهابي«و قبايل » خوارج«قبايل



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٥٥  103 ي آرش شماره

ــ شهرهاي متروپل آموزش مذهبي ــ  بساط » نجف«و » كربال«خود تا 
داشتند، » اخباري«ارشاد و تعليم پهن مي كردند، و در فقه، مشرب 

  ه كرد. و اخباري را برجست» اصولي«اختالف بين مشرب 
، بين عالمان، وجود  صفوي هم اين اختالف مشرب فقهي در دورهء      

داشت؛ ووجه غالب با مشرب اخباري بود؛ ولي بر سر آن، به جان هم نمي 
ساله  20كه معاصر كريم خان زند بود، در اقامت » آقا محمد باقر«افتادند. 

را براي  اش در بهبهان، كه گذر گاه عمدهء علماي اخباري بود، خود
رودررويي با آنها آماده ساخت و به كربال كه بازگشت ، جنگي بزرگ با يكي 
از عالمان صاحب نام اخباري ترتيب داد. و حوزهء درس اورا به هم ريخت. و 
با تربيت شاگردان و همبستگي با عالمان مقيم عراق شبكه يي از فقيهان 

مشرب اصولي را با  اصولي ترتيب داد كه در سراسر ايران گسترده شد. و
  قهر،در برابر مشرب اخباري به تخت نشاند.

اين جدال ريشهء مادي هم داشت. با زوال سلطنت صفوي، محفل        
هاي روحاني، كانون اصلي پشتيباني مالي خود را از دست داده بودند و 
منابع درآمد، جز موقوفات معلوم محلي، و درآمد هاي شرعي، دو رقم 

بود كه بايد ساالنه در حوزه هاي نجف و كربال تقسيم مي » موقوفات هند«
  شد. و مباشر آن ، اين زمان، كنسول انگليس در بغداد بود.

تسلط اصولي ها بر تمام شؤون شرعي وسركوب ديگر مشرب ها ونيز        
پيوندشان با حكومت ايلي قاجار، كه از ادارهء كشور ناتوان بود، به دنبال  

وسيه، انگليس به ايران، و شكست سپاه شاه و جهاد هجوم هم آهنگ ر
روحانيت، از قواي تزاري، سرآغاز عصياني شد كه  عامل آن شباهت بسيار 

دارد. و از آنجا كه در دسيسهء اختناق » جيوردانو ـ برونو«با انديشهء 
آفريني مشترك روحانيان و دربار مستبد قاجار، در تاريكي خفه شد، هنوز 

  ياد مي شود.  » فتنهء باب«، از آن فقط به نام سال 150پس از 
، چنان كه سر زبان ها افتاد، باب امام زمان نبود؛ پيام آور » باب«        

بود كه كانون آنها با هجوم دستهء متشكل » اصحاب مدرسه«يك گروه 
اصولي از هم پاشيده بود؛ وفرصت بحران شديد اجتماعي را براي مبارزه با 

اري حاكم بر روحانيت مسلط، مناسب يافتند و با برگزيدن و دگم و فريب ك
علم سا ختن او، و از زبان وي،مبادي مشروعيت روحانيان را زير سؤال 
بردند.  بحث از آيين نو آوردند. براي انسان در برابر آموزه هاي ديني قائل 

  به استقالل شدند. و به او حق دادند در بارهء عقايد خود باز انديشي كند.
در اسالم هم، نظير ديگر اديان سامي، جهان ِهست، آغاز و پاياني        

دارد. و خدا، آن فرمانرواي قاهر و برده دار است كه در روز پايان، بر كرسي 
داوري مي نشيند و تمام بندگانش را از گورها بيرون مي كشد ومحاكمه 

قد بودند مي كند. و پاداش و كيفر مي دهد . متفكران اسالمي، كه معت
تنها جرأت مي كردند موارد مصرّح در   كتاب آفرينش ابتدا و انتها ندارد،

شيخ «توجيه كنند. » معاد روحاني«قرآن را در بارهء معاد، با تعبير 
ازمروجان معاد روحاني بود . و از جانب مراجع اصولي، تكفير شده » احسائي

د، به ميان مردم بود. و اكنون، عصيان گران كه اصحاب مدرسهء او بودن
را » مال«و » مدرسه«آمدند وبا زبان جواني كه شهامت نفي درس و بحث 

داشت، از بن، معاد را نفي مي كردند. و به انديشهء جهان بي پايان رسيده 
مي گفت » آزاد شدن زبان در آسمان ها« بودند. او، در مناظره با مال ها، از

را كه عمر برباد » مدرسه«قديم كه در زبان فارسي نادره بود. سنت آموزش 
كه اصحاب مدرسه به بيان » بدشت«ده بود،به نقد مي كشيد. در اجتماع 

، به دنبال خطابهء بليغ خود ــ كه از » طاهره«آشكار آيين نو پرداختند، 
پشت پرده سخن مي گفت ــ  اعالم كرد اكنون راز خدا بر شما آشكار مي 

  ر برابر جمعيت ظاهر شد. .شود؛ و پرده را پس زد و بي حجاب د
اين همه بيرون از حصار مدرسه، و در ارتباط مستقيم با مردم اتفاق      

  مي افتاد و شهر به شهر مي گشت. يكي از اصحاب، همه جا ــ تا آستانهء 
بود و آنجا از وي جدا گشت و به ديگران پيوست كه  "باب"اعدام ــ مونس 

  .  در شهرها كار خود را پيش مي بردند
نبرد با نيروهاي حكومت  كه همه يا در عرصهء» اصحاب مدرسه«از        

كشته شدند، يا با شكنجه هاي وحشيانه مالها و حكومتي ها جان باختند، 
آنها در آرمان خواهي باقي نماند. اما، آنچه كردند،   اثري جز شرح دليري

كشتن  سرمشق آزادي خواهان نسل بعد شد. همين كه سرانجام كمر به
بستند؛ آخرين درس تاريخي شان به آيندگان بود. » ناصرالدين شاه«

  حكومت و روحانيت، با چنان قساوت و زيركي و افسانه پردازي، گام به گام 

  
  

  
  

به محو آنها و اثرشان پرداخت كه هنوز هم ، شبح جناياتش بر روي تاريخ و 
  تاريخ نويسان دو قرن اخيردر شرح وقايع مسلط است. 

تنها در گزارش هاي سفيران خارجي است كه مي توان سايهء مبهم       
را ديد. و يا در نگاه خالف به  » اصحاب مدرسه«انقالبي حركت   جنبه هاي

رفتار حكومت تا استقرار مشروطه ــ كه بر همه ء مبارزان آزادي، برچسب 
تجدد  مي زد؛ و در تلقي روحانيت متحجر، كه تا امروز هم هرنوع» بابي«

نسبت مي دهد.   سفير روسيه در تهران،در » بابي ها«خواهي را  به 
روز پس از سوء قصد به  45ــ 1852سپتامبر 17گزارشي كه روز 

 "فرستاد، نوشت : » پترزبورگ «ناصرالدين شاه ــ براي وزير امورخارجه به 
ده بابيان، آنچه از اظهارات امام جمعه درك كردم با اصول اسالم مخالف بو

و آنها را رد مي كنند و ضمناًدر سياست مدعي شاه مملكت مي باشند.. 
آنان در صدد تأسيس ديانت جديدي هستند و طرف دارتقسيم اموال ( به 
طور مساوي)بوده و مي توان اهداف و مقاصد سياسي و اجتماعي آنان را به 

  "كمونيست هاي اروپا تشبيه كرد.
نمي توان سرسري گذشت، هرچند جز شرح  از آن دانايان آرمان گرا،        

پراكنده وقايع كشتن آنها اثري براي داوري و بحث به جا نمانده است. بايد 
سال از حركت  150راهي براي باز شناسي آنها گشوده مي شد تا پس از 

دليرانه شان، تحجر مال ها، ما را ــ در عصر تسخير فضا ــ به جست و 
،  "رهبر انقالب اسالمي"هدايت نمي كرد؛ و  » چمكران«جوي امام در چاه 

برپا نمي  "مداحان اهل بيت"ــ البد در حسينيهء جماران ــ سمينار 
ساخت. و وزارت آموزش و پرورش، در مسابقه يي كه براي بازگشت 
شتابناك به گذشتهء پيش از انقالب مشروطه، در قلمرو حكومت آغاز شده، 

مكتب خانه نبود. مشكل تاريخ ما  4200جاي مدرسه،به دنبال دائر كردن 
   اين است كه هرگز فرصت نيافته ايم دوره هاي گسست را در آن پيوند بزنيم.

» اصحاب مدرسه«با آن كه حكومت ايلي و قدرت تحجر ديني، حركت       
را هم چون صاعقه، ازسرچشمه نابود ساخت،باز،بسترخشك و متروك سيل 

و در اوج استيالي استعمار بر ايران ، نقش عصيان آنها،درآغازبيداري ملي، 
يا از سر ترس  تعقيب وعقاب » ايمان«آفرين ماند.ولي اهل تاريخ، يا از سر 

  مذهبي، آن را ناديده گرفتند و گذشتند.     
به اين ترتيب، در فضاي استيالي قدرت متحد استبداد و تحجر بر       

حاكمان باز شد، راه  انديشه، ايران، هنگامي كه راه دانش، با وسواس شديد 
فكر   قواعدي براي رهبري هم چنان بسته ماند؛ تا آنجا كه ترجمه رسالهء  (

سال بعد، در سري كتاب هاي درسي چاپ  250ميالدي) دكارت،  1628ـ 
سال بار  150دارالفنون  ، پيش از انتشار نابود شد؛ (تا سرانجام پس از 

وبه » گفتار اندر درست راه بردن عقل« ترجمهء آن را به نام» فروغي«ديگر 
» سير حكمت در اروپا«عنوان طليعهء دورهء تاريخ فلسفهء جديد خود ــ 

داروين، كه درهاي تازه بر » اصل انواع«ــ منتشر ساخت).  بعدها، كتاب 
روي شناخت انسان از طبيعت گشود، از همين اختناق برخوردار شد وبا آن 

در  1340رگون ساخته بود،  تا حوالي سال كه بنياد علوم طبيعي را دگ
  ايران، كتاب ممنوعه به شمار مي آمد و ترجمه نشده بود. 



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٥٦  103 ي آرش شماره

در شرايط ارتباط ناگزير با خارج، تعليم و تربيت از قلمرو روحانيت       
فاصله گرفت. و قشر اجتماعي تازه يي در رابطه با حرفهء تجارت و به 

د. كه محور توقعات عمومي بود. و تدريج در قلمرو خدمات دولتي پيدا ش
در ميان مردم، كسب اعتبار كرد. با سواد، در نظر مردم عادي، كسي بود كه 
همه چيز مي دانست. سواد، معيار دانايي بود. و باسواد ها، روي افكار 

 « عمومي، ناخودآگاه ــ و بعد خودآگاه ــ اثر گذار شدند. اصطالح
Intellctuel « برگردانده » منورالفكر«سياسي روز ايران به فرانسه، در ادبيات

در يك كفّه قرار گرفت. و در » باسواد«شد. و در محافل و مطبوعات، با 
  دورهء انقالب مشروطه، رواج روز پيدا كرد. 

اما، متناسب با آشنايي هاي سياسي، تعريف هاي گوناگون، آن را        
در عصر مشروطه خواهي  ،»منورالفكر«همراهي مي كرد. رايج ترين تعريف 

و استقرار مشروطه، وي را در مقابل استبداد حكومت، وحاكميت غاصبانهء 
» ماركس«به مرور كه انديشهء  روحانيت برحقوق مدني جامعه قرارمي داد.

جهانگيرشد، و ابتدا از طريق حزب سوسيال دموكرات ــ و بعد حزب 
ايراني كه » منورالفكر«كمونيست ــ روسيه، به ايران رسيد، توقع ها از 

داده بود، باال گرفت. و اين مولود جدل هاي » روشنفكر«جاي خود را به 
درون حزبي از سويي و جدال بين سوسياليست ها و كمونيست ها ي اروپا 
از سوي ديگر بود.  روشنفكر حزبي روي لبهء تيز تيغ حركت مي كرد: 

ه جا حزب به گروه هرلحظه بيم خيانت و انحراف او مي رفت ــ وباز هم
روشنفكران و انديشه و كارشان نياز داشت. روشنفكري ديگر آن معناي 
ساده و بي تفسير با سواد بودن، و قوهء تميزدادن درست از نادرست را 

كه در طول تاريخ، سخت ترين زنجير تعبد بر دست وپاي » ايمان«نداشت. 
جنبش چپ جهان،  تمدن بود، و عصر روشنگري در اروپا آن را شكست؛ در

و خاصه در دوران شكوفايي قدرت در احزاب كمونيست، كاربرد 
پيدا كرد و بند پاي استقالل انديشه شد. و پاي اصطالحات » ايدئولوژيك«

اجتماعي را براي مهار ساختن عبور ازمرز » مسؤوليت«و » تعهد«موجه 
هء دگم هاي ايدئولوژيك و سازماني به ميان آورد.و سياست هاي روزان

حزبي، سرمشق وراهنماي  حوزه هاي هنري گرديد كه در ترويج سياست 
  به آنها داده مي شد. » القاب خلقي «هاي حزبي، نقش برجسته داشتند و 

ديديم كه شاعر پرآوازه » انقالب بهمن«نمونهء شاخص آن را، در       
ــ آثاري در اوج » درخت«و » آرش كمانگير«وتثبيت شدهء آفريدگار 

ن سياسي ــ  كه به اعتبار برجستگي هنري، به كتاب هاي درسي راه مضمو
يافته بود ؛ در خدمت به سياست حزبش، هنگامي كه  وصف جنايت هاي 

قاضي شرع، در سراسر ايران، با نفرت سر زبان ها بود، براي وي » خلخالي «
سرود و از آن جالد آدمخوار، به نام خادم انقالب، ستايش و تجليل » شعر«
رد. يك لحظه به فاصلهء عظيم انديشه ها و باورهاي اين دو ، بينديشيد، ك

  تا مطلب روشن شود.
كه بايد نقطهء گذار حكومتگري، از سد تاريخي » انقالب بهمن«      

استبداد استعماري مي شد، محك آزمون رشد و آگاهي يك قرن تجربهء 
باله روي و روشنگري و روشنفكران ايراني است كه با سرگرداني و دن

، ــ با حسن نيت ــ تسليم »دين مداري«چرخش ارتجاعي  به سوي 
گردابي گرديدند كه زير پاي انقالب دهن باز كرد و آن را فرو برد. 

، جاي بينش آنچه بيرون از اراده و حضور، ولي در » روشنفكران«
ويا » ايمان مذهبي«برابرچشمان آنها مي گذشت؛ يا در پيوند نا گسسته از

كه جاي بينايي آنها نشسته بود، دركنارمعركه » ايمان ايدئولوژيك«ر بندد
چاي ضد «حرفه يي روحاني، تا مقام عرضهء » مارگيري«هاي 

  هم افتخار خدمت يافتند! » امپرياليستي
اما در راه پردست » . تاريخ نبايد تكرارشود!«منطق حكم مي كند كه:     

» روشنفكران  خيل ميليوني«ت. وبازانداززمان، باز پيچي تازه در پيش اس
داخل و خارج از كشور پس از سي سال در برابر آزموني ديگر قرار گرفته 

 اند. آزمون تاريخي ميزان روشنفكري شان براي آيندگان!
ترجمهء   اثر ايستوان مزاروش ــ» ( سوسياليسم ؛ يا بربريت«در رسالهء      

قل شده؛ كه از سويي چهرهء ن» اينشتين«دكتر مرتضي محيط) سندي از 
انساني آن رياضي دان و فيزيسين بزرگ رادر مقام روشنفكر،و تعليم روشن 
بيني برجسته مي سازد؛ و از سوي ديگر، سيماي شبح مخوف قدرتي را كه 

پيام «در تدارك استقرار جهاني بود، نشان مي دهد. سند، پيش نويس
است كه بايد در ، » ا به كنگرهء ملي دانشمندان ـ در آمريك اينشتن،

برگذار مي شد. و دولت آمريكا، مانع  1946ژانويه سال  12تا  10روزهاي 
  تشكيل آن شد. 

من از اين كه اكثريت بزرگ دانشمدان بر مسؤوليت « پيام ، اين است:       
خودبه عنوان پژوهشگر و شهروند جهاني كامالً آگاهند، و از اينكه قرباني 

آيندهء ما و فرزندان ما را تهديد مي كند نشده اند، جنون شايع فعلي كه 
صميمانه خرسندم. پي بردن به اين كه ميليتاريسم و امپرياليسم مارا به 
ايجاد تغييراتي درنگرش سياسي در اياالت متحد تهديد مي كند،بسيار 
وحشتناك است... آنچه در اين مورد عمل مي كند بيانگر احساسات و 

م آمريكا نيست؛ برعكس اين رويدادهامنعكس خواست هاي دروني مرد
كنندهء ارادهء يك اقليت قدرتمنداست كه قدرت اقتصادي خود را به كار 

  مي اندازد تا نهاد هاي زندگي سياسي كشور را كنترل كند. 
دولت اگر در اين مسيرشوم و سرنوشت ساز حركت كند، ما دانشمندان      

اخالقي آن سر باز زنيم ، حتي اگر  بايد ازتسليم شدن به خواست هاي غير
دستگاه قانوني پشتيبان آنها باشد. يك قانون نانوشته وجود دارد كه آن هم 
وجدان ماست؛ قانوني كه بسيار معتبرتر از تمام قوانيني است كه در 
واشنگتن ابداع مي گردد. و البته براي ما حتي يك سالح نهائي نيز وجود 

انسان ها هرگز خود راازبند وزنجير «ـــ   دارد: عدم همكاري و اعتصاب.
»  تحمل ناپذير و تبلوريافته در قانون رها نخواهند كرد، مگر با عمل انقالبي

نياز به عمل داريم نه حرف؛ حرف زدنِ  صرف پاسيفيست ها و «ـــ و ما
طرفداران مبارزهء مسالمت آميز، ما رابه جايي نخواهد رساند. آنان بايد 

  »  د و اين كار را بايد اكنون با آنچه شدني است آغاز كرد.دست به عمل زنن
در اين پيام ِ در اختناق خاموش شده، منش و كاركرد هر انسان آگاه،      

به طور كامل بيان شده است. افق پيش روي جهان هم به روشني پيداست 
. و اين تازه سال اول عبور از جنگ جهاني است كه در كانون قدرت فاتح، 

شعله ورساختن دو بارهء جنگ براي استقرار حاكميت مطلق آمريكا بر ذوق 
از برهم زدن برپايي » ترومن«سراسر دنيا باال گرفته بود. قهر دولت 

فراتر رفت و گريبان اينشتين را هم گرفت. » كنگرهء ملي دانشمندان«
جنگ افروز ها براي خاموشي وي، تا مرحلهء سلب تابعيت آمريكايي وي و 

راندنش پيش رفتند. ولي صالبتي كه در پيام او بود، رؤياي بيرون 
ميليتاريسم و قدرت اقتصادي آمريكا را در آن مرحله،آشفته ساخت. او، در 

 پيروز شد.» جنگ دوباره، به پشتوانهء سالح هسته يي«اعالم مبارزه با 
،ديگر سير قهقرايي قدرت وتأسيس »معجزهء نفت«مي بينيم: با       

در ايران سي ساله شده است و هر روز » واليت فقيه«بي حكومت مذه
تناقض هايش با تحوالت و نياز هاي اجتماعي بيشتر آشكار مي شود. حتي 
با نيروهاي اجتماعي كه براي رسيدن به قدرت روي آنها تكيه مي كرد، 
دچار تضاد است. گريز از فضاي جهنمي ايران، كه در سال هاي آغازين، 

وهاي مقاوم و در گير با حكومت بود، سال هاست كه در تدبيري براي نير
تبديل شده است. حاال نوبت رو گرداندگان از » ايده آل«افكار عمومي،  به 

است كه در خارج به ساماندهي انديشه هاي خود بپردازند. و در » واليت«
  باشند.» واليت«پي دلجويي و كنار آمدن با چند ميليون مخالف اصلي 

هاي اول ايرانيان پناهنده، كه پير يا جوان، همه خاستگاه گروه        
روشنفكري داشتند، نخستين واكنش خود را به بررسي نامي كه به آنها 
داده شده بود، نشان دادند. انواع ترجمه ها و بحث ها، در توضيح مضمون 
روشنفكري، رواج يافت، تا تب اين مضمون يابي فرو نشست. در بسياري از 

» اميد«يابي ها، سايهء ادبيات چپ بر هنر، مسلط بود: اين كه  اين مضمون
هنرمند و شاعر، را در تقابل با قدرت مي ديدند و مي نوشتند، » بامداد«يا 

چيزي جز بيان اختصاصي تعريف روشنفكر و نقش اجتماعي او نبود. 
روشنفكر يا روشنگر، نامي بود براي آنها كه به تعبير چپ، شناخت و 

تماعي پيدا كرده بودند؛ و در عرصهء مبارزهء اجتماعي شايستهء وجدان اج
اين توصيف مي شدند كه ربطي به رشتهء تخصص آنها نداشت. و جايگاه 

  دانش، تخصص و انديشه ورزي آنان، بر اعتبار روشنفكري آنان مي افزود.  
تالشي كه اين انديشه گران، براي زير ذره بين قرار دادن عنوان      

كري داشتند، بيشتر ازعامل رفتاري شكست درعرصهء انقالب ناشي روشنف
مي شد. مي خواستندتوجيه كنند،چرا با همه اندوخته ها و آموخته هاي 
روشنفكري، در گرداب انقالب سردر گم شدند. و شايد براي تبرئه! اما در 

  مطرح شد. » روشنفكر«اين ميان نكته هاي بسيار در تعريف 
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در ذهن خود قابي ساخته ام كه » روشنفكري«ريف من براي تع       
يادگار بحث هاي چندين سال پيش است: از نگاه من، روشنفكر كسي است 
كه بند بردگي را از ذهن و انديشهء خود برداشته است.؛ با چشمان باز به 
گرد خود مي نگرد و به هرآنچه در وي و در اطراف وي مي گذرد، مي 

محيط، طبيعت و شئي موجود، گرد هستي و انديشد و پوسته يي را كه 
گرد خود تنيده است مي شكافد و مي كوشدبه كنه هرچه هست و هرچه 
بر او مسلط است ، يا زير سلطهء اوست، راه پيدا كند . و با اين همه، 
روشنفكر، مشروط محيط و زمان و مكاني است كه در آن گنجيده است. 

  هرچند بر آن عصيان مي ورزد.
نفكر، فرا زمان و فرا مكان نيست؛ با شرايط زمان و مكان خود و روش      

درتضّاد با محيطي كه در آن روييده است، مي شكوفد و بارور مي شود ؛ و 
در تضّاد با محيط . زيرا نظام حاكم بر محيط ، بنا بر خصلت خود، به 

 بودن و مهارساختن حركت، و انجماد آن ــ در جامعه ــ نياز دارد» ايستا«
تا راه پديد آمدن بديل خود را ببندد. و اين گونه است كه تعارض روشنفكر 
، با نظام حاكم درجلوه هاي مختلف آن بروزمي كند.  و مبارزه با قدرت، 

  براي او ذاتي مي شود.
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 روشنفكران و سمياليسوس
   دانشمنداني  جامعه هتل در كنفرانس

  1900 مارس 23 جمعه
  برگردان و تلخيص: نجمه موسوي

  
. است بودهي كارگري انقالبي ها انيجر نيمبارز عضوي جوان از الفارگ پل

 به بودي جواني دانشجو كهي حال در وناليانترناس ليتشك از پس بالفاصله
 بود، وناليانترناس نيسيتئور نيتر ياصل كه ماركس كارل با. وستيپ آن

 دختر با بعد ها سال و كرد دايپي تنگاتنگ ونديپ او افكار با و شد آشنا
 به اما برد انيپا به لندن در راي پزشك التيتحص او. كرد ازدواج ماركس

 فرانسهي مل پرچمي جا به سرخ پرچمي نيگزيجا خواهان كه نيا ليدل
 پس و بود سيپار كمون نيمدافع از. شد اخراج سيپار دانشگاه از بود شده

 هم انگلستان و اياسپان در ديتبع در اما رفت ديتبع به 1871 شكست از
 كه جا آن از. داد ادامه خود مبارزات به انگلس و ماركس كنار در چنان
 بهي كارگر مبارزات بهي وفادار با و زندان در و سخت مبارزاتي ط در خود

 كهي كارگران ها سال نياي ط در و بود رداختهپي كارگر احزابي سازمانده
 به شتريب دركي برا و بودند وستهيپ مبارزه صفوف به بودند خودساخته

 از پس كه ديدي م الفارگ كه نيهم بودند اوردهي رو آموزش و مطالعه
 به روشنفكري جمع تيمشروعي نوع آوردن دست به وي نسبي هاي آزاد

 وي ا حرفهي ترهايت ليدل به دهيرسن راه از و وندنديپي م حزب صفوف
 بهي نيبدبي نوع با او هستندي رهبري ها پست خواهان آموزششان سطح

ي سخنران نيا در كه است ليدل نيهم به و كردي م برخورد مسئله نيا
 وي علم دانش مرز تا درآورد صدا به راي خطر زنگ كندي م كوشش
 نيا در روشنفكران قشن وي دار هيسرما ستميس با راي طبقاتي ها خواسته

  . كند روشن انيم
 نيا اند، داده بيترت را كنفرانس نيا كه ،»گرا جمع انيدانشجو« گروه
 اكنون هم كهي بحران معتقدند كه اند كرده انتخاب ليدل نيا به را سوژه
 تر قيعم هم روز به روز و استي قيعم بحران گرفته را سمياليسوس دامن

ي اديز تعداد الحاق وجود بحران نيا ياصل ليدال ازي كي.  شودي م
ي بررس به است الزم ليدل نيهم به. است حزب صفوف به بورژوا روشنفكر

 نيچن هم پرداخت،ي كنوني دار هيسرماي  جامعه در روشنفكران تيوضع
 كهيي ها قول به و حال به تا 1789 انقالب از ها آني خيتار نقش به

  .بود دادهي ستوكراسيآر با شان مبارزه زمان در ها آن بهي بورژاز
 علوم، فلسفه، تا گرفته مذهب از ز،يچ همه: بود منطق قرن جدهميه قرن
 در. شدند رد انتقاد زيت غيت ازي همگ دولت و طبقات ازاتيامت تا استيس
 وجود فشرده و ديجد افكار و دهيا همه نيا دوران نيا از شيپي زمان چيه

 نيا كيدئولوژياي ها جوشش ردي مهم نقش خود كه رابويم حتا. نداشت
 م،يندار كردن فكر فرصت ما ": گفت نيچن مجلس در حق به داشت زمان
 را ها آن بودي كاف فقط ".ميدار ديجد افكار و دهيا ازي انبار خوشبختانه اما
 در روشنفكران كهي كار يِتالفي براي بورژواز.  درآورد عملي  مرحله به

 وي ژگيوي سر كي قول آنها به بودند كردهيي بورژا انقالب ساختني عمل
ي رو كه بودي ا جامعه ازاتيامت تنها لتيفض ويي دانا و ذكاوت: داد ازيامت

: نداشتي اديزي  نهيهز دادن قول پس شد برقرار سابق ميرژي ها خرابه
ي برادر وي برابر ،يآزاد بر عالوه كه دادي م قول ها انساني  همه به
ي برا اليسوسي ايدن چنان. آورد خواهد ههمرا به سعادت ،يشاد شانيبرا

 ليباست زندان تصرف با خواستي م* موسلن دوي كام كه بود ديجد شان
  . كند شروع راي ديجد عصر
 در چگونه را ها ارزش نياي بورژواز ميبگو كه ستيني ادآوري به اجياحت

 نيا حك كرد كهي كار تنها كه ديداني م خود كه چرا كرد، ادهيپ جامعه
ي دولتي ها كارگاه و شيها سربازخانه ش،يها زندان در سر بر آنها اشهاره

ي بورژاز 1789 سال در كهي زمان است تذكر به الزم اما. چيه گريد و بود
 ستميس تحت و بود نكرده آلوده را آنها تمدن كه ،يوحشي ها لهيقب

 فرموله را ها ارزش نيا كه آني ب كردندي مي زندگي ستيكمون تيمالك
 آن از بهتر همي ليخ و كردندي م عمل را ها ارزش ني كرد كشف را كنند،
  . ننديبب هم را خوابش بتوانند ها بورژاها كه چه

: بردي پ بتواني بورژوازي ها قول يِواقع ارزش به تا نبود الزمي اديز زمان
 كرد كهي حركت نياول آورد دست به راي اسيس قدرت كه آن از بعد

 نوشتن حال در مجلس كهي وقت درست 1790 لسا در. بود بانك بازكردن
 قانون بود، قانون مقابل در شهرونداني تساو و بشر حقوق بري مبتني متن
 بر  كار روز سه معادل ميمستقي اتيمال پرداخت شرط شيپ باي دهي رأ

 به قادر كهي شهروند هر كه چرا گذاشت،ي م صحه شهرونداني نابرابر
 قانون نيا با مينيبي م. بدهدي رأ انستتوي نم نبود اتيمال نيا پرداخت

 كه روسو ژاك ژان رينظي روشنفكران و دوموسلن لوستالو، چوني كسان
ي م نه آمدي م حساب به انقالب ليانج چون اشي اجتماع قرارداد كتاب
 چنان قانون نيا. دادي رأ ها آن به تواني م نه و بدهندي رأ توانند

ي ونيليم مين تيجمع از كه كردي م محرومي اسيس حقوق از را شهروندان
 به و بدهندي رأ توانستند نفر هزار دوازده تنها ، 1790سال در سيپار شهر

  .شد سيپار شهرداري رأ هزار ده با» ييبا« بيترت نيا
ي زهايچي برادر ،يبرابر ،يآزاد چوني ا جاودانهي ها پيپرنس چه اگر
 به قدرت به دنيرس از قبلي بورژواز كهيي ها قول اما نبودندي ديجد

ي دمكراس كي كه سايكل.  داشتي ا نهيزم شيپ بود داه روشنفكران
 كه نيا شرط به كندي م باز همهي رو به را آغوشش است، كيتئوكرات
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 قروني سايكل. رنديبگ الهام سايكل از و كنند ترك را ازاتشانيامت و القاب
 در كردي م جذب خود به را دانشمندان و شهياند صاحباني  همهي وسط
 قرار احترام مورد زين را بمانند كييال خواستندي م كهيي ها آن حال همان

 هر داشتني  اجازه ها آن به.  كردي نم غيدر آنها از را تشيحما و دادي م
 و كنند حفظ را ظاهر كه نيا شرط، كي به تنها دادي م راي تفكر گونه

 افكارشاني  اشاعهي براي غيتبل و نرود رونيب سايكلي  طهيح از افكارشان
 در اشي تئور توانست كيكوپرن كه بود بيترت نيا به. نكنند مردم نزد

 در كهي اي تئور كند، اهدا پاپ به را آن حتا و سديبنو را ها ارهيس مورد
 نيزم كندي م ثابت و دهدي م ليانج نظرات با متضادي نظرات كيكوپرنآن

 اما. استي سشمي  منظومه مركز ديخورش و گرددي م ديخورش دور
  . نوشتي م نيالت زبان به و بود فرائنبورگ در كيكوپرن

 دنبال و كردي نمي زندگ سايكلي  محدوده در كه لهيگال بعد قرن در
 در زيون و فلورانس در را كيكوپرن نظرات و بود كييالي ها قدرت تيحما
 از سايكل كه جا آن تا كرد جلب را سايكل توجه كردي م غيتبل عام مأل
 از بعد حتا. رديبگ پس را اشي تئور و كند توبه نظراتش از خواست مردريپ

ي م كهي دانشمندان به نسبت چنان هم سايكل سميپروتستانت بحران
 سميبراليلي نوع بمانند آن به وابسته و سايكل قدرتي  طهيح در رفتنديپذ

 و ميني مي  فرقه از كهي مذهبي فرد مرسن، مثال عنوان به. دادي م نشان
 سمياليماتر گذار انيبن هوبس باي مكاتبات ،يآزاد با بود زيني معروف ئومترژ

   .بردارد در را مكاتبات نيا ازيي ها تكه فرانسه چاپي ها ادداشت: يداشت مدرن
 عالمان بر اش تسلط داشت تياهمي براليل رفتار نيا در سايكلي برا چه آن
ي  طهيح در را وتذكا و دانش خواستي م سايكل بود، شهياند صاحبان و

 چنان هم باشد، نداشتهي فيحر نهيزم نيا در و دارد نگه خود قدرت اعمال
 نياول تا رفتندي مي وناني دانشمندان نزد ها شيكش باستان مصر در كه

  .رنديفرابگ را فلسفه و علمي هاي نوآور
ي لطف كم او حق در نداشت علوم بهي چندان توجهي بورژواز مييبگو اگر

 استفاده: جمله از داشتي گريد ليدال علوم بهي بورژواز توجه ماا ميا كرده
 توجه كه بود ليدل نيهم به. ثروت كردن اضافهي براي عيطبي روهاين از

ي م كيتئور قاتيتحق صرف را خودي انرژ كهي دانشمندان بهي مخصوص
  . كردي نم بپردازندي عملي بررس به كه نياي جا به كردند
ي توجه نشود سودآوري صنعتي عملكردها به منجر كهي علوم بهي بورژواز

 در سايكل تيوضع بهي شباهت گونه چيه روشنفكران با اش رابطه كردي نم
 اموال بر تيمالك با رابطه در كهي نيقوان در ها آن بهي توجه كم. ندارد قبل

  .شودي م نموداري خوب به شوندي م ثبت شهياند بر تيمالك و
 شهيهمي برا است، جاودانه وي دائمي بورژواز نيقوان در اموال بر تيمالك
 تا و رسدي م پسر به پدر از تيمالك نيا است، شده ضمانت صاحبشي برا

 اي وي اسيس قدرت چيه كه آني ب داشت خواهد ادامه وضع نيا قرون آخر
  . ببرد آن بري دست بتواندي مردم
 1789 انقالب به و است ديجد اموال بر تيمالك بودن مقدس شدني قانون

ي م تيمالك نيا بهي اندك احترام كه سابق ميرژ: گرددي برم فرانسه
ي  اجازه لغو اما شود مصادره نيمحكوم اموال دادي م اجازه گذاشت
ي اريبس در و "سيپاري دفترها" در كه بوديي ها رفرم نياول جزء مصادره

 قرار كار دستور در موقتي شوراها وي عموم جلسات در فرانسهي شهرها از
 بهي خالفكار با كهي اموالي  مصادره لغو قانون بيتصو باي بورژواز. گرفت
 اندازه به زين خودش اموال منبع كه كرد ثابت خود است آمده دست

  . است فاسد خالفكاران و مفسدان
 كه چرا نبرد بهرهي جدي بانيپشت نيا از شهياند بر تيمالك شدني قانون اما

ي( مدت و مؤلفي زندگ زمان به محدود و  است دار مدت شهياند بر تيمالك
 نيا مدت نيا اتمام از بعد. شودي م او مرگ از بعد) قانون طبق سال 50
 در كه است ليدل نيهم به و شوندي م محسوبي عموم تيمالك جزء آثار
 شوندي م ثروتمند گذشتگان آثار نشر با ناشران ازي اريبس حاضر حال
 تيمالك كه جا آن از. كيرمانتي ادبي  نابغه بالزاك آثار رياخ نشر مانند

 مورد هم چندان جهينت در نداردي بورژوازي براي هنگفتي سودهاي ادب
 هيسرما توجه مورد اريبسي نوآور و اختراع بر تيمالك اما ستين او توجه
 بري تيممنوع گونه چيه قانون كه بخصوص باشدي م تجار وي صنعت داران
ي فكري  ساخته از بخواهد چه چنان مخترع اي و كاشف. ستين قائل آن

 كشف بر تيمالك بري مبني سند ديخر با را حق نيا ديبا كند دفاع خود

 او كهي روز. كند ديتمد ساله هر ديبا را سند نيا و برساند ثبت به خود
 توانندي م را ثروت نيا بپردازد را خودي فكر ثروت بر اتيمال نيا نتواند

 پرداخت با حتا. كنند استفاده آن از و بلعندبي راحت به بورژواي الشخورها
ي م مخترع به متعلقي كشور هر دري محدود زمان اختراع نيا ات،يمال نيا

 نيا در. شودي م سال چهارده به محدود مدت نيا فرانسه در مثال باشد،
 مخترع است كم اريبس بازار به ديجدي اختراع كردن واردي برا كه مدت
ي بورژواز مهاجمان مقابل در خود محدود وي ردف امكانات با است ناچار
  .  كند دفاع خود مال از رهيغ و ليوك پرداخت با تنها دست

 ستين الزم آن جادياي براي فكر كوشش چيه كه اجناس ساخت مارك اما
 مثل درست استي شگيهم و شودي م حفاظت كامال قانون طرف از

  )  م. لددونا مك اي و داسيآد مثال. ( اموال بر تيمالك
 وي فكر كار صاحب را خود است حاكمي  طبقهي بورژواز كه جا آن از

 اموال صاحب را خود كه ها فئودال چون هم داندي م جامعه افراد يِدست
 نه و نهيطمأن با كه است رو نيهم از و دانستندي م شاني ها تيرع

 شده قائل مخترع بر هم را مدت كوتاه حق نيهم تيرضا سرِ از چندان
ي فكري ها هيسرما غارت خيتار تكرار ما عصر در نيمخترع خيتار. تاس

يي توانا و استعداد خاطر به مخترع. است داران هيسرما توسط نيمخترع
 اريبس رنج اش خانواده و خود و باخته داران هيسرما مقابل در شهيهم اش
  .اند دهيكش
 هر تا است ارالزميبسي انرژ اي وي طوالن كار مدت،ي طوالن قاتيتحق

 باعث خود نيا كه باشدي جمعي  استفاده به قادر و شدهي عمومي اختراع
 دارند ازيني كم زمان به كهي اختراعات حتا. است نيكاشف و نيمخترع فقر

ي م شماي برا مثال كي فقط. برندي م سر به فقر در كنندگانشان ابداع زين
 اتمام به شاي زندگي وحشتناك فقر در سيپار دري تازگ به كهي كس زنم،
 فرانسه سنگ ذغال معادن صاحبان و آهن راه او كشف از كهي كس. ديرس
 كهي كس  شود،ي م اضافه ثروتشان به فرانك ها ونيليم و هزاران ساله هر

 گاها و شدي م جمع معادني  دهانه در كهي زغالي ها گرده از توانست
 مخترعي عني داردي عمومي  استفاده امروزه كه بسازدي زيچ بود كار مانع
 .تيكبر

  
  دو بخش
 تحت را تيبشر كه خ،يتاري  طبقه نيتري انقالب ست،يتاليكاپي بورژواز
ي دائم كردن منقلب با مگر كند رشد تواندي نم است، داده قرار فشار

 وي ميش ك،يزيف چوني علوم امكاناتي دائم كردن وارد با د،يتول امكانات
 ديجد اختراعات به ازشيني قدر به. اشي صنعت ديتول ابزار در كيمكان اي
. است آورده وجود به قيتحقي براي مراكز خودش كه است ريناپذي ريس
 سونيادي برا پارك منلو در راي شگاهيآزما حتا كايآمري ها ستيتاليكاپ
 ارياخت در راي دانشمندان و نيمحقق و متخصص كارگران و كردند سيتأس
 ها آن ارياخت در و كند اختراع و كشف شتريب چه هر بتواند تا گذاشتند او

 برده استفاده آن از و كرده خود نام به راي نوآور آن تيمالك سند تا بگذارد
 تا كرديي هاي نيب شيپ بود كار اهل خود كه سونياد. بفروشند بازار در و

  . باشد داشته را هاي نوآور نيا سود دري سهم بتواند
 به را خود طيشرا نسوياد مانند توانندي نم نيمخترعي  همه اما
 در هوستون - تومسون چونيي ها شركت. كنند ليتحم ها ستيتاليكاپ
ي ها نيماش ساختي ها هيآتل كنار در برلن و لندن در منسيز اي و سيپار
 نيمهندس ها آن در كه اند كرده سيتأس زين رايي ها شگاهيآزما خودي برق
  . ....باشندي م تهيسيلكترا ازي ديجد ابداعات جاديا و تجربه حال دري نيمحقق و
 كه چرا آورد حساب بهي شگاهيآزما چون هم راي كارگاه هر تواني م

 جا آن از. شوندي م كار ابزار حيتصح و ليتكم باعث كار ضمن در كارگران
 به را اختراعش سند تا نداردي چندان امكاناتي مال لحاظ از خود مخترع كه
 طبق را آن و پردازدي م را ندس نيا پول كه است كار صاحب كند خود نام

ي وقت.  شودي م برخوردار زين آني مال جينتا از و كندي م خود نام به قانون
 به زهيجا نيا دهد،ي ا زهيجا اي و كند قيتشو راي اختراع خواهدي م دولت

 و كرده را كار نيا كهي مخترع اي كارگر آن به نه رديگي م تعلق كار صاحب
ي  جامعه در چون و ماندي م خود اهيس و ربچ لباس در چنان هم كارگر
ي باشي راض شودي م داده تو به كهي كم زانِيم همان به ديباي دار هيسرما
   .شودي م خشنود شده كارش صاحبي برا منفعت و غرور باعث نكهيا از زين كارگر
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ي برا زين روشنفكران به دارد اريبس ازين نوآوران و نيمخترع به كهي بورژواز
 است ليدل نيهم به. داردي شتريب ازيني صنعت ابزار آني ريكارگ به و اداره
 ساختن از شيپ حتا و جنگ از قبل فرانسه دري معروف داران هيسرما كه
ي صنعتي طراح ك،يزيف ،يميش دانشكده سيتأس به ها شگاهيآزما

 ميتعل ها دانشكده نيا در را كارگرانشان هوشمند فرزندان و پرداختند
 ارياخت در دسترس در و ارزان متيق با راي روشنفكران نندبتوا تا دادند
 نيا در فرانسه – مولوز در كهي ا دانشكده است جمله آن از. باشند داشته
 شيپ سال ستيب حدود در مولوزي  دانشكده سيير. شد سيتأس دوران
 سيتأس را شهر نيا كيزيف وي ميشي  دانشكده تا كرد قانع را شهري شورا
 از را جوانان نيا -انهي است نيچن هم هنوز البته دانمي نم - ابتدا در. كند

 نيا در را ها آن مجانا و كردندي م انتخابي محلي دولتي ها مدرسه
ي م هم را نهارشان نند،يببي عال ماتيتعل تا كردندي م نام ثبت ها دانشكده

 كارگاه به فرزندانشان نرفتن رشيپذي ازا دري ا خانواده هر به و دادند
  .  دادندي م فرانك جاهپن

ي سكو از مجلس در توانستي م 1790ي ها سال در* فوكو زيمارك
 خواندنيي توانا به بودن دهقان و كارگري برا: « ديبگو نيچن اشي سخنران

 كه استي ا گونه به اماي صنعت ديتولي ازهاين.». ستيني ازين نوشتن و
 منافع: رديگ كار هبي گريد زبان كندي م ناچار را ستيتاليكاپي بورژواز
ي مي عال حتا وي ا هيپا آموزشي  توسعه به وادار را او كه استي اقتصاد

  . علوم و تيبشر به عشق نه و  كند
 به. بودند آموزش به عالقمند ليدل نيهم به هم باستان رم فروشان برده

 و علوم ك،يموز ونان،ي اتيادب فلسفه، طب، خودي انساني كاال نيتر باهوش
 كهي ا برده. بردي م باال را او متيق برده آموزش. دادندي م زشآمو رهيغ

 اي و اتيادب طب، كه بودي ا برده از باالتر متشيق دانستي مي آشپز
 هيسرما است، گونه همان به ها ارزش زين حاضر درعصر. دانستي م فلسفه

 به دولت كهي حقوق تا دهدي مي شتريب حقوق خود سرآشپز به دار
 داران، برده برعكسِ اما. دهدي مي علم ئتيهي اعضا و هدانشگا استادان
 راي روشنفكر دانش فروش متيق تا كندي مي عموم را آموزشي بورژواز

  . اورديب نييپا
ي م كه داشتي قدرت داسيم:  كه است تيروا باستان وناني يها افسانه در

ي همشابيي توانا از زيني بورژواز كند، طال به ليتبد راي زيچ هر توانست
 كاال به ليتبد را شهياند وي روشنفكريي توانا توانسته او است؛ برخوردار

  .خردي م كود اي و  خر مثل را نيالت شناسان زبان ن،يمهندس ها، ستيميش كند؛
  .خردي م زين را ندگانينما و سناتورها و: تيجمع انيم ازيي صدا

ي وقت ندارند فروشي براي جوراب اي گوساله كهي كسان كه داندي مي بورژواز
 را دارند كه همان دارند، را شاني رأ و وجدان هستند سناتور اي و ندهينما
  .خردي م شانيا از

 ديبا را كاال سرنوشت همان پس شده كاال كه جا آن از روشنفكريي توانا
 ديآي م نييپا متشيق است اديز كهي وقت صدف، مثل. كند تحمل وي ط
 برسد كم و نادري  اندازه به و كنند ترلكن را بازار به صدف دنيرس اگر اما
 باشد اديز مهندس و ستيميش كار، بازارِ دري وقت. رودي م باال متشيق

ي م فروش و ديخر ارزان متيق به و ديآي م نييپا كاال نيا متيق عتايطب
 مهندس ها دهي سال كيزيف وي ميشي ها دانشكده كهي زمان از. شود

 نييپا ها آن متيق كنندي م ريسراز سيپاري بازارها بهي ميش و كيزيف
ي مناسب حقوق ستيميش كي به دار هيسرما شيپ سال ستيب. است آمده

 و. كردي م استخدام انهيسال را او و دادي م انهيماه فرانك 600 معادل
 بودند قائل ارزش خود نيمهندسي برا دادندي مي حقوق نيچن كهيي رئسا

 به شده اديز ها آن تعداد كه اكنون اما. كردندي م رفتار احترام به آنان با و
 شمال در را ها آن و دهندي م فرانك 200 تا 150 معادلي حقوق آنان

 را ها آن ت،يمأمور اتمام از بعد و كنندي م استخدام ماهه چهار سه فرانسه
ي م نيچن خود شيپ رئسا. كنندي م رد شاني ديتولي كاالها مثل زين

 هم توانمي م كه دانمي م نده،يآ زييپا تا«  اي» ريبمي گشنگ از برو«  :نديگو
 را قند به چغندر ليتبد كه كنم دايپيي ها ستيميش چغندر، برداشت زمانِ

  .» كنند مراقبت
 اغلب كه ديداني م و ستين ها ستيميش مشمول فقط تيوضع نيا

ي پست وقت هر و هستند مواجه مشكل نيا باي ا نهيزم هر در روشنفكران
. كنندي م تقاضا آني برا كه هستند نفر صدها حتا و ها ده شودي م آزاد

 چه هر را روشنفكران متيق داران هيسرما شده باعث كه است وضع نيهم
 نييپاي ا حرفه كارگران حقوق از حقوقشان گاها كهي طور ببرند تر نييپا
  .است تر

 فقر نيا است، كارگر از تر سختي ليخ روشنفكري براي اقتصاد فقر تحمل
ي ابتدا از كه جا آن از كارگر. كندي م داغاني جسم وي روح لحاظ از را او

ي  تجربه و رفتهي كارگاه بهي كارگاه از و كردهي زندگي سخت باي كودك
 ازي شتريب طاقتي اي سخت هر با مقابله در دارد را شيهاي سخت و كوچه
 هيسا در شود،ي م بزرگ گرمي ا گلخانه در روشنفكر،. دهدي م نشان خود
ي دارا اشي عصب ستميس شود،ي م شكننده و حساس مدرسهي وارهايدي 

 با كارگر كهي زيچ كه است رو نيهم از و گرددي م مارگونهيبي تيحساس
ي م تكاني دردناك طور به را روشنفكر كندي م تحملي سبك وي اليخي ب

 حقوق همان باي كارگري زندگ از روشنفكري زندگي مساوي حقوق با. دهد
 اما رودي م كار سر و پوشدي مي معمولي لباس كارگر تاينها رايز است بدتر

 متيق گراني لباس ناچارا است كار صاحب با تماس در دائم كه روشنفكر
 و ظاهري برا را چه آن جهينت در شود حاضر كار سر آن با تا كند هيته ديبا

  .كنديي جو صرفه خوراك و خورد  در است ناچار كندي م خرج اش پوشش
 تر نييپا هم كارگران ازي اقتصاد لحاظ از را روشنفكران ها ستيلتايكاپ

 قرني بورژواز انقالبي ساز آمادهي برا آنان از بيترت نيا به و آوردند
  .كردندي قدردان گذشته

  
  

  
  

  سوم بخش
 در بورژواز روشنفكرِ: ديگوي م» سمياليسوس خيتار«  شگفتاريپ در ژورس
 سمياليسوس به شده سرخوردهي دولت درتق از كه جا آن ازيي بورژوا جوامع

 نيا از روشنفكران. است اشتباه هينظر نيا من نظر به متأسفانه. وندديپي م
ي نم  آزرده روحشان تنها نه  شده كاال به ليتبد شاني فكريي توانا كه

ي م برخوردي تفاوتي ب با بلكه كند،ي نم  خشم از سرشار را آنان و شود
 باستان رم و باستان وناني يهاي جمهور آزاد شهروندان گاه چيه. كنند

 كه چنان آن. شوند آورده نييپا حد نيا تا كه كنند تحمل توانستندي نم
 نييپا برده حد تا را خود بفروشد را خود كار كهي انسان: گفتي م سرونيس
 شان فلسفه آموزش مقابل در كه ها ستيسوف از پالتون و سقراط. آوردي م

 لسوفيف دو نيا نظر از رايز كردندي م انتقاد ند،كردي م افتيدر پول
 حتا. كرد فروش و ديخر را آن بتوان كه است آن از تر فيشر شهياند
 ماتيتعلي برا را حقوق افتيدر 1789ي ها سال در فرانسهي سايكل

 را آن دوران نيا روشنفكران كهي حال در دانستي مي دشنام چوني مذهب
   .دانندي مي عيطبي امر صورت به

 به را خود دانش باشند توانسته كه كنندي م تيرضا احساسي زمان تنها
 انگار كه روندي م شيپيي جا تا امر نيا در و بفروشندي مطلوب متيق
 ازي كي كه زوال. كندي م نييتع را ها آن كار ارزش كه است فروش متيق

 كتاب راژيت زانيم با را كار ارزش استي ادب روشنفكران نيتر برجسته
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 با سمياليسوس از تا كه هستند معادالت نيا ريدرگ قدر آن. زندي م دازهان
 به راجع اي كنندي سوال آني تئور از كه آن از شيپي زني م حرف ها آن
 بهي هنر كاري ستياليسوسي  جامعه كي در ايآ پرسندي م بدانند، آن
  رد؟يگي م قرار كفه كي دري دست كار با ايآ و نه اي شودي مي داريخري خوب متيق

 انباشتي برا كه استي ستيتاليكاپي  جامعه نيا كه فهمندي نم! ها احمق
 و كندي م مطرحي دست كار وي هنر كار نيب راي برابر نيا هيسرما شتريب

   .خردي مي دست كار از فروتري متيق با را آن كه آورد يم نييپاي تاحد راي فكر كار
 به دنيرسي برا هم 2000 سال رود شيپ كار افراد طور نيا با بود قرار اگر

  .ميكردي م صبر ايدن آخر تا ديبا و نبودي كاف سمياليسوس
 و اند آمده كار سر بر فرانسه در دست همه ازيي ها دولت 1789 سال از 

ي شيپ گريكدي از ها دولت نيا بهي خدمت خوش در شهيهم روشنفكران
 مجله شاني ها هنوشت با كهي دوزار روشنفكران آن از تنها من. اند گرفته

 نيا در بلكه زنمي نم حرف كنندي م پر را ها روزنامه و ها
 چكمه است باالتر مقامشان چه هر كه _ زين نيمحقق دانشمندان،مسابقه

 در ستيباي م كه علوم شاهزادگان. دارند شركت _است شتريب شاني سيل
 دست بهي برا تنها نديبگو سخن امپراطورها و شاهان باي مساوي مقام

  . آورندي م نييپا را خوديي گذراي  وزارتخانه دري ريحقي جا آوردن
 دهدي م قراري بانكداران ارياخت در را خود تشخص كه پاستور چوني كسان

 رانيوز و دولتمردان و سناتورها كنار در بانك فالني اداري شورا در را او تا
 انيم در .كنند مؤسسات نيا جلب را روشنفكران گريد بتوانند تا بگذارند

 هيسرما فشار ريزي عزتي ب قرن كي رغميعل بتوان كه ستين روشنفكران
 خودشان انيم در حتا ها آن. افتي يهمبستگ و جرئتي ها نمونهي دار

 نمونه نيا ازي كي است اريبس آني  نمونه ندارند، زيني ا حرفهي همبستگ
ي راحت بهي ميشي آكادم كي سيير كه است فوسيدري  پرونده مورد ها
 عموم اطالع به را خودش نظر بود كرده جرئت كهيي پروفسورها ازي كي

ي دفاع او از همكارانش از كي چيه و كرد رونيب آشغال كي مانند را برساند
 كي يميتصم با راي كارگري سيير اگر كارگاه كي در كهي حال در نكردند
ي گرسنگ و فقر در خود كهي حال در گريد كارگران كند رونيب جانبه

  .زنديخي برم او از دفاع به هستند
 سميفئودال دوران عاشقان گريد مثل ات،يادب و هنري ايدن روشنفكران

ي بها كه شوندي مي كساني سرگرم باعث كه ستندين شيبي دلقكان
 آنها، كردن سرگرم و ها ستيتاليكاپ كردني راض. پردازندي م را كارشان

 مقامش چنان اتيادب. دكني م مشغول را ها آن كه استي كار تنها نيا
 ر،يمول. شودي نم دهيفهم زين ريمول اتيادب روح حتا كه است آمده نييپا
 چند و نيچند كهي ا سندهينو ر،يمول. هاي اتچيادبي  همه بزرگ جد نيا

 هر و ها تكه كهي هنرمندان شده، داده اختصاص حالش شرح به كتاب
 دايپ دري سع و دكنني مي آور جمعيي جا از را اوي زندگ ازي اتييجز

 كنند،ي م شده نوشته ادداشتي نيا كهي ساعت حتا اي و قيدق خيتار كردن
 طال را آن اورنديب در خاك ريز از را ريمول مدفوع ازي ا تكه اگر كه افراد نيا
 ريمول افكار روح افراد، نيهم زنند،ي م بوسه آن بري فداكار با و رنديگي م
 ديا خوانده ريمول آثار بريي نقدها من لمث حتما زين شما. ابندي يدرنم را
 كه كنند انيبي روشن به را نكته نيا كه ديا دهيد نقدها نيا ازي كي در ايآ

 حضور در درستي ورسا انقالب از قبل و بومارشه از شيپ قرن كي ريمول
 كه كردي م حملهيي سايكل به اشراف مقابل در و) چهاردهميي لو(  شاه
  . ديلرزي م آن بلمقا در دكارت مثلي كسان
 دري ول بكنند نامشخصي ا اشاره نكته نيا به نقدها در همي هرازگاه اگر
 خود،ي  طبقه به متعلق بودي فرد ريمول نديبگو كنندي م فراموش حال هر

 مثل» هومي ژانت بورژوا« تئاتر در ريمول. بورژواي  طبقه قهرمان
 كه ديببر براليلي بورژواز از نديگوي م كارگران به كهيي ها ستياليسوس
ي م كلك شما به كه است نيا حداقلش كندي نم عام قتل را شماي وقت
 و نديگوي م دروغ شما به ها آن د،يزيبگر وبا مثل اشراف از: «ديگوي م زند،
  .»كنندي م غارت را شما

ي حقوق ازاتيامت از و اند استيس اي و صنعت خدمت در كهي روشنفكران
 و اند شده دار هيسرما ي طبقه ريناپذيي جدا زج كنندي م فكر برخوردارند

ي حال در كنندي م دفاع داران هيسرما از كارگران مقابل دري تيموقع هر در
  . ستندين آن خدمتگذاران جزي زيچ كه

 وستيپ نخواهد سمياليسوسي اردو به گاه چيه روشنفكران از بخش نيا
 ازي انبوه جمع اما. است خورده گرهي دار هيسرما منافع با منافعش كه چرا

 روز شودي م تر انبوه تعدادشان كه نسبت همان به كه هستند روشنفكران
ي اردو به گروه نيا. شودي م بدتر ها نظام نيا در وضعشان روز به

ي م فكر حق به. باشند ما صفوف دري ستيبا و دارند تعلق سمياليسوس
 مسائل ازي تر قيعم درك شودي م باعث اند دهيد كهي آموزش كه ميكرد

 عكس بر اما باشد شانيراهنما دركشان نيهم و باشند داشتهي اجتماع
 آن كه چرا كرد دورتر سمياليسوس صفوف از را ها آن كه بود آموزش نيهم
 و رنديبگ دست در را سرنوشتشان توانندي ميي تنها به كه بردند گمان ها

 فانيرد هم دوش بر را خودي پا با هم آن دهند نجات مهلكه از را خود
ي كم با و گذراست شاني بدبخت كه بردندي م گمان آنان.  گذاشتن خود

ي نم ها آن. كنند فراهم خودي براي بهتري زندگ  توانندي م شانس
 شانس كند دايپ توسعه شتريب چه هري دار هيسرماي  جامعه كه دانستند

 نيبهتر در و شودي م كمتر ببرند در به جان مهلكه از فردا ها آن كه نيا
ي  اندازه به نه هم آن دانششان، از كه كنندي م دايپ رايي جا حالت

 در را خودي قصرها داران هيسرما كه چنان هم. شودي بردار بهره ارزشش،
ي م كارگران و ها كاسب خرده كردن له با ايدن گريدي جاها و اياسپان

  .شوندي م لهي استثمار ستميس نيا در زين ها آن سازند،
 احزاب استيس رييتغ بر عالوه ،يدار هيسرما خدمت در روشنفكران

 روش خواهندي م ها آن. دارند زين ها كيتاكت رييتغ در قصد ست،ياليسوس
 راي عموم قدرت دينبا معتقدند آنها. كنند ليتحم حزب به راي ا تازه عمل

 وزارت  گذاشت ديبا بلكه آورد دست بهي قانون وي انقالب ،يجد مبارزات با
 با ستياليسوس حزب دينبا. ببرند شيپ به را كار اقسام و نواعاي ها خانه
 حزب خدمت در را آن ديبا بلكه كند تيضد و مقابله بورژا احزاب تمام

 او ديبا بلكه كرد آمادهي طبقاتي  مبارزهي برا را آن دينبا. دهد قرار براليل
 نيا شبرديپي برا و. شود رايپذ راي اسيس سازش هرگونه كه كرد آماده را

 داد، سازمان ديبا نو از را حزب كه كنندي م شنهاديپ عمكرد ديجد روش
 با را كارگران سال ستيبي ط كهي سازمان و شكست راي ميقدي كادرها كه

 و برد نيب از كردهي همراه اشي طبقات منافع و مبارزهي برايي رهنمودها
  . داد سازماني اسيس وي اقتصاد مبارزه در را آن
 شدن فشرده باعث تنها و كرده عمل ها آن خود ضد بر ها روش نيا اما

 .دارند اعتقاد مبارزه به كه شدهيي ها سازمان صفوف
  

  چهارم بخش
 هيعل كه باشندي كسان نياول ديباي م باشند كهي قشر هر از روشنفكران

ي خدمتگزاران آن در كهي ا جامعه كنند، انقالبي دار هيسرماي  جامعه
 از فروتر كنندي م اشغال كهيي ها پست مواقع اغلب در كه ستندين شيب

  . فهمندي نم ها نيا را موضوع نيا حتا اما. است شاني استعدادها و توان
 هيسرما از قبلي ها ستميس در كه است نيا اند دهينفهم ها آن را چه آن
 و ديخري م را جنس هم داد،ي م را مبل طرح هم خودش، نجار كي يدار
 در. فروختي م را ها آن و كردي م غيتبل ناسشاج فروشي برا او خود هم
 است ليدل نيهم به و اند شده جدا هم از مراحل نياي دار هيسرما ستميس
 به. سازندي م را آن كارگران و دهندي م را طرح طراحان و نيمهندس كه
 سطح كه هم قدر هر كه بفهمند ديبا روشنفكران كه است ليدل نيهم

 خورده گره هم به سرنوشتشان باشد، متفاوت كارگران با آموزششان و سواد
ي صنعت ستميس چيه كهيي جا تا كنندي م گمان ها آن كه استي آن از تر

  . كند كار بخش دو نيا ازي كي بدون تواندي نمي دار هيسرما
 در ديبا هستند متحد استثمار در هستند، متحد ديتول در كه جا آن از

 تنها روشنفكران اگر.  باشند تحدم هم با زيني دار هيسرما هيعل مبارزه
 سمياليسوس صفوف به انبوه، به دادندي م صيتشخي خوب به را خود منافع

ي برا بلكه كارگري  طبقهي براي دلسوزي رو از نه هم آن وستنديپي م
 خدمت انجامي برا فرزندشان، و زني زندگ نيتامي برا خودشان، نجات
  .شاني طبقات
 آنان از مبارزه دري كارگر بخش كه نيا از باشند داشته شرم ديبا آنان

 خودي رفقا به توانندي م كه دارندي اديزي زهايچ آنها. رديبگي شيپ
 .  رنديبگ اديي يزهايچ ديبا زين آنان از اما اموزنديب

*  
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 رابطه روشنفكر و قدرت
 

 توكل

 
توان ارائه داد، رابطه  به باور من، به حسب تعريفي كه از روشنفكر مي

ست كه ما از چيزي صحبت  با قدرت نيز معين است. مشكل اينجا آن
دهد و معناي معيني  كنيم كه هر كس برداشت خاصي از آن ارائه مي مي

براي آن قائل است. اصل اين واژه در زبان فارسي پر از ابهام است. اين 
اش، زماني معنا و مصداق معين داشت.  كنوني  ست كه به رغم ابهام اي واژه
و روشنفكر در ايران  منوررالفكرهاي  ن، اما چنين نيست. زماني كه واژهاكنو

بايستي  به كار برده شد و معمول گرديد، معناي آن با مضموني كه مي
شد كه به پيروي  برساند، حدودا انطباق داشت. روشنفكر به كسي اطالق مي

، عليه تاريك انديشي و خرافات قرون 18از روشنگران اروپايي قرن 
طايي بود. با مناسبات اجتماعي مسلط، مناسبات توليد فئودالي و وس

 –روبناي سياسي آن در ستيز قرار داشت. در يك كالم عليه نظم اقتصادي 
ها از آن ايام گذشته  اجتماعي و قدرت سياسي حاكم بود. اكنون اما، سال

داري در ايران حاكم است. روشنفكر معناي گذشته خود  است. نظام سرمايه
ا از دست داده است. حتا اگر دامنه روشنفكر را به افرادي از تيپ ر

نويسندگان، شعرا و هنرمندان محدود كنيم، نه فقط در ايران، بلكه در 
اند و نه روشنفكر،  ها، تاريك انديش سراسر جهان، اكثريت بسيار بزرگ آن

اين فكنيم، فقط با  روشن انديش و روشنگر. اگر به جامعه خودمان نظري بيا
رو نيستيم كه گروهي به نام روشنفكر در خدمت يك دولت  واقعيت روبه

هاي عريان قرار گرفتند و قرار دارند،  ترين ديكتاتوري ديني، يكي از مخوف
يا ظاهرا در نقش اپوزيسيون، طالب يك جمهوري اسالمي بزك شده 

ن توا ها مي هستند، بلكه با روشنفكراني هم روبرو هستيم كه در ميان آن
شعرا و نويسندگان و هنرمندان سرشناسي را يافت كه با جمهوري اسالمي 

اي  اند، اما خواهان احياء نظام سلطنت هستند كه پديده هم شديدا مخالف
رويم اكثريت بزرگ باقي مانده روشنفكران  ست. فراتر مي قرون وسطايي

د. توان آزادي خواه نامي مخالف جمهوري اسالمي را در بهترين حالت مي
بيني طبقاتي خود، چيزي فراسوي  ها به حسب نگرش و جهان چرا كه آن

خواهند. اگر همين فردا در ايران يك  اجتماعي موجود نمي –نظم اقتصادي 
ها تاريخ در همين جا به  جمهوري پارلماني بورژوائي برقرار گردد، براي آن

 رسد. پايان مي

هاي  نامند با پسوند مي ها خود را روشنفكر دانيم كه آن با اين همه مي
مختلف. حق هم دارند، البته نه به معنايي كه در نظر اول در ذهن مردم از 

شود، بلكه به معناي علمي كلمه يعني  مي طكلمه روشنفكر فارسي استنبا
كساني كه با كار فكري سر و كار دارند. حاال اگر كسي بخواهد بگويد كه 

جود و قدرت طبقاتي و سياسي ست كه مخالف نظم مو خير، روشنفكر كسي
حاكم است، نه فقط خصلت مشروط و تاريخي پديده روشنگري و 

هاي طبقاتي، فلسفي و سياسي آن را ناديده گرفته، بلكه  روشنفكري و بنيان
هاي عيني كنوني نيز پشت كرده و بنا به ميل خود تعريفي  به واقعيت

  اخالقي از روشنفكر ارائه داده است.
ويژه با  ن جريان فكري كه در اروپاي قرن هيجدهم بهدانيم آ ما مي

انقالب كبير فرانسه، به جريان روشنگري و روشنگران معروف گرديد، و واژه 
گيرد، در مراحل پيشين  روشنفكر ما هم منشاءاش را از همين جريان مي

ست كه بورژوازي  تكامل تاريخي بشريت وجود نداشت، بلكه مختص دوراني
گذارد و  قه جديد انقالبي و مترقي به تاريخ بشريت گام ميبه عنوان يك طب

گردد. روشنگران نمايندگان فكري  محور تاريخي يك دوران معين مي
پيشرو اين طبقه بودند كه با عقايد و نظرات جديد فلسفي، سياسي، 

را مورد   حقوقي، هنري و غيره، تمام نظم فئودالي، عقايد و نهادهاي آن
بايستي  ها تمام جهان مي حمانه قرار دادند. به باور آنانتقادي سخت و بير

اش را در محكمه داوري  تابع عقل گردد و هر چيزي هستي و موجوديت
  عقل توجيه كند يا جاروب شود و نابود گردد.

به عقل به مثابه تنها قاضي ميان هرچه كه "ها  به قول انگلس، آن
ول، جامعه معقول به وجود بايد دولتي معق شوند. مي بود، متوسل مي دموجو

آيد و هرچه كه با عقل جاودان مغايرت داشت، بدون ترحم نابود 
  انگلس)-(آنتي دورينگ"گردد.

باشد،  اين كه با به قدرت رسيدن بورژوازي، آنچه كه قرار بود، معقول 
آمد و دوران روشنگري هم به پايان رسيد، در اينجا  نامعقول از كار در

اي جديد، در يك  . صرفا اشاره اي بود به پديدهمسئله مورد بحث نيست
  دوران تاريخي معين.

اما اگر روشنگري پديده جديدي در تاريخ بشريت بود، حاملين آن به 
اي از تاريخ  عنوان يك گروه اجتماعي كه با كار فكري خود، در هر دوره

، عالم دپرداز و فيلسوف، نويسنده، هنرمن جامعه طبقاتي به عنوان نظريه
       .اي جديد نبود اند، پديده يني و غيره به آگاهي اجتماعي آن دوران شكل دادهد

از هنگامي كه در تاريخ بشريت، جامعه طبقاتي پديد آمد، كار فكري و 
جسمي از يكديگر جدا شدند و دستگاهي به نام دولت براي حفظ سلطه 

عهده طبقاتي شكل گرفت، وظيفه انسجام بخشيدن به آگاهي اجتماعي، بر
اي طبقاتي  گروهي مجزا قرار گرفت. از آنجايي كه اين آگاهي در جامعه

اند، چيزي  گرفت كه طبقات متخاصم در برابر يكديگر قرار گرفته شكل مي
اي كه ثروت دارد،  جز يك آگاهي طبقاتي نبود. پر واضح است، آن طبقه

ي اين ست، آگاه ست و طبقه مسلط و فرمانروا وسايل توليد در اختيار او
طبقه نيز، آگاهي مسلط و حاكم باشد. پرداخت اين آگاهي و انسجام دادن 

ها توليدات  به آن برعهده گروهي از افراد جامعه قرار گرفت كه كار آن
هايي كه طبقه  سازي براي طبقه حاكم بوده است. در دوره فكري و فرهنگ

ليدات حاكم و مسلط، نقشي تاريخي و مترقي را برعهده داشته، اين تو
فكري نيز مترقي بوده و گامي به پيش در توسعه و پيشرفت آگاهي و 

اند. با اين همه، آگاهي اجتماعي هر دوران تاريخي بنا  فرهنگ بشريت بوده
به خصلت طبقاتي آن به نحوي انسجام يافته كه در اذهان طبقات و 

، مقدس و ابدي جلوه داده دستم و غير حاكم، نظم موجو هاي تحت توده
ود، سلطه ايدئولوژيك طبقه حاكم را تحكيم كند و توده تحت ستم را در ش

  انقياد و اسارت فكري و معنوي نگهدارد.
تر و تضادها  هرچه در سير تاريخ، خصلت طبقاتي جامعه برجسته

تر شده است، نقش گروهي كه به كار فكري مشغولند و به آگاهي  شفاف
و  تر دهند، نيز مهم مييك دوران تاريخي در خدمت طبقه حاكم شكل 

تر شده است و بر كميت اين گروه افزوده گرديده است، چرا كه  برجسته
هاي آن تنوع بيشتري يافته و سلطه ايدئولوژيك براي اسارت معنوي  كاركرد

  تري پيدا كرده است. ستم، نقش مهم طبقه يا طبقات تحت
معنوي  البته، اين واقعيت كه در هر دوران تاريخي، آگاهي و فرهنگ

طبقه حاكم و فرمانروا، مسلط و حاكم است، به اين معنا نيست كه طبقه يا 
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ها نيز در  اند. آن بهره طبقات فرودست از آگاهي و فرهنگ مختص خود بي
دهند. معهذا اگر  زندگي و مبارزه خود، به آگاهي و فرهنگ خود شكل مي

و زوال يابنده نداشته   ستم و يا استثمار نقشي تاريخي يك طبقه ولو تحت
آورد.  تواند جز يك آگاهي و فرهنگ حقير و زوال يابنده پديد باشد، نمي

ستم كه رسالتي تاريخي برعهده داشته  بالعكس يك طبقه جديد تحت
تواند به چنان آگاهي و فرهنگ  ستم مي باشد، حتا به عنوان يك طبقه تحت

فرهنگ حاكم اي شكل دهد كه پيوسته آگاهي و  انقالبي و دگرگون كننده
  را به چالش بكشد تا سرانجام بر آن غلبه كند. 

در هر دوراني عقايد طبقه حاكم، عقايد "به قول ماركس و انگلس 
حاكم جامعه است، نيروي فكري حاكم  مادياي كه نيروي  اند. طبقه حاكم

اي كه وسايل توليد مادي را در اختيار دارد، در  آن نيز هست. نتيجتا طبقه
وسايل توليد ذهني نيز كنترل دارد. به نحوي كه در مجموع  عين حال بر

اند، تابع آن هستند. عقايد حاكم  عقايد آنهائي كه فاقد وسائل توليد ذهني
چيزي نيستند مگر بيان آرماني مناسبات مسلط كه به عنوان عقايد گرفته 

ازجمله به عنوان  "دهند افرادي كه طبقه حاكم را تشكيل مي"شوند مي
كنند و توليد و  ن، به عنوان توليد كنندگان عقايد فرمانروائي ميمتفكري

كنند. بنا براين عقايد آنها، عقايد حاكم  شان را تنظيم مي توزيع عقايد دوران
اند....وجود يك طبقه انقالبي در يك دوره خاص، متضمن وجود يك  دوران

  انگلس) -ماركس -(ايدئولوژي آلماني "طبقه انقالبي است.
 ر را نيز از طريق به خدمت گرفتن گروهي از افراد جامعه انجاماين كا

با كار فكري سر كار دارند. در  صدهند كه به عنوان متفكر و متخص مي
دنياي باستان عمدتا فالسفه، نويسندگان و هنرمندان و مقامات روحاني 
وظيفه شكل دادن به آگاهي مسلط را برعهده دارند. در دوران فئوداليسم و 

هاي  وسطا تنها تغييراتي در نقش و اهميت و حيطه عمل اين عرصه قرون
دهد. در دوران بورژوازي مدام بر نقش و اهميت اين  كار فكري رخ مي

براي سلطه  هدامن متفكرين به علت تقسيم كار گسترده و مقابله پر
  گردد. ايدئولوژيك بر طبقه انقالبي كارگر افزوده مي

گردد  اي فكري تسلط بورژوازي فراهم ميه در آغاز، هنگامي كه زمينه
شود، گروهي از متفكران در  و به آگاهي اين طبقه انسجام داده مي

اند كه از جهت نظري به  ، سياست، ادبيات، علم و هنرههاي فلسف قلمرو
هاي سياسي، حقوقي و فكري دنياي كهن، مذهب، سياست، فلسفه،  ساختار

برند. دكارت،  ي يورش ميعلم، دولت، نهادهاي شهري قرون وسطائ
اند. اما كميت اين  رو، در فرانسه از اين نمونه مونتيسكو، روسو، ولتر، ديده

داري مدام بر كميت آن افزوده  گروه هنوز محدود است. با توسعه سرمايه
ها  يابد. از نقش و اهميت برخي از آن تري مي هاي متنوع گردد و كاركرد مي

شود و بر نقش و  ندگان و شعرا كاسته مينظير فالسفه، روحانيون، نويس
  گردد. اهميت برخي ديگر افزوده مي

ست با يك تقسيم كار گسترده و  اي داري، جامعه جامعه سرمايه 
دهد،  هاي متنوع. بورژوازي كه يك طبقه كم شمار را تشكيل مي كاركرد

خود نه فرصت و نه استعداد انجام اين وظايف گسترده را دارد تا بتواند 
لطه طبقاتي خود را حفظ كند. لذا براي حفظ سلطه طبقاتي خود (سواي س

ها و نهادي سركوب مادي كه در اينجا مورد بحث نيست) به يك  ارگان
بزرگ نياز دارد كه وظيفه سازماندهي استثمار و انقياد فكري طبقه  رلشك

گيرند. در سطح كارخانه و واحدهاي توليد، سلسله  هتحت ستم را برعهد
هاي مختلف اين وظيفه را عهده دارند. اما  بي از مديران و كارمندان ردهمرات

دامنه و پيچيده، متشكل از  در سطح جامعه در كل، يك سازماندهي پر
دهند. از يك طرف  كاركنان كار فكري وجود دارد كه دو وظيفه را انجام مي

ست،  نيروي كار و متخصصيني را كه براي ادامه و بسط توليد مادي ضروري
دهند و از طرف ديگر سلطه سياسي و ايدئولوژيك  آموزش و پرورش مي

  كنند. طبقه حاكم را حفظ مي
سيستم آموزشي جامعه بورژوايي در انجام اين وظيفه نقش مهمي 
يافته و بر تعداد كساني كه در اين بخش فعالند به شدت افزوده شده است. 

كند، بلكه  فكري بازي مياي در انقياد  نه فقط از آن رو كه نقش برجسته
ترين كارگر نيز  كند كه حتا ساده سطح پيشرفت تكنيك و توليد ايجاب مي

  حداقل آموزش و سواد را داشته باشد.
شود، بايد مطابق يك برنامه و  از روزي كه يك كودك وارد مدرسه مي
هاي باالتر تهيه و تدوين شده  سياست آموزشي كه توسط متخصصين رده

اش چيست و چگونه بايد  يند. به او ياد داده شود كه وظيفهاست آموزش بب
داري موجود، خدمت كند. اين   بخوان نظام سرمايه "ميهن خود "به 

كند، گروهي را مستقيما يا  ها را غربال مي خود آن  سيستم آموزشي، خود به
كند.  هاي آموزشي تخصصي كوتاه، به عنوان كارگر روانه بازار مي با دوره
ها  شان محدود است، روانه دانشگاه آموزان را كه تعداد تراين دانش خبهگروه ن

كند، تا به عنوان مديران و متخصصين فكري آينده  و مدارس عالي مي
 سطوح مختلف، آموزش بينند و تربيت شوند.

مداران، قضات، وكال، مديران موسسات  ست كه سياست از همين جا
اجتماعي و  –دازان اقتصادي پر هاي مختلف، متخصصين و نظريه رشته

گران، دانشمندان، هنرمندان،  ها، پژوهش سياسي، دبيران، استادان دانشگاه
نگاران، متخصصين متعدد وسايل  نويسندگان، مهندسين، دكترها، روزنامه

هاي سطوح باال و غيره،  ارتباط جمعي سمعي و بصري، كارمندان و تكنيس
هايي از  ها در زمينه اي از آن پاره آيند كه سواي كار مفيدي كه بيرون مي

دهند، به عنوان  جمله آموزشي، علمي و بهداشتي و درماني انجام مي
هاي سطوح مختلف، سلطه  ها و تكنوكرات مديران و متخصصين، بوروكرات

كنند . اينان بنابه شرايطي  دار را حفظ  سياسي و ايدئولوژيك طبقه سرمايه
 اگيرند، سر تا پ شان در آن قرار مي يالتويژه در دوران پس از تحص كه به

اند. در اينجا ما نه با به اصطالح اشكال و  بيني بورژوازيي غرق در جهان
هاي خشن و عريان قرون وسطايي حفظ سلطه سياسي و ايدئولوژيك،  روش

  بورژوايي آن رو به رو هستيم.   و مدرن  بلكه با شكل پااليش يافته
پرسنل آن نيز هنوز نقش خود را ايفا با اين همه دستگاه ديني و 

هاي مردم را به  ترين بخش توده آگاه تحميق معنوي نا  كنند و وظيفه مي
شكلي مستقيم و عريان بر عهده دارند. گرچه در يك جامعه بورژوايي، از 
نقش و اهميت اين دستگاه در قياس با ابزارهاي مدرن تحميق، انقياد و 

و وسائل ارتباط جمعي بورژوازي با لشكري سلطه ايدئولوژيك كاسته شده، 
بزرگ از متخصصين و كاركنان خود، روزمره توده مردم را بمباران 

دهند،  كنند و به عقايد و آگاهي مردم، شكلي بورژوائي مي ايدئولوژيك مي
با اين همه هنوز هم دستگاه ديني وظيفه خود را در خدمت نظم موجود به 

داري  صلت ارتجاعي جامعه سرمايهدهد و هر چه خ خوبي انجام مي
بورژوا، نقش و رسالت تاريخي خود را از دست داده،  هتر شده و طبق برجسته

مجددا بر نقش دستگاه روحانيت افزوده گرديده و شديدا توسط طبقه 
آور نخواهد بود، اگر امروزمثال در  شود. لذا تعجب حاكم تقويت و حمايت مي

از نمونه اياالت متحده آمريكا، نقش داري  يك جامعه پيشرفته سرمايه
مذهب و كليسا چنان برجسته باشد كه گاه حتا روساي جمهوري اين 

  هاي متعصب مذهبي از نمونه ريگان و بوش باشند.  كشور نيز آدم
اي را هم  دهند، عده در ميان اين گروه اجتماعي كه كار فكري انجام مي

صوصي نيستند، بلكه به بگير دولت يا موسسات خ ميتوان يافت كه حقوق
اصطالح حرفه آزاد دارند. اما اين مسئله تفاوتي در ماهيت قضيه ايجاد 

اي را انجام  شان، همان وظيفه ها نيز با توليدات فكري خصوصي كند. آن نمي
دهند كه برعهده كل اين گروه است. يك نويسنده، نقاش و هنرمند كه  مي

ته باشد كه در بازار به فروش بگير نيست، بايد توليدات فكري داش حقوق
آورد كه تامين كننده هرچه بهتر يك زندگي  بار  آمدي به رود و براي او در

اش باشد. در تمام كشورهاي  بيني منطبق با گروه اجتماعي و جهان
هاي فراواني مثال  توان نمونه تر آن، مي داري، به ويژه از نوع پيشرفته سرمايه

شان در بازار ريخته و فروش خوبي  ات خروارياز نويسندگاني ديد كه توليد
ترين ادبيات كه كارش خواب  ارزش ترين و بي هم دارند. اما از نمونه مبتذل

ترين نويسندگان اين جوامع نيز  ترين و سرشناس كردن مردم است. معروف
شان به جامعه و قدرت حاكم، از محدوده يك رآليسم  در بهترين حالت، نقد

  رود.  ميتر ن انتقادي فرا
داري، روشنفكران در همان حال كه  با اين همه، در تمام جوامع سرمايه

داري و تابع قدرت  به عنوان يك قشر اجتماعي در خدمت جامعه سرمايه
هاي عريض و طويلي هم دارند و خود را به اشكال مختلف  اند، ادعا حكم

ندارند. اين پ كاره جامعه مي وراي طبقات، نماينده منافع عموم مردم و همه
داري در مراكز  تر جامعه سرمايه هاي آگاه توهمات را امروزه، ايدئولوژيك

كنند و از آن وسيله ديگري براي  تحقيقاتي و دانشگاهي خود تئوريزه مي
گمراه كردن فكري توده مردم، اشاعه آگاهي كاذب و وارونه در ميان 

هاي شناخته  مونهسازند. ن كارگران و بالنتيجه تحكيم سلطه بورژوازي مي
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كه به ويژه در ربع آخر سده بيستم رواج يافتند،  ها تر اين تئوري شده
هاي جامعه فرا صنعتي، انفورماتيك، تمدن موج سوم بود كه با  تئوري

افزايش كميت گروه اجتماعي روشنفكران و اهميت يافتن بيشتر كار 
ق يافتند. تكنولوژيك اين دوران، رون –تجريدي در نتيجه تحوالت علمي 

داري در  ها نيز اين بود كه جامعه سرمايه پردازي محور تمام اين تئوري
است، ديگر،  هجريان تحوالتي كه پس از جنگ جهاني دوم از سر گذراند

داري به مفهومي كه تاكنون وجود داشت و ماركس قوانين اقتصادي  سرمايه
هاي  گسترش شركتو روند تحول آن را نشان داده بود، وجود ندارد، بلكه با 

داران از قدرت خلع شده و استثمار از ميان رفته است. ايضا  سهامي، سرمايه
برخالف نظر ماركس، طبقه كارگر هم قدرت را به دست نگرفت، بلكه اين 

ها  ها و تكنوكرات قدرت به دست نخبگان متخصص، مديران، بوروكرات
آنچه در واقعيت "ت: اش نوش افتاد. يا آنگونه كه آلوين تافلر در موج سوم

اتفاق افتاد اين بود كه نه مالكين و نه كارگران، هيچكدام به قدرت دست 
ي بودند كه چه در كشورهاي ننيافتند، بلكه اين انسجام دهندگا

داري و چه در كشورهاي سوسياليست، در راس قدرت قرار  سرمايه
كنار ها را  نيروي جديدي در صحنه ظاهر شد كه هر دوي آن" "گرفتند.

هاي قدرت، ابزار انسجام دهي را تصاحب كردند و به وسيله آن  زد. تكنسين
بعد  "كنترل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در دست گرفتند.

هاي علمي و تكنولوژيك جديد، يك نظام  تحت تاثير پيشرفت"هم گويا 
ي در هاي فرامليت وفور و رفاه همگاني پديد آمد و جامعه همراه با شركت

ست كه همه در آن در كمال رفاه  حال گذار به يك جامعه ما بعد صنعتي
گردد و قدرت، در دست  برند، آزادي و برابري تلفيق مي به سر مي

   "كنند. هاي همگاني دفاع مي گيرد كه از منافع و خواست روشنفكراني قرار مي
داري، فالكت و  هاي عيني و سرسخت نظام سرمايه البته واقعيت

هايي كه هم اكنون تمام اين نظام را فرا گرفته است، چنان درسي به  رانبح
ها و  ها داد كه عجالتا صدايي از آن پردازان و خرافات آن اين نظريه

 شود. هايشان شنيده نمي تئوري
داري هم كه تضادها شفاف نيست و  تر سرمايه مانده در كشورهاي عقب 

عاها به اشكال ديگر و گاه همراه است، همين اد تر خرده بورژوازي گسترده
هايي از روشنفكران را هم ميتوان يافت كه  آيد. گروه گري پديد مي با انقالبي

كنند. اينان در گذشته يك  خود را ظاهرا ضد هر گونه قدرتي معرفي مي
دادند كه با  جريان مستقل از روشنفكران را به نام آنارشيست تشكيل مي

شان، از  ي، خودشان به همراه ادعاهاي نظريدار پيشرفت و توسعه سرمايه
  ميان رفتند و اكنون اثري در جامعه ندارند.

در هرحال، هر آنچه هم كه بر كميت روشنفكران در جامعه 
تري يافته باشند، در اين  كردهاي متنوع داري افزوده شد باشد و كار سرمايه

وه اجتماعي، آورد كه روشنفكران به عنوان يك گر واقعيت تغيري پديد نمي
هاست. در چارچوب  اند كه كار فكري حرفه آن طيفي از افراد تحصيلكرده
اي  داري وظايف معيني را برعهده دارند، نه طبقه تقسيم كار جامعه سرمايه

هستند، كه نقش و رسالت تاريخي برعهده داشته باشد، و نه كاركردي جز 
  اند. قدرت حاكمخدمت به نظم موجود و طبقه حاكم دارند. اينان تابع 

دار  روشنفكران گرچه در كل مالك وسايل توليد نيستند، سرمايه
ها نيروي كار خود را با سرمايه مبادله  نيستند، اما كارگر هم نيستند. آن

سازند، خدمتي را انجام  شوند و سرمايه را بارور نمي كنند، استثمار نمي نمي
ا به خود اختصاص دهند و در ازاي آن بخشي از محصول اجتماعي ر مي
در سيستم تقسيم  شان هاي اجتماعي متفاوب دهند. آنها به رغم منشاء مي

كار اجتماعي با كار فكري سر و كار دارند. لذا به لحاظ ماهيت و 
سازماندهي كارشان، شيوه اشتغال، سطح حقوق، آموزش و مزاياي 

ها  د. آناجتماعي و انفراد منشي مختص روشنفكران نيز از كارگران متفاوتن
دهند. به لحاظ  يك طبقه مستقل با منافع و اهداف مستقل را تشكيل نمي

بورژوازي را  بيني، خصوصيات تيپ خرده شرايط كار و زندگي، تفكر و جهان
اند. فعاليت  داري قرار گرفته دارند.  آنها بين دو طبقه اصلي جامعه سرمايه

ر خدمت آن قرار دارند. كند كه د اي تعيين مي اين گروه را منافع آن طبقه
سازند، نقش  آورده مي اينان از آنجايي كه نياز معين طبقه اصلي جامعه را بر

ها را به جامعه  هاي متعدي كه آن كنند. پيوند اجتماعي و سياسي كسب مي
ها را به  سازد، شرايط كار و زندگي غير پرولتري، آن موجود متصل مي
  آيند. بورژوازي از مي ورژوازي دردمت بدهد و عموما به خ بورژوازي پيوند مي

  
  

كند.  مزدي استفاده مي اي براي انقياد و سلطه بر كار ها به عنوان وسيله آن
بخش بزرگي از اينان در خدمت سازماندهي استثمار و اهداف و مقاصد 

  ايدئولوژيك و سياسي بورژوازي قرار دارند.
دانستيم، الزم  حال كه موقعيت، جايگاه و خصوصيات روشنفكران را

  ي مجزا اشاره كنم. دانم كه به چند نكته مي
بحث ما در اينجا نه بر سر فرد يا افراد روشنفكر، بلكه در مورد 

گرچه اين گروه مدافع نظام  .بود  روشنفكران به عنوان يك گروه اجتماعي
ست و تابع قدرت اقثصادي و سياسي  داري اجتماعي سرمايه –اقتصادي 

ي  هاي اجتماعي متفاوت، يا آگاهي و رابطه به علت منشاء بورژوازي، اما
توانند به  طبقه كارگر، عناصري از درون اين گروه مي معنوي نزديك با

قدرت  هسوسياليسم گرايش يابند و با پيوستن به مبارزه طبقه كارگر علي
هايي كه بورژوازي بر  حاكم  برخيزند. همچنين فشارها، موانع و محدوديت

نظير نويسندگان، قشر، هاي دروني اين  عاليت برخي از گروهسر راه ف
تواند عامل  آورد، مي هنرمندان، دانشمندان، معلمان و پژوهشگران پديد مي

روشنفكران به سوسياليسم و مبارزه با قدرت حاكم ديگري براي گرايش 
باشد. با اين وجود بايد گفت كه الاقل در مقطع كنوني تعداد اين افراد 

هاي انقالبي  هاي بسيار حاد و دوران محدودند. فقط در مقاطع بحرانبسيار 
تري از روشنفكران به صفوف طبقه كارگر عليه  هاي وسيع است كه بخش
  پيوندند. قدرت حاكم مي

آموزي براي ورود به گروه  در مورد دانشجويان كه در واقع دوره كار
هاي  جويان منشاءگذرانند، بايد گفت كه دانش اجتماعي روشنفكران را مي

هاي  ها از خانواده اي از آن اجتماعي متفاوتي دارند و گاه بخش قابل مالحظه
ها هنوز هيچ جايگاه معيني در سيستم  آيند. آن كارگر و زحمتكش مي

ها را به  هاي متعدد آن تقسيم كار جامعه موجود ندارند، هنوز وابستگي
تي تعهدي نسبت به نظم سيستم و قدرت موجود پيوند نداده است، به عبار

برند كه در قبال مسائل  موجود ندارند. در دوراني از زندگي خود به سر مي
اند و تشنه آگاهي و دانستن. از اين رو اغلب بر سر  پيرامون خود حساس

ها به  ترين آن شوند و آگاه مسائل مختلف با قدرت حاكم درگيري مي
ارگر عليه قدرت حاكم يابند و در صفوف طبقه ك سوسياليسم گرايش مي

دليل نيست كه همواره در تمام كشورها، از ميان  كنند. بي مبارزه مي
هاي اجتماعي خارج از طبقه كارگر، دانشجويان بيشترين گرايش را به  گروه

  اند. سوسياليسم و احزاب كارگري داشته
اي هم پيرامون معلمان بايد اشاره كرد. همانگونه كه بيش از اين  به نكته

دهند و  هايي هستند كه كار فكري انجام مي تيم، معلمان، در زمره گروهگف
ها يك كار مفيد  به گروه اجتماعي روشنفكران تعلق دارند. اين كه آن

دهند و گاه در دفاع از منافع صنفي خود اعتراضاتي  اجتماعي انجام مي
 ها عموما در كند. آن ها تغييري ايجاد نمي دارند، در خصلت طبقاتي آن

اند. نيروي كار خود را با سرمايه، يا  بگير دولت كشورهاي مختلف حقوق
كنند. لذا، ارزش اضافه توليد  تر بخش متغير سرمايه مبادله نمي دقيق
ساز نيستند، بلكه خدمتي را انجام  شوند و سرمايه كنند، استثمار نمي نمي
ني نيز بي گيرند. به لحاظ تفكر و جهان دهند و در ازاي آن حقوق مي مي

هاي  همان خصوصيات گروه اجتماعي يا قشر روشنفكر را دارند. اما اليه
اي دارند. از امتيازات و حقوق  پائيني اين گروه كه شرايط زندگي فقيرانه

شان بيشتر به طبقه كارگر است  هاي فوقاني برخوردار نيستند، گرايش اليه
  هاي حاكم. و عليه قدرت
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مردم كه در يك دوران معين در گروه هايي از  تواند گروه البته مي
اي  اجتماعي روشنفكران قرار داشته و كارشان فكري بود، در نتيجه مجموعه

 –از تغيرات به گروه اجتماعي ديگري منتقل شوند. در نتيجه انقالب علمي 
تكنولوژيك نيمه دوم قرن بيستم گروهي از مردمي كه سابق بر اين با كار 

ه مدار مستقيم توليد كشيده شدند، حقوق و فكري سر و كار داشتند، ب
شان را از دست دادند و به جزيي از طبقه كارگر تبديل  مزاياي پيشين

شدند. يا گروه وسيعي از كاركنان بخش خدمات بهداشتي در نتيجه 
داري،  ترين كشورهاي سرمايه هاي گسترده در پيشرفته خصوصي سازي

ساز شدند. اما  عنوان كارگر، سرمايهگروه اجتماعي خود را تغيير دادند و به 
شان نسبت  موضع ادر مورد معلمان اين مسئله هنوز صادق نيست. طبيعت

  ست كه به آن تعلق دارند. به قدرت حاكم، همان موضع گروه اجتماعي
اين نكته را هم بايد بيافزايم كه تمام بحث من در اين نوشته، يك پاسخ 

وشنفكر و قدرت است و نه مثال كلي، به سئوال كلي پيرامون رابطه ر
ي روشنفكران و قدرت حاكم در ايران. اگر قرار بود در اين رابطه  رابطه

بايستي شرايط مشخصي كه روشنفكران ايران  بحث شود، در آن صورت مي
  در آن قرار دارند، بررسي شود.

گروه اجتماعي روشنفكران، در تمام كشورهاي جهان خصوصيات 
داري دارا  كرد معيني در سيستم سرمايه و كار مشتركي دارند، وظيفه

ها نسبت به اين  گيري آن اند، اما موضع باشند و وابسته به قدرت حاكم مي
قدرت، تابع شرايط مشخص نيز هست. در ايران، قدرت حاكم كه تجسم آن 

بينيم، همراه با يك دولت مذهبي و  را در شكل جمهوري اسالمي مي
هايي از  ست. در اينجا حتا بخش قي عموميحقو ديكتاتوري عريان و بي

ست كه در  نمايندگان سياسي بورژوازي در اپوزيسيون قرار دارند. بديهي
چنين كشوري، اكثريت روشنفكران بايد مخالف قدرت حاكم باشند. گيريم 

طلب و گروهي ديگر انقالبي. به هرحال مواردي از نمونه  گروهي اصالح
نه كه در آغاز اين نوشته اشاره كردم، اگر در ايران استثنا هستند و همانگو

بود،  ايران به جاي جمهوري اسالمي، يك جمهوري پارلماني برقرارمي
روشنفكران تقريبا همان موضعي را نسبت به قدرت حاكم ميداشتند كه 
مثال روشنفكران اروپايي و آمريكايي. يعني تبعيت كامل از قدرت حاكم. 

را نيز بيش از اين نشان داديم. به همين   آنداليل طبقاتي و ايدئولوژيك 
علت نيز هست كه الاقل اكثريت روشنفكران حتا وقتي كه بورژوازي از 

كنند.  شود، به زحمت از قدرت پرولتري تبعيت مي قدرت به زير كشيده مي
خواهند روشنفكر باقي بمانند و از امتيازات  ها هنوز مي چرا كه آن

خواهد، بوروكراسي را  قدرت پرولتري مي شان برخوردار باشند. گذشته
شان حاكم گردند،  نيست و نابود كند، تا توده مردم، خودشان، بر سرنوشت

اند، اصال سيستم بوروكراتيك  شان بوروكرات روشنفكران اما بخش بزرگ
مراتب  هكنند، سلسل ها سازماندهي و هدايت مي داري را آن نظام سرمايه
هاي خوبي  باشند و حقوق زات متعدد برخوردارمياند، از امتيا دارند، رئيس
ست كه در قبال يك قدرت پرولتري مشكل پيدا  كنند. بديهي دريافت مي

  توانند موقعيت گذشته خود را حفظ كنند. كنند، چرا كه نمي مي
اجتماعي نوين بنا كند.  –خواهد يك نظم اقتصادي  قدرت پرولتري مي

ار فكري و يدي كه محصول جامعه در يك چنين نظامي بايد تضاد ميان ك
خواهد، روشنفكر باقي بماند،  ست از بين برود. روشنفكر اما مي طبقاتي

گرا باشد، لذا با تلفيق  عادت كرده است كه فقط به كار فكري بپردازد و فرد
هاي  كند. به رغم اين كه پيشرفت كار فكري و جسمي مشكل پيدا مي

كنولوژي و توليد در يكديگر انجاميده و علمي و تكنولوژيك، به ادغام علم، ت
نياز يك قدرت پرولتري در آينده به متخصصين بورژوا، بسيار كمتر از 
گذشته است، اما به هرحال، هر قدرت پرولتري عجالتا ناگزير است تا مدتي 

ها به سادگي  استفاده كند. اما بخش بزرگي از آن ناز همين متخصصي
ت پرولتري كار كنند و موقعيت ممتاز حاضر نيستند، با شرايط يك قدر

كنند. حاال هرچه  خود را از دست بدهند. با قدرت پرولتري مشكل پيدا مي
شما بگوئيد اين علم، دانش، تخصص بايد در خدمت، رفاه، آزادي، رهايي 

  كند. انسان قرار بگيرد، با حرف، پند و نصحيت چيزي تغيير نمي
ه چون روشنفكران در ميان دو بنابر اين، مسئله به اين شكل نيست ك

طبقه اصلي جامعه كنوني قرار گرفته، خود، طبقه مستقلي نيستند و 
توانند ايدئولوژي و سياست مستقل داشته باشند، در همه حال تابع  نمي

اند،  اند و بنابر اين به همان شكلي كه تابع قدرت بورژوازي قدرت حاكم

شكل به فرد و افراد روشنفكر بر توانند تابع قدرت پرولتري هم باشند. م مي
گردد. ممكن است افرادي از اين روشنفكران خدمات بزرگي هم به  نمي

ست كه  قدرت پرولتري بنمايند. مشكل در خصوصيات يك گروه اجتماعي
دهد. مشكل هم فقط در اين نيست كه حاال اين  روشنفكران را تشكيل مي

خصوصيات و مختصات اند كه با اين  داري روشنفكران جامعه سرمايه
شوند و اگر پرولتاريا روشنفكران خودش را داشته باشد، مشكل  مشخص مي

حل است. در هر كجا كه كار فكري و جسمي از يكديگر جدا باشند، مشكل 
تواند با ذات يك قدرت پرولتري و  ست. چرا كه اين تفكيك نمي در همانجا

وسيه پس از انقالب نظم سوسياليستي سازگاري داشته باشند. زماني در ر
سوسياليستي تصور بر اين بود كه اگر اين نظام، متخصصين وروشنفكراني 
با منشاء پرولتري داشته باشد، مشكالت حل خواهد شد. اما نظم 

تواند روشنفكر پرورش دهد، چرا كه روشنفكر مظهر  سوسياليستي نمي
رورش ست. لذا به جاي پ تقسيم كار طبقاتي و جدايي كار فكري و جسمي

هايي كه مظهر خالق تلفيق كار فكري و جسمي باشند و براين تضاد  انسان
هاي  فائق آمده باشند، روشنفكران پرولتري پرورش يافتند كه به بوروكرات

ها  خواهم انكار كنم كه در ميان آن اتحاد جماهير شوروي تبديل شدند. نمي
اما مسئله جامعه  اي هم بودند. نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان برجسته

هاي برجسته، روشنفكران برجسته باشد.  تواند شخصيت سوسياليستي نمي
  داري هم وجود داشته و دارد. ها در جامعه سرمايه از اين نمونه

هاي  جاي پرداختن به اين مسئله در اين نوشته نيست كه حتا در تشكل
يز، چنين آورده است ن داري پديد كه طبقه كارگر در درون جامعه سرمايه

تواند در درون آنها ميان كار فكري و عملي وجود داشته باشد  تفكيكي نمي
و گروهي به نام روشنفكر و گروهي ديگر غير روشنفكر باشند. در مورد 
سنديكا و شورا مسئله به قدر كافي روشن است.  در حزب طبقاتي كارگران 

بپيوندند، چنين  هم كه روشنفكراني از جامعه سرمايه داري ميتوانند به آن
تقسيمي وجود ندارد. روشنفكري كه به يك حزب و سازمان كمونيست 

پيوندد، قراري نيست روشنفكر باقي بماند و صرفا كار فكري انجام دهد.  مي
يك چنين روشنفكري اولين كاري كه بايد بكند اين است كه خصايل خود 

، كمونيست باشد را تغيير دهد و ديگر روشنفكر نباشد، بلكه مثل همه اعضا
هاي مختلف عملي و نظري  و مثل هر عضو ديگر، وظايف حزبي را در عرصه

  تواما انجام بدهد. 
نمونه هاي برجسته آنهم ماركس، انگلس، لنين، روزالوكزامبورگ، 

  هاي بيشمار ديگرهستند.  كولنتاي و نمونه
 به بحث اصلي باز گرديم و آن را خالصه كنيم: روشنفكر به كسي اطالق

اي به نام روشنفكر  شود كه با كار فكري سرو كار دارد. سر منشاء پديده مي
گردد.  به جدايي كار فكري و جسمي، با پيدايش جامعه طبقاتي باز مي

دهند كه كارشان از همان  روشنفكران يك گروه اجتماعي را تشكيل مي
آغاز، انسجام بخشيدن به آگاهي طبقه مسلط و حاكم و انقياد معنوي 

ها در خدمت طبقه حاكم و قدرت  ستم بوده است. آن هاي تحت دهتو
ستم نيز آگاهي و فرهنگ خود را  اند. طبقات تحت فرمانروا و مسلط بوده

اند. اما آنها تا دوران  ها خدمت كرده داشته و روشنفكران محدودي كه به آن
اي نداشتند. بورژوازي به عنوان يك  پيدايش بورژوازي نقش قابل مالحظه

طبقه جديد در تاريخ نه فقط پيش از كسب قدرت توانست طيف وسيعي از 
شان تخريب تمام آگاهي و  ترين روشنفكران را پديد آورد كه وظيفه برجسته

هاي نظم فئودالي بود، بلكه به آگاهي طبقه جديد انسجام بخشيدند.  نهاد
و  جامعه بورژوايي كه يك شيوه توليد، همراه با يك تقسيم كار گسترده

كار فكري است كه  نپيچيده است، نيازمند يك ارتش گسترده از متخصصي
هاي مختلف اقتصادي  بتواند اين وظايف را تحت رهبري بورژوازي در عرصه

اجتماعي، سياسي و فرهنگي پيش ببرند. هرچه جامعه بورژوازي توسعه  –
يافت، هرچه تقسيم كار گسترش بيشتري يافت، و هرچه نقش بورژوازي در 

كردهاي گروه اجتماعي روشنفكران افزوده  تر شد، بر كميت و كار تاريخ زائد
دار وظايف متعدد براي رتق و فتق امور روزمره  شد. اينان نه فقط عهده

هاي مختلف هستند تا سيستم موجود حفظ  بورژوازي و سازماندهي عرصه
شود، بلكه يكي از وظايف مهم اين گروه به طور تخصصي، تالش مداوم 
براي حفظ سلطه آگاهي بورژوازي به عنوان آگاهي مسلط و انقياد فكري و 

ستم است، اين گروه اجتماعي حافظ نظم موجود  ايدئولوژيك ي طبقه تحت
 ست.    و تابع قدرت حاكم، قدرت بورژوازي
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  به سئواالت آرش ناصر كاخساز پاسخ  

 
 

سوال هاي ديگر  پاره اي از سوال ها تكراري است و بخودي خود در پاسخ
  ام. من از تكرار آن ها خودداري كرده به آن ها پاسخ داده شده  و

    
ابتدا بايد گفت روشنفكر تركيب دو واژه ي فكر و روشن نيست. همان 
گونه كه در پايين خواهيم ديد شماري از روشنفكران در حقيقت روشنفكر 

اخت از عقل نيستند. روشنفكر (انتلكتوال) آدمي است كه در تحليل و شن
خود بهره مي گيرد. يعني روشنفكري (انتلكتوآليته) مساوي است با 

 عقالنيت. 
تاكيد برعقل در هويت روشنفكر پي آمد واال و منزه و كامل دانستن عقل 
است. پس روشنفكر، كه عقل را منزه و غير قابل انتقاد مي داند از انتقاد به 

به كليت گرايي عقل تن خودش، كه حامل عقل است، ناتوان مي شود و 
مي دهد. عالقه ي روشنفكر به جامعه شناسي و هراس او از روانشناسي نيز 
از كليت گرايي عقل بر مي خيزد زيرا جامعه شناسي، دستكم در بررسي 
تحول اجتماعي، متعرض كليت گرايي عقل نمي شود؛ اما روانشناسي، كه 

  گرايي عقل پايان مي دهد.تفردها و جزئيت ها را مي كاود، به سلطه ي كليت 
گرايش روشنفكر به جامعه شناسي را در ستايش كالسيك ها (ماركس و 
ديگران) از بالزاك نيز مي توان ديد. بالزاك به تحوالت اجتماعي و 
ساختاري عالقمند بود و مسائل اخالقي را چونان پي آمدهاي اين تحوالت 

را با نام بورژوا، اشراف،  بررسي مي كرد. او آشكارا كاراكتر هاي رمان خود
حتا اشراف شهرستاني يا اشراف پاريسي مي شناساند. {چالش دروني ميان 
عشق و سنت كه در رمان زنبق دره به مرگ دردناك مادام دو مورسو مي 
انجامد و سازش ميان عشق و سنت در رمان آرزوهاي برباد رفته، جزئي از 

برعكس  "الزاك هستند.نقد تحول اجتماعي در نگرش جامعه شناختي ب
بالزاك، داستايوسكي روانشناسي و اخالق را در كاراكتر هاي خود بطور 
مستقل بررسي مي كند. به عنوان مثال تحوالت عاطفي و تنش ها و 
اغتشاش هاي روحي ميتياس يا گروشنكا در رمان برادران كارامازوف ريشه 

ي بافتي از رمان داستايفسكدر ژرفاي ناپيداي درون آن ها دارد.قه
       ي بافت ها يعني جزئي از يك واحد جامعه شناختي نيست.  مجموعه

    رويكرد به روانشناسي كه در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم آغاز مي شود در 
  دهه هاي پاياني قرن بيستم تكامل مي يابد و به چالش ايدئولوژيكي چونان

  عرصه ي اصلي مناسبات اجتماعي پايان مي دهد.
غييرات دروني و انديشه اي و نگرشي (تغييرات مذهبي و سياسي) خود ت

داستايفسكي نيز پي آمد تحول اجتماعي نبود. نقد روانشناسانه در واقع به 

نقد جامعه شناسانه ژرفا مي بخشد و با نقد جهان دروني فرد به بنياد 
  حسي انديشه ي آزاد مي رسد.

نيچه و سپس فرويد گشوده شد. نقد جهان دروني در آلمان با شوپنهاور، 
اين مسيرِ حركت روانشناسانه به موازات مسير ديگري تكامل يافت كه 

محور بود و مي توان آن را مسير هگليِ تكوين روشنفكري ناميد، و -عقل
ماركسيسم يكي از فرايند هاي آن است. اما جريان روانشناسانه و درون گرا 

  محور) هگلي قرار داشت.-يانِ غالب (عقلجرياني مغلوب بود و مورد بي مهري جر
در ميانه ي قرن گذشته، روشنفكران چپ متحول كه ماركسيسم را با 
تحليل هاي فرويديستي مي آميختند، توسط دستگاه تبليغاتي 
كومينفورمي منحرف شناخته شدند. چرا كه آن ها بكمك روانشناسي بر 

ايدئولوژيكي را مورد  تفسير لنين از ماركس مهر باطل زدند و كليت باوري
  ترديد قرار دادند. 

- روانشناختي (سوسيو-از اين زمان روشنفكر يك هستيِ جامعه
پسيكولوژيك) شد. و نتيجه ي اين تحول، شناخت آزادي و تقدم آن بر 

  باوري ها بود. -همه ي كليت
نقش روانشناسي در تحليل شخصيت و كيستي روشنفكر را من در 

متافيزيك، دموكراسي و "سال پيش با نام  نوشتاري كه حدود چهارده
منتشر شد، شرح داده ام. در آنجا نشان دادم كه چگونه  "جامعه ي مدني

متافيزيك كه در فلسفه به آساني قابل رد بود، در روانشناسي، يعني در 
روان فردي انسان غير قابل رد شد. و با اين تحول رسالت آتئيسم براي رد 

رك اين تحول، براي شناخت رابطه ي دموكراسي متافيزيك پايان يافت. د
  با متافيزيك در دوران ما اهميت پايه اي دارد.

محوري سبب مي شد كه روشنفكر از كاركرد آزاد جهان دروني اش -عقل
بهره ور نشود. اما عقل تنها در صورتي قابل اعتماد است كه زير كنترل و 

نمي تواند دريابد كه  هدايت تجربه ي آزاد فرد باشد. روشنفكر عقل گرا
آگوست رنوار به ياري حس و امپرسيون هاي دروني، بيشتر از بسياري از 
عقل گرايان در گسترش ايده ي آزادي موثر بود. پس روشنفكر بايد عقل 
خود را زير كنترل تجربه ي آزاد اش قراردهد. يعني به گفته ي پوپر آن را 

آزاد دروني و حسي، عقل گوهر انتقادي كند.  به بيان ديگر بدون تجربه ي 
  مشكوكي است و مي تواند از ايمان و خشونت سر در آورد.

  
 توان برشمرد:  هاي بارز روشنفكر را چنين مي برخي ويژگي

، طرفدار تغيير و داراي نگرش (استاتوكو) روشنفكر مخالف وضع موجود-1
ي زيبايي شناخترابطه ي روشنفكر با تغيير، رابطه اي  انتقادي است.

است؛ يعني به اصالحات برنامه اي معيني ( كه مصلحان اجتماعي را ارضاء 
  مي كند) محدود نمي ماند.

اين ويژگي را تنها تا برپايي انقالب مورد  "ان انقالبيروشنفكر"اما 
شوند. زيرا  نظرشان در خود دارند و پس از آن مدافع وضع موجود مي

كه به تثبيت نياز دارد و  ،يراش ديگر نه به تغي انقالب پس از مادي شدن
با مجازات مرگ به آن پاسخ چه بسا خواست تغيير حتا بزهي بزرگ است و 

  .شود داده مي
  روشنفكر  داراي خرد انتقادي و استدالل متغير است. -2
دهد. اما  روشنفكر به مسائل و رويدادها حساسيت نشان مي -3

اين حساسيت را هاي چپ و راست  ي ديكتاتوري روشنفكران زير سايه
ي كارورزان فكري در آمدند و تا مرز  ازدست دادند و كم كم به چهره

 رفتند.  ها پيش ستايش از ديكتاتوري
ويژگي ديگر روشنفكر، سانتيمانتاليسم روشنفكرانه است. يعني  -4

زودرنجي و حساسيت. روشنفكر هرچند از آزادي مخالف اش دفاع مي كند، 
آورد. اين نقطه ضعف آنجا كه به سازش نكردن  همزيستي با او را تاب نمي

با قدرت مي انجامد، نقطه قوت است . ترم مخالف سانتيمانتاليسم 
روشنفكرانه، كاريريسم سياسي و حزبي است. كه بتدريج سانتيمانتاليسم را 

  از بين مي برد ولي روشنفكر را شيفته ي قدرت تشكيالتي مي كند. 
مي توان و بايد با گسترش تماس با مردم و  سانتيمانتاليسم روشنفكرانه را
 جامعه متعادل و كم زيان كرد.

 دوران در روشنفكر روشنفكر در دفاع و مخالفت قاطع است. قاطعيت  -5
تاريخي معيني نقش پيشرو داشت اما اكنون ديگر نه تنها دفاع قاطع از 
حكومت استبدادي و اسالمي يك امر ارتجاعي است، دفاع صد در صد از 
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پيشرفته نيست زيرا اين همان  نيز يا هر ايدئولوژي ديگري  ماركسيسم 
 .عقل محوري است و تجربه آزاد را از كار مي اندازد

پايگاه اجتماعي روشنفكر چپ جنبش  -روشنفكر پايگاه اجتماعي دارد - 6
كارگري است. در روند مدرن شدن روشنفكر چپ، پايگاه اجتماعي او تا 

داري  شود. پايگاه اجتماعي روشنفكر راست سرمايه مياقشار مياني گسترده 
است و پايگاه اجتماعي روشنفكر مذهبي اقشار پائيني و مياني 

اقشار بورژوايي بورژوازي) است كه در روند مدرن شدن او به  (خورده
  يابد. گسترش مي

روشنفكر در حقيقت واسطه اي است ميان  - وساطت ايدئولوژيكي -7
ي اجتماعي و عقالني كه در ذهن دارد و براي تحقق مردم از سويي و طرح

آن مي كوشد. هدف وساطت او متقاعد كردن مردم به طرح اجتماعي و 
عقالني مورد نظر او است. اين وساطت ميان روشنفكران چپ و راست و 
مذهبي در جامعه ي استبدادي مشترك است. در جامعه ي دموكراتيك، 

به اين واسطگي سياسي و  اما، با گسترش مشاركت سياسي نياز
ايدئولوژيكي از بين مي رود. جايي كه مردم بطور مستقيم سرنوشت خود را 
در حوزه هاي انتخاباتي رقم مي زنند، وساطت روشنفكرانه زمينه ي مادي 
خود را از دست مي دهد. پس اين نقش واسطگي ريشه در مناسبات غير 

پرچمداران آن  دموكراتيك دارد. با اين ترتيب سوسياليسمي كه
روشنفكران باواسطه باشند، يك سوسياليسم دموكراتيك نخواهد بود. 
سوسياليسم دموكراتيك از درون جامعه ي استبدادي نمي جوشد اين يك 
قانون تجربه شده و غير قابل ترديد است. زمينه ي رشد سوسياليسم 

ن دموكراتيك همان دموكراسي بورژوايي است. و نفهميدن اين قانون مدر
تحول اجتماعي است كه مبارزه ي ضدامپرياليستي را سطحي و قشري و 

  ايماني (دينخويانه) مي كند.
  

 پاسخ سوال دوم
نقش روشنفكر، روشنگري است. يعني نقش روشنفكر، دادن و رساندن 
آگاهي است. همان گونه كه يورگن هابرماس مي گويد نقش روشنفكر و 

ا نقش روشنفكر تغيير كرد و با تكوين روشنگر در آغاز يگانه بود. بعدها ام
قشر بندي طبقاتي، روشنفكر بيشتر متمايل به رساندن آگاهي در چارچوب 

شد. اين  "هويت گروهي"معيني شد. يعني عامل رساندن آگاهي بر اساس 
نقش در آغاز با رساندن آگاهي هاي عام روشنگرانه تعارضي نداشت. زيرا 

بود به آزادي هاي عمومي نيز احتياج كسي كه رساننده ي آگاهي طبقاتي 
داشت و بر بستر و زمينه ي آن به شكوفايي مي رسيد. پس آن را نفي نمي 
كرد. بعدها اما آگاهي هويتي با آگاهي همگاني و عام متعارض شد. براي 
نشاندادن تعارض آگاهي طبقاتي با آگاهي هاي عمومي نگاه كنيم به آگاهي 

ي بيست و پس از آن. كه از سويي به رشد رساني هاي حزب توده در دهه 
آگاهي مي پرداخت و رشد قابل توجهي به ذهنيت كارگران و جوانان 
بخشيد، از سوي ديگر اما زمينه ي انديشه ي آزاد را در كل جامعه به سهم 

  خود از بين برد و ضربه ي مهلكي به سوسياليسم زد.
حزب توده چون با نتيجه اي كه از اين تجربه مي آموزيم اين است كه 

روند امبورژوازه شدن در جامعه موافق نبود، با آزادي هاي ليبرالي مخالفت 
مي كرد. برعكس در دوره ي ديكتاتوري پهلوي ها باوجود اين كه آزادي 
هاي سياسي سركوب مي شد، اما چون جامعه در حال بورژوايي شدن بود، 

  آگاهي عليه ديكتاتوري نيز رشد مي كرد. 
هي و سوسياليسم پي آمد تكامل روند امبورژوازه شدن در جامعه آزاديخوا

است. اهميت روند بورژوايي شدن جامعه براي روشنفكر به اندازه اي است 
كه روشنفكر جامعه ي عقب مانده از نظر اخالق و آداب اجتماعي عقب 
مانده است. از لحاظ رشد عقالنيت و آداب اجتماعي ميان بورژوازي و 

زني  "آنت"فاوتي وجود ندارد. در جان شيفته ي رومن روالن سوسياليسم ت
كه يك تيپ خرده  "سيلوي"سوسياليست است كه برعكس خواهرش 

بورژوايي دارد، آشكارا از روند عقالني و آداب بورژوايي عبور كرده است و از 
  آن بهره گرفته است.

قش روشنفكري كه با روند بورژوايي شدن مخالف است، آيا مي تواند ن
 آگاهي رساني داشته باشد؟ آيا يك متعصب به دين يا يك فاناتيك
ايدئولوژيك مي تواند نقش آگاهي رساننده داشته باشد؟ چنين تصوري 
ريشه در نظرهاي آل احمد در كتاب در خدمت و خيانت روشنفكران دارد. 

آل احمد خود از تحليل هاي تنگ نظرانه ي ميم الم ايراني تاثير گرفته 
ادبياتي كه فناتيك چپ را روشنفكر مي داند. آل احمد به اين قياس بود، 

در غلطيد كه اگر آن يكي روشنفكر است چرا اين يكي نباشد؟ مي توان 
پرسيد آدم درس خوانده اي كه فعاليت ذهني دارد و از عقل و علم هم 
دفاع مي كند، چگونه مي تواند روشنفكر نباشد؟! اما پرسش ديگر اين است 

ين آدمي اگر به سركوب مخالف باور داشته باشد آيا بازهم روشنفكر كه چن
است؟ البته چنين كسي از ابزار عقل استفاده مي كند ولي در جهتي خالف 
روشنگري و آزاديخواهي كه در ذات مفهوم روشنفكر نهفته است. روشنفكر 
دانستن چنين آدمي به آنجا راه مي برد كه روحاني نيز روشنفكر دانسته 
شود. آنچنان كه آل احمد تصور مي كرد. آل احمد از فناتيزم چپ كمك 

بدون اين كه مي گيرد تا فناتيزم مذهبي را به مقام روشنفكر ارتقاء دهد، 
به تفاوت هاي جامعه شناختي بين روحانيت به مثابه قشر و روشنفكر به 

  مثابه قشر توجه كند:
رشي) است. لباس متحد قشر روحانيت مبتني بر سلسله مراتب (هيرا  -1

  الشكل و وابسته بودن به مكان عبادي از شناسه هاي آن است. 
روحانيت شغل است و جنبه ي معاشي نيز دارد، همراه با گسترش  -2

 سرمايه داري، روحانيان كارمندان اداري تشكيالت ديني مي شوند. 
 "شرق"روحانيت يك قدرت تشكيالتي است كه مي تواند روحانيان را از  -3

 اخراج، يعني خلع لباس كند. 
هدف اين قشر البته در حد امكان و به تناسب زمان و شرايط، تبديل  -4

متافيزيك عام (انتولوژي) به متافيزيك خاص (متافيزيك در خدمت 
تشكيالت ديني) است. و اين درست همان هدفي است كه آماج انتقاد 

  روشنفكران است.
ا بسياري از ويژگي هاي روشنفكران را در اروپا البته تئولوژيست ه -5

دارند. تئولوژيست اما روحاني نيست و اين كه گاه در زبان فارسي آن را 
معادل فقيه دانسته اند، نادرست است. فقيه، روحاني و در عين حال حقوق 
دان ديني است؛ در حالي كه تئولوژيست بيشتر فيلسوف است تا حقوقدان. 

ستي كه مانند دكتر شريعتي و دكتر سروش در ايران نادر است تئولوژي
  روحاني نباشد. 

  پاسخ سوال سوم و چهارم
قدرت را توانايي در تاثير گذاشتن بر رفتار ديگران و يا تغيير دادن رفتار 
يا نظر ديگران تعريف كرده اند. قدرت به اين تعبير بيش از هر جاي ديگر 

  در روشنفكر متجلي است. 
اي ايجاد جامعه ي مدني ضروري مي داند. تئوري قدرت، قدرت را بر

جامعه ي مدني با به رسميت شناختن رابطه ي بااليي ها با پاييني ها 
ايجاد مي شود. بدون قدرت نميتوان امنيت مالكيت را تضمين كرد. اولين 
كساني كه تئوري قدرت را در عمل طرح كردند در واقع اولين روشنفكران 

  تاريخ بودند. 
قدرت و مالكيت دو نهاد در هم تنيده اند كه نقش مهمي در با اين ترتيب 

پيشرفت تاريخ داشته اند. زيرا اين دو نهاد خالق جامعه ي مدني اند. پيش 
از آن نه جامعه ي مدني، كه وضع طبيعي وجود داشته است. در وضع 
طبيعي هرچند قدرت وجود دارد ولي قدرت انساني وجود ندارد. ارسطو مي 

ودن طبيعت انسان است .پس انسان پيش از جامعه ي مدني گويد: مدني ب
قابل تصور نيست. افالطون براين باور بود كه متافيزيك طبيعت انسان است 
اما انسان نخست واقعيت را تجربه كرده است و سپس به انتزاع متافيزيك 
دست يافته است. يعني حركت از ساده به پيچيده است و روشن است كه 

  يك روند پيچيده ي ذهني است.  انتزاع زاده ي
در دوران جديد دگر باره اين روشنفكران بودند كه به تئوري قدت تكامل 
بخشيدند. و گفتند وظيفه ي قدرت سياسي نه دفاع مطلق از مالكيت كه 
نظارت بر مالكيت و كنترل آن است. با اين تئوري قدرت سياسي را زير 

رويي -در- شود. بدينگونه يك روفشار قرار دادند تا مشروط و دموكراتيك 
تاريخي ميان روشنفكران و دولت بوجود آمد. پس از اين ما با دو قدرت 
مواجه ايم: قدرت روشنفكران و دولت سياسي؛ يعني قدرت اپوزيسيون و 

  قدرت حاكم.
در اين مرحله مبارزه ي روشنفكران با قدرت حاكم مطلق است اما با 

روشنفكران با قدرت سياسي نسبي مي  گسترش نظام پلوراليستي مبارزه ي
شود. يعني آنتقاد بجاي مبارزه عمده مي شود زيرا دولت سياسي جزئي از 
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نظام پلوراليستي است كه روشنفكران در بوجود آوردن آن سهم موثري 
داشته اند. يعني قدرت سياسي با پلوراليسم مشروع مي شود پس قدرت 

يل مي شود. اما روشنفكران رزمنده ي روشنفكر به قدرت انتقادي تبد
ايدئولوژيك از پذيرفتن اين تحول سرباز مي زنند و همچنان بر قدرت 
رزمنده ي خود پا مي فشارند و در مقابل، روشنفكران تكنوكرات با نفي 

  انتقاد، قدرت دگرگونه سازِ روشنفكري را نفي مي كنند. 
درت در نظام پلوراليستي قدرت منحصر به دولت نيست. در كنار ق

سياسي از قدرت فرهنگي، قدرت ادبيات و از سوي ديگر قدرت گروه هاي 
  فشار، مي توان سخن گفت. 

روشنفكران از نظام پلوراليستي، كه شكوفايي خود را مديون آن مي 
دانند، حمايت مي كنند. اين در عين حال به معناي حمايت از قدرت حاكم 

اتيك غير طبيعي نيست. نيز هست. پس حمايت روشنفكران از دولت دموكر
روشنفكران حمايت خود را به دو صورت از نظام دموكراتيك نشان مي 
دهند. از كل نظام پلوراليستي يعني از دولت پلوراليستي در مجموع دفاع 
مي كنند.(حمايت عام) و حمايت از احزاب مترقي تر نظام يعني حمايت 

  مانند حمايت هاينريش بول از ويلي برانت. -خاص 
شنفكر با رفتن به درون قدرت دولتي، كه عالي ترين شكل قدرت رو

سياسي است، تكنوكرات مي شود و روشنفكري او در سايه قرار مي گيرد و 
   فرعي مي شود. در چنين صورتي معموال مردم او را به صفت اخيرش مي شناسند.

روشنفكري كه به تشكيالت ايدئولوژيك در جامعه ي استبدادي وارد مي 
نيز به يك پراتيسين تشكيالتي تبديل مي شود. چون يك عقل شود 

منفصل، كه حامل قدرت تشكيالتي است، بر تشكل ايدئولوژيك حكومت 
مي كند. زير سايه ي اين خرد منفصل روشنفكر عقالنيت مستقل خود را از 
دست مي دهد. اين تجربه ي تلخ را هنگامي بهتر مي شناسيم كه مي 

انست حتا در يك حزب مدرن سوسيال دموكراتيك بينيم گونتر گراس نتو
  باقي بماند و از آن كناره گيري كرد.

برخورد منفي با قدرت، با نقد اثباتي قدرت متفاوت است. قدرت را بايد 
به انتقاد كشيد و نبايد از آن چون شر مطلقي دوري گزيد. نقد قدرت بدون 

از خويش آگاهي قدرت ناممكن است. روشنفكران اگر به قدرت دگرگونه س
  داشته باشند با قدرت برخورد عارفانه نمي كنند.

  
  پاسخ سوال پنجم

بر آميزه اي از اخالق   "مشروعيت"در گذشته درك بيشتر روشنفكران از 
كه پلوراليستي  -و اقتصاد اجتماعي مبتني بود و شكل سياسي حكومت 

ز نقشي در اين ميان بازي نمي كرد. دريافت ا - است يا استبدادي
مشروعيت دريافتي مذهبي بود و با قانونيت همخواني نداشت. براي نمونه 
تصور مي شد كه دولت سوسياليستي مصداق مشروعيت، و دموكراسي 
بورژوايي مصداق قانونيت است. و اينگونه بين اين دو مفهوم  ناهمخواني 

  ساختگي بوجود مي آمد.
عيت و قانونيت به با رشد روز افزون ايده ي دموكراسي دو مفهوم مشرو

يكديگر نزديك شده و در هم تنيده شده اند. هنگامي كه در شرايط آزاد، 
مردمي آگاهانه در انتخابات شركت مي كنند تا سرنوشت خود را رقم بزنند 
و به شيوه ي تقسيم منافع و در آمدهاي ملي ميان خود راي بدهند، 

مي دهند، يعني قانونيت همان مشروعيت است. وقتي مردم به چيزي راي 
بر سر آن وفاق كرده اند. و حكومتي كه مسئول اين وفاق است همزمان 
مشروع و قانوني است. به همين سبب است كه نمي توان دولت ديكتاتوري 
سوسياليستي را دولتي مشروع بحساب آورد. در مقابل، دولتي كه مبتني بر 

روع است. آزادي سرمايه داري است اگر دولتي پلوراليستي باشد، مش
سوسياليسم دموكراتيك بايد از تجربه ي دموكراسي پلوراليستي نحوه ي 

  مشروعيت بخشيدن به قدرت خود را بياموزد. 
  

  پاسخ سوال ششم 
روشنفكر مفهوم منزهي نيست. روشنفكر مي تواند چپ، راست، مذهبي، 
تكنوكرات و يا حكومتي باشد. روشنفكري كه با قدرت دولتي يا تشكيالتي 

اهي مي كند، روشنفكر دولتي يا تشكيالتي ناميده مي شود. با هر همر
روشنفكري هم كه به قدرت نزديك مي شود نمي توان برخورد منفي كرد. 

  حكومت ها گاه كوشيده اند از روشنفكران برجسته سود جويند، بدون اين 

  

  
  

كه بتوانند شخصيت شان را تخريب كنند. دكتر خانلري كه در آغاز دهه 
هل به وزارت منصوب شد، توانست خود را از آلودگي هاي مرسوم ي چ

سياسي بدور نگهدارد. دانشجويان وابسته به جبهه ي ملي دوم در آن زمان 
به پذيرش پست دولتي از سوي ايشان، با رعايت ادب و احترام، انتقاد 

او را در نشريه ي پيام دانشجو به  "عقاب"كردند و شعر بلند و پر معناي 
  رساندند. چاپ 

در دادن صفت تكنوكرات به روشنفكراني كه به قدرت نزديك مي شوند، 
  بايد ديد وابستگي به حكومت تا چه حد جزء شخصيت او شده است. 

فرانسيس بيكن كه راه دانش مدرن و انتقادي به منطق سنتي (ارسطوئي) 
د را گشود خزانه دار شاه بود و به اتهام سوء استفاده ي مالي زير پيگر

قانوني نيز قرار گرفت. ولي انديشمندي او بر اين پست هاي حكومتي او 
سايه مي افكند. امير عباس هويدا اما روشنفكري بود كه وجه عمده ي 

  كاركتر او كارير سياسي و پست حكومتي بود.
  

  پاسخ سوال هفتم
روشنفكران هماره مي توانند مستقل بمانند. يورگن هابرماس، 

ر گراس و صدها مورد، ديگر شاهد هاي صادق اين معنا ريچاردرورتي، گونت
  هستند. 

در ايران بايد مسئله را بيشتر شكافت تا مفهوم روشنفكر مستقل بر بستر 
  تاريخ ملي ما روشني يابد. 

روشنفكران مستقل، روشنفكراني هستند كه منافع انساني، فوق طبقاتي و 
دارند. استقالل، از  ملي را، بر منافع طبقاتي يا گروهي خود مقدم مي

وابسته نبودن به حكومت، وابسته نبودن به عقل منفصل ( يعني ايدئولوژي) 
  و قرار نگرفتن در برابر منافع ملي شكل مي گيرد. 

سه گروه روشنفكر مستقل در ايران وجود  42تا پيش از پانزده خرداد 
داشت: روشنفكران مستقل سياسي، روشنفكران مستقل غير سياسي و 

  نفكران مستقل مذهبي. روش
نمونه ي گروه اول را روشنفكران جنبش ملي . مانند دكتر صديقي و  
روشنفكران جنبش مدرن سوسيال دموكراتيك مانند خليل ملكي، تشكيل 

  مي دادند. 
روشنفكران مستقل غير سياسي، وابستگي به حكومت را مغاير شخصيت 

دي را در اطاق كار خود خود مي دانستند. دكتر محمد معين، كه تصوير گان
نصب كرده بود (چون نمي توانست تصوير مصدق را نصب كند)، دكتر علي 
اكبر سياسي، دكتر موسي عميد رئيس دانشكده ي حقوق، نمونه ي اين 

  گروه هستند. 
از مهندس بازرگان و همفكرانش نيز بايد به عنوان نمونه ي گروه سوم ياد 

ن جنبش ملي و سوسيال دموكراتيك از كرد. پس از پانزده خرداد روشنفكرا
صحنه ي فعاليت روشنفكري بيرون رانده شدند. همزمان، چشم انداز رشد 
روشنفكران مستقل غير سياسي بسته شد. دخالت شاه در تصميمات 
شوراي دانشگاه فزوني گرفت و از انتخاب روشنفكران مستقل به رياست 

ري شد. و حركت براي دانشگاه و دانشكده ها و پست هاي كليدي جلوگي
وابسته كردن آشكار روشنفكران گسترش يافت. از جمله با دخالت شاه از 
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انتساب دكتر موسي عميد به سمت رياست دانشگاه جلوگيري بعمل آمد. 
گرايش مستقل مذهبي نيز در روند تكامل انقالب ديني به روشنفكر 

وابستگي  ايدئولوژيك ديني تبديل شد يعني وابستگي عقلي پيدا كرد و
  عقلي، به تعبير كانت ناقض استقالل است.

در نتيجه ي متمركز شدن قدرت سياسي در دست شاه و از ميان رفتن 
امكان رشد روشنفكران مستقل غير سياسي بود كه در آغاز دهه ي چهل 
قشر روشنفكري مستقل راديكاليزه شد و يك قشر از روشنفكران چپ 

از پيشگامان بحق اين جنبش چپ  مستقل بوجود آمد. احمد شاملو يكي
  مستقل بود. او در شعري كه به ايران درودي تقديم كرد، چپ ايدئولوژيك 

را آشكارا به انتقاد گرفت و چشم اسفنديار اين جنبش را نشان داد. جنبش 
چپ مستقل اين دهه يك جنبش مدرن انتقادي بود، جنبشي كه ناديده 

  بخشيد.  گرفتن گوهر شريف آزادي را بر خود نمي
تجربه چپ مستقل نشان داد كه دوران روشنفكران مستقل بسر نرسيده 

  است و روشنفكر چپ نيز مي تواند مستقل باشد. 
  

  پاسخ سوال نهم
روشنفكران پيشقراول بورژوازي و حامل عقالنيت آن بودند. اين عقالنيت، 

ت كه روشنفكران و بوژوازي را مشترك مي كرد، بعدها دوگونه شد: عقالني
 افالطوني شبيه بود يعني بدنبال  "معقولِ"روشنفكران كه به عقالنيت

مسائل انتزاعي، همچون عدالت، بود و عقالنيت بورژوازي كه به عقالنيت 
  ارسطويي شبيه بود. "محسوسِ"

افالطوني و  "معقول"تمامي سده هاي مياني صحنه ي مبارزه ميان 
افالطوني و پيروزي ارسطوئي بود با عقب نشيني انتزاع  "محسوس"
ارسطويي بود كه عصر جديد به هستي آمد. اين جا خاستگاه  "محسوس"

انديشه ي دموكراسي است، بر زمينه ي انديشه ي افالطون نمي توانست 
دموكراسي به هستي بيايد، حال آن كه بر زمينه ي فلسفه ي ارسطو است 

  ته شود.كه نظريه ي مشروطه ي مبتني بر قانون اساسي مي تواند ساخ
با پيشرفت تمدن و تكنولوژي ديگر نتوانست در برابر  "معقول"اتوپياي 
مقاومت كند و ناچار به واقعيت تسليم شد. و اين،  "محسوس"عقالنيت 

ريشه ي عقب نشيني روشنفكران در برابر سرمايه داري بود. يعني ضعف 
  دروني آنان بود كه آنان را به سرمايه داري جذب كرد.

در ايران مبارزه ي ميان دو جناح اسالمي مبارزه اي است ميان اكنون نيز 
معقول افالطوني و محسوس ارسطوئي. جدالِ ميان خدايي منتقم و بي 
ترحم، كه همه ي كارها به اراده ي اوست با خدائي مشروطه طلب. پس 
عصر جديد ايران نيز نتيجه و ميوه ي اين جدال خواهد بود و نبايد به آن 

  كم بها داد.
  

  پاسخ سوال دوازدهم
گروه هاي اپوزيسيون نيز خود سازو كارهاي قدرت را بوجود مي آورند و 
در ذات اين امر ايرادي نيست. حتا بايد چنين باشد. بايد ديد از چه زاويه 
اي به قدرت نگريسته مي شود. قدرت به معناي رايج البته دام مهلكي 

ي توانند با مخالفين آزادي خواهد بود ولي آزادانديشان هم بدون قدرت نم
رو شوند. گيرم كه كيفيت و نوع قدرت متفاوت است. حتا ادبيات - در-رو

قدرت بزرگي است كه بايد به درستي از آن استفاده شود. ادبيات آزاديخواه 
از مشروعيت حقوقيِ قدرت سياسي ( يعني از دموكراسي) دفاع مي كند و 

  آن جلوگيري مي كند. همزمان، با ابزار انتقاد از ايستا شدن
  

  پاسخ سوال هاي سيزدهم و چهاردهم
روشنفكران آزاديخواه در برخورد با جمهوري اسالمي و با قدرت هاي 
جهاني از روش شناسي يگانه اي سود مي جويند. استقالل براي روشنفكر 
آزاديخواه داراي سه بعد است. در رابطه با جمهوري اسالمي بعد ملي و بعد 

اهميت بيشتر دارد و در رابطه با قدرت هاي جهاني بعد  عقلي استقالل
سياسي، ملي و ايدئولوژيك تواما اهميت دارند. استقالل سياسي از دولت 

  هاي غربي برزمينه ي اتحاد مدرنيته اي با جوامع غربي عمل مي كند.
 2009بيست و ششم ژوئن 

*  

  

  
 بازانديشي نقش روشنفكران

         *در بافت مناسبات قدرت 
 
 
 

  *  *ي خئورخه رِيِسنوشته   
  ي آزاد و تلخيص: اصغر سروري   ترجمه  
  
اين مقاله تأملي است كوتاه در خصوص نقش روشنفكران آمريكاي التين    

در بافت كنوني مناسبات قدرت. اين تأمل در پرتو 1هاو توليدات فرهنگي آن
گراي و نيچه)، فيلسوف ساختارشكن 1926ـ  1988ي ميشل فوكو (انديشه

 60آميز و انقالبي  ي اعتراضاي كه در دههگيرد. انديشهفرانسوي انجام مي
  ام.قرن گذشته اوج گرفته و من آن را جاي ديگري بررسي كرده

-كه بخواهم وصف كاملي از اين انديشه به دست دهم، نخست بهآنبي
 كوتاهي به بررسي نقش روشنفكر در بافت ايدئولوژيك مدرن و سپس

- پردازم و در پايان نظر خود را بيان ميمدرن ميشرايط نواستعماري پست
  كنم.

  
  نقش روشنفكر در بافت ايدئولوژيك مدرن    
ي عام در شرايط مدرن است و نقش وي دهندهروشنفكر نماينده و آگاهي  

المعارف در دوران روشنگري دانست. فوكو با را بايد متاثر از اصحاب دائره
گويد كه اين روشنفكر ماركسيت خود را روشن به ژان پل ساتر مياي اشاره

-ها ( تودهاش آگاهي دادن به تودهدانست كه رسالتهمانند پيامبري مي
صدايي كه هنوز قدرت ندارند) بود، خود را صاحب آگاهي راستين هاي بي

دانست و دانش يا حقيقتي آورد) مي(در مورد معضالتي كه قدرت به بار مي
دهد كه از اين لحاظ، اين روشنفكر كرد. فوكو ادامه ميم را حمل ميعا

ها بودن، كه [سارتر] اعتقاد داشت كه نقش وي نه تنها سخنگوي توده
ديد كه بتواند مشاور آنان بودن نيز هست. سارتر در خود اين توانائي را مي

ازها و منافع ها بگويد چه بايد بكنند و نيها را تغيير دهد، به آنآگاهي توده
بندي كند؛ نيازها و منافعي كه تنها روزي تامين خواهند شد، ها را جمعآن

ها به آگاهي راستين دست يابند. باري، اين روشنفكر، در مقام يك كه توده
هايي كه متخصص دانش عملي، رهبري خود را در راستاي منافع توده
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كند، اعمال مي پنداشت كه نمايندگي ميكرد يا ميشان مينمايندگي
  2كرد.

ي اين نوع روشنفكرعام و نقش وي همان چيزي است كه به گفته   
ي گواتمااليي شبيه نوع و نقش روشنفكران ، نويسنده»آرتورو آرياس«

- با بررسي برخي از چشمگيرترين ويژ» آرياس«درآمريكاي مركزي است. 
يك )، كه در مقام 1940ـ  1990» (ماريو پايه راس«هاي نقش گي

ي بارز تضادهاي نويس)گواتمااليي، نمونهنويسنده (شاعر و قصه - انقالبي
تا  1955هاي رزمندگان آمريكاي مركزي در سال -وجودي نويسندگان

گويد: روشنفكران چپگراي آمريكاي مركزي با چنين مي 3است، 1985
 المعارف روشنفكري و با دركيالهام از مفاهيم يا انديشه هاي اصحاب دائره

ي خويش تصور هاي قبيلهخود را چونان شمن» ماياها«رمانتيك از فرهنگ 
رفت و از جانب ها، روشنفكر نوعي هاتف به شمار ميكردند. از نظر آنمي

رسد، از جانب آنان كه  صدايي ها نميبسياراني كه صدايشان به گوش
نگام ها از هنگام استقالل آمريكاي التين تا هگفت. آنندارند، سخن مي

پرستانه و  اجتماعي ، كاركرد خود را ميهن80ي هاي انقالبي دههجنگ
دانستند. بر مبناي اين كاركرد، روشنفكر ـ نويسنده بار مردم را بر دوش مي
دانست مردم نوشت، زيرا كه ميها نميكشيد. وي براي تغيير آگاهي آنمي

ي ي ايجاد حافظههاي او نيستند. بر عكس، وي براقادر به خواندن نوشته
نوشت. وي با آگاهي به نيروي اخالقي اين عمل، براي ها ميجمعي آن

هاي مسلط و به منظور اعمال يك هاي ذهني بخشدگرگون كردن ساختار
- هژموني فرهنگي نوين كه بايد به ايجاد دگرگوني در جامعه و دولت مي

  نوشت.انجاميد، مطلب مي
نوع درك از نقش روشنفكر معناي دهد كه اين ادامه مي» آرياس«   

اش اين بود كه فرجام اكثريت بزرگ روشنفكران مرگ در زندان يا ضمني
بود و تفاوت روشنفكر و سياستمدار، شاعر و چريك يا فعاليت  4تبعيد

ها رفت. از آن باالتر، پراتيك مشخص آنانقالبي و فعاليت هنري از ميان مي
شبيه بود، » سارتر«تعهد مورد نظر در مقام روشنفكر به عمل روشنفكر م
كوشيد توليد فرهنگ در درون يك كه در يك چارچوب ماركسيستي مي

پارادايم انقالبي نوين را از طريق پراتيك خاص خود سيستماتيك كند، نه 
  از طريق باز انديشي در خود.

نامد، بلكه خود اين ها نه تنها اين نوع روشنفكري را عام ميفوكو بعد   
ي وي ماركسيستي را نقد و رد مي كند. به عقيده -م و نقش سارتريمفهو

فرض اين مفهوم اين است كه قدرت امري ذاتي است نه اعتباري، يعني 
گذارد كه قدرت چيزي در خود است كه فقط دستگاه فرض را بر اين مي

اي دولت و قدرت قانوني آن را اعمال مي كند، به جاي آنكه قدرت را شبكه
-سوژه و در كل شبكه -هاي پنهان ببيند كه در سطح سوژه قدرت از خرده

دستي و اي مبتني بر همي اجتماعي جاري است و با دانش رابطه
  5مشروعيت بخشي متقابل دارد.

ي فوكو، قبول يكي و فراموش كردن ديگري معنايش آن است به عقيده  
ون با فرض اين انگار است. ساده انگار است، چكه روشنفكر عام آدمي ساده

توان آن را تصاحب كرد و اين فقط دولت و كه دولت چيزي است كه مي
- ي حاكم است كه قدرت را عليه سوژه به كار مي گيرد، چنين ميطبقه

هاي كهنه را در هم شكست و پندارد كه كافي است كه ساختار
 ها برپا ساخت. حالي آنساختارهايي نوين با كاركردهاي جديد بر خرابه

چنان همان كند كه اين ساختارهاي جديد، همكه فراموش ميآن
ساختارهاي قديم اند. زيرا غير ممكن است بتوان يك ابزار قدرت بورژوايي 

هاي انقالبي به كار دستگاه دولت) در جهت هدف -(ساختار هاي كهن
ويژه هنگامي كه اين ابزار  كه در نظام قدرت گرفتار آمد؛ بهآنگرفت، بي

كوشد ايدئولوژي هاي متخاصمِ البي نيست. چنين روشنفكري ميانق
هم در مورد   سو كند. هم در مورد نيتبورژووايي و ماركسيستي را هم

ي چنين روشنفكري بايد تعبير هم نقش ميانجيگرانه» آگاهي راستين«
  را به كار برد.» هرمنوتيك بدگماني«

 - نقش سارتري از سوي ديگر، فوكو معتقد است كه مفهوم و   
ماركسيستي روشنفكر ناسازگار اند. در اين حالت روشنفكر خود را صاحب 

طور غير مستقيم سلسله مراتبي داند و بهي راستين و جهانشمول ميآگاهي
گذارد كه از باالترين آگاهي و دانش، از آگاهي و دانايي را به نمايش مي

آلودترين ترين و مهايينشود و به پيعني دانش و آگاهي روشنفكر آغاز مي

رسد. بدين سان، هرَم ها، ميآگاهي و دانش، يعني آگاهي و دانش توده
كند. اين نوع كند، باز توليد ميقدرت نظامي را كه عليه آن مبارزه مي

ها ي باالتري از تودهنگرش، روشنفكر را از لحاظ آگاهي و دانش در مرحله
شنفكر از يك چيز بنيادي ديگر نيز بر دهد. بر مبناي اين نگرش روقرار مي

خوردار است كه توده ها از آن محروم اند: حقيقت عيني (به عنوان مثال 
ها را تا بيند تودهايدئولوژي).  از همين رو است كه خود را ناگزير مي

ي آگاهي كاذب آنان ي رسيدن به آگاهي راستين رهبري كند، همهمرحله
ي ها به فرياد باز گويد. اما همهيقت را در خيابانرا از ميان بردارد و اين حق

  مطلب اين نيست.
اش دهندهچنين روشنفكري با كارها و سخنان تفكر برانگيز و جهت   

بيني و مسحور آليسم افراطي، خوشگري دارد و با ايدهگرايش به سلطه
جا كه چنين روشنفكري به اين گيرد. از آنها را هدف ميكردن توده

- دستيدهد كه ميان دانش و قدرت هيچ همي غربي مشروعيت ميرهاسطو
- قدرت كاري نمي اي وجود ندارد، جز بازتوليد سازوكار و مناسبات سنتي

  6كند.
شدت انتقاد پس جاي تعجب نيست كه فوكو از چنين روشنفكراني به    
فرانسه  1968چه روشنفكران عام در پي رويدادهاي سال كند. باري آنمي
ها ندارند.   ها  براي دانستن نيازي به آناند اين است كه تودهشف كردهك

دانند. اما نظام قدرتي وجود دارد تر از روشنفكران ميهمه چيز را  خيلي به
كند؛ قدرتي كه فقط در اعتبار ميكه اين گفتمان و اين دانش را منع و بي

تري در كل و ظريفمراتب باالي سانسور حكومتي قرار ندارد، بلكه به نح
اند  ي اجتماع نهفته است. خود اين روشنفكران بخشي از نظام قدرتشبكه

اند به همين سيستم و اين ايده كه روشنفكران عامالن آگاهي و گفتمان 
ي تعلق دارد. نقش روشنفكر اين نيست كه براي بيان حقيقت ناگفته

ي، قبل از هر چيز همگان قدري جلوتر يا قدري كنارتر قرار گيرد. نقش و
جا كه قدرت هم ابژه هاي قدرت است؛ آني شكلمبارزه كردن بر ضد همه

  7است و هم ابزار: در نظام  دانش، نظام حقيقت، آگاهي، گفتمان.
  

  نقش روشنفكر
  در شرايط نو استعماري پست مدرن: روشنفكر  خاص  

ته فوكو معتقد است اكنون روشنفكر  خاص  جاي روشنفكر عام را گرف
است. اين يك امر بديهي است، زيرا روشنفكران اكنون ديگر  بر روي 

شوند، بلكه روي مسائل عام، تيپيك و براي همگان عادالنه متمركز نمي
كنند. شود، كار ميشان مربوط ميمسائل خاص و مشخصي كه به شغل

ي شاعره» رامارگاريتا كاره«ي معناي اين سخن آن است كه به گفته
ها در گفتمان شاعرانه ي ملي ادبيات، نقش آني جايزهيي و برندهگواتماال

سو روشن شده است پژواك دارد. به قول فوكو، از جنگ دوم جهاني به اين
زده برزمند تا بينانه و افسونكه ديگر لزومي ندارد كه روشنفكران خوش

  اند.فتهها است به آگاهي دست ياها مدتها آگاهي يابند، چرا كه تودهتوده
نخبه يا  -فوكو معتقد است كه نقش روشنفكر، در مقام انسان خردمند   

ي خاصي از پژوهش، اكنون اين است كه با متخصص در دانش يا عرصه
حركت از موقعيت خاص خود در مبارزات سياسي عليه قدرت بكوشد و  

جا كه بيش از هر جاي ديگر  مكارانه پنهان شده است، افشا قدرت را آن
كند. وانگهي، اين روشنفكر با دانش خود و از جايگاه خاص خود و به قصد 

ي دانش و قدرت عمل هاي جديدي از دانش و تضعيف رابطهايجاد شكل
دهد كه كند. يعني بر مبناي پژوهش در تاريخ دانش و قدرت نشان ميمي

  9چگونه دانش در خدمت قدرت قرار گرفته است.
ها اي از خرده قدرتكه قدرت شبكهاز اينروشنفكر خاص، با آگاهي    

هاي است كه حتا در زندگي روزمره نيز جاري است، بايد در تمام جبهه
ها و در ي اين جبههسيستم مبارزه كند. روشنفكر خاص بايد در همه

گيرد و ابزارهايي براي ي قدرت قرار تر شبكهتر و پنهانهاي ظريفكانون
فهم بهتر واقعيت تبارشناختي نبرد را نيز ارائه تحليل فراهم آورد و براي 

دهد. فوكو معتقد است كه بدين سان، روشنفكر خاص از جمله، آگاهي 
سازد تري از اين نبرد به دست خواهد آورد كه وي را قادر ميبسيار  واقعي

تشخيص دهد كه قدرت در كجا نشسته و نقاط آسيب پذيرش كجاست؟ 
تواند هر نوع دانش مسلط و همدست مي وانگهي با حركت از دانش خود



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٧٠  103 ي آرش شماره

قدرت را مورد سئوال قرار دهد و با اين كار نه تنها پراتيك خود را تئوريزه 
  10آورد.كند بلكه آن را به اجراء در ميمي
متخصص  -روشنفكر خاص مانند روشنفكر عام  فقط يك نظريه پرداز    

ها نازل يست كه بر تودهي انقالب ندانش يا يك ناظر ممتاز مغز  يا نماينده
شود تا سطح آگاهي آنان را ارتقاء دهد. يا به طور كتبي يا شفاهي مي

ي ضمني جا بايد يك اشارهها ابالغ كند. اينچرا را به آنوحقيقت بي چون
هاي ها و حيثيتاي كه كاركردي برجستهفوكو را نيز يادآوري كرد:  چهره
-ي نابغه يا داناي مطلق كه ارزشنويسندهروشنفكر نوين را دارد، ديگر آن  

هاي همگان را در خود جمع كرده است، نخواهد بود. ما در عصر 
  ي كبيري به سر مي بريم.ناپديدشدن چنين  نويسنده

  
  ي شرافتمند عليه مناسبات قدرتروشنفكر: سوژه

نقش روشنفكر يكي هم اين است كه منتقد قدرت باشد، از جمله منتقد 
وكو مثبت ارزيابي مي كند: قدرت توليدي. اما اگر خود جزئي از قدرتي كه ف

پرداز اين محافل باشد اجراي اين نقش برايش دشوار محافل قدرت و نظريه
خواهد بود. از اين رو، شرط اساسي نه تنها براي نقد قدرت بلكه همچنين 

  براي هر چه موثرتر بودن آن، شرافتمندي روشنفكر است.
-ي قدرت بر ميدلسوز،فروتن، متعادل؛  نقاب از چهره روشنفكر صديق،   

ايستد: در مقابل فرايند جهاني مدرن ميدارد و در مقابل استعمار پست
بخشد. آيا وجود هايش را مشروعيت ميكردن كه ايدئولوژي بازار و اسطوره

چنين روشنفكري در برابر دوگانگي آن چيزي كه ايدئولوژي نوين سياسي 
هاي سنتي از شود، و قدرتيل در آمريكاي التين خوانده ميو اقتصادي بد

  12يكم  ضروري نيست؟ وهراسند، يعني سوسياليسم قرن بيستآن مي
اچ.دي.استفان زبان شناس و جستارنويس آمريكايي، در توضيح نقش    

هاي اش در خدمت به جنبشروشنفكري در اجتماع و با تكيه بر تجربه
اساسي اعتقاد دارد. اين نكته اين است كه روشنفكر  اياجتماعي، به نكته

كه روشنفكر باشد بايد از قدرت مركزي دوري جويد و به نيروهاي براي اين
شان و استقرار دموكراسي مردم بپيوندد؛ به مردمي كه براي بهبود شرايط

اي كه كنم: براي حفظ شرافت اخالقيكنند. من اضافه ميواقعي مبارزه مي
مدرن به ي پستاست كه فلسفه» متافزيك حضوري«عهد  به اين  ي تثمره

  فراموشي سپرده است.
ماركسيستي بيش از پيش  -امروزه كه ادعاي روشنفكر عام  سارتري   

مورد ترديد قرار گرفته است،  روشنفكر بايد حداقل اين نكات را مد نظر 
پنداشته چه در برخي محافل ديني پست مدرن داشته باشد: بر خالف آن

كننده شود، كلمات به خودي خود فاقد قدرت جادويي دگرگونمي
روشنفكر بايد تابع 14طرف باشد؛آورد حتا اگر بيقدرت فساد مي 13هستند؛

شرافت باشد تا بتواند از لحاظ اخالقي توانايي مبارزه عليه مناسبات سلطه 
-، تبعيض، بيعدالتيي بيكنندهرا داشته باشد، عليه مناسباتي كه توجيه

  تفاوتي و مرگ است.اعتنايي، بي
طور كه فوكو به درستي معتقد است اين روشنفكر مجيزگوي همان   

اش اگر نه سرانجام» پايه راس«چون قدرت نيست. وي  فردي است كه هم
مرگ و زندان، تبعيد، فقر، تبعيض يا فراموشي است. وگرنه اين خطر وجود 

، در قدرت حل شود. چرا كه يكي ديگر از  »گاهفقدان پاي«دارد كه به دليل 
هاي روشنفكر در شرايط نو استعماري اين است كه صدايش هنگامي تناقض

اعتبار و پژواك دارد كه از سوي مراكز فرهنگي ملي يا بين المللي 
نويسنده  -تاييدشود؛ مراكزي كه حقانيت (بخوانيد شهرت ) وي  يا سوژه 

كنند و شكل كنند؛ كه سوژه را مطيع ميميدر معناي فوكويي را تقديس 
  دهند.مي
بنابراين، در پرتو مباحث باال، چيزي كه امروز الزم است انديشيدن به    

باز هاي ادبي و آن چيزي است كه از ديرنقش روشنفكر، نويسنده، گفتمان
توان اين پيش فرض را ساختارشكني ادبيات خوانده شده است. از جمله مي

گفتمان ادبي، از جمله گفتمان روايي فقط ادبيات ناب  است،  كرد كه هر
   سياسي  ربطي ندارد و چيزي است خودمحور و ذهني. - يعني به واقعيت اجتماعي

معنايي بودن غنايي و چند -اما  بايد دقت كرد كه درخشش زيباشناختي   
هابه اثر ادبي به هيچ وجه حذف نشود. چه در تحليل نهايي اين ويژگي

  كنند. بخشند و آن را تعريف ميفتمان ادبي هويت ميگ
  

  ياداشت ها:
اي است كه دانش، توانايي و ويژه نويسندهدر اين جستار، منظور از  روشنفكر به -1

اش به نحوي انديشيده، خالق و نقادانه با افكار عمومي در گفتگو گفتمان خاص
ي معين يا فعاليت ك حرفههستند. بنابراين، در اين جستار نقش روشنفكر با ي

  آكادميك برج عاجي مربوط  نيست.
ويژه شاعر، اين است كه از اين رو است كه يكي از گرايشات اين روشنفكر، به -2

اش، در سطح نوشتار، از موضع من فردي نيست، بلكه  به نمايندگي از سخنان
  شود.بخشي از اجتماع بيان مي

شاعران نيكاراگوايي را نيز بايد در » ا.كاردنال«و » پ.آ.كوآورا«در اينجا بايد  -3
  ي الهيات چپ به يادداشته باشيم.عرصه

به  1981در اواخر سال » پايه راس«مورد اخير، يعني تبعيد، سرنوشتي بود كه  -4
آن دچار شد، هنگامي كه دولت گواتماال مانع  شد كه وي به عنوان يك رهبر 

كشور شود، چرا كه او را هنوز يك  سياسي بار ديگر وارد زندگي اجتماعي 
اي چاره» پايه راس«، »آرياس«آورد. به اين ترتيب، به قول شمار ميبه» شورشي«

كه در ساير مراكز فرهنگي بين المللي براي توليدات ادبي خود نداشت جز اين
اش اعتبار به دست آورد. چيزي كه هرگز به آن نايل نيامد، چر كه مرگ مهلت

انقالبي خود را نفي كرده بود، آثارش نه در - كه تعهدات ايدئولوژيكننداد. با اي
كه ايدئولوژي خصوص آنگواتماال و نه در خارج از  گواتماال بازاري نيافت. به

  ».از مد افتاده بود«ماركسيستي ديگر  
به اين معني است كه درك  - ي درك از قدرتاين چرخش در نحوه-5

  ايانه است.گرماركسيستي از قدرت تقليل
كوشيد ، مي»آرياس«ي توجه شود كه روشنفكر  عام گواتمااليي، به گفته -6

  شمرد.هژموني فرهنگي نويني را اعمال كند  كه وي آن را مردود مي
اش را همه چرايي اعتراض فوكو به ماركسيسم سنتي و روشنفكر تيپيكاين  -7

  دهد.توضيح مي
ت كه  به دنبال فروريزي كمونيسم، گفتمان درست اس» راكاره«اين ارزيابي   -8

كند كه با استفاده از را برجسته مي» ضد شاعرانه«شعري در شكل خود نگرشي 
كند. از لحاظ محتوا، اين ي مستقيم، با شعر و غنا قطع رابطه ميزبان روزمره

هاي فمينيستي و هايي ( به عنوان نمونه درونمايهها و درونمايهگفتمان، ارزش
سازد كه تا همين تارشكنانه با اشارات ضمني به مسائل جنسي) را برجسته ميساخ

-ي ممنوعه بهچندي پيش از جانب نويسندگان متعهد  مورد نظر سارتر منطقه
  رفت.شمار مي

يادآوري مي كند سارتر بر اين عقيده بود كه » فرنان تاسو«طور كه همان -9
اش را، بايست جايگاه ساختاري گذشتهكه روشنفكر باشد، ميروشنفكر، براي اين

  كرد، رها كند.كه وي را در قدرت شريك مي
بدين سان فوكو برخي جريانات ماركسيستي سابق را كه در درون برخي  -10

  محافل پروتستان معاصر رخنه كرده است، ساختارشكني مي كند.
كه مردم هاي خاص خود، به قصد آنيا اسطوره»  حقايق«از طريق رواج دادن  -11

سوژه  در تمام سطوح  - سوژه و نيز سوژه -مناسبات سلطه را كه در سطح دولت
  دروني كنند و مشروع بدانند. رضايتمندانه ساختار اجتماع وجود دارد،

گيري است، اين نوع گذشته از اين كه اين پروژه هنوز در حال  شكل -12
گي خود را ت، دوسويهسوسياليسم، كه در كشورهاي ما از محبوبيت برخوردار اس

كوشد انسان را بر سرمايه برتري كه مينشان مي دهد. اين نوع سوسياليسم با اين
دهد و در جهت از ميان برداشتن امتيازات قدرت سنتي مبارزه مي كند، به 

  خواهي گرايش دارد حتي در مورد حق آزادي بيان. تماميت
 -وان نمونه تأثير گفتمان سياسيمي توان از خود پرسيد كه اين تأثير، به عن -13

اجتماعي تا چه حد مستند است. آيا در واقعيت زندگي ما تغييري ايجاد شده 
همه منظورم نفي اعتبار، قدرت و ربط آن نيست. نكته اين است كه است؟ با اين

اش همواره تاثير مطلوب روشنفكر اين شاخه از دانش نيز آگاه باشد كه گفتمان
  اش بس رنگين يا شاعرانه باشد.اگر زباننخواهد داشت حتا 

جا كه كساني، از توان در تاريخ معاصر هم نشان داد؛ آنجادوي قدرت را مي -14
شوند تا قدرت بيشتر به دست آورند و باز جمله روشنفكران، به فساد كشيده مي

  هم فاسدتر شوند.
  اي است از: *اين مقاله ترجمه 

Reyes, George. (2007), El papel del intelectual en el contexto ideológico 

moderno: El intelectual representante y concientizador “universal” in 

http://www.realidadliteral.net/palabrassinvoz8.htm  
  يِس شاعر و منتقد ادبي، اهل اكوادور، است.خئورخه رِ**
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  ؟ "سگ ولگرد" سراغي از
 

  مهدي استعدادي شاد
  

ايـد ميخواهيـد در   ايـد. گفتـه  به همراه پست اينترنتي، يادداشـتي فرسـتاده  
شماره آتي به بحـث پيرامـون روشـنفكران بپردازيـد. از اينـرو پرسشـهايي       

نامشـروعش) بـا قـدرت را مطـرح      ي (مشروع يـا پيرامون روشنفكر و رابطه
ايد. بنابراين و براي آن كه به پاسخ شما برسم، بايد چند گام مقدماتي كرده

  بردارم.
در گام نخسـت، الزم اسـت در سـخن خـود ابهـام زدايـي كـنم از واژه         -1

ي مشروع را به معناي حقانيت در مشروعيت. زيرا، در پاراگراف پيشين، واژه
ام. نه به معناي موضوعي ديني يا امري شرعي؛ رفتهمفهوم متعارف به كار گ
ي دين فروشان و شريعتمداران است و بـه كسـب و   كه اين عملكرد برازنده

  كارشان مربوط. 
ي  اين تمايز معنايي ميان قدرت شـرعي و قـدرت عرفـي، البتـه، در ادامـه     

سخن بيشتر به كار خواهد آمد. زيرا وقتي به مشـروعيت قدرتمـداري نظـر    
يم، اشراف داشتن بر تمـايز يادشـده الزم و ضـروري اسـت. چـرا كـه       ميكن

قدرتمداري منطبق با پيشرفت امروزي بشريت، نه بر پايه زور حاكمان بلكه 
بر پايه اقتداري شكل ميگيـرد كـه از دل انتخابـات آزاد و وجـود حزبهـاي      

كـه ايـن نـوع مطلـوب و معاصـر       آمده است. چنانهوادار دمكراسي بيرون 
اري با رعايت قانون و نيز تكيه بـر اصـل حقـوق و وظـايف همسـان      قدرتمد

  شهروندان به مشروعيت مورد نظر هم ميرسد. 
درن        از اين گذشته، وقتي به اختالف و تفـاوت ميـان نـوع سـنتي و نـوع مـ
پديده روشنفكر برسيم، دوباره مسئله تفاوت شرع و عرف و نيز بـود و نبـود   

واع روشنفكران، بالطبع، روابط متفاوت مشروعيت قدرت مطرح است. زيرا ان
و مختلفي با قدرت داشته و دارند. قدرتي كه گاه بر قاعده اقتـدار قـانوني و   

  گاه با اعمال زور خودكامه موجوديت يافته است.
ي روشنفكر، آنگونه كه اثـر ژاك لوگوف(روشـنفكران   در تبار شناسي پديده

) گزارش ميدهد، يكي 1376در قرون وسطا، ترجمه حسن افشار، نشر مركز،
معروف است. وي، مقيم ديـر و صـومعه،    "روحاني"از اين انواع سنتگرا بنام 

گر اسـت. در  براي مردمان معمولي بيش از هر چيزي يك سخنور يا موعظه
ي رستگاري آسـماني را  اين راستا تكيه زده بر منبر متافيزيك و مدام وعده

فينه به فضا رفته است. اما نوع ديگـر  اي كه انسان با سميدهد. حتا به زمانه
روشنفكر، يعني اويي كه مدرن است و معاصر ما، در شهر زندگي كرده و بـا  

ابزارقياس و روشنگري دغدغه بهبودي زندگي زميني براي انسان را داشـته  
  است. 

اش، بهتر است نكته در ضمن در رابطه با تبارشناسي روشنفكر و القاب اوليه
در 1927آور شويم. اين كه عنوان اثر موثر ژولين بنـدا( انتشـار  زير را نيز ياد

 "خدمت و خيانت روشنفكران"فرانسه) كه بعدها الگوي جالل آل احمد در 
) نشـده  Le trahison des clercs( "خيانـت كلريكـوس  "ميشود، بـي دليـل   

در التـين را بايسـتي در فارسـي بـه      "كلريكـوس "ي است. بهر حالت، واژه
ه كنيم. به رغم ايـن كـه آن واژه يونـاني تبـار و ايـن معـادل       روحاني ترجم

فارسي معرب، همواره، از شفافيت معنـايي و مصـداقهاي يگانـه بهـره منـد      
در محاورات عموم به خيليها اطالق  "روشنفكر" ياند. بگذريم كه واژهنبوده

ميشود. از مكتب رفته، درس خوانده، تحصيل كرده و كتـابخوان گرفتـه تـا    
هـاي   و متـرجم افسـانه   هـا  ارمند انتشاراتي يا نسخه خـوان تـذكره  فالن ك

  عرفاني اهالي هند و چين.
ميكنم. بخاطر ايـن كـه بـا پرسشـهاي      سپاسگزاريدر گام دوم، از شما  -2

خود به من امكان پاسخ گفتن را ميدهيد. امكاني براي اينكه برداشت خـود  
  روشنفكران توضيح دهم. ي قدرت و راه حلهاي مطرح را در ارتباط با مسئله

ي آرش شـما و نيـز در   هـايي كـه در نشـريه   پيش از اين، انگـار در نوشـته  
در سـتايش   "و  "قـدرت و روشـنفكران  "اند( يعنـي در  كتابهايم چاپ شده

) خود را براي اين پرسش و پاسخ امروزي آماده "معناهاي عشق"يا  "تبعيد
  ام.  كرده

جهـاني  "هم بگـويم كـه رهنمـود    به اعتبـار همـين اردوي آمـادگي ميخـوا    
را چند سالي است ميشناسيم. البته اين  "اي عمل كردنفكركردن و منطقه

رهنمود را كه در اروپا شنيده ميشود، همواره با يـك توضـيح مكمـل بايـد     
اي عمل كردن، البته نبايد آب بـا آسـياب نسـبيت    كه منطقهتكرار كرد. اين

تي بريزد. نسبيت گرايـي كـه لياقـت    گرايي فرهنگي و ابتذال پست مدرنيس
ديـن و آئـين مرسومشـان همطـراز ميگيـرد و       ،مردمان جهان را با دولتهـا 

  همسنگ ميشمارد.  
پويايي و كنشمندي فاعل شناسا يكي بدين خـاطر اسـت كـه حـد نصـاب      

اي از جمع نشان دهد و ديگر اين كـه حقـارت   لياقت خود را همچون نمونه
گشتن تاريخ اعتبار دين و آئين موروثي را  دولتمردان خود منتخب و سپري

آشكار كند. بنابراين، در همين آغاز سخن، پافشاري ميكنم بر ايـن موضـوع   
كه ارزشهايي جهانشمول نظير آزادي، در شكل مثبت و منفي آن، نبايستي 

  پيش پاي اين سنت و آن عادت محلي قرباني شود.
يـن عبـارت اسـت:    ي شما مطرح اسـت ا  نخستين پرسشي كه در نامه -3

  روشنفكر كيست؟
در دنيا باشد كه روي تنه آدمي به جاي سـر   ستيكاريكاتورييا شايد نقاش 

يك المپ بكشد و به عنوان روشنفكر تحويل ما بدهد. خوب بايد نگاه كنيم 
  المپ سوخته يا سالم است. نوراني كه آيا سيم

تيم: كسي اما از شوخي و طنازي گذشته، قديمها يك تعريف دم دستي داش
كه كار فكري ميكند، يك روشنفكر اسـت! گرچـه از همـين تعريـف سـاده      

پوشـش   "صـفت فـاعلي  "هاي ما را از ايـن  انتظار داشتيم كه تمام خواسته
  دهد. 

ي جامعـه متعلـق بـوديم، ميخواسـتيم     آنگاه، بنا بر اين كه به كـدام جبهـه  
آگــاهي  را در راسـتاي گــرايش خـود ببينــيم. ميپنداشـتيم او    "روشـنفكر "

آيـد يـا اينكـه عـالمي اسـت      هـا مـي  بخشي است كه به كمك رهايي تـوده 
  خدمتگزار رشد علم و ثروت. 

درك و دريافت اولي در جنبش كارگري قرن نوزده مطرح شد. جنبشي كـه  
اش از فرهيختگان به بورژوازي بقدرت رسيده در قرن هژده و نيز به خواسته

  ن ميداد. براي رشد علم و رفاه خود، واكنش نشا
البته اين درك و دريافتهاي دو گانه از روشنفكر جماعت، كه حاصل نگرش 
ايدئولوژيكي بودند، تا نيمه قرن بيستم همچنـان ادامـه داشـتند. از يكسـو،     
ماركسيسم روسي كه خود را يگانه وارث ايده سوسياليسم علمي ميدانست، 

زهاي ديگر از آن اي طبقاتي ميديد و ميخواست مثل خيلي چيعلم را مقوله
افتخـار  فخـر و  استفاده ابزاري كند. در سوي ديگر، اردوگاه كاپيتاليستي بـا  

رشد علمي خود را به جهانيان نشان ميداد كه باعث گسترش فضاي رقابـت  
  ست. و آزادي فردي شده ا
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البته در كشمكش و رقابت ائتالف آنگلوساكسـني و بخشـي از اروپـا بـا      -4
ار، كه عوارضي چون بحران اقتصادي بين دو جنگ سوسياليسم روسي و اقم

جهاني را داشت، مناسبات كشـورهاي جهـان دسـتخوش حـوادث چنـدي      
شدند. چنان كه پديده خودكامگي( توتاليتاريسـم) در شـرق و غـرب اروپـا     
شكل گرفت. قاره اروپا كه قرنها نقش پيشتازي براي جهانيان يافته بـود بـه   

  نهاني در ذات آدمي را هويدا ساخت. يك باره وارونه شد و بربريت پ
نازيسم آلماني، فاشيسم ايتاليايي، اسـپانيايي و پرتقـالي در سـمت غربـي و     
استالينيسم روسي در سمت شرقي، سوار بـر مركـب عـوامفريبي و نيـز بـا      
ستيزه جويي و يورشـهاي مختلـف بـه ديگـران، چـالش جديـدي را بـراي        

هـا در پـي   ن آرزومندي كه دههفرهيختگان جهان بوجود آوردند. فرهيختگا
ي ثـروت   شكست استعمار كهن، بهبودي اوضاع كشور و نيز تقسيم عادالنه

  در جامعه بودند. 
پس با اين روند تاريخي، روشنفكر فقط ناچار به جانبداري از مردم هموطن 
و اردوي كار و هماورد و چالش با نيروي استعمار و سرمايه نبـود. او، بـراي   

نبـردي بـا    بـه موقعيت تاريخي خود را حفـظ كنـد، بايسـتي    آن كه بتواند 
تا اليق نام خود بماند. روشنفكري كه يكي از لقبهـا   نيز بپردازد خودكامگي

جان آزاده اي كه فريدريش  است. "جان آزاده"اش، همانا ومعناهاي ضمني
نيچه در مورد رفتار و فكر فلسفي اش تعريفهاي دلنشيني را به دسـت داده  

  است.
ي در سـطح كشورگشـايي، اداره  صحبتشـان رفـت   تا اينجا  ي كهن اتفاقاتاي

ند. با رشـد صـنعت و گسـترش نفـوذ     ار شدامور و ديپلماسي مطرح و پديد
تكنولوژي در زندگي روزمره و شكلگيري بخش خدمات و كـم رنـگ شـدن    
تاثير بخش توليد، از پس جنگ جهاني دوم، ديگر تمايز كـار فكـري و كـار    

بگـذريم  خت جامعه شناسانه پديده روشنفكر كفايت نميكرد. يدي براي شنا
برداشت قديمي از مفهوم روشنفكر، كه او را به كار فكري خالصـه ميكـرد،   

شناسي، جامعهشامل حال مجسمه سازان، نقاشان و فيلم سازان نميشد. اما 
اين حوزه نوپا در عرصه علوم انساني، در كنار اهميـت كـار بـراي جامعـه از     

نش سازنده و ابتكارات انسان مخترع و كاشف نيز سـخن بـه ميـان    وجود ك
  درك و دريافتي كه جمهوري روشنفكرانه را گسترش داد.كشيد. 

هـا  ، پرسش روشنفكر كيست بـه ايـن مولفـه   در باال بنا بر شرح اجمالي -5
منتها، پـس   وابسته است كه در چه زمان و مكاني پرسش را مطرح ميكنيم.

ي خودكامگي در قـرن بيسـتم، يـك برداشـت     ري پديدهاز اشاره به شكلگي
ديگر از نقش روشنفكر را ميتـوان بـه دو برداشـت پيشـيني و آشـنا بـراي       

 ايرانيان افزود. 
انـد كـه هـم در    ايرانيان، از دوره مشروطه به اين سو، منورالفكراني را ديـده 

لنينيستي از سياسـت   -طرح ليبرالي از فرهنگ و هم در طرح ماركسيستي
  اند. شغول و سرگرم بودهم

از الگوي نازيسم آلماني، ميتـوان از   ا شناختاما در تجربه انقالب اسالمي، ب
روشنفكر از لون ديگر هم سراغ گرفت. يعني از كسي كـه، همچـون بـديل    
فاسدي از اهل قلم و كتاب، ميتواند  در پي سـوداي رهبـري كـردن رهبـر     

 يب عوام و ديگر ابزار خودكـامگي همدستانش از ابزار فر با باشد. رهبري كه
چـارچوب خـاص( كـه نمونـه اش      هاي طاق و جفت بهره ميبرنـد. در ايـن  

 ماجراي قصد و پندارهيدگر است براي رهبـري جنـبش نازيسـم و هيتلـر)    
كـه در يونـان    . سفسـطه اي مفهوم روشنفكر با سفسطه گري معنا ميشـود 

ـ    دانسـته  بيـان  باستان رسم كساني بود كه از ان ميخوردنـد و  هـاي خـود ن
آنجـا همـدلي بـا     ارباب ثروت و قدرت ميگذاشـتند.  خدمترا در  سخنوري

بيداري و آگاهي بخشي مالك نبـود. همدسـتي بـا سـياهكاري راه و رسـم      
شمرده ميشد. احمد فرديد كه ميخواست براي انقـالب اسـالمي نظريـه اي    

س از دست و پا كند، افشاء شده ترين نمونه آن ميل رهبري كردن رهبر پـ 
انقالب اسالمي اسـت. حتـا رسـواتر از رهنمودهـايي كـه افـرادي همچـون        

  احسان نراقي يا چنگيز پهلوان و...، به حاكميت بعد انقالب داده اند.
 پس از انقالب اسالمي، خيلـي از پديـده  ديگر براي همگان آشكار شده كه، 

 ،هـا  هداين پديـ   ي ي جامعه ايراني دستخوش دگرگوني شدند. از جملهها
روشنفكري بود كه، با دستكاري واقعيت و تـاريخ   يو ارزش يوضعيت اعتبار

از زمان جـدل  از سوي تازه به قدرت رسيدگان، ميرفت از رنگ و رو بيافتد. 
بر سر اهميت آدم مكتبي يا شخص متخصـص در ايـران اسـالم زده، نظـام     

آنسـو   خليفگاني سعي كرد در كنار تكنوكراتهايي كه با هر بادي به اينسو و
  ميروند از دانايان و عالمان نيز براي خود مهندس مشاور بسازد.

قالل راي خود بود و ميخواست با تآن روشنفكر ايراني كه خواستار حفظ اس
چشمان خود و نه با عينك اين و آن دسته سياسي و جناح حاكميـت دنيـا   

اي آن پيش ميگرفـت. وي بـر  در اي را  تازهرا ببيند، بايستي برنامه و رفتار 
فراي چـالش رژيـم بـا مخالفـان     حتا كه خوراك روزمرگي نشود، ميبايست 

ميتوانسـت دريابـد كـه     بود كه جايگاه مشرفآن اش ميرفت. در  بالواسطه
  اپوزيسيون رژيم چقدر به نادرستيهاي رژيم آلوده است. 

بـه   "اپوزيسيون واقعا موجود"از آن باال، يعني از منظرپرنده، ميشد ديد كه 
وليد نمادها و رفتار آئيني مشغول است كه در بساط رژيـم حـاكم نيـز    باز ت

يافت ميشوند. چه آنجايي كه براي خود رهبران بالمنازع و دور از دسـترس  
نقد تراشيدند و در واليت رهبران ذوب شدند و چه در جايي كـه بـر طبـل    
شهيد پروري كوبيدند و سعي كردند مشروعيت خود را با تعداد كشته هاي 

يش ثابت كنند. بر ايـن منـوال بـود كـه ايشـان از دشـمن خـود تمـايز         خو
  نمييافتند.  

ي رفتـاري در فرهنـگ و سياسـت مـا دسـت      هـا  گـره نقاداني كه بـر ايـن   
گذاشتند، گاه به قيمت طـرد و انزوايـي كـه از سـوي دوسـتان، بـرادران و       
رفقاي ديروزي نصيب شـان شـد، در تـداوم سلسـله روشـنفكران همچـون       

تداومي كه حـافظ در شـرح    بيدار جامعه قرارداشته و قرار دارند.وجدانهاي 
  حال بازيگرانش گفته بود:

  اي روشني عقل تو بر ما بال شدي رناز و نعمت اند/تاريك خاطران همه د
در پي تحوالت نظري كه در اروپاي بعد از نـوزايش و روشـنگري پديـد     -6

زان جوامع عقب مانـده  آمد، تربيت روشنفكران آزاد انديش در دستور پيشتا
ــود   ــرار گرفــت. چنــين ب ــاني، يعنــي  ق ــدزاده و آقاخــان كرم ــي آخون در پ

پيشكسوتان روشن انديشي ايراني كه با پيشـرفت علـم و دانـش در مغـرب     
زبانان را بـا نقـد و نگـرش انتقـادي دمخـور      زمين آشنايي داشتند و فارسي

در تفلـيس و  آمد. نسلي كه، مثل پيشكسوتان مقيم ساختند، نسل جديدي 
در اســتانبول، بخشــي از عمــر را در غربــت و درغــرب گذرانــد. كــاظم زاده 

هاي تاثير گـذار و مشـهور   ايرانشهر و تقي زاده در برلن اقامت گزيده، نمونه
  اند. داده ءنسل يادشده بودند كه سطح بحث و نقد فرهنگي ما را ارتقا

از ديدگاه موضـوعي  در مرحله بعدي منورالفكري هم از منظر رفتاري و هم 
بـه زبـان    اي مثل فروغـي، بـا آن خـدمت فلسـفي    دچار انشعاب است. عده

ي تماميـت ارضـي ايـران را    فارسي و ترجمه سير حكمت در اروپا، دغدغـه 
ند. برخي مثل اراني، با استعداد انديشـيدن  دد و مشاور كشورداري ششتندا

دادي نيـز  مستقل، سراغ ساختن گروه مخفي و حزب سياسـي ميرونـد. تعـ   
هوشمندي و توان نظري خود را در خدمت ادبيات و نقد ادبي قرار ميدهند 

هـاي رويكـرد اخيـر،    تا فرهنگ عمومي رشد كند. بـا اهميـت تـرين نمونـه    
  هدايت و نيما هستند كه به مفهوم فرهنگ ورزي اعتبار ميدهند.

رسي نويسندگان و شاعران چندي كه در پي ايندو بنيانگذار ادبيات مدرن فا
انـد، معمـوال از آن اعتبـار سـود بـرده و در زمـره روشـنفكران ايرانـي         آمده

  ي روشنفكران فرهنگي.اند. سلسلهمحسوب شده
افكار عمومي ما تا مدتهاي مديد بدين تلقي عادت داشت كه به فوريت هـر  
نويسنده و شاعري را همچون روشنفكر در نظر بگيريد. فارغ از اينكه تا چـه  

-در حوزه همگاني براي آزادي و دمكراسي كاركرد بهينه داشتهمقدار اينان 
با گشاده دستي به ايشان لقب  اند.اند و در جهت پيشرفت جامعه فعال بوده

اعطا شد: شاعر انديشه ورز، رمان نويس روشن انديش، منتقد صاحب فكر و 
  چه و چه ها. 

كـه آن   چهار دهـه ي اخيـر كـم نبودنـد عناصـري      –با اينحال در اين سه 
گشاده دستي افكار عمومي را به پول سياهي فروختنـد تـا هزينـه امـورات     

  زندگي و اعتياد خود را جور كنند.
، مـايلم بـر مفهـوم و    گفتگـو  براي روشن كردن منظورم، در ايناكنون  -7

تمركز كنم. مفهوم و رفتاري كه به نظرم كليدي ترين جـدل   خاص رفتاري
  ان روشنفكران فرهنگي ما، رقم زده است. در قرن بيستم را، دستكم در مي

اي با اينكه معتقدم در زمينـه سياسـت و اقتصـاد هـم روشـنفكران ورزيـده      
ايم، اما گشتاور(مركز ثقل) سخن خود را در اينجا بـر روي جـدل آل   داشته

ي كـه  "سگ ولگرد"احمد با صادق هدايت ميگذارم و نيز روي آن برچسب 
براي آن كه به عنوان سخن خود وفـادار   پيرو به پيشكسوت خود زده است.



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٧٣  103 ي آرش شماره

اي بمانم سراغي از اين جدل ميگيرم و ميپرسم كه سگ ولگرد چه پيشـينه 
  داشته است؟ 

در حين اين پيشينه جويي معلوم خواهد شد كه ما با الزام سبك و سنگين 
كردن نقد پرخاشجويانه آل احمد سرو كار خواهيم داشـت.  نقـدي كـه بـه     

اش ميتازد. بـا همـين قيـاس    تماعي هدايت و جهان بينيي  انتقاد اجشيوه
  نيز البته آشكار خواهد شد كه كداميك برازنده لقب روشن انديشي هستند.

ي از عنـوان داسـتان كوتـاه    "سـگ ولگـرد  "نخست بايد اشاره داد كـه   -8
صادق هدايت است. نام اين داستان در ضمن عنـوان كتـابي هـم هسـت از     

و از جملــه  اي از داســتانهاي خــودآن مجموعــهنويســنده يادشــده كــه در 
  به چاپ رسانده است. 1321را پس از سال  داستان تاريكخانه

براي آن كه دريابيم برداشت آل احمد چقدر به خطا رفته است و دچار چه 
كمبودي در خوانش داستان شـده، ناچـاريم روايـت هـدايت را بشناسـيم و      

  است.بفهميم داراي چه پيامهايي براي مخاطب 
، ميدان ورامين است. روايت با صحنه شـلوغ ايـن   سگ ولگرد مكان داستان

ميدان شروع ميشود كه چندين دكان كوچك، دو قهوخانه و يـك سـلماني   
  دارد. 

پس از حركت دوربين روايت، آنجايي كه رواي نگاه خود را متمركز ميكند، 
. "انـد بش افتـاده آدمها، دكانها، درختها و جانوران از كار و جن"ميبينيم كه 

كـه   . حيوانيدر اينجا قهرمان داستان، يك سگ اسكاتلندي، معرفي ميشود
كـه  بـي خانـه و كاشـانه     در نگاه راوي از لجن زار بيرون آمده اسـت. سـگ  

  . "دو چشم با هوش انساني دارد "داستانش ميگويد:
در تـه چشـمهاي او    "رواي از اين تشبيه جلوتر ميرود و مدعي ميشود كه 

 ه تـا اثـر  خوانـد . سپس سگ را با آهو شـبيه  "روح انساني ديده ميشوديك 
در مخاطب پديد آيد. هدايت با شگرد برقرار سازي  بيشتري تفالط مثبت و
ي متكي بر شباهت ميان چشم سگ و انسان، توجه خواننـده خـود را   رابطه

 ي روايـت به چشم پر از درد و زجر قهرمان داستان جلب ميكند. آنگاه ادامه
كه قصد حساس شدن ما را به موضوع دنبال ميكند، از اين واقعيت شـاكي  

  هاي دردناك و پر از التماس سگ را نميبيند. است كه كسي نگاه
از اين بدبياريها گذشته، سرگذشت حيوان بي پناه فقط با بي اعتنايي روبرو 

ت. اي تازه دست به گريبـان اسـ  نيست زيرا او در هر گامي با آزار و شكنجه
يكي( پادوي دكان نانوايي) او را كتك ميزند. ديگـري جلـوي قصـابي بـه او     
سنگ ميزند. سپس شوفر ماشين از راه ميرسد تا با كفش ميخ دار سـگ را  

آيد. يعنـي  با لگد دور كند. در اين زجر مداوم، راحتي سگ بندرت پيش مي
تاورد در واقـع دسـ   فقط وقتي كه مردم از آزار دادن او خسته شـده باشـند.  

نگارش هدايت در اين نكته است كه نويسنده با همان زبـان مـردم حيـوان    
  آزار به دنبال ايجاد همدردي با سگ است.

روايت براي آنكه خواننده را متوجه عمق فاجعه موجود در زندگاني جانـدار  
كند، به انگيزه و آئين مردماني اشاره دارد كه بقول خودشان محض رضـاي  

بـراي  "را  "سگ نجـس و مـذهب نفـرين كـرده    "كرده تا خدا اين كارها را 
  . "ثواب بچزانند

هدايت كه همدردي با حيوان را در ميـان سـطرهاي نوشـته آورده، زوزه را    
اش ميخواند. زيرا را مكان زندگي تبعيدي "جهنم دره"تنها وسيله دفاعي و 

آن  كه از تبار خود دور افتاده و در(نام سگ، همان قهرمان داستان) "پات"
بـيش از هـر چيـزي بـه نـوازش      "جهنم مدام كتك خورده و ناسزا شـنيده، 

  . "محتاج است
هدايت با اين نماد سازي از حس مشترك انساني( نياز نوازش) و اطالق آن 
به حيوان، قهرمان داستان خود را معرفي ميكند. سگي كه با اولـين ژسـت   

رود. اينجـا امـا نـه    مهربانانه صاحب ماشيني بدنبال او به دشت و بيابان ميـ 
فقط خبري از عاقبت بخيري نيست بلكه با اوج غمناك روايـت نيـز روبـرو    

حيـوان ناكـام و از    در فرجـام،  ميشويم و به پايان داستان ميرسيم. چرا كـه 
اي براي كالغها ميشـود  پاي در آمده پس از آنهمه دويدن بي حاصل طعمه

  كه ميخواهند چشمهايش را بخورند. 
هـدايت در نظـر    "سـگ ولگـرد  "اي از ا برداشـت خالصـه  خوانش حاضـر ر 

اند، اش، همانگونه كه شارحان آفرينشش گفتهبگيريد. داستاني كه نويسنده
هـاي خـود موضـوع حمايـت از حيوانـات را       خواسته است براي همـواليتي 

  مطرح سازد و ايشان را بدين مهم توجه دهد. 

هنگـام اقامـت فرانسـه و    از آنجا كه توجه به حمايت حيوانات بي شـك در  
اش براي صادق هدايت بيشتر به موضوع بدل شده، هدايتي مطبوعات زمانه

  كه در خانه پدري سابقه آشنايي با سگ و همزيستي مسالمت آميز را 
اي براي يك اثر چنـد  ، به خودي خود، نماد و استعاره"سگ ولگرد"داشته، 
است. آنهـم   فرهنگي ر تاثيريادشده داثريكي از اين اليه هاي است.  اليه اي

ما با مشاهده فرهنگ ديگران به تصحيح رفتـار خـود بـر     به كمك قياس تا
در راستاي تصحيح، بايد به آن نظام تربيتي پرداخت كه فقط تنبيـه و  آئيم. 

  مجازات را ميشناسد.
سگ ولگرد، تصحيح رفتار ما را با اشارهاي ساده به حس درد و نـامطبوعي  

ميكند. گرچه اين اشاره، در معناهاي ضـمني خـود، از   زجر كشيدن گوشزد 
چند نكته مهم ديگر در باور عوامانه نيز پرده برميگيـرد. از جملـه بـا بيـان     
حس مشتركي كه انسان و حيوان در تجربه شكنجه دارند؛ يعني حس درد. 

فريفتاري و توهم اشـرف مخلوقـات بـودن    آن هدايت از اين طريق خواسته 
  ند كه اديان سامي مبلغش هستند.  انسان را افشا ك

البته با خوانش كنجكاوانه و دقيقتر ميشود دريافت كه سگ سـتيزي رايـج   
اي است به سـنت پيشـا   در ميان ايرانيان مسلمان شده، براي هدايت، اشاره

اسالمي ايرانيان. سنتي كه سگ را با چوب نجس و پـاك از خـود نميرانـد.    
سـگ  "، دستاورد نظري است كه داستان در اين زنده كردن يادگار تاريخي

هدايت براي تصحيح رفتار جمعي مـا دارد. امـروزه ايـن اشـاره بـه       "ولگرد
ي ديگري نيز راه يافته اسـت. از  ها نوشتهسابقه رفتار تاريخي ما با سگ در 

) يا  1386جمله در كتاب شفيعي كدكني( قلندريه در تاريخ، تهران، سخن،
)   1384يران زردشتي تا اسالم، نشـر ققنـوس،   در كتاب شائول شاكد ( از ا

بـه پـژوهش گلدسـيهر     اعالم سگ دوستي ايرانيـان در پـيش از اسـالم    كه
  متكي است.

در براي ناسزا گويي به هدايت  "سگ ولگرد"اما استفاده آل احمد ازمفهوم 
واقع دسـت خاموشـي چـراغ فكـرش را رو كـرده اسـت. وقتـي در بررسـي         

، كه زمان انتشارش بـا انقـالب اسـالمي در    "نخدمت و خيانت روشنفكرا"
سال پنجاه و هفت همزمـان ميشـود، آن را بعنـوان سـرزنش و تحقيـر بـه       

  آدرس هدايت حواله ميكند. 
اسـت. زيـرا بطـور     انگار آل احمد داستان هدايت را دقيق و درست نخوانده

ي فرار و دنبال محبـت غريبـه رفـتن سـگ را عمـده      فقط لحظه دلبخواهي
و نديده كه آزار و اذيت حيوان چـه   ست. آن را بيگانه پرستي خواندها كرده

نظريه غربزدگي و  -شبه ي دارند. او شيفته در سنت بومي توجيهات شرعي
مبارزه با غرب، گوش و هوشي براي دريافت پيام همدردي هدايت با حيوان 
شــكنجه شــده نداشــته اســت. حيــواني كــه ميتوانــد نمــادي بــراي كليــه  

  امروزي در جامعه اسالمي باشد.  "مطرودان"
است كه جناب جالل آل احمد سـالها   نكته اين بحث حاضر در نكته جالب

در جامعه ايراني محسوب شـده اسـت. آنهـم بـا      "روشنفكر متعهد"سمبل 
براي همـين مخاطـب را بـا     همين حد نصاب نازل از هوش روايت شناسي.

كـه چـرا وي بـدنبال     انتظارات بيشـتر از وي خسـته نميكنـيم. نميپرسـيم    
هدايت روان بوده است؟ يعني آن وقتي كه نوبـت ابـراز بيـزاري هـدايت از     

پيش آمده است. نگرشي كه مـرده ريگـي از    "تاريكخانه"جهان در داستان 
عرفان تسليم پذير در سنت فكري ايرانيان بـوده اسـت. قهرمـان ايـن ابـراز      

داسـتان تاريكخانـه    بيزاري از جهان را به متمركز تـرين شـكل در قهرمـان   
ميبينيم. اين جا يكي از رهنمودهـاي بـي حاصـل هـدايت بـراي خواننـده       
خوابيده است. و همين رهنمـود هـدايت او را در معـرض ايـن انتقـاد قـرار       
ميدهد كه نويسنده مدرن چرا گُمراه شده و بـه آن گـرايش سـنتي جهـان     

  بود.  گريزي و واقعيت ستيزي تن داده است كه سالها با آن درگير
آل احمد نه فقط اين ايراد نگرشي هدايت را نديده بلكـه آن را در داسـتان   

به كار بسته است. زيرا از زبان شخص اصلي داسـتان   "از رنجي كه ميبريم"
من به اين زندگي مردم شهر تُف ميكـنم.  "چنين جمالتي را ميخوانيم كه، 

بفرسـتم و   من كي ميتونم برم پشت دكون بنشينم و صبح تا شـام صـلوات  
منتظر يك مشتري كوفتي باشم؟يا كي حوصله دارم برم كار دولتي بگيرم و 

  "دفتر حضور و غياب امضاء كنم؟
ايـم،  اي كـه از پيامـد رهنمودهـاي آل احمـد داشـته     راستش، با تجربه -9

ميتوان در مفهوم روشنفكر، هيوالي متكبر و فخر فروشي را ديد كـه بطـور   
  بقيه تغذيه ميكند. بيخود نيست كه برخي از ضمني ازپندار تاريك فكري 
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او را همچـون   ،براي مقابله با چنين تلقي از مفهـوم روشـنفكر   ،طراحان رند
المپي ميكشدند كه روي بدني جـا دارد. منتهـا وقتـي كليـدش را ميزنيـد      

  روشن نميشود. قبال گفتيم كه بايد ديد سيم المپ سوخته يا سالم است.
در قامت جـالل آل احمـد و رفتـارش بـويژه در      "عهدروشنفكر مت"مفهوم 

ي متاخرش آينه تمام نماي دگرديسـي معنـاي اوليـه اسـت. مفهـوم       دوره
در واكنش اميل زوال و همكارانش شـكل گرفتـه اسـت.     "روشنفكر متعهد"

 ،واكنش به حكمي كه عليه دريفوس، افسر ارتش فرانسه با تبـاري يهـودي  
ه بر جو يهـود سـتيزي كـه در فرانسـه آن     صادر شده است. دادگاهي با تكي

به همكاري با آلمان و خيانـت   1894زمان وجود داشت آن افسر را در سال
به وطن متهم و محكوم كرد. حكمي كه نويسندگان و روزنامه نگاران را بـه  

  چالش با هيئت حاكمه و دفاع از جان دريفوس كشاند. 
جـود دارد كـه بـه دگرديسـي     انگار در ميان ايرانيان يك رسم اعالم نشده و

پديده هاي فرانسوي و از شكل انداختنشـان بـر آينـد. همـانطوري كـه آل      
احمد با جانبداري از ايده هاي حاكم و سنت تامل نشده مفهـوم روشـنفكر   
متعهد را به نقض غرض بدل كرد، انقـالب اسـالمي نيـز از مفهـوم انقـالب      

ود به دسـت داد. انقـالب   معنايي ضد آنچه در انقالب فرانسه هدف و آمال ب
انقـالب   . در حالي كـه فرانسه هم و غم خود را طراحي آينده بهتر ميدانست

اسالمي پايش را در يك كفش كرد كه يك گذشته خيالي (صدر اسـالم) را  
    احيا كند.

ي ديگران، يا بقول آل احمـدها  بهر حالت اين از ريخت انداختن دستاوردها
ر جريان اجتماعي بوميگرايي متعصبانه خـود  كه د مسئوالني دارد بيگانگان،

   را سازماندهي كرد.
ــرة     ــر اصــحاب داي ــري نظي ــات فك ــالب فرانســه جريان ــافكن انق ــاده ص ج
المعارف(فرهنگنامه نويسان) بودند بـا متفكرانـي چـون دنـيس ديـدرو كـه       

)  را بـه جهـان دوسـتي دعـوت     "فيلوزوفهـا "روشنفكران پيرو( معروف بـه  
ه نفـي سـنت زاهـدنمايي قـرون وسـطايي را مبنـا       ميكرد. توصيه ديدرو كـ 

داشت، روشنفكران را مورد خطاب قرار ميداد كه جهان را همچـون جهـنم   
روشنفكر كسـي   فرهنگنامه نويسان، دره در نظر نگيرند. در اين بستر نظري

نجـا  آهاي سخت و كالفهاي سر در گم زندگاني را ميگشايد. در  بود كه گره
  و جزمگرا خريداري نداشت. تاريك انديشي آدم متعصب

انگ و مهر خود را  57اما زمينه سازان اسالم گرايي بومي كه با انقالب سال 
بر پيشاني جامعه ايراني كوبيدند فقط خوديهاي بيگانه ستيز مثل آل احمد 
داستان نويس و فعال سياسي نبودند. اسالمشناس فرانسوي، هانري كُـربن،  

نصر، سيد احمد فرديد، احسان نراقي  با همدستي افرادي چون سيد حسين
و داريوش شايگان و...، گُفتمان بازگشت به خويشتن را به خـورد معترضـان   

  اجتماعي در ايران دادند. 
سر جمع تاثير گفتمان يادشده چيزي نبود جز اين كه در يك پريشـانحالي  
گسترده به جاي رويكرد به علم، روشن بيني و نيـز همگـامي بـا پيشـرفت     

ان چهار نعل به سمت قهقرا، هپروتـي شـدن و خيـال بـافي بتـازيم.      جهاني
توجيه تئوريك اين كار را هم جناب كُربن صادر كرده بودند. وقتي به سـال  

( ترجمـه  "فلسفه ي ايرانـي و فلسـفه تطبيقـي   "در پيشگفتار كتاب  1977
كنـده   "سيد جواد طباطبايي) به ما توصيه واقعيت گريـزي ميكردنـد كـه    

اهتهاي امور تجربي به معناي توجه به فضايي ديگـر يـا ...بيـرون    شدن از بد
رفتن از مكان يا مكانهاي اين جهاني براي توجه به مكان لطيف است. و اين 
مكان لطيف امري معنوي است زيرا كه مكان لطيـف، مكـاني ايـن جهـاني     

  ."نيست
 ":در آن وضعيت آدمي ميتواند به راحتي ياد عبارت شاعر بيفتد كـه گفتـه   

  ."برو هوشياري بيار؛ اينجا كسي هوشيار نيست

يا حسين نصري كه عطـاي   –جريان معنويت جوي نوع هانري كُربني  -10
توجه به امور تجربي(بخوانيد اختراعات علمي و كشـفيات پژوهشـي) را بـه    
لقايش ميبخشيد، از روشنفكران به معناي جديد كلمه تشـكيل شـده بـود.    

يپوشيدند و دستاري بر سر نميگذاشتند. از ايـن  زيرا ايشان كت و شلواري م
رو در چشم مردم ظاهر بين در زمره روحانيت همچون نماد سـنت بشـمار   
نميرفتند. گرچـه در بطـن بـا ايشـان در راسـتاي محافظـه كارانـه حركـت         

  ميكردند. 
بهر حالت دانشگاهيان معنويت جو، از آنجايي كه مثـل روحانيـت در رونـد    

عمومي و حركت مادي جامعه دخيل نبودند، در بـرج  زحمت توليد احتياج 
عاجهاي خود اسير هپروت و فضايي انتزاعي ماندند. همين بي كـاري و بـي   
عاري بتدريج زمينه را فراهم كرد كـه در داد و سـتدهاي نظـري بـا بخـش      

  تئوري سازي روحانيت دمخور گردند. 
پزمختلف پخته در ديالوگ دانشگاه و حوزه، آن آش ائتالف عملي با چند آش

شد. ائتالفي كه يك صدا ايـدئولوژي شـيعه را همچـون راهبـرد و رهيافـت      
اجتماعي معرفي كرد. كُـربن و نصـر و دستيارانشـان كـه امكانـات انجمـن       
حكمت و فلسفه شاهنشـاهي را همچـون پوشـش مخفـي كـاري و كارگـاه       
تئوري سازي در اختيار داشتند، بتدريج آتش بيـار معركـه گُفتمـان شـيعه     
گرايي شدند كه سر نخ اصلي اش را روحانيت حوزوي ميكشـيد. روحانيـت   
كه با گرفتن خمس و ذكات، جان ماليات كشور را از تـك و تـا ميانـداخت،    
سهم پول شويي خود از در آمـدهاي سـياه بـازار را در جهـت تنومنـدي و      

  فربگي نهاد خويش مصرف كرد.
ري روحانيت، نكته ظريف قضيه هم در اين بود كه نمايندگان نظ

آخوندهايي نظير مطهري، لحظه اي را از دست نميدادند تا درباره ي علل 
گرايش به ماديگرايي در ايران افشا گري كنند. منتها فقط يكي دو دهه 
زمان الزم بود تا تاريخ از ذات اين افشاگري پرده بر گيرد.اين كه فقط 

ن شد، ثروت اندوزي ماديگرايي غير خوديها حرام است. وقتي نوبت ما مومنا
 عين عبادت ميشود.

كه در پس انقالب اسالمي روي زبانها افتاد، نه  "روشنفكر ديني"آن پديده 
فقط آن سوءسابقه تاريخي را در كارنامه داشت بلكه با استفاده از رانت نفت 
كه اينبار يكسره به جيب مومنان تازه بقدرت رسيده ميريخت خود را بيش 

طرحـي كـه بخـاط خيـره سـري و خـود پسـندي        از پيش مطرح سـاخت.  
سخنگويانش ( با نمونه اي همچون جناب دكتر عبدالكريم خان سروش كه 
تا همين اواخر همچون ستيزه جويان عصباني به انتقادهـا پاسـخ ميگويـد،    
يعني آنچه در رابطه با گفته هاي دولت آبادي در مبارزات انتصـاب رياسـت   

ز تحول و تصحيح دور نگـاه داشـت. يعنـي    جمهور اخير انجام داد) خود را ا
نتوانست خود را اليق همين عنوان روشنفكر ديني سـازد. زيـرا نخسـت در    
چارچوب مذهب ماند. اينـان حتـا از هموطنـان سـني مـذهب خـود دفـاع        
نكردند كه حقشان مثل ساير اقليتهاي اجتماعي، قومي و عقيدتي در نظـام  

وجود در اداره امور ندارند. در زمينه  خليفگاني پايمال ميگردد و امكان ابراز
روشنفكري هم آنقدر شهامت نداشتند كه بـه اسـاس و افسـانه هـاي ديـن      

تــا كجــا  "اســالم عزيــز"مــوروثي نگــاهي انتقــادي بكننــد و در يابنــد كــه 
ايدئولوژي جهانگشا يك امپراتـوري بـوده و در تـاريخ بـه نفـع كـداميك از       

  ه است.طبقات حاكم مورد استفاده قرار نگرفت
از جريان مذهبي تحصيل كردگان گذشته، در دهـه هـاي اخيـر دو دسـته     
عمده روشنفكري داشته ايم كه تحت اللفظي به روشنفكران چـپ و راسـت   
معروفند. دسته اخير، روشنفكران راست، تعدادشان كم بوده اسـت. بخـاطر   

ادي اهمال كاريها و ناتوانيهاي تاريخي بورژوازي ايراني، قدرتمـداري اسـتبد  
اغلب بازنشستگان چپ را بخدمت گرفته است. يعني آن دست شسـتگان از  
آرمانهاي چپگرايي را كه به ساختار قدرت نزديك شده اند. بطوراستخدامي 
يا به عنوان مشاور. از تعداد قليل روشـنفكراني كـه راسـت در دامـن خـود      

ـ   د، پروده گذشته، در مورد روشنفكران چپي ها كه شمار بيشتري داشـته ان
نيز ميشود از خيالپردازيهايشان ايـراد گرفـت و از ايـدئولوژي زدگـي شـان.      
كمبودهاي ضايعه بـاري كـه نسـلهاي مختلفـي از روشـنفكران تلـف كـرد.        

  كساني كه به اميد دست يافتن به آرمانشهر در واقع صيد سراب ميشدند.
*  
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  روشنفكران و قدرت

  
  تراب ثالث

 
نشريه  آرش روشن است كه مبحث  با همان نگاه اول به پرسش هاى

هم خود از جوانب گوناگون و  در هم گره خورده اي  "روشنفكران و قدرت"
از زواياى گوناگوني مورد بحث و مشاجره قرار  برخوردار است و هم به نقد

گرفته است. خود اين واقعيت كه در سال هاي اخير بحث پيرامون مقوله 
تغيير و تحوالتي در نقش روشنفكر  روشنفكر از سر گرفته شده حكايت از

در جامعه معاصر دارد. انگيزه هاي اين بحث متفاوتند. از طرفي شكست 
و نقش روشنفكران در اين شكست هنوز موضوعي حساس در  57انقالب 

محافل روشنفكري ايراني است و از طرف ديگر اسالميزه شدن هر چه 
به مشاجره  "سالميروشنفكر ا"بيشتر جامعه و ظهور پديده موسوم به 

پيرامون خود مفهوم روشنفكر دامن زده است. اما، از هر دو جنبه مهمتر 
مساله اهميت روشنفكر در دنياي امروزين است. بويژه در سطح بين المللي، 
كم اهميت تر شدن نقش روشنفكر و داليل آن سال هاست كه توجه 

  بسياري از مفسرين را به خود جلب كرده است.
يقينا  ،آن هم در چارچوب مقاله اى كوتاه ،همه اين مسائل پرداختن به

 ،در ميان ما ايرانيان ،خود به ناروشنى بيشترى دامن خواهد زد. بعالوه
خصوصيات و توقعات خاصى را تداعى مى كند كه  "روشنفكري"مقوله 

بدون ارزيابى انتقادى از آن ها بحث پيرامون رابطه روشنفكر و قدرت جز 
ببار نخواهد آورد. پس از چندين دهه استفاده از آن (بيشتر  كالفى سردرگم

نزديك يك قرن) هنوز بحث انگيزترين مشاجره ميان ما اين است كه آيا 
فالني جزو روشنفكران هست يا نيست! بنابراين چند خط زير نيز نمي 
توانند از طرح برخى كليات اوليه و ارزيابى انتقادي از برخى داده هاى 

ر بروند. اميد اين كه دوستان با تجربه تر و وارد تر بحث را زمين موجود فرات
نگذارند و به روشن شدن سواالتي كه اذهان همه را مشغول كرده كمك 

  كنند. 
همان طور كه قبال نيز بسياري اشاره كرده اند،  ,در ميان ما فارسى زبانان

اى است. انتخاب آن بر "روشنفكر"نخستين مشكل اين مبحث خود واژه 
و در  intelligentsiaروسيه  به   در19ترجمه پديده اى كه در اوائل قرن 

به روشنايى در  ،موسوم شد intellectuelاواخر همان قرن در فرانسه به 
). در واقع بسيارى از تعاريف مصطلح در ميان 1بحث كمك نكرده است(

ى از واژه نويسندگان ايرانى تا به امروز از حد ابراز توقعات ادبى و فرهنگ
فكر مى كند! به  روشنفراتر نرفته اند. روشنفكر كسى است كه  "روشن"

 ،ويژه با در نظر گرفتن بار معنايى روشنايى و تاريكى در فرهنگ ايرانى

خود اين انتخاب مشكالت فراوانى را در فهم ما از اين پديده ايجاد كرده 
  ؟ چندين بار با چنين تعاريفى روبرو شده ايم ،است. مثال

  "عقلِ نقّاد"يعني اهميـّت  ذات و جوهر روشنفكري -
صفتي است براي آدمهاي خردمند ، » اينتلكتوال«واژه ي روشنفكر يا -

خردگرا و عقالئي؛ آدمهائي كه پديده هاي جهان را برحسب دستور خرد و 
به جاي خيالبافي، متفكر و دانش بررسي مي كنند و مي سنجند و 

 ندزور انديشه
تعريف روشنفكر به تعريف روشن در حوزه تفكر كاهش  ،اده تربه زبان س

مي يابد.  روشن فكر كردن يعنى خردگرايى. بدين ترتيب مى توان از خود 
بخصوص با   -واژه مابقى توقعات  از يك انسان روشن فكر را استنتاج كرد 

 ،"مدرن"افزودن چاشنى هاى مد روز ميان روشنفكران ايرانى نظير 
بخصوص با سنت  "انتقادى"و يا  "متعهد"، "سكوالر" ،"انسان دوست"

ديرينه قهرمان سازي و ناجي پرستي . سپس بدون آنكه الزم شود سر خود 
را از فرهنگ لغت بيرون بياوريم، به سرعت  انسان خردگرا انساني مي شود، 

زير  ،ذاتا فرهيخته و شريف و تجدد طلب كه به هم نوع خود فكر مي كند
 ،بى طرف نمي ماند ،ظلم و ستم را به باد انتقاد مي گيرد ،رود بار زور نمي

و آن هم عمل راديكال و موثر. بدين   - و به حرف خود عمل مي كند 
بسيارى از نظريه پردازى هاى رايج ميان روشنفكران ايرانى در باره  ،ترتيب

 مفهوم روشنفكر در واقع به نوعى بازى لغوى محدود شده اند.
است كه با عقل و علم حقيقت را ميجويد و از حقيقت  روشنفكر كسي -

براي تكريم انسان و توسعه زندگي در همه جوانب مادي و معنوي استفاده 
    ميكند.

 روشنفكر در فارسي به معناي روشن كننده فكر است.  -
توجه شان به انسان است، يعني  .گفتمان شان گفتمان مدرن است -

هم نسبت به انديشه ها و هم نسبت به  .سانخواست ها، دردها، و مسائل ان
احساس تعهد مي كنند. مانند  ...و  .ساختار اجتماعي نگاه انتقادي دارند

 يك آكادميسين بي طرف نيستند. مي خواهند كاري بكنند
مهار زندگي را به دست خود  رست و آدمي وقتي از بند قضا و قدر -

شد پا به دايرة گرفت و در سر گذشت خود و همنوعان خود موثر 
  )2(روشنفكري گذاشته

دو مقوله كامال متفاوت  ،مى بينيد كه به صرف استفاده بي جا از يك واژه
روشنفكرى و روشنگرى قاطى شده اند. روشنفكر فارسى فى نفسه روشن 
گر هم مى شود. پس بنا به تعريف، روشنفكر كوته بين و حقير وجود ندارد. 

توان روشنفكرانى را كه با قدرت حاكم آيا مى "اساسا همين مساله كه 
خود فقط به دليل همين  ،"همكارى مى كنند كماكان روشنفكر خواند؟

التقاط سئوال بر انگيز شده است. سئوال اين جاست كه آيا هيچ قدرت 
خود كامه اى را سراغ داريد كه بدون كمك روشنفكران بر مصدر قدرت 

م آخوندى حاكم بر ايران مى نشسته باشد؟ چرا جاى دور برويم. آيا رژي
توانست بدون كمك روشنفكران به قدرت برسد و آيا امروزه مى تواند آن را 

  بدون كمك روشنفكران حفظ كند؟
)و 3روشنگرى( ،هر چند تكرار مكررات است ولى هنوز بايد تاكيد كرد

روشنفكرى دو پديده كامال متفاوت اند و در اروپا به دو دوره متفاوت تعلق 
با دو سه قرن فاصله. اولى از مختصات دوران افول فئوداليزم و   – اند داشته

). در صورتى كه دومى در دوران 18و  17تولد بورژوازي مدرن است (قرون 
 ،) پديدار مى شود. بايد اضافه كرد20و  19رشد سرمايه دارى (قرون 

غوى باال فاصله تاريخى كوتاه  بين ظهور اين دو پديده  در ايران به التقاط ل
ن چه امروزه در ايران به مثابه وجه توليد سرمايه ◌ٔ كمك كرده است. آ

و نيز   -دارى غالب ريشه دوانيده خود پديده اى است عمدتا وارداتى 
ن. اما سرمايه دارى به  ايران ◌ٔ انديشه ها و مقوالت اجتماعى متعلق به آ

ر روشنگرى ما حدود دو قرن ديرتر از اروپا وارد مى شود. بدين ترتيب، عص
نيز تازه در اواخر دوره قاجار آغاز مى شود. يعنى كم و بيش همان زمانى 
كه در اروپا پديده روشنفكرى نقدا در حال شكل گيرى بود. التقاطى شدن 

  ). 4اين مفاهيم نتيجه اجتناب ناپذير اين واردات هم زمان است(
وشنفكر مي بنابراين،در مباحثات فارسي نخست بايد روشن كرد هرچند ر

تواند روشنگر هم باشد، به واسطه آن تعريف نمي شود. روشنفكر و 
روشنفكري پديده هايى هستند متعلق به دوران رشد و استيالى سرمايه 

دوران اوليه رشد سرمايه دارى. در دنياى معاصر،  ،دارى. و بايد تاكيد كرد
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داراي  خود ويژگى آن كم رنگ تر مى شود. روشنفكر قبل از آن كه فردي
اين يا آن تعريف باشد و با اين يا آن طرز فكر به دنيا نگاه كند، به اليه 
اجتماعي مشخصي تعلق دارد  كه در اغلب كشورها در چنين دوره اي 
پديدار مي شود. و اين اليه صرفا يك اختراع سوسيولوژيك نبود، بلكه 

با غرض اليه اي است با فعاليت هاي سياسي و اجتماعي مشخص و حتي 
محافل، نهادها و تشكيالت مستقل. بسياري از سرشناسان اين اليه حتي در 
زمان خود شهرتي جهاني داشتند. به جرات مي توان گفت اغلب جريانات 

  معاصر فلسفي، سياسي، يا ادبي و هنري، ريشه در تاريخچه اين اليه دارند.
يه پس، تعريف روشنفكر را بايد در تاريخچه پيدايش و تحول اين ال

اجتماعي جستجو كرد. ساده ترين شكل درك اين مقوله توجه به رشد 
به بعد  است. ريشه اصلي پديده روشنفكري  18عظيم دانش جويان از قرن 

در همين جاست. سرمايه دارى نظامى است مدرن و صنعتى و نيازمند اليه 
عظيمى از تحصيل كردگان.  اين بدين معنى نيست كه وجوه توليدى پيشا 

اما هرگز نه به اين  ،ايه دارى به انسان هاى تحصيل كرده نياز نداشتندسرم
وسعت. خود اين وسعت كيفيت جديدى نيز به ارمغان آورد و آن رهايى 
پديده تحصيل كردگى از انحصار طبقات حاكم بود. از دو لحاظ؛ هم تغيير 
آموزش و پرورش از زائده  اصناف و صنايع و گروه هاي مشخص سرمايه 

و هم ورود قابل مالحظه "عام المنفعه"ان به امري عمومي، سراسري و دار
ساير طبقات به مراكز تحصيالت عالي.  ريشه اجتماعى اليه تحصيل كرده 

  ). 5اروپا عمدتا خرده بورژوايى بود( 19در قرن 
البته، روشنفكران همان دانش جويان نيستند، اما روشنفكري از 

نين افزايش عظيمي در جمعيت دانش دانشجويي منتج مي شود. بدون چ
جويان و توسعه عمومي امور دانش جويي،  پديده روشنفكري نيز ظاهر 
نمي شد. اين تاكيد از لحاظ ديگري نيز اهميت دارد و آن جلب توجه به 
ريشه هاي اجتماعي مشترك روشنفكر با ساير اليه هاي تحصيل كرده 

از دل تحصيل كردگان است. هر روزه در ازاي هر روشنفكر جديدي كه 
متولد مي شود. هزاران مدير و تكنوكرات سرمايه داري نيز استخراج مي 
شوند. به عبارت ساده تر، آن فراشدي كه يك انسان تحصيل كرده را در 
زمره روشنفكران قرار مي دهد، همان است كه يكي ديگر را مامور و معذور 

واند يكي را به وضعيت موجود نيز مي سازد، پس همان است كه مي ت
  ديگري تبديل سازد. 

شكل ظهور سياسى و اجتماعى  اين پديده در كشورهاى مختلف متفاوت 
است. در تقريبا تمام كشورهايي كه سابقه و تاريخچه آن تا اندازه اي مدون 
و روشن است، در واقع نخست از لحاظ سياسي و فرهنگي مطرح مي شود 

د امر تبديل به يك روشنفكر بيشتر در تا اجتماعي،  به عبارت ساده تر، خو
صحنه سياست رخ مي دهد تا در عرصه خاص موقعيت اجتماعي، بنابراين، 
شرايط متفاوت اقتصادي اجتماعي، شرايط سياسي متفاوت و روشنفكران 
متفاوتي ايجاد مي كنند، عوامل متعددى در اين تفاوت نقش دارند: از 

ده و  توانايي  نظام سرمايه طرفي ميزان و سرعت رشد اليه تحصيل كر
دارى موجود در جذب آن، و از طرف ديگر مرحله انكشاف مبارزات طبقاتي 
و ميزان تشكل و تحزب طبقات اجتماعي. بستگي به تركيب خاص اين 
عوامل، شكل ظهور و درجه اهميت اين پديده در كشورهاي متفاوت 

  مشخصات متفاوتي به خود گرفته است. 
) در كشورهايى كه اين 1مي توان جمعبندي كرد: (سه نتيجه كلي را 

پديده  ،توسعه سريع تر صورت گرفت و يا اكثريت جمعيت بى سواد تر بود
روشنفكرى چشمگيرتر شد. چنان جزيره اي نوراني در اقيانوسي از جهل و 

) در كشورهايي كه طبقه بورژوا خود هنوز به سيادت كامل 2خرافات؛ (
ي سياسي قدرت حاكم با سرمايه داري مدرن هم دست نيافته بود و روبنا

خواني نداشت، اكثريت هر چه بيشتر اين اليه به فعال سياسي 
) و در آن جا كه خود تناقضات 3قدرت موجود تبديل شد؛ ( "اپوزيسيون"

 "استقالل"طبقاتي جامعه سرمايه داري هنوز چندان انكشاف نيافته بود، 
  ر شد. نسبي روشنفكران از طبقات نيز بيشت

هوشمندان، فهميدگان)  –(اينتلجنتسيا  "روشنفكر"بدين ترتيب، مقوله 
براي تشريح يك اليه مشخص  1840براى نخستين بار در روسيه در دهه 

اجتماعي  رايج مى شود. اما، چرا اول در روسيه و نه مابقي اروپا؟ بر رسي 
لحاظ  اين سئوال به فهم خود مقوله روشنفكر نيز كمك خواهد كرد. از

ديگري نيز اين سوال اهميت دارد و آن شباهت هاي شرايط ايران با روسيه 

است. هر چند جامعه روشنفكري در ايران بيشتر تحت تاثير روشنفكران 
شكل گرفت، در واقع شرايط روشنفكري در ايران  19فرانسوي اواخر قرن 

  به به پديده مشابه در روسيه نزديك تر بود تا فرانسه. 
از باال و  ،ه، رشد سرمايه دارى چندين قرن ديرتر از اروپاى غربىدر روسي

به دستور تزار، و بنابراين با سرعتى تصنعى و تحميل شده صورت 
جمعيت دانشگاهى ده ها برابر شد؛  19). به ناگهان در اوائل قرن 6گرفت(

آن هم در جامعه اى عمدتا روستايى و بى سواد وكماكان زير سلطه 
استبداد مطلقه تزاري و مهمتر، در جامعه اي كه به دليل عقب فئوداليزم و 

افتادگي اقتصادي و سرسختي دستگاه پوسيده اداري، توانايي جذب همه 
اكثريت فارغ التحصيالن  19فارغ التحصيالن را نداشت. در اواسط قرن 

  دانشگاه ها و مراكز تربيتي ديني در روسيه بي كار مي شدند. 
طرفي زمينه وسيعي براي نا رضايتي در ميان اليه بدين ترتيب، هم از 

تحصيل كرده وجود داشت و هم  از طرف ديگر خود امر تمركز تعداد 
زيادي از دانشجويان در دانشگاه هاي بزرگ و در شهر هاي مهم و مركزي 
در كشوري استبداد زده، دانشگاه ها را به عمده ترين مراكز فعاليت 

ود. بعالوه، موقعيت نامعلوم اين اليه در اجتماعي سياسي تبديل كرده ب
توليد اجتماعي، در همان قدم اول، آن را در مقابل دولت قرار مي دهد. و 
مبارزه سياسي، بنا به تعريف، مبارزه اي است در برابر دولت.  بنابراين 
مبارزات اين اليه از همان ابتدا خصلتي سياسي به خود مي گيرند. و در 

يش همه طبقات در برابر دولت تزار فاقد  هر گونه جامعه اي كه كم و ب
حقوق سياسي بودند، اليه تحصيل كرده اي كه بنا به موقعيتش هم از 
مابقي بي طرف تر بود و هم  سياسي تر، طبعا به پرچمدار  مبارزات ضد 
استبدادي تبديل مي شود. بدين ترتيب، در شرايطي كه استبداد تزاري 

بي نمي داد، نقش اين اليه در بر انگيختن فرصتي به فعاليت عادي حز
مبارزات اجتماعي سياسي عليه وضعيت موجود و گاهي حتي رهبري اين 

  مبارزات برجسته شد.
در معناي روسي، اينتليجنتسيا، مفهومي جامعه شناسانه داشت، و به 

تربيت شده بودند، اطالق  "كار هاي فكري و خالق"عموم كساني كه براي 
كم و بيش اكثريت عظيم فارغ التحصيالن.  از نظر جامعه مي شد.  يعني 

شناسي روسي، پس از پايان دوران دانشگاهي شما جزو روشنفكران مي 
شديد. و اگر به دولت مي پيوستيد (كه عمال يعني اگر استخدام مي شديد 
چرا كه دولت بزرگترين كارفرما بود)، ديگر با شغل و رتبه و مقام خود 

البته  "كار فكري يا خالق"نه با مقوله روشنفكر. مشخص مي شديد و 
مختص جوامع سرمايه داري نيست و قبل از پيدايش اليه روشنفكر حرفه 
هاي مشخصي در اين حوزه هاي كاري پديدار شده اند، مثال، نويسنده، 
هنرمند، خطيب، اديب، متفكر و يا استاد و متخصص. اما، مقوله روشنفكر از 

د در تفكيك با اين گونه حرفه هاي مشخص نيز قرار همان اول پيدايش خو
داشت. بدين ترتيب، روشنفكر مي توانست اديب و هنرمند هم باشد، اما به 

  اديب و هنرمند رسمي يا معروف روشنفكر نمي گفتند.  
اما در همين معناي روسي نيز مقوله روشنفكر از همان ابتدا تعاريف 

كرد كه مشابه آن را ما در جاهاي مركب و اضافي ديگري با خود حمل مي 
ديگر نيز مشاهده مي كنيم. خصو صياتي عمدتا سياسي تا اجتماعي. مثال 
در برداشت روسي رايج آن زمان  روشنفكر، تو گويي بنا به تعريف، بايد ضد 
تزار و دوست خلق نيز باشد. البته، حتي در روسيه آن زمان هم همه 

شدند، اما واقعيت اين است كه در  تحصيل كردگان سياسي و ضد تزار نمي
آن شرايط مشخص تاريخي، وجه غالب عملكرد اجتماعي و سياسي اين 

  اليه در ترقي خواهي و ضديت آن با تزاريزم تعريف مي شد. 
در نظر داشته باشيم كه براي دو دهه قبل از رايج شدن مقوله روشنفكر، 

د استبدادي در جنبش دانشجويي نقدا به مثابه مهمترين مركز جنبش ض
جامعه شناخته شده بود و رفتن دانشجويان و فارغ التحصيالن به ميان 
مردم  به مثابه يار و ياور خلق چندين سال سابقه داشت. بسياري از 
دانشجويان اساسا چشم اندازكار براي دولت را نوعي عار مي دانستند. بعد از 

 19ر نيمه اول قرن دانشگاه نيز كم و بيش همين فعاليت دنبال مي شد. د
در روسيه، محافل و نشرياتي كه از دل اين اليه بيرون مي آمد در واقع 
مركز ثقل كليه مبارزات سياسي دوران  بود. كم و بيش تمام رهبران 
سياسي و متفكران معروف بعدي روسيه مستقيم يا غير مستقيم از درون 

كردن نامي  همين جنبش آمده اند. بدين ترتيب، خود امر ضرورت پيدا
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براي اين اليه مشخص هنگامي در جامعه روسيه مطرح مي شود كه 
فعاليت سياسي ضد تزاري بخش هاي فعال اين اليه نقدا توجه جامعه را به 
خود جلب كرده است. بنابراين، اين تعاريف التقاتي اجتماعي سياسي در 

  شرايط مشخص روسيه معني داشت و نه هر جاي ديگر.
ابطه اين اليه با ساير مردم نيز خود بسيار تحت تاثير از سوي ديگر، ر

شرايط است. مثال، سطح فرهنگ موجود.  از نظر يك جامعه عموما بي 
سواد بسيار طبيعي است كه همه تحصيل كردگان واقعا جزو باهوشان و از 
ما بهتران تلقي بشوند. در يك روستاي عقب افتاده روسي، چه بسا باسواد 

نيز مي شد.  براى خود اين اليه نيز طبعا اين توهم  ده دكتر و مهندس
با رسالتي تاريخي در  ،شكل گرفته بود كه گويا تافته جدا بافته اى است

جامعه،  مستقل از تناقضات طبقاتى، عاري از منافع فردي و صاحب نظر در 
مورد همه مسائل عالم و اجتماع. اما، اين واقعيت كه اين اليه علي العموم 

 "دوستان خلق"بل تزار قرار گرفت و از نظر توده هاي وسيع جزو در مقا
محسوب مي شد،  فقط به دليل تناقض آشكار ميان شرايط عقب افتاده 
روسيه و توقعات و انتظارات كساني بود كه براي توليد مدرن سرمايه داري 

  تربيت شده بودند. 
گان دانشگاهي مثال، در همان زمان در بريتانيا هر چند تعداد تحصيل كرد

برابر روسيه بود (در كشوري با جمعيتي حدود يك ششم روسيه)  5بيش از 
، پديده روشنفكري چندان برجسته نشد. از طرفي رشد اليه تحصيل كرده 
تدريجي بود و انطباق نزديك تري با نيازهاي جاري نظام سرمايه داري 

نظير مدير، داشت. بدين ترتيب ارتقا مقام از تحصيل كردگي به مشاغلي 
تكنوكرات، متخصص و آدم هاي حرفه اي گوناگون بسيار سريعتر و بي 
دردسرتر صورت مي گرفت، از طرف ديگر مبارزه طبقاتي پيشرفته تر بود و 
امر تشكل و تحزب در ميان طبقات متخاصم اجتماعي نقدا تحقق يافته 

ع بالواسطه بود. بنابراين نقشي اضافي براي اليه اي به ظاهر مستقل از مناف
طبقات وجود نداشت. بعالوه، شكل قدرت حاكم نيز انطباق بيشتري با 

مساوي با  "فهميدگي"توليد اجتماعي سرمايه داري داشت. بنابراين 
 (intellectual)مخالفت با وضع موجود نمي شد. حتي خود واژه روشنفكر 

ست هنوز چندان متدوال نشده بود؛ و نخ 20تا اوائل قرن  در انگلستان
بيشتر از جنبه منفي مورد استفاده قرار مي گرفت، يعني براي 

  تمسخركساني كه سهم اجتماعي مفيدي جز نظريه پردازي ادا نمي كردند.
عين همين پديده را در هلند كه توسعه كم و بيش هم زماني با بريتانيا 
داشت، نيز مشاهده مي كنيم. جالب تر اين كه در هلند استفاده از اين 

 "فهميدگان"زودتر از بريتانيا رايج مي شود، اما بيشتر در ارتباط با  مقوله
درون خود طبقه حاكم و نه مخالفين آن. در برخي كشورهاي عقب افتاده 
تر اروپايي حالتي بينابيني پيدا مي شود. مثال، پديده مشخص روشنفكري 

ي كند، حدود نيم قرن بعد از روسيه در فرانسه و ايتاليا نيز اهميت پيدا م
اما، با دو تفاوت مهم. از طرفي، اليه روشنفكر به مراتب از روسيه كوچك تر 
و محدودتر است (چرا كه سرمايه داري قادر است بخش عمده اي از 
تحصيل كردگان را به خود جذب كند). و از طرف ديگر،  از همان ابتدا 

ومت و خود را هم به صورتي سياسي و هم به مثابه اليه اي مستقل از حك
احزاب پارلماني بيان مي كند. در واقع بخشي از عقال و ادباي فرانسوي آن 
زمان بدين وسيله اعالم مي كردند كه به دليل دست آوردهاي شناخته 
شده در حوزه هاي كار فكري و خالق پس عقايد سياسي آنها نيز بايد 

  مقبوليت و يا منزلت بيشتري داشته باشد.  
ده است كه برخي از صاحب نظران به دو سنت همين تفاوت ها باعث ش

متفاوت روسي و فرانسوي در مفهوم روشنفكري اشاره كنند، در صورتي كه 
خود روشنفكران فرانسوي با اقتباس از  سنت روسي خود را روشنفكر 
ناميدند.  يعني، موقعيت خود را با خصوصياتي بيان كردند كه در واقع 

سياي روسي بود.  صرفا، در روسيه برداشت شان از نقش كل انتليجنت
اكثريت تحصيل كردگان خود را جزو انتليجنتسيا مي دانستند، در صورتي 
كه در فرانسه اكثريت شان جذب دستگاه سرمايه داري مي شدند و نه 
كسي آنان را روشنفكر مي دانست و نه خود عالقه اي به ايفاي چنين 

  نقشي نشان مي دادند. 
در فرانسه از همان ابتدا از ساير تخصص هاي  بدين ترتيب، روشنفكر

شغلي و حرفه اي تفكيك مي شود و به مثابه فردي آگاه و نظريه پرداز و 
  مبري از منافع تنگ نظرانه حرفه اي و صاحب نظر در باره مسائل سياسي و 

  
  

  
  

اجتماعي ظاهر مي گردد.  اما، در واقع در همان فرانسه، روشنفكري خود 
حرفه درميان ساير حرفه ها تبديل شده بود. برخي از  نقدا به نوعي

فهميدگان تكنوكرات و مدير و متخصص مي شدند، برخي نيز روشنفكر. به 
تنها فرق روشنفكر و تكنوكرات يك شغل "قول طنز معروف آن زمان، 

(روشنفكري كه  "روشنفكر حرفه اي"بي دليل نيست كه واژه  "خوب است!
شكل  19ورد) در فرهنگ فرانسوي اواخر قرن از روشنفكري اش نان مي خ

    مي گيرد.
ريشه هاي خانوادگي و اجتماعي اين اليه  19هرچند كه در قرن 

در همه كشورها عمدتا خرده بورژوايي بود و اغلب روشنفكران،  "فهميده"
به رغم روشنفكري، بسياري از مشخصات اين طبقه را همواره بدوش مي 

با توليد و وسائل توليد خصلتي بينابيني و فرا  كشيدند، فقدان رابطه ويژه
. اما، در مجموع "بي طرف"طبقاتي به آن تحميل مي كند نوعي اليه 

ايدئولوژي حاكم بر آن نمي تواند چيزي باشد جز ايدئولوژي بورژوايي.  
اتفاقا مي توان به معنايي گفت كه اين اليه حامل ناب ترين شكل 

اصلي ايدئولوژي بورژوايي عبارت است از  ايدئولوژي بورژوايي است. ركن
مخفي كردن منافع ويژه طبقه بورژوا در پس پشت مقوالتي عمومي نظير 

. در جامعه مدرن سرمايه داري كل دستگاه "سراسري"و  "ملي"منافع 
به قصد پرورش نيروي كار در خدمت اين منافع  "عمومي"تحصيالت 

كه بهترين ايدئولوگ هاي بنا شده است. بيهوده نيست  "عمومي"مجهول 
  بورژوا از ميان اين اليه پيدا مي شوند. 

از طرف ديگرمشغله عمده ده ها هزار فارغ التحصيالني كه هر ساله 
پيدا كردن راهي براي ورود به توليد  طبعادانشگاه ها را ترك مي كنند، 

اجتماعي و تامين معيشت فردي است. و آيا در جامعه سرمايه داري جز 
زي طبقه ديگري وجود دارد كه بتواند اين نياز را برآورده كند؟ بورژوا

بنابراين، بند ناف اقتصادي اين اليه نيز به رونق اقتصادي سرمايه داري 
وصل است و هر چند درون آن مدافعان همه طبقات اجتماعي وجود دارند، 
در عملكرد كلي اش اليه اي است در خدمت چشم انداز موجود سياسي، 

و هم آتي، و از لحاظ سياسي، بيشتر اصالح طلب و محافظه كار  هم فعلي
است تا انقالبي و راديكال، اليه اي است كه هم سريعتر و صريح تر از همه 

  ضد يا موافق قدرت موجود مي شود و هم از همه بيشتر تشنه قدرت.  
البته روشنفكران مي توانند سوسياليست هم بشوند و يا در مبارزات 

اردوي كار و عليه سرمايه قرار بگيرند،  اما سرشت اصلي كل  طبقاتي در
اين اليه را نبايد از سياست هاي ادواري و لحظه اي بخشي از آن استنتاج 
كرد. توليد سرمايه داري، با گسترش هر چه بيشتر تقسيم اجتماعي كار، 
تعداد اليه هاي اجتماعي مشخص با منافع گروهي ويژه را نيز افزايش مي 

اما خود مبارزه طبقاتي عاقبت اين اليه هاي گوناگون را به تنها دو  دهد،
اردوي ممكن اجتماعي يعني كار و سرمايه جذب خواهد كرد. بدين ترتيب 
اين اليه مي تواند در شرايط مشخصي  حتي در كليت اش به دنبال اين يا 

ي آن طبقه اجتماعي گرايش پيدا كند  (كه البته در دنياي واقعي هرگز كل
  در كار نيست و صحبت از اكثريت تعيين كننده است). 
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در روسيه گرايش غالب در كل انتليجنتسياي  20مثال در اوائل قرن 
روسيه گرايش سوسيال رولوسيونر بود، اما در همان زمان وزراي دولت هم 
از درون همين اليه بيرون مي آمدند، همان طور كه اغلب رهبران سوسيال 

هادهاي سازمان دهنده اين اليه مي توانند خود رسما به دموكرات.  گاهي ن
عضويت نهادهاي طبقات ديگر در بيايند. مثال، تا قبل از جنگ جهاني دوم، 
دانشجويان در بريتانيا يكي از ارتجاعي ترين اليه هاي اجتماعي بودند. در 
صورتي كه بعد از جنگ اتحاديه دانشجويان خود را بخشي از جنبش 

كارگري مي دانست.  اتفاقا به دليل آموزش اين اليه در مكتب  اتحاديه هاي
، آن جا كه عناصري از آن نسبت به تناقضات جامعه "منافع عمومي"

سرمايه داري آگاه مي شوند در نقد ايدئولوژي بورژوايي و در تدوين عقايد و 
چشم انداز طبقات ضد بورژوايي نيز نقش مهمي ايفا مي كنند. اما اين 

ز ذات روشنفكري بيرون نمي زند كه در عرصه مبارزات اجتماعي آگاهي ا
  طبقات اصلي شكل مي گيرد.    

نزديك تر بود تا به اروپا (حتي  19به روسيه قرن   20شرايط ايران قرن 
بخش هاي عقب افتاده تر اروپا) و رشد جمعيت تحصيل كرده در ايران 

يك طرف، نظام سرمايه اثرات و نتايج مشابهي داشت. در اين جا نيز، از 
داري در  مراحلي بدوي و عقب افتاده قرار داشت و قدرت سياسي حاكم،  
پيشا سرمايه داري، پوسيده و استبدادي بود، و از طرف ديگر، تناقضات 
جامعه بورژوايي ناشكفته مانده بود و مبارزه طبقاتي در مراحلي ابتدايي 

اي كه در دوران پهلوي شكل بسر مي برد. باوجود اينكه اليه تحصيل كرده 
گرفت از روسيه به مراتب كوچك تر بود، عين همان پديده روسي در ايران 

در اين جا نيز سريعا سياسي و ضد  نيز مشاهده شد. فهميدگان جامعه
رژيمي  مي شدند، يك فرد تحصيل كرده در ايران تا حتي اواخر دوران 

تگاه موجود مي شد، يا پهلوي دو انتخاب بيشتر نداشت، يا بايد جذب دس
  به زمره روشنفكران مي پيوست.

تقسيم طبقاتي در جامعه البته ريشه نهايي همه مبارزات سياسي است. 
اما اين شالوده طبقاتي همواره واضح نيست. درجه وضوح آن بستگي به 
ميزان خودآگاهي طبقات متخاصم دارد كه خود محصول دوره اي از 

ت ساده تر، طبقاتي شدن مبارزات سياسي مبارزات سياسي است. به عبار
خود مستلزم دوره اي از مبارزات سياسي ملي سراسري است. در جامعه اي 
نظير ايران كه حاكميت طوالني استبداد عمال همه طبقات را از هر گونه 
مشاركت جدي در تعيين سرنوشت سياسي جامعه محروم كرده بود، طبعا 

استبداد به نخستين حوزه مبارزات  مبارزات همگاني و فراطبقاتي عليه
سياسي تبديل مي شد. بنابراين، در جامعه اي كه اشتراك منافع مردم 
عليه استبداد برجسته تر است تا خصومت هاي طبقاتي، روشنفكران با 
موقعيت بينابيني خود مي توانستند نقش مو ثري به مثابه كاتاليزر مبارزات 

  سياسي طبقاتي ايفا كنند. 
تيب، در ايران تفكيك سياسي طبقات قبل از آن كه در سطح بدين تر

اجتماعي اهميت و يا تجلي سياسي پيدا كند، درون اليه روشنفكر شكل 
مي گيرد. اما، حتي درون روشنفكران نيز نه چندان دقيق. روشنفكران 
شايد آگاه ترين بخش جامعه باشند ولي در جامعه عقب افتاده آگاه ترين 

. اتفاقا از مشخصات جامعه باسواد ايراني يكي همان كم نيز كم آگاه است
سوادي آن بود. طيف دست راستي و ارتجاعي آن از همان ابتداي دوران 

بود و به  اليه هاي جاه طلب،  "غير سياسي"پهلوي به بعد همواره عمدتا 
مقام پرست، بي طرف، بي عار و در بهترين حالت صرفا  آكادميك رسمي 

در آن اقليت ناچيزي كه نشاني از حيات سياسي ديده خالصه مي شد. و 
مي شد، از شوونيسم آريايي فراتر نمي رفت. اپوزيسيون غالب البته 
بورژوايي بود، اما آنها هم وضع بهتري نداشتند. كم و بيش همه ليبرال 
بودند، نوعي ليبراليزم نيمبند غربي كه كه در همان زمان در خود غرب نيز 

نداشت.  از دموكراتيزم راديكال از مشروطه تا به همين  كسي به آن توهمي
امروز خبري نبوده است. شايد به جرات بتوان گفت بچه مسلمان هاي 
ليبرال شده در دوران حكومت آخوندي، ليبراليزمي به مراتب پيگيرتر از 
ليبراليزم روشنفكران دوران شاه ارائه كرده اند. اصالح طلبي قانوني بهترين 

  عيت سياسي اكثريت عظيم اين اليه است. بيان موق
در ايران نيز نظير روسيه وزنه تمايالت سوسياليستي در اليه روشنفكر 
قابل مالحظه بود.  در روسيه، نزديكي با آلمان وسيله اصلي انتقال عقايد 
سوسياليستي از اروپا به روسيه شد، در ايران، نزديكي به روسيه. در واقع 

ستي درون جنبش كارگري در هردو كشور به دست اولين محافل سوسيالي
روشنفكران ساخته شد.  اما اين نه به اين معني كه سوسياليزم ارائه شده 
توسط اين طيف خود چيزي پيشرفته بود. مثال در ايران تسلط استالينيزم 
و تركيب عمدتا خرده بورژوايي روستايي اين اليه اجازه نداد، افق اجتماعي 

فراتر برود. اما و  "خلقي"ن نيز از سوسياليسم بدوي اپوزيسيون چپ آ
اقعيت اجتماعي چنين بود كه در خود جامعه هنوز، حتي در همين حد 
كلي و بدوي، تفكيك سياسي طبقاتي ديگري صورت نگرفته بود. بنابراين 
براي دوره اي طوالني براي روشنفكران ايران نيز اين توهم تقويت شد كه 

تعيين سرنوشت سياسي جامعه نقشي ذاتي و ابدي نقش ويژه آنان  در 
  است. 

دوران فعلي متفاوت است. از طرفي، خود اليه روشنفكر در بحران به سر  
مي برد. بخش عمده جامعه روشنفكري دوران پهلوي به تبعيد رانده شد.  
پر كردن اين جاي خالي بسيار بطئي و متناقض پيش رفته است. فراشد 

ديد فكري متناسب با اوضاع اجتماعي جديد، بطور انكشاف گرايش هاي ج
دائمي زير ضرب رژيم آخوندي شقه شقه مي شود و محافل و حركت هاي 
درون اين اليه به پديده هايي پراكنده و  خصوصي و يا بي تداوم و تصادفي 

شايد براي اين اليه بدتر  57تبديل شده اند. از طرف ديگر، شكست انقالب 
ماعي تمام شده باشد. دستگاه روحانيت شيعه به از ساير طبقات اجت

فرصتي تاريخي دست يافت تا دشمن ديرينه خود روشنفكران را از گردن 
بزند. كارنامه خود روشنفكران در اين شكست  هم توهم روشنفكر نسبت 
به خود را از ميان برداشته است و هم توهم سايرين به روشنفكران. البته 

يل سال ها بحث كرد، اما واقعيات ساده را نمي مي توان پيرامون اين دال
در اين اليه بسيار پايين رفته است و آن چه  "توليد"توان انكار كرد: سطح 

  توليد مي شود با شرايط موجود تناسبي ندارد. 
اما مشكل اصلي در جاي ديگري است. در شرايط اجتماعي و سياسي 

ز اهميت سابق برخوردار حاكم بر دنياي امروز روشنفكر در جامعه ديگر ا
نيست.  نه به اين معني كه تحصيالت عالي كمتر شده و يا تعداد تحصيل 
كردگاني كه روشنفكر مي شوند، برعكس، امروزه در بسياري از كشورهاي 

عمده سرمايه داري تا نزديك نيمي از جمعيت دانش آموز وارد دانشگاه  
ت عالي پيش شرط مي شود و براي بسياري از مشاغل معمولي تحصيال

ورود است. حتي در ايران آخوند زده نيز جمعيت دانشجويي چندين برابر 
شده است. رشد تعداد فهميدگان، برجستگي فهميده بودن را نيز كم رنگ 
تر كرده است. بطور كلي، هر چه جامعه سرمايه دارانه تر بشود، آگاه تر و  

يجاد جايگاه سياسي ويژه سياسي تر نيز خواهد شد و بنابراين نياز آن به ا
اي براي روشنفكران كمتر خواهد شد. روشنفكر نيز عاقبت بايد جايگاه 
سياسي خود را در نبردهاي اصلي اجتماعي روشن كند. عصر مخفي شدن 

  پشت منافع عمومي به پايان رسيده است.
  

  ھا: يادداشت
 من متخصص زبان فارسي نيستم اما بسياري واژه هاي ديگر بهتر مي -1

  توانستند همين مفهوم را در فارسي بيان كنند، مثال فهميده.
ن جا كه قصد شخصى كردن ◌ٔ نقل قول هاى فوق همه واقعى هستند اما از  -2

بحث در ميان نيست از ذكر منابع خوددارى شده. مى توان از بسيارى ديگر منابع 
  نيز جمالت مشابهى را بازگو كرد.

3- enlightenment 
ه روشنفكر برگردان دوران رضا شاهي همان واژه منورالفكر است در واقع واژ -4

كه در دوران قاجار براي بيان مقوله روشنگر رايج شده بود و به كساني گفته مي 
  شد كه عقايد اروپايي روشنگري را در ايران ترويج مي كردند.

ا همان طور كه در ايران در دوران پهلوي. و جالب تر اين كه در اغلب كشوره -5
تا بزرگ شهري. امروزه در  "شهرستاني"نيز عمدتا خرده بورژوازي روستايي و 

كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى اين تركيب اجتماعى بيشتر و بيشتر كارگرى مى 
شود. حتي در ايران نيز امروزه از يك طرف تعداد فرزندان دانشگاه ديده طبقات 

  گران دانشگاه ديده.كارگر افزايش مي يابد، از طرف ديگر تعداد كار
عمدتا به دليل ضرورت مدرنيزه كردن صنايع نظامي در رقابت هاي  -6

  امپرياليستي روسيه با ساير كشورهاي اروپايي.
*  
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 روشنفكر و قدرت 
 نگاهي به يك تجربه

  مسعود نقره كار
  
در تعريف لغت نامه اي كسي است كه  روشنفكر؟   روشنفكر كيست 

استفاده كند.  –بيش از مردم عادي  -كري و عقلي خود ازتوانايي و نيروي ف
اين تعريف به ظاهر ساده ي لغت نامه اي اما يكي از بحث برانگيز ترين 
پديده ها و مفاهيم تاريخي , انسان شناسي و جامعه شناختي را در دل 
خود جاي داده است . براي نمونه با استناد به كتاب ها , مقاله ها و گفت و 

نفكران ايراني گزافه گويي نيست اگر گفته شود به تقريب به گوهاي روش
داريم . روشنفكر ايراني در  "تعريف روشنفكر  "تعداد روشنفكران ايراني 

تعريف از روشنفكر ويژگي اي از روشنفكررا برجسته مي كند كه به نظر 
هم با  وخواست او نزديك تر است.  گمان زده مي شود روشنفكري در ايران

بحران در تعريف  در مفاهيم , هنجار ها و معيار هاي اجتماعي , وهمبحران 
  روشنفكرمواجه است .

در گشت و گذاري ميانه ي اين تعاريف  , جوينده به تعريف جامع از  
روشنفكر دست پيدا مي كند اما به نظر مي رسد به مانعيت تعريف نزديك  

و مفاهيم انسان نخواهد شد. بديهي ست تعريف مانع دادن از پديده ها 
شناسي و جامعه شناختي به سهولت امكان پذير نيست, چرا كه با مفهومي 

اي مواجه  انساني و كيفيت ويژه -هاي اجتماعي تاريخي , پويا و زاده چالش
پذير  اش فكر و كردار انسان، و تغيير و تحول هستيم , كيفيتي كه خاستگاه

  هاي متفاوت است.  ها و مكان در زمان
ك و ارزشي  روشنفكر را در بر مي گيرد تئوريعريف جامع ,كه تعريف در ت 

دارد. در باره فكر روشن  "روشن "گفته اند  روشنفكر كسي ست كه فكر 
  نيز ويژگي هاي  زير مطرح شده است : 

بينِ خرد مستقل، خمش  اي را با ذره است.هر پديدهباور)  (عقل خردگرا
نگرد. خرد را بنيانِ تفسير، درك و فهم  پذير، پويا و رها از پيشداوري مي

انسان، جامعه و جهان قرار مي دهد. بيگانه با خرد تابع، جبر مطلق، 
و افسون   مرجعيت وحي و احكام آسماني، تعبد و تعصب است. تقدس

ست . به همه چيز حتي يقين خود شك  "طوفان شك منطقي  "زداست .
است به جاي او فكر شود، و دهد به نام مذهب و سي كند. اجازه نمي مي

نماينده فلسفي  "برايش تصميم گرفته شود، و او مكلف به اجراي آن باشد. 
و انديشيدنِ ست و به همين خاطر به اهميت نقد , تغيير  "عقل انتقادي

كاو،  تحليلي وعلمي واقف است . مرزي براي نقد نمي شناسد. شناسا، ژرف
و قدرت تفكيك  سنجشگرانه استنگر است. روشِ تفكرش  پرسشگر و جامع

  . امور دارد
اش را تبلور  ست. فرديت است .خود باور، خودشناس و خودآگاهفرد باور 

داند. به آن حد از خودآگاهي شخصيتي  فرهنگي خود مي –وجود اجتماعي 
رسيده است كه نياز به آقا باالسر نداشته باشد، به پختگي و بلوغ فكري 

به اين پرسش كه من كيستم پاسخ بگويد، در  رود تا دست يافته است. مي
نگاه او فرد همه چيز است و قابل ارج و ستايش، فردي كه جدا از جامعه 

اي از روابط انساني و اجتماعي تشخص و  اش در مجموعه نيست و فرديت
گذارند. منيت برتردانستنِ  فرق مي» منيت«يايد.( بين فرديت و  هويت مي

  است). » من«چيز براي، و در راه  از جامعه است و همه» من«
ست, و اين مهمترين شاخصه ي روشنفكر آزادانديش و آزاديخواه  

گرا (پلوراليست) است. پذيرنده ي  اصلِ ضرورت تنوع افكار و  است. كثرت
. عدالت خواه , قانون رفتار، و مدارا و تساهل است. اهل گفت و گو ست 

دارد كه گوهر روشنفكري  آزاد  باور گرا و پايبند به حقوق بشر است.
و بيزار از جنگ و   خواه صلح انديشي , آزادي خواهي و عدالت طلبي ست .

  ستيزنده با جنگ افروزي ست .
ست. خواستار جدائي دين از حكومت است، گرا)ا الئيك (سكوالر، عرفي

ها برده  ي خصوصي زندگي انسان و اينكه دين از حوزه عمومي به عرصه
مذهبي و آزادي انتقاد به  ها، آزاديِ بي ار آزاديِ مذاهب و كيششود. خواست

 هاست. مذاهب و كيش
يابي و تفكر نقادانه گذشته و حال ,به  است. با بررسي , ريشه نگر آينده

پرستي , راهي به سوي آينده ،  ها و نهادهاي سنتي و خرافه ويژه نقد سنت
، رفتاري، اجتماعي، هاي فكري راهي به سوي نو شدن و نو كردنِ حوزه

سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي جويد و مي نماياند . در حال و اكنون 
ماند, پوياست. با فكر روشن اش آينده اي را تجسم مي كند , كه اميد  نمي

  است. "سازنده تاريخ آينده  "به تحقق اش مي بندد .
  
روشنفكر با  كنشِ و نقش اجتماعي اش  ؟ نقش روشنفكر چيست   
. روشنفكر , واال همه به درجاتي روشنفكرندت روشنفكري پيدا مي كندهوي

كند، در خانه، محله، محيط كار،  نقش اش را از خويشتنِ خويش آغازمي
هاي مختلف فرهنگي و در جامعه,  گروه , سازمان , حزب سياسي و تشكل

اش به خرد، فرديت، آزادي،  شود. باورمندي مي» روشن«ي فكر  تجلي
دهد. در هر  دموكراسي و توسعه را در كردار خود نشان ميعدالت  , 

گر و مبارز است و فلسفه,  كننده، تالش اي كه توان دارد دخالت عرصه
سياست , فرهنگ , زبان و دين را با دنياي مدرن آشنا و نزديك مي كند. 

كند.  ي خرد و شعورش عمل مي انسانِ تشكل و عمل است و بر پايه
اش باز  شي، آزاديخواهي و انسانيت را در رفتار روزانهآزادانديشي، آزادمن

مردم را با مفاهيم و مقوله هاي آزادي، عدالت و توسعه آشنا  تاباند. مي
ي جمعي از  ي نجات فردي با عنايت به رهائي كند. مبلغ و مروج انديشه مي

وجدان اجتماعي جامعه   هرگونه قدرت, سيطره , سلطه و ستمگري است.
ان ها و ناهنجاري ها را نشان مي  دهد و راه برون رفت مي است . بحر

  جويد.
   

ي ديگري نيز در باره روشنفكر و روشنفكري  وجود دارند كه ديد گاه ها
, "كانت  "تعريف و ويژگي ها ي بر شمرده را كه در بر گيرنده ي تعريف 

 "حقيقت, عدالت و حقوق بشر  "شعارهاي سه گانه انقالب فرانسه و بيانيه 
  اميل زوال ست  را نارسا, نادقيق و حتي نادرست مي دانند.

ها با باورمند ي به فرهنگ غير عقالني  , و اينكه  "پست مدرنيست  " 
بناي شناخت را جايي بيرون از خرد و عقل مي بايد جستجو كرد,  به خرد 

اينان از مفاهيم و   ستيزي و ناباوري به خرد باوري  روي آورده اند. برداشت
مقوالتي مثلِ خرد (عقل)، انديشه، حقيقت، شناخت، فرد، جامعه، آزادي، 
عدالت، توسعه، فرهنگ ,مذهب، اخالق , سياست  ديگر گونه است , و 
پيرامون حد و اندازه و كيفيت اين مفاهيم و مقوالت حرف و نظر دارند. 

 "بازي هاي زباني, تفكر و انديشه هرمنوتيك , كثرت باوري فرهنگي ,
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 –و تعريف ناپذير ساخت شكني از ويژگي هاي  پست  "ه امر محالتجرب
مدرنيسم  هستند. اينان تعبير جديدي از روشنفكر ارايه داده اند و بر اين 

  "روشنفكر "و چسباندن آن احكام به  "احكام ثابت "باورند كه  با صدور
 نمي توان تعريف درستي از روشنفكر به دست داد.با تعريف و نوعي تقسيم

اي كه به آن اشاره شد را اعالم "پايان روشنفكري "بندي  از روشنفكر 
ها و  كرده اند. برخي از اينان تعريف روشنفكر، و نيز برشمردنِ ويژگي

غير «اجتماعي را امري  –هائي براي اين كيفيت ويژه انساني  مشخصه
ود وج "روشنفكر ها اصال "دانند, وحتي ادعا كرده اند كه  مي» روشنفكري

  . "ندارند 
در غرب نيز گفتمان هاي روشنفكري  محيط زيست , فمينيسم , مساله ي 
همجنس گرايي  , آزادي , صلح و مقوله هاي ديگري ست كه هنوزپاره اي 

  از اين مقوله ها به تعاريف روشنفكران ما از روشنفكر راه پيدا نكرده اند. 
هاي تحميل شده به از ويژگي  راراديكاليسم برخي از روشنفكران  نيز 

روشنفكر, به ويژه روشنفكر كشور هاي عقب مانده و تحت حاكميت هاي 
راديكاليسمي كه زندگي و مناسبات  "توتاليتر و اقتدارگرا مي دانند,

  "امروزين به روشنفكر تحميل كرده است , بي آنكه تمايل رواني او باشد.
فراواني از سوي  روشنفكران نيز اظهارنظرهاي "شناسي تيپ«در رابطه با 

مدرنيست ها , پست مدرنيست ها و روشنفكران ديني شده است. آنچه 
روشنفكري در همه ي حوزه ها و عرصه هاي  بديهي مي نمايد اين است كه

يم بندي ها و الگو هاي مختلف  تقس زندگي جاري ست, و بر اين پايه در
ا گرايش ارايه شده   بيش از سي نوع روشنفكر معرفي شده است! گاه ب

هاي تاريخي و   غالبِ فلسفي، علمي، سياسي، فرهنگي , گاه با توجه به دوره
اي و بومي،  و يا موقعيت اجتماعي و تخصصي  ويژگي هاي منطقه

هاي نسلي  اي)، گاه بيان روانشناسانه و رفتارگرايانه،و گاه گروهبندي (حرفه
  .است بندي شده اي , روشنفكر تبين، تعريف و طبقه و دوره

  
  آيا مي توان به تعبيري 
  روحانيون را روشنفكراني از نوع سنتي قلمداد كرد؟ 

گرامشي از روحانيون به عنوان  "چنين برداشتي وجود داشته و دارد ,مثال
روشنفكران سنتي نام مي برد اما مخالفان روشنفكري ديني  مي گويند 

ايران نبود. منظور گرامشي ا ز روحانيون موجوداتي شبيه به آ خوندها ي 
امروزه در ايران برخي از روحانيون بسان روشنفكران ديني( يا  نوانديشان 
ديني) بر آنند تا با نقد و اصالح دين درراستاي نزديك كردن و همساز 
كردن دين و مدرنيته  نقش حلقه ي واسط ميان جامعه سنتي و جامعه 

حسب موقعيت و  اينان براي رسيدن به دروازه  تجدد بر "مدرن بازي كنند.
.البته چنين روندي به داليل "توانايي شان  از سنت , دين را بر گزيده اند

فكري نيست , كه به  - گوناگون در ميان روحانيون يك جريان سياسي 
داليلي همچون سلطه نظام نظري شريعت مبتني بر تفسير احكام و 

و نيز  احاديث ,ويژگي هاي تشيع و جامعه (صنف) روحانيون در ايران ,
سنت حاكم بر آموزش و تربيت روحانيون مي توان اشاره كرد. امروزه برخي 
از روحانيون از انديشه هاي هرمنوتيك سخن مي گويند وهمچون ساير 
روشنفكران ديني قصد دارند تا نسبت رابطه ي دين و عقل را روشن كنند 

تر كنند و مروج خرد گرايي شوند.  مدعي اند كه مي خواهند  دين را الغر 
تي حداقلي تر نشان بدهند كه دين امري بشري  و تابع عقل ئو و با ارايه قرا

است. مي خواهند  ازدين آسمان و قداست زدايي كنند. مي گويند مي 
خواهند دست دين را از زندگي سياسي و اجتماعي مردم كوتاه كنندو 

ند. ادعا اخالق و ارزش هاي اخالقي راهم عقالني و تحت كنترل عقل در آور
حق متكثر  "كرده اند مساله ي پلوراليسم ديني را جا خواهند انداخت و 

. مي "است و حقيقت در مشت هيچ كس نيست  ,درهمه ي مشت هاست 
خواهندمساله ي وحي را روشن كنند., و به قول خودشان  سراغ تبار 
 شناسي روشنفكر ديني بروند و  از موضعي استعاليي ( باالرونده ) به اين
 "پديده نگاه كنند.قرار است خالف نظر شريعتي , يعني خالف اينكه 

عمل كنند. گمان مي كنند   "انديشه ديني اوج تعالي روشنفكري است 
روشنفكري ديني ضروري ترين پروژه  "جامعه ما در حال گذار است  و 

  در چنين شرايطي ست. "

و مي خواهند مي دانند كه ريشه روشنفكري در غرب اصالحات ديني بود  
با تاسي از آن ها تشيع را اصالح كنند . مي خواهند با جداسازي دين از 

  دولت ( يا حكومت) بدعت گذار دولت  سكوالر وعرفي در ايران باشند .
  و چه بهتر از اين ؟ اين گوي و اين ميدان !  

  
هرچند ميان مفاهيم دولت , قدرت را چگونه تعريف مي كنيد؟  

قدرت  تمايز وجود دارد اما هنگامي كه از قدرت  حكومت , حاكميت و
سياسي سخن به ميان مي آيد مفاهيم دولت , حكومت , حاكميت  و 
مجموعه نهاد هاي شكل دهنده آن ها به ذهن مي نشينند ( الاقل به ذهن 
بنده). دليل يگانه جلوه كردن اين مفاهيم, كه در ارتباط با يكديگرنيز 

ي مي تواند باشد. گفته شده است در هستند, ويژگي حكومت اسالم
حكومت ها و نظام هاي سياسي توتاليتر و خودكامه مرزهاي ميان مفاهيم  
اشاره شد يا از ميان مي روند و يا چنان باريك مي شوند كه با چشم غير 

مسلح قابل رويت نيستند!. با فاصله گرفتن از مفاهيم گفته شده,  قدرت  
انمندي هاو ابزار تحميل و توزيع اراده  كانون جذب , حفظ و تمركز تو

است كه  "كانون "دولت , حكومت و يا حاكميت تعريف شده است . همين 
امكان اعمال و تحقق اراده و  "و  "توانايي تحقق منافع  "پنهان و آشكار 

را براي دولت ها , حكومت ها و حاكميت ها و  "خواست خود بر ديگران
مي سازد. بنا به سرشت و ماهيت قدرت و  نظام هاي سياسي متفاوت مهيا

قدرت سياسي را به دونوع تقسيم   -با كمي تسامح  -شكل نظام سياسي
  كرده اند:

  دموكراتيك  يا متمدن , يا قدرت سياسي مدني شده و قابل كنترل   -
  غير دموكراتيك  يا غير متمدن و غير قابل كنترل  -
وليد نظمي خواهند بود كه هر كدام از اين قدرت ها خواستار باز ت  

   موقعيت هاي مورد نظرشان ر ا حفظ كند.
  

  آيا قدرت تنها در قدرت سياسي حاكم متبلور مي شود؟
در هر نوع رابطه ي انساني و اجتماعي (  حتي رابطه زباني و رابطه  

جنسي)  رد پاي قدرت يا تحميل اراده را به اشكال گوناگون مي توان ديد . 
خانواده  , گروه ها , سازمان ها , احزاب , نهاد ها و نظام  قدرت در ساختار 

هاي سياسي , و به عنوان كيفيتي كه  در روابط ميان تمامي  گروه هاي 
اجتماعي آن را مي توان ديد , عمل مي كند. در تعابير جديد , به ويژه  
دربرخي روابط غير سياسي, كه اجباري در آن ها نيست مفاهيم مرجعيت , 

  ر, اتوريته و نفوذ جاي قدرت را گرفته اند . اقتدا
قدرت در قدرت اقتصادي , اجتماعي, قدرت شهروندي  و قدرت سياسي 
غير حاكم نيز تبلور مي يابد , كه براي نمونه به تبلور قدرت سياسي غير 

  حاكم در احزاب و سازمان هاي سياسي مي توان اشاره داشت. 
من قابل تعمق است , تعريفي ناظر  نيز به نظر "الوين تافلر  "برداشت 

براين واقعيت  كه قدرت وجه اجتناب ناپذير هر رابطه ي انساني ست  و 
دانايي و خشونت و ثروت , و  "تنها در قدرت سياسي تبلور نمي يابد : 

  ."روابط ميان آنها , قدرت را در جامعه تعريف مي كنند
  

  ؟ آيا قدرت سياسي مشروع وجود دارد
قدرتي ست كه مورد قبول و پذيرش جامعه قرار گيرد ,  درت مشروع ق

طبيعي ست كه ما مار گزيده ها را بترساند. اين  "شرع "البته واژه ي 
 "واليي , ارتجاعي , سنتي و كاريزمايي  "مشروعيت مي تواند به سياق 

امامي در جايگاه سياسي  قابل پذيرش جامعه قرار داده شود .  "باشد , مثال
ريافتيم اين نوع مشروعيت قدرت سياسي  بر بنياد بي عقلي يا به تجربه د

عقل ايماني استوار است ,و آنچه قرباني شده و مي شود حقوق و مصونيت 
شهروندي ست. در مشروعيت  قانوني و دموكراتيك  حقوق و مصونيت 
شهروندي رعايت مي شود و قدرت شهروند ي هم  بخشي از قدرت سياسي 

  ي مي شود. متمدن در جامعه تلق
  

روشنفكراني را كه با قدرت سياسي همراهي مي كنند مي توان  
روشنفكر موجودي ست منتقد و پرسشگر در برابر قدرت ؟روشنفكر خواند

و جامعه.  اينكه روشنفكر با كدام يك از انواع نظام هاي سياسي  همراهي و 
 قلمداد شده است. باورمندان به اين نظر "شرط  "همكاري  كند نيز



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٨١  103 ي آرش شماره

همكاري با نظام توتاليتر و اقتدار طلب , يا اشكال ديگر نظام هاي سياسي 
اش   "روشن "غير و ضد دموكراتيك  را فاصله گيري روشنفكر از فكر 

تلقي  مي كنند. آنچه مهم است  نوع همكاري و بر خورد روشنفكر با نظام 
ورد سياسي است .حتي در رابطه با نظام هاي سياسي دموكراتيك, اگر برخ

روشنفكر نقادانه و پرسشگرانه ,وبر بنياد عقالنيت , آزادانديشي و 
آزاديخواهي  و توليد گفتمان و فكرنباشد, مساله فرق خواهد كرد. اين نوع 
بر خورد البته ما را به سوي تعريف ارزشي از روشنفكرنيز سوق مي دهد و 
ا حكايت روشنفكر خوب و روشنفكر بد را پيش مي كشد, كه مساله ر

پيچيده تر خواهد كرد. برخي  از صاحب نظران نيز نقد , پرسشگري و 
  امتناع در برابر قدرت را شاخصه ي روشنفكري نمي دانند.

بد نيست به اين نكته هم اشاره شود كه نقد وپرسنده گي , و در افتادن با  
قدرت سياسي جسارت و شهامت مي طلبد , و اين در توان همه ي 

  روشنفكران نيست.
  

در جهاني كه سايه قدرت بر بخش بزرگي از نهادها گسترده 
  ؟است, روشنفكران مي توانند مستقل بمانند

بايد ديد منظور از استقالل چيست .روشنفكر مستقل كسي ست كه دست  
از نقد و پرسش بر مبناي ذهنيت مدرن, و  آزاد انديشي و آزاديخواهي بر 

و نوآوري در مفاهيم و  ندارد. روشنفكر مستقل كسي ست كه بازنگري
و   ارزش هاي فلسفي, سياسي, فرهنگي  اجتماعي و علمي ويژگي اش شود

خواست نو كردن انديشه و كردار (مدرنيته يا تجدد) و نوسازي بر مبناي 
مدرنيته و تجدد (مدرنيزاسيون) گوهر انديشگي و كردارش باشد. روشنفكر 

ژه قدرت خود كامه در هر مستقل نه با سايه قدرت كه با خود قدرت , بوي
سطحي  درگير مي شود و با آن درمي افتد و نشان مي دهد زير هيچ 
بيرقي سينه نخواهد زد. او تالش مي كند منادي حقيقت در برابرهر قدرتي 

باقي  "دشمن استبداد و منتقد دموكراسي  "باشد, وهر جا كه هست  
  بماند.

سياسي را  به خصايل برخي استقالل يا وابستگي روشنفكر به  قدرت 
وپايگاه طبقاتي روشنفكر ربط مي دهند. سمت گيري هاي متفاوت فلسفي 
, سياسي و فرهنگي روشنفكران صحت  بر خورد طبقاتي با مفهوم 
روشنفكر و روشنفكري را تاييد نمي كنند. در جامعه خودمان اكثريت 

ند , روشنفكراني كه مدافع حقوق كارگران و زحمتكشان و تهيدستان هست
به طبقه كارگر و زحمتكش و تهيدست تعلق نداشته و ندارند.  امروز با 
دگرگوني ها و جابجايي هاي رخ داده در جامعه در تعريف طبقه نيز 

دگرگوني هايي ايجاد شده است, دگرگوني هايي كه مطالعه و شناخت   
  دقيق تر و عميق ترآن ها كار روشنفكران نيز هست. 

ها،وپيشرفت تكنولوژي اطالعاتي نيز نقشي دوگانه هرساندر اين ميانه   
بازي مي كنند. شتاب اطالعاتي باعث گسترش و پخش دانش و فرهنگ و 
اطالعات شده و در نتيجه در گسترش و رشد روشنفكري نقش دارد . 
ازسوي ديگر قدرت هاي سياسي نيز به اهميت اين تكنولوژي و شتاب 

ع خودشان پي برده اند , در واقع فزاينده ي اطالعاتي از زاويه مناف
پارادوكسي ست كه هر دو سو از آن بهر ه مي برند. روشنفكران از طريق 
رسانه ها قدرت ها را به چالش مي طلبند و قدرت ها نيز تالش مي كنند 
رسانه ها را در جهت منافع خويش سمت و سو دهند  و با كار برنامه ريزي 

فكري را تغيير دهند و روشنفكراني شده  ومستمر مسير روشنفكر و روشن
وابسته و در خدمت قدرت بوجود آورند . قدرت ها به ياري رسانه ها  از 
شكل دهي و تقويت  جريان هاي ضد روشنفكري نيز غافل نيستند. امروز 
حتي در امريكا  به ياري رسانه ها رويكرد هاي ضد روشنفكري به دنبال 

هر قدرتو "گفت: 1642سال جان كوتن آمريكايي هستند كه در سخن
بيشتر بياموزي و سخنورتر باشي بيشتر آماده اي كه به خواست شيطان 

  "عمل كني 
    
  هاي سياسيقدرت 
  كنند؟ گونه وادار به سكوت ميفكران را چهروشن 

روشنفكر  همچون همه ي انسانها خواست هايي دارد و اين را قدرت هاي   
اند. ترفند هاي قدرت هاي سياسي سياسي  به خوبي درك و فهم كرده 

براي خريد و يا به سكوت كشاندن روشنفكران  گونه گون هستند.  ترس , 

پول , مقام وموقعيت و سكس پاره اي از اين ترفندها هستند. نمي توان 
سخن از  قدرت سياسي  و  و بهره برداري اش از ترس گفت اما از نيكولو 

 "و از "قدرت سياسي "نظريه پردازان  ماكياولي به عنوان يكي از بزرگترين
قرن پانزدهم و شانزدهم سخن نگفت . او در باب  "پايه گذاران فلسفه تاريخ

 "ستم پيشگي و نرمخويي و اينكه مهرانگيزي بهتر است يا ترس انگيزي "
...آيا بهتر آن است كه بيش دوستمان بدارند تا از ما بترسنديا  "مي گويد: :

دوستمان بدارند؟ پاسخ اين است كه هر دو: يعني هم  آنكه بيش بترسند تا
بترسند و هم دوست بدارند, اما از آنجا كه داشتن اين هر دو حال با هم 
دشوار است , اگر قرار باشد كه يكي از آن دو را برگزينيم, بايد گفت كه 

  "همان بهتر كه بترسند تا دوست بدارند...
اي آمرانه در فلسفه , سياست و در به سكوت كشاندن روشفكران رويكرد ه 

فرهنگ را, كه توانايي هاي مالي , رسانه اي و آكادميك را پشتوانه دارند , 
  بايد مد نظر داشت. 

  
گونه در نظم فكران را چههاي سياسي در جهان غرب روشنقدرت 

-فكران را چههاي ديكتاتوري روشنكنند؟ حكومتحاكم حل مي
  گيرند؟گونه به خدمت مي

ھمان عواملی که به سکوت وادارشان می کنند .البته تجربه خودمان نشان با 
داده است که روشنفکرانی بودند و ھستند  که با آرزوی نقد و ايجاد تغيير به 
قدرت نزديک شده اند , اما وسوسه  و جاذبه  سحرآميز قدرت آنان را در خود 

حکومت اسالمی  حل کرده است . از دوره رضا شاه , محمد رضا شاه و ھمين
نمونه ھا داريم  . اين دست روشنفکران پيش از آنکه بتوانند تاثيری بر قدرت 
بگذارند  قدرت بر آن ھا تاثير گذاشت و تغييرشان داد, و در بھترين حالت 
نشاند شان تا  کارھای پژوھشی ی بی خطر انجام دھند. البته در حکومت 

ا شاه وپسرش است , چون اسالمی اين نزديک شدن ھا کمتر از دوره رض
ويژگی ھای  ضد روشنفکری حکومت  اسالمی نزديک شدن اين دست از 

  ت محدود کرده استروشنفکران را به قدر
  

  
  

-فكر را خدشهآيا عضويت در حزب يا گروه سياسي استقالل روشن
هاي اپوزيسيون خود سازوكارهاي قدرت را كند؟ آيا گروهدار نمي

  كنند؟بازتوليد نمي
گر روشنفكر در كردار حزبي و سازماني روشنفكر باقي بماند و دنباله روي ا 

بي قيد و شرط حزب و سازمان  نشود, استقالل اش خدشه دارنخواهد شد 
اساسنامه و مرامنامه احزاب و سازمان هاي سياسي ( الاقل در ايران )  .

ردن عقالنيت و فرديت روشنفكر را محدود مي كنند, و اين سر آغاز دور ك
مشكالت   . واقعيت اين است كه يكي ازاش  است "روشن "روشنفكر از فكر

بزرگ جامعه ي ما نداشتن سياستمدار روشنفكر يا روشنفكر سياسي ست . 
در بهترين حالت ما سياستمداران خوب و سياست بازان ورزيده اي داشته 

ي و داريم , يعني كساني كه مديريت كار آمدي در اجراي طرح هاي سياس
و اجتماعي بوده اند, اما فاقد ويژگي هاي برشمرده شده ي  روشنفكري, به 
ويژه عنصر آزاد انديشي و آزاديخواهي , خالقيت ذهني و نگاه انتقادي به 
خود و عملكرد خويش اند,  سياستمداراني  داراي عقل تابع و دنباله رو . 

رنج   "ه روبحران عقل روشنفكر دنبال "جامعه ي ما در عرصه سياست از 
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برده و مي برد.  سياستمداران و سياست بازان جامعه ي ما مبتال به نوعي 
عقل ابزاري و عقل ايماني و حتي عقل تابع آخوندي , ودر بهترين حالت 
شبه مدرن هستند . در حرف خود را روشنفكر و مدرن مي نمايانند اما در 

كسب و كار سياسي كردار  دروغ , رياكاري , گريز از حقيقت  را سرمايه 
شان كرده اند, امري كه با روشنفكري خوانايي ندارد . مي توان با دروغ و 
رياكاري در كار اجتماعي و حزبي و سازماني مدير خوبي بود اما از 

  روشنفكري بويي نبرد.    
گروه هاي اپوزيسيون دو رژيم شاهنشاهي و اسالمي  در ايران, در اكثر  

ده ي اين دورژيم بوده و هستند. ايران از موارد نمونه هاي كوچك ش
انگشت شمار كشورهايي ست كه  اپوزيسيون و پوزيسيون, گاه همسنخ و 
شبيه هم فكر و عمل كرده اند,  اپوزيسيوني كه باز توليد كننده ي سازو 
كار قدرت سياسي پوزيسيون در مقياس خويش است. اين ويژگي را چه در 

ه در رابطه ميان اين احزاب , سازمان ها مناسبات دروني اين مجموعه و چ
و گروه ها مي توان ديد.اينان گاه چون قدرت هاي توتاليتر و اقتدار گرا به 

  ابزار سركوب و ترور , حتي در درون تشكيالت خود, روي آورده اند.
  
  فكران ايرانيي روشنرابطه 
  توان ارزيابي كرد؟گونه ميهاي جهاني را چهبا قدرت 
شنفكران ايراني بر اين باورند كه روشنفكري شان را از غرب دارند اكثر رو 

,و روشنفكري در ايران بربنيان  گفتمان هاي روشنفكري غرب شكل گرفته 
  است. بنابراين رابطه در اين چارچوب با غرب و جهان ضروري ست . 

اما در رابطه با قدرت هاي جهاني, همچون قدرت هاي سياسي و اقتصادي   
جهان  , شايد بتوان مساله را  اين شكل ديد : برخي از  در سطح

روشنفكران به عنوان ايراني هاي  دو رگه يا ايرانيان  شهروند كشور هاي 
ميزبان با نظام ها ي سياسي و قدرت ها ي سياسي و اقتصادي همكاري 

را با پول , مقام و  "روشنفكران"دارند.  اين قدرت ها بسياري از اين دست 
يبنده ي هاي ديگر فريفته اند و از آن ها در نظام سياسي, مؤسسه ساير فر

هاي مالي , تجاري , علمي و دانشگاهي  در راستاي خواست هاي خود  
بهره برداري مي كنند , در امريكا از اين دست موجودات فراوانند. گروهي 
از روشنفكران ايراني  نيز در رابطه و همكاري با قدرت هاي جهاني هنوز 

شنفكر باقي مانده اند و با معيار هاي روشنفكري با اين قدرت ها مواجه رو
مي شوند. اين دست روشنفكران به ندرت در رابطه با نظام هاي سياسي 
قرار مي گيرند اما در رسانه هاي گروهي و مؤسسه هاي مالي , تجاري , 

  علمي و دانشگاهي همراهي و همكاري مي كنند. 
  

  رانيفكران ايي روشنرابطه
  توان ارزيابي كرد؟گونه مياسالمي را چه با جمهوري 

بستگي دارد چه تعريفي از روشنفكر داشته باشيم ,  اگر با اين تعريف و 
شخصيت روشنفكري روشنفكر را موقعيت حرفه اي او رقم مي  "تعبيركه 

به سراغ ارزيابي از اين رابطه  برويم , مي توان گفت  بخش بزرگي از "زند 
شكل داده  "روشنفكران"مت  اسالمي را انبوهه اي از  از اين دست حكو
  اند.

اما با عنايت به تعريف  مورد نظر در اين مقاله دونوع رابطه مطرح مي  
بسياري از روشنفكران ديني  در عرصه هاي سياسي , فرهنگي و   -1شود: 

 "تاران فلسفي با حكومت اسالمي رابطه و مراوده  دارند . اكثر اينان خواس
هستند و امر نقد و پرسشگري را تا حد  "اصالحات درون حكومتي 

اصالحاتي محدود پيش مي برند. گروهي ديگر از روشنفكران ديني اما نقد 
و تغيير را تا نفي اين حكومت پيشه كرده اند, و هدف شان در اساس 
 اصالحات ديني ست . اگر رابطه به صورت نقد, پرسشگري و تغيير ( و نفي)

  حكومت و اصالح دين باشد  , نبايد منفي تلقي شود .
روشنفكران غير ديني ( سكوالر) با توجه به سرشت , كارنامه و  -2  

عملكرد اين حكومت نقشي جز نقد و تغيير( و نفي) اين حكومت براي خود 
قايل نيستند.اكثر اين روشنفكران اميدي به اصالح حكومت ندارند.منافع و 

, عشق نزديكي به  قدرت  و قدرت طلبي  سبب  مصلحت هاي شخصي
شده اند پاره اي از روشنفكران سكوالرنيز برابر حكومت اسالمي كرنش 

كاري برخي از  كرنش وهم كنند, و يا حداكثر به اصالح حكومت رو آورند .
روشنفكران سكوالر( در داخل و خارج كشور) با قدرت سياسي حاكم بر 

جهل برخي از روشنفكران جهل مركب است "ايران , نشان اين دارد كه 
  "برعكس مردم ساده كه جهل شان بسيط است.

حكومت اسالمي به ذات جرياني ضد روشنفكر و روشنفكري ست ,و رابطه  
اش با عقالنيت , فرد باوري, آزادانديشي و آزاديخواهي حكايت جن و بسم 

و سويه با اهللا ست, و بديهي ست  در چنين وضعيتي جايي براي  رابطه د
  روشنفكرغيرديني باقي نمي گذارد. 

*****  
  نگاهي به يك تجربه

  كانون نويسندگان در ايران 
نقد قدرت سياسي  كار روشنفكران است اما روشنفكران كارهاي مهم    

ديگري نيز دارند , نقد خود و نقد نقش اجتماعي خود يكي ازاين دست 
گان ايران  و كانون كارها ست . دو نهاد روشنفكري كانون نويسند

نويسندگان ايران در تبعيد تجربه هاي ارزشمند و گرانقدري هستند كه 
سيماي واقعي روشنفكران و روشنفكري , به ويژه روشنفكران و روشنفكري 
فرهنگي  ميهنمان  را نقش زده اند. اين دو تجربه پاره اي از نقاط قوت و 

گي رابطه آن ها با قدرت ضعف روشنفكران و روشنفكري ايران , و نيزچگون
سياسي را پيشارويمان گسترده است  تا دقيق و ژرف كاوانه به ضرورت نقد 

  روشنفكرو روشنفكري عمل شود . 
بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران  "جلدي  5من در مجموعه ي    
با همين هدف زندگينامه اين دو تشكل  , و گفتار و كردار بنيانگذاران و   "

ين دو تشكل را در رابطه با كانون گرد آوردم .دليل  انتخاب تشكل اعضاي ا
اين  "كالبد شكافي "فرهنگي و هنري كانون نويسندگان براي بررسي و

است كه ويژگي هاي افراد شكل دهنده اين نهاد و نيز نهاد كانون 
نويسندگان به ويژگي هاي روشنفكر و نهاد روشنفكري نزديك ترند. 

كل هاي سياسي ما از ويژگي هاي روشنفكرو سياستمداران و تش
روشنفكري  دورند,  پرداختن به نظرات روشنفكران فلسفي  پيرامون 
روشنفكر و روشنفكري در ايران نيز به اين دليل كه آموخته هايم از تاريخ 

نيست  و به عنوان يك كوشنده ي سياسي و  "حرفه اي  "انديشه و فلسفه 
ها ومفاهيم رفته ام ,براي من كار ساده اي نويسنده به سراغ اين پديده 

نيست . روشنفكران فلسفي همچنين فاقد نهاد و تشكل اند , و از اين زاويه 
نيز بررسي و نقد نقش اجتماعي آنان به عنوان يك نهاد روشنفكري امكان 

  پذير نيست .   
  

  كانون نويسندگان يك تشكل روشنفكري
ن كانون نويسندگان را نهاد يا تشكل داليلي كه با اتكا به آن ها مي توا 

  روشنفكران فرهنگي دانست اين ها هستند:
روشنفكرفرهنگي وهنري ( و سياسي و فلسفي),ازهنگام  250بيش از   -1

تولد اين كانون تا امروز, شكل دهنده و از فعالين اين كانون بوده اند. 
شمرده ترديدي نيست كه برخي از افراد اين جمع همه ي ويژگي هاي بر 

شده ي يك روشنفكر را نداشته اند , كه اين امر را با توجه به زمانه زندگي 
آنان , وضعيت جامعه ي ما و سطح جنبش روشنفكري مي بايد مورد 
بررسي و تفسير قرار داد. روشنفكري كه همه ي شاخصه هاي  ذكر شده را 

  ت. داشته باشد در عالم واقع , بويژه در جامعه ي ما قابل تصور نيس
اساسنامه كانون, اساسنامه اي دموكراتيك است كه با اتكا به خرد  -2

, مسايلي همچون عضو گيري, "ماده و تبصره "جمعي اعضا در ده ها 
حقوق و تكاليف اعضا, اركان كانون و چگونگي امر انتخابات  , منابع مالي و 

ان  نحوه ي حيات دروني كانون را روشن كرده است . اين اساسنامه  امك
پرسش اعضاء در باره فعاليت كانون و نيز پاسخ مسؤلين , و همچنين نقد و 
بررسي عملكرد كانون را مهيا ساخته است. كانونيان تالش كرده اند , چه 
در درون كانون و چه در سطح جامعه, ديد انتقادي و پرسشگرانه در باره 

ر اين مسايل فرهنگي , هنري , اجتماعي و سياسي را گسترش دهند. د
ولوژيك و سياسي براي عضو گيري ئاساسنامه هيچ نوع محدوديت ايد

  مطرح نشده است.
فرهنگي و هنري موجود در اين تشكل , و  -حضور پلوراليسم فكري -3

  تنوع چشمگير اعضا ي كانون .
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برنامه ها وهدف هاي كانون كه در بيان نامه ها ( منشور) و سايراسناد  -4

  ه است :كانون انعكاس يافت
حيات فردي و  هايِ عرصهيِ  نشر در همه وانديشه و بيان   آزاديِ -الف 

 انحصارِحقِ همگان است. اين حق در  ءاجتماعي بي هيچ حصر و استثنا
  .كردتوان از آن محروم  كس را نمي هيچ فرد، گروه يا نهادي نيست و هيچ

ه و بيان مخالف نويسندگانِ ايران با هر گونه سانسورِ انديش كانونِ -ب  
هايي است كه، به صورت رسمي يا  يِ شيوه همه امحايِاست و خواستارِ 

  شوند. و آثار مي آراغيررسمي، مانعِ نشر و چاپ و پخشِ 
هايِ متنوعِ كشور را از اركانِ اعتاليِ  رشد و شكوفاييِ زبان كانون -ج 

تبعيض و حذف داند و با هر گونه  مردمِ ايران مي تفاهمِفرهنگي و پيوند و 
هايِ موجود مخالف  يِ زبان به همه آثاريِ چاپ و نشر و پخشِ  در عرصه

  است.
يي  هايِ ديداري، شنيداري و رايانه صدايي بودنِ رسانه  با تك كانون -د  

هايِ فرهنگي  ها در عرصه صدايي شدنِ رسانه چند خواهانِمخالف است و 
  است.

ده است كه آثارش بي هيچ مانعي طبيعي و انساني و مدنيِ نويسن حقِ -ذ 
  . بديهي است نقد آزادنه حقِ همگان است.برسدبه دست مخاطبان 

كالم با كالم است، اما در صورت طرحِ هر گونه دعوايي در مورد  پاسخ -ر
كارشناسي در صحت ادعا از وظايف كانونِ نويسندگان  نظرِيِ  آثار، ارايه

  ايران است.
ادي و معنوي، حيثيت اجتماعي و امنيت جاني، از حقوقِ م كانون - ز 

  كند. ايران دفاع مي نويسندگانِيي، شغليِ  حرفه
نهادي (جمعيت،   نويسندگانِ ايران مستقل است و به هيچ كانونِ - س  

  انجمن، حزب،سازمان و ...)، دولتي يا غيرِ دولتي، وابسته نيست.
لِ فرديِ آنان بر اساسِ نويسندگان در كانون با حفظ استقال كاريِ هم -ش

  است. منشوراهداف اين 
ها با  كاري با آن نويسندگانِ ايران با اشخاص و نهادهايي كه هم كانونِ -و

  مغاير نباشد در كانوناصول و مواضعِ 
 كاري همهايِ مندرج در اين منشور  يِ حقوق، اهداف و آرمان زمينه
   كند. مي
ار فكري و قلمي براي درك و تالش اين تشكل , و تك تك اعضايش, ك -5

شناخت مقوله ي آزادي , و برداشتن گام هاي عملي در راه تحقق و نهادي 
  كردن خواست هاي بر شمرده بوده است.

, به عنوان  "ما نويسنده ايم "و پاره اي از اسناد كانون  به ويژه متن   - 6
ش يكي از متين ترين ,سنجيده ترين و جسورانه ترين اسناد تاريخ جنب

روشنفكري ايران ,  دريكي از خفقان آورترين شرايط سياسي و اجتماعي 
ست .  در اين متن براي نخستين بار بخشي از روشنفكران ميهنمان  همراه 

ه تعريف  دقيق از خود و مشخص كردن حوزه  فعاليت هاي شان ئبا ارا
  خواست هاي شان را طلب كردند .

  

  كانون نويسندگان و قدرت
اله كانون نويسندگان در ايران نشان مي دهد  كانون در زندگي چهل س

رابطه با دولت و نظام سياسي ,و يا قدرت سياسي نقش روشنفكري اش را 
ايفا كرده است . اين كانون از خواست هاي آزاد انديشانه و آزاديخواهانه ي 
خود در بر خورد با قدرت هاي سياسي حاكم دست بر نداشته است  و از 

قدرت هاي سياسي را به نقد و پرسش كشانده است . كانون  همين زاويه
مستقل ازدو حكومت  شاهنشاهي و اسالمي, در تمامي دوران فعاليت اش 
وابستگي سياسي , فرهنگي , هنري و مالي به اين دو حاكميت مستبد 
نداشته است. كانون نويسندگان به قيمت جان اعضاء اش در برابر قلم 

ين قدرت ها ايستاده است , و به همين دليل نيز شكني و آزادي ستيزي ا
دولت ها تالش كرده اند به اشكال مختلف مانع فعاليت هاي اين تشكل 
روشنفكري شوند.  نه فقط در برابر قدرت هاي سياسي , كانون در 
برابرقدرت هاي سياسي و تشكيالتي احزاب و سازمان هاي سياسي  تاحد 

  دفاع كرد ه است. توان اش از معيار هاي روشنفكري 
  

  روشنفكران كانون نويسندگان
كانون نويسندگان ايران كانون روشنفكران فرهنگي ست كه  برخي  اعضاي 
آن از روشنفكران فلسفي و سياسي نيز بوده اند. زندگي چهل ساله ي 
كانون , به عنوان يك جمع , چه در رابطه با قدرت سياسي و چه فعاليت 

آن اشاره شد , دستاورد هاي ارزشمندي داشته هاي  مرامنامه اي كه به 
است كه بارها در باره ي اين دستاوردها نوشته شده است . اين مقاله  اشاره 
به ضعف ها و لغزش هاي كانونيان به عنوان بخشي از روشنفكران فرهنگي 
ميهنمان دارد. در اين ميان آنچه به عنوان يك تناقض پيشاروي ماست  

غزش هاي  اعضاي اين كانون در مناسبات درون تابلوي  ضعف ها و ل
كانوني  و اساسنامه اي ( و گاه مرامنامه اي) است . تناقض اين است : نهاد 
و تشكل روشنفكران فرهنگي كار كردي روشنفكرانه و دموكراتيك دارد اما 
آنجا كه افراد اين جمع  به عنوان يك فرد در اين نهاد و تشكل عمل مي 

پيامد هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند. با حضور جان  كنند ويژگي ها و
سخت  اين تناقض به نظر مي رسد  در عرصه توليد و خلق آثار ادبي و 
هنري , و نيز در پهنه ي ايفاي نقش روشنفكري تقدير اين است كه ما , 
روشنفكران عرصه ادب و هنر در تبعيد , نادرستي نظر ريچارد رورتي در 

 "رقم بزنيم و با كردار خود نظر او راكه  ميت ادب و هنر راباره نقش پر اه
فيلسوفان رفته رفته جاي خود را به هنرمندان و روشنفكران عرصه ادب و 

  باطل اعالم كنيم !   "هنر , مي دهند.
مي دانيم  منشاء ضعف ها و لغزش ها تاريخي , وناشي ازحضور تاثير گذار 

ولوژي ئجغرافيايي ايران , برخي  ايد نهاد مذهب , نهاد پادشاهي , موقعيت
هاي وارداتي  و نحوه ي بر داشت از آن ها , روشنفكر ستيزي مردم و 

و..... هستند, اما همه ي ضعف ها و لغزش ها ي  "روشنفكران "برخي از 
كانونيان  را نمي توان به عوامل ذكر شده نسبت داد . پاره اي از ضعف ها و 

واني و رفتاري روشنفكران عضو كانون است لغزش ها پيامد ويژگي هاي ر
كه جدا از تاثير پذيري از عوامل گفته شده بازتاب  شخصيت ,منش و روش 

  آن ها است.
روانشناسي ي نحله ها و تيپ هاي مختلف روشنفكري متفاوت اند.جهان 
سياست از جنس جهان فلسفه و فرهنگ نيست. روشنفكر سياسي توانايي 

شه هاي پيچيده فلسفي, سياسي و فرهنگي , و نيز ساده و عملي كردن اندي
توان كاربرد آن ها در امر مديريت اجتماعي و تنظيم روابط انسان ها با 
يكديگر و يا نهاد هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي را داراست. روشنفكر 
سياسي به ديگران ,و به مردم نياز دارد. كار و فعاليت روشنفكر فلسفي و 

بويژه  –طور عمده  فردي ست , روشنفكر فلسفي و فرهنگي فرهنگي اما به 
بدل شده  "ساحتي مستقل و خود فرمان "شاعر و نويسنده  كه كارش به 

نيازي به ديگران و جمع ندارد, و به همين خاطر با كوچكترين  -است 
ناماليمتي از سوي جمع , جمع را كنار مي گذارد. اين ويژگي همراه با 

نايي ذهني ي اهل فلسفه و فرهنگ  زمينه هاي شكل دانش گسترده و توا
, خود شيفتگي و خود بزرگ پنداري  را سبب مي شوند. "منيت "گيري 

كانون نويسندگان ايران و كانون نويسندگان ايران در تبعيد مركز تجمع 
  بسياري از اين دست روشنفكران بوده و هست.
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است , و عليرغم انبوهي عليرغم آنچه در مرامنامه و اساسنامه كانون آمده 
شعر و داستان و تحقيق در ستايش  ويژگي هاي كه براي روشنفكر بر 
شمرده شده است  , در مناسبات اعضا كانون با يكديگر بي تعادلي , حس 
ممتاز بودن, خود محوري و خود خواهي ,خود حق بيني ,كم دقتي در فهم 

حزب, تشكل صنفي و درك مفاهيم و مقوله هايي همچون آزادي, استقالل,
 "و دموكراتيك, يكجانبه نگري,التقاط, شبيه سازي و كليشه برداري و

,و نيز ناهمخواني گفتار و كردار مشهود "ذهنيت عقل تابع و متصل 
وچشمگير بوده است. روشنفكران فرهنگي عضو كانون عليرغم  تاكيد بر 

م تحمل بار ها ويژگي غير روشنفكرانه ي عد  "تحمل دگرانديشي "اهميت 
مخالفان خود در كانون را به نمايش گذاشته اند. جدايي ها و اخراج ها 
حكايت اين نابردباري ها ست كه از هر دو سو , يعني از سوي دبيران 
كانون و بعضي از اعضا ي كانون و نيزجدا شدگان وانشعاب كنندگان اعمال 

  شده است.
توانيد در  نمونه هاي مشخص  اين دست ضعف ها و لغزش ها را مي 

جلدي بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران و نيز ساير  5مجموعه 
كتاب هايي كه اعضا كانون نويسندگان در باره كانون و نقش خويش در اين 

  كانون نوشته اند , مالحظه كنيد.
 40از مجموعه ي جنبش روشنفكري ايران مصاحبه با بيش از  5در جلد 

  ت.تن از اعضاي كانون درج شده اس
حكايت تهيه و انتشار اين مصاحبه ها, و يا نحوه برخورد متفرعنانه ي 
برخي از كانونيان و داليل آن ها براي رد درخواست مصاحبه , تجربه اي 
تلخ و ناباورانه  براي من بود, باورم نمي شد كه روشنفكران فرهنگي ما , به 

حد از ويژگي ويژه آناني كه  استاد ويا دوست  خود مي پنداشتم ,  اين 
  هاي روشنفكري و ادعا هاي كاغذي شان  فاصله داشته باشند.

در ميان عزيزان مصاحبه شونده تعداي از بنيانگذاران كانون نيز حضور 
دارند. خواندن مجموعه ي  اين مصاحبه ها و مقايسه ي آن ها با يكديگر تا 

  دهد.  حدودي وضعيت روشنفكران و روشنفكري ايران را برابرمان قرار مي
براي نمونه: در باره چرايي و چگونگي شكل گيري  كانون نويسندگان در  

اين مصاحبه ها  هركس روايت خود از شكل گيري كانوني كه در 
بنيانگذاري اش حضور داشت نقل مي كند. در ميان روايت ها, روايت مشابه 

ن به ندرت يافت مي شود, و خواننده  مي ماند كه براستي كدام يك از اي
  روايت ها به واقعيت نزديك ترند.

جلدي بسيارند كساني كه مي خواهند بگويند آنان نقش  5در اين مجموعه 
تعيين كننده در شكل گيري كانون نويسندگان, فعاليت ها و ادامه حيات 
اش داشته و دارند . نه فقط نخستين نسل كانونيان, نسل دوم و جوانترها 

چه در اين مصاحبه ها و چه در بحث ها و  نيزاينگونه اند ,برخي از اينان
جدل هاي شان پيرامون كانون نويسندگان و فعاليت هاي اش  تابلوي دق 
نقش زده اند. و آدمي مي ماند كه وقتي تاريخ زنده ما اينگونه است  روايت 

  مرده تاريخ مان  جز ايني كه هست مي توانست باشد؟ 
ي ديدن كانون در معناي ولوژي انديشي , يا سياسئنكته ي ديگر ايد

ولوژيك , حزبي و سازماني است , مساله اي كه با اساسنامه و مرامنامه ئايد
كانون خوانايي ندارد. لغزشي كه روشنفكر فرهنگي را از پذيرش اساسنامه و 

ولوژيك ئمرامنامه كانون دور و در چارچوب اساسنامه ها و مرامنامه هاي ايد
د و پرسشگري از او مي گيرد . شگفت و حزبي اسير مي كند و توان نق

اينكه برخي از كانونيان تا آنجا پيش رفته اند كه در مواقعي نقش يك 
سياسي براي كانون قايل شده اند و  خود نيزنقش  - ولوژيك ئتشكل  ايد

كادرهاي چنين تشكيالتي را بازي كرده اند , و گاه نيز در حوزه ي فعاليت 
  ب و سازمان هاي سياسي درغلطيده ا ند.  كانوني به ورطه حمايت از احزا

بايد توجه داشت كه كانون نويسندگان ايران با توجه به حضور نظام و   
قدرت سياسي مستبد در جامعه مان , تفاوت هايي با ساير تشكل هاي 
صنفي و دموكراتيك پيدا كرد ه است. حرفه ي اهل قلم خلق آثار قلمي و 

ر سر راه كار و حرفه شان  , استبداد, بياني ست, و بزرگ ترين موانع ب
اختناق و سانسور است. افراد اين صنف نمي توانند كارشان را بدون 
حضورآزادي در جامعه  انجام دهند و هر نوع  پيروي والتزام ذهني و عملي 
, غير از پيروي و التزام به ايده هاي هنري ( ادبي) مانع كار افراد اين صنف 

فعاليت اش فرا تر از خواست هاي صنفي , فعاليت  مي شود. به همين دليل
سياسي جلوه مي كند. فعاليت اهل قلم در جامعه ي استبداد زده و تحت 

نظارت سيستم  امنيتي و پليسي با چگونگي رفتار سياسي  حاكميت گره 
مي خورد, با اين حال چنين ويژگي اي توجيه كنند ه ي غلطيدن به 

ولوژي  و سياست در كانون نبود و ئنوعي ايدولوژي انديشي و دفاع از ئايد
نيست. با اتكا به اساسنامه و مرامنامه كانون امكان فعاليت و مبارزه  

براي دستابي به خواست هاي شان وجود  –اهل قلم  - روشنفكران فرهنگي 
  داشته و دارد. 

  
   "در تبعيد "كانون نويسندگان ايران 

وزنامه نگار تبعيدي در خارج از نويسنده ,شاعر , مترجم و ر 400بيش از 
ايران زندگي مي كنيم, اين مجموعه از روشنفكران فرهنگي ( و سياسي و 
فلسفي) كه به امر نقد و تغيير( و يا نفي) قدرت سياسي در ايران نيز 

مشغول ايم, طي سي سال گذشته  توانايي و سعه صدر شكل دهي  حتي  
  از كشور  نداشته ايم .  يك تشكل فعال , كارآ  و ماندگار در خارج

شكل گرفت پس از  1361كانون نويسندگان ايران در تبعيد كه در سال 
چند سال فعاليت چشمگيربتدريج قرباني عدم تحمل, دسته بند هاي 
سازماني و سياسي, نخبه گرايي ( نحبه ساالري ) و دعوا هاي شخصي 

ايران در تبعيد برخي از اعضاي  اين كانون شد.  غير از كانون نويسندگان 
تشكل ها ي ديگري از روشنفكران فرهنگي در خارج كشور شكل گرفت كه 
عمر فعاليت موثر آن ها  كوتاه تر از عمر كانون نويسندگان ايران در تبعيد 

  مي توان اشاره داشت. "انجمن قلم ايران در تبعيد "بود. براي نمونه به 
ان اين واقعيت مكرر است نش "در تبعيد "تجربه كانون نويسندگان ايران  

كه عليرغم ادعا ها و انبوهي نوشته ,سروده و پژوهش در باره رواداري , 
تحمل , كثرت گرايي و آزادي , ما روشنفكران فرهنگي عضو كانون 
نويسندگان در تبعيد توانايي تحقق حرف ها و ادعا هاي مان را در كردار 

  نداشته و نداريم. 
ي از روشنفكران فرهنگي تبعيدي , به ويژه اين تجربه نشان مي دهد بخش

اهل قلم تبعيدي, بي حوصله تر, زود رنج تر , متفرعن تر , خود خواه تر و 
فرقه گراتر از آنند كه بتوانند كاري جمعي , دموكراتيك و پايدار سامان 
دهند . به داليل تاريخي , ساختاري , فرهنگي و رواني چنين پديده هايي 

بي آنكه  تصور آرماني و منزه طلبانه از افراد در كار  -دارداشاره شد اما جا 
به موارد مشخص  و تا حدودي قابل دستيابي نيز اشاره شود,  -باشد

مواردي كه  به فاصله گيري كانون نويسندگان در تبعيد از نقش 
  تدريجي اين تجربه منجر شد ه اند:   "شكست"روشنفكرانه و 

اتيك در ميان كانونيان , كه بردباري فقدان منش و روحيه ي دموكر -1
وتحمل نمونه ايي از اين منش و روحيه اند. در كانوني كه حضور گرايش 
هاي فكري , فرهنگي وهنري مختلف و متعدد مي بايد از ويژگي هاي اش 
باشد,. فقدان عدم تحمل و بردباري تا حد اتهام زني , ارعاب و حذف 

گذاشته است . در اين كانون انتقاد مخالف جايي براي اين ويژگي كليدي ن
از يكديگر آغاز حذف خود يا ديگري بوده است , و متاسفانه آغازگران 
حذف خود وديگران بيشتر اعضاي قديمي تر كانون بوده اند . اختالف هاي 
نظري , سياسي و شخصي دو نفره , كه سرانجام خروج يا حذف يكي از 

  طرفين را بهمراه داشت.  
ولوژيك و سياسي  براي تبديل شدن به گرايش ئيش هاي ايدتالش گرا -2

غالب در كانون , و بهره برداري  سازماني وسياسي از اين تشكل تا حد 
ولوژيك وسياسي داشتن از ئحذف گرايش هاي ديگر, و فكر و كردار ايد

  فعاليت هاي صنفي و دموكراتيك  .
ي  ن , به دليل غلبهتبعيدي به كانو عدم پيوستن بخش بزرگي ازاهل قلم -  3

   گرايش فرهنگي وسياسي چپ   و محفلي در كانون نويسندگان در تبعيد.
  غلبه روابط بر ضوابط  , يا غلبه رفيق بازي بر ضوابط  -4
طوالني شدن عمر تبعيد وفقدان نسل جواني از اهل قلم كه بساط خانه  -5

  د. تكاني در اين كانون پهن , وجايگزين اعضاي كنار كشيده, شون
نخبه گرايي و پدر خواندگي  ازآغاز شكل گيري كانون نويسندگان ايران  - 6

در تبعيد  مانعي بزرگ در راه تداوم , گسترش فعاليت و تحكيم كانون بوده 
ايران در كانون نويسندگان   "پدر خواندگان "و  "نخبه گان  "است . 

مي خواستند  تبعيد را محفلي براي خود وديگراني كه نخبه مي پنداشتند ,
. نخبه گرايان به همراه فرقه گرايان,از درون وبيرون كانون در تبعيد, در راه 
كاهش بحران و مسايل ومشكال ت درون كانون مانع ايجاد كرده اند.  اينان 
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به جاي اينكه نقش خويش  درتشديد بحران هاي كانون  بجويند و ببينند  
د كرده اند. امروز اين افراد به ديگران را مسبب زمين گير شدن كانون قلمدا

جاي تالش در باز سازي و فعال كردن كانون نويسندگان ايران در تبعيد در 
دسته ها و محافل چند نفره در پاريس , برلين , هلند , لندن , لس آنجلس 
و....  فعاليت هاي كانون نويسندگان در تبعيد را به سطح  صدور گهگاهي 

  ء هاي محفلي كشانده اند.ي بيانيه  وجمع آوري  امضا
روشنفكر فرهنگي ي تبعيدي ي اهل قلم , در طي سي  400آري , بيش از 

سال تبعيد نتوانسته ايم  حتي يك تشكل  كارآ و موثر, آنهم در شرايطي 
كه امكان هاي واقعي براي انجام چنين كاري وجود دارد , سامان دهيم . 

به   "ه ايم, روشنفكري كه : آيا ما از روشنفكر تبعيدي بودن فاصله گرفت
منطق مرسوم و متداول پاسخ نمي دهد اما به جسارت چالش طلبيدن 
لبيك مي گويد ,و به دگرگوني و تغيير,و پيش رفتن و باز نماندن, از جان و 

  "دل پاسخ مثبت مي دهد.
  
  به بهانه ي ذكر منابع فارسي : 

ر , قدرت و كانون مقاله , گفت و گو و كتاب در باره روشنفك 100بيش از 
 نويسندگان ايران :  
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 "در تارنماي  "شنفكرانفرو افتادن پايگاه رو "و  "تبارشناسي روشنفكري ما "

  منتشر شده است. "جستار
http://ashouri.malakut.org 
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  روشنفكر كيست
 و چگونه تعريف مي شود: 
  مروري بر شماري از نظريه ها 
 

  مهرداد مشايخي
 

ر دقيقي از مفهوم فرانسوي در زبان فارسي ترجمه ي غي"روشنفكر"واژه ي 
Intellectuel  است كه بيان كس يا كساني است كه در تقسيم كار اجتماعي

 "روشنفكر"به كار فكري ( در مقابل كار بدني) مي پردازند. درحاليكه 
انديشي را پيش شرط انتلكتوال بودن  "روشن"داراي باري مثبت است كه 

وزدهم، انديشمندان ايراني (خردورزي) قرار مي دهد. در اواسط سده ي ن
 "منورالفكر"كه تحت تاثير تحوالت فرهنگي اروپاي غربي بودند، از واژه ي 

در توصيف اجتماعي خود بهره مي گرفتند كه بعد ها، در زمان رضا شاه، 
  تغيير پيدا كرد. "روشنفكر"دگرديسي يافت و به 

فرانسه، در  واژه ي انتلكتوال براي نخستين بار در اواخر قرن نوزدهم در
جريان يك چالش سياسي ميان شماري از محافظه كاران بر ضد گروهي از 
انديشمندان با  فكر انتقادي به كار گرفته شد (محاكمه دريفوس). 
متفكراني از قبيل زوال، پروست، و بلوم در زمره معترضان به محاكمه بودند 

  ده شد. خوان "مانيفست انتلكتوال ها "و اعتراضنامه ي آنها بنام 
به  Intelligentsiaدر روسيه اواسط قرن نوزدهم، واژه ي كم و بيش مشابه 

كار گرفته شد. مراد از آن، نخبگاني تحصيلكرده بود كه نسبت به وضع 
به مثابه  "روشنفكران"موجود نگاهي انتقادي داشتند. بدين ترتيب، در آغاز

براي  "اعيمسئوليت اجتم"و داراي  "فرهنگ مخالفت"گروهي كه حامل 
  تغيير وضع موجود است، تعريف شد.

از  "چه بايد كرد؟ "سالها بعد لنين (در مخالفت با آموزه هاي باكونين) در 
پيشرو به  "انقالبيان حرفه اي"روشنفكران سياسي خواست كه در شكل 

تلفيق آگاهي انقالبي با جنبش خودبخودي كارگران  -رسالت تاريخي خود
ل هاي بعد متفكران اروپائي، اين نگاه متكي بر عمل كنند. حتي در نس –

روشنفكران  Engagementانتقادي بودن، مسئول بودن، و درگير بودن 
كامالً بارز است (نظير گرامشي و سارتر). ولي نبايد از خاطر دور داشت كه 
از همان ابتدا، چه در تعريف عام و چه در تعريف از كار كردهاي خاص، 

مناقشه آميز بوده است. اگر چه به خاطر تسلط  واژه اي "انتلكتوال"
 -تا اواخر دهه ي هفتاد ميالدي، گفتمان ماركسيستي "چپ "سياسي 

چپ از روشنفكران فرادستي داشت، ولي در عين حال مي بايست به تفاوت 

نگاه ها، چه درون اردوگاه چپ و چه خارج از آن، نيز توجه داشت. از 
روسي به شدت مخالف تسلط روشنفكران جمله، باكونين رهبر آنارشيست 

بر كارگران بود و هشدار داده بود كه اگر روشنفكران در قدرت قرار گيرند 
اشرافي ترين، استبدادي ترين، نخوت آميز و نخبه  "منجر به شكل گيري 

از روشنفكران را بعد  "طبقه اي"مي شود.شايد بتوان ظهور  "گراترين رژيم
مصداقي از هشدارباكونين   "سياليستيسو"ها در جوامع موسوم به 

محسوب كنيم. اين وظيفه بر عهده ي يكي از ناراضيان يوگوسالو به نام 
بوروكرات منش در  "طبقه جديد"ميلوان جيالس قرار گرفت تا به افشاي 

يوگوسالوي همت ورزد. اين تز، در سالهاي دهه ي هفتاد، با اندك 
مورد ماهيت نظام هاي حاكم بر تفاوتهايي شالوده نظريه هاي جديدي در 

يا قشر حاكم  "طبقه"مركزي شد؛ نظريه هايي كه همگي  -اروپاي شرقي
در اين جوامع را عمدتاً همان روشنفكران به قدرت راه يافته و بوروكراتيزه 
شده مي ديدند. در جوامع اروپائي و امريكا، سير تحوالت اقتصادي و فني و 

چنين اهميت يافتن دستگاه هاي تفكيك اجتماعي ناشي از آن و هم
ايدئولوژي براي ادامه ي تسلط نظامهاي دموكراتيك سرمايه  –فرهنگي 

، سبب شد تا تفسير هاي جديدي از نقش روشنفكران Hegemonyداري 
عرضه شود.حتي ماركسيستي نظير آنتونيو گرامشي، از چارچوب هاي 

روشنفكران را  كالسيك ابتداي قرن بيستمي روسيه تزاري فاصله گرفته و
كارگران محدود نساخت. او با مطرح  "نمايندگي"صرفاً به 

وابسته به طبقات گوناگون،  از لنين و ايده ي  "روشنفكران ارگانيك"كردن
فاصله مي گيرد. پس روشنفكران هر طبقه، به  "تزريق آگاهي از خارج "

در كه پايه  –اعضاي طبقه خود كمك مي كنند تا به نوعي از خودآگاهي 
دست پيدا كنند. حتي طبقه ي حاكم  -پراتيك روزمره ي خود آنها دارد

داراي روشنفكران ارگانيك و خاص خود است. آنها هستند كه با سازمان 
( مفهوم ابداعي  "دستگاه هاي ايدئولوژيك حكومت"دهي و تاثير گذاري بر 

اد لوئي آلتوسر)، نظير رسانه هاي گروهي، كليسا، آموزش و پرورش، و نه
طبقه ي  "اخالقي و روشنفكري"سياست گذار،هژموني  - هاي تحقيقاتي

مسلط را باز توليد كرده و در نهايت، ادامه ي نظام سرمايه داري را تسهيل 
مي كنند. براي روشنفكران و متفكران ارگانيك طبقه ي كارگر، اما، 
فرايندي در جهت مخالف ضرورت دارد. آنها موظفند كه يك پاد هژموني 

Counter Hegemony  فرهنگي ايجاد كنند ودر اين فرايند، هنجارها و
را كه نظام سرمايه داري ايجاد كرده  "عقل متعارفي"و  "بديهي "ارزشهاي 

است را مورد پرسش قرار دهند.اگر چه به باور گرامشي، ارزشهاي نوين 
برخاسته از فرهنگ طبقه ي كارگر هستند ولي دليلي وجود ندارد كه در 

رز متوقف شوند. به زعم گرامشي، طبقه ي كارگر و روشنفكرانش مي ان م
اقدام كنند:  "بلوك تاريخي"توانند در يك مقطع مناسب به تشكيل يك 

از همه ي طبقات فرودست  "اراده جمعي"بلوكي كه در بر گيرنده يك 
است. آنچه كه اين اراده جمعي را ممكن مي سازد توافق بر سر ايده ها و 

  مشترك است.ارزش هاي 
اگر گرامشي را متفكري بدانيم كه به آينده ماكسيزم و پرولتاريا خوشبين 
بوده است، ميشل فوكوي فرانسوي، اما، در مقطعي افكارش را روي كاغذ 

 "جهان دوم"و  "جهان اول"مي آورد كه بحران ماركسيزم، دستكم در 
- Post)ا كامالً بر مال هستند. فوكو به مثابه متفكري پسا ساختار گر

Structuralist ي رهائي ") مشكالت چند گانه اي با ماركسيزم و پروژه
(در برابر  "قدرت"آن توسط پرولتاريا دارد. او با تاكيد بر عامل  "بخش

) و ماديت يافتن آنها در نهاد هاي "منافع اقتصادي"عواملي همچون 
آسايشگاه گوناگون اجتماعي در جوامع پيشرفته، نظير بوروكراسي، ارتش، 

آنها را برمال و تضعيف  "تماميت خواهي "رواني، و زندان تالش مي كند
كند و به ايجاد مقاومت در برابرشان ياري رساند. براي فوكو، ِاعمال قدرت 

 "دانش"صرفاً به نهاد هاي اجتماعي محدود نمي شود. قدرت با 
)Knowledgeانسانها ، از  ) هم رابطه ي نزديكي دارد. بنابراين، گروه هايي از

طريق توليد دانش و گفتمان ها در مورد مسائل گوناگون، درعمل، رابطه ي 
قدرت را نسبت به سوژه هاي مختلف اجتماعي (زنان، همجنس گرايان، 

) برقرار مي "جهان سوم"اقليت هاي قومي و مذهبي و نژادي، و مردم 
عدم  "و  "تفاوت ها"كنند. از آنجا كه ديدگاه فوكو نسبت به جامعه بر 

عام و جهان  "رهايي"استوار است، او در پروژه ي سياسي خود به "تمركز
شمول باور ندارد؛ ولو اينكه اين ادعا توسط پرولتاريا و روشنفكرانش طرح 
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شود. فوكو،طبعاً، به همدردي و هم سوئي با گروه هاي مورد تبعيض و ستم 
ي كه با اين چنين (اقليت ها) گرايش دارد. تنها آن دسته از روشنفكران

گروه ها عجين هستند، از ميان آنها بر مي خيزند، و داراي دانش تخصصي 
)، نقشي موثر دارند. Specific "روشنفكران خاص "در ان زمينه هستند (

  به سر آمده! "نمايندگي كردن "سخن را كوتاه كنيم. به باور فوكو : دوره ي
در مورد روشنفكران گونه  آمريكاييGouldner ديدگاه هاي آلوين گولدنر 

طبقه ي  "اي بس متفاوت را رقم مي زند. گولد نر روشنفكران را يك 
 Speech(  "جامعه ِ كالمي "مي داند كه در مجموع، يك "جديد

Community از دو جزء متفاوت تشكيل  "طبقه") را تشكيل مي دهند. اين
 -ل مي كنندكه سياسي، انتقادي، و رهايي بخش عم –شده: انتلكتوال ها 

هستند. بخش  -كه غير سياسي، فني، علمي و عقل گرا –و اينتليجنتسيا 
فرهنگ گفتمان  "اول، به ويژه، با فرهنگي هويت مي يابد كه گولدنر آنرا 

طبقه ي ") مي خواند. ولي  Culture of Critical Discourse(  "انتقادي
عين حال، داراي تضاد هاي واقعي با نظام سرمايه داري دارد؛ در  "جديد

اشتراك منافع با طبقه كارگر نيز نمي باشد. روشنفكران از يك فرهنگ 
انتقادي متكي بر كيفيت برخوردارند؛ در حاليكه نظام سرمايه داري بر اصل 

سرمايه داري  "عادي"مصرف و مبادله استوار است. از سوي ديگر، عملكرد 
ي دهد. مشاغل باال پيشرفته روشنفكران را در جاي واقعي شان قرار نم

معموالً در اختيار صاحبان ثروت، متخصص ها نظير وكال، مديران، و فن 
 –ساالراني قرار مي گيرد كه ديدگاه انتقادي نسبت به نظام سياسي 

اقتصادي ندارند. بنابر اين، گولدنر، راديكاليزه شدن روشنفكران را ناشي از 
داند. پس، روشنفكران  آنها مي "مسدود شدن فرايند ارتقاء اجتماعي "

 - خود هستند؛ منافعي كه تواماً فرهنگي "طبقاتي"داراي منافع خاص 
حرفه اي است. نقل قول زير به گويا ترين شكل  - ارزشي و اقتصادي

  مضمون نظرات گولد نر را بيان مي كند: 
روشنفكران. . . همواره منافع خود را نمايندگي مي كنند. افزون بر آن،  "

همواره منافع طبقات ديگر را نيز همانطور كه خود مي بينند و روشنفكران 
  "تفسير مي كنند، نمايندگي مي كنند.

گولدنر بر اين باور است كه تضاد روشنفكران با سرمايه داري آنها را در 
متحداني را  "پرولتاريا "جستجوي متحداني سوق داده است. آنها در وجود 

اركسيزم نه بيان ايدئولوژي كارگران، كه براي خود يافته اند. بنابر اين، م
است. روشنفكران، در چنين اتحاد هايي  "طبقه ي جديد "همان سياست 

تمامي مساعي خويش را بكار مي گيرند كه فرادستي جايگاه خود را حفظ 
بيانگر اين نكته  "سوسياليستي"كنند. آيا نمونه هاي كشور هاي موسوم به 

 نيست؟
  

  سا انقالبيروشنفكري در ايرانِ پ
و سالهاي آغازين آن ازهمان  1357روشنفكري ايران در جريان انقالب 

 "روشنفكري"پيروي مي كرد. اين گونه  "روشنفكري خلقي " الگوي سنتي
عمدتاً متاثر از نگاه و ارزش هاي چپ جهان سومي بود: انقالبي، ضد 

 "بته، ضد جو، ضد دموكراسي، مرد ساالر، و ال"عدالت"آمريكايي، عوام گرا، 
! غلبه روحانيت در جريان انقالب اسالمي، اين نوع "روشنفكري

را با بحران هويتي مواجه ساخت. چنانچه، بسياري از همان  "روشنفكري"
حاكم نيز ادعاي نمايندگي شان را  "ضد امپرياليست"ارزش ها را روحانيت 

 داشت. بحران هاي مكرري كه در آن سالها جنبش چپ را از ميدان بدر
كرد (سركوب، تسخير سفارت آمريكا، جنگ با عراق، بستن دانشگاهها)، 
اجازه تفكر مستقل را از روشنفكري سياسي آن دوره بيشتر سلب كرد. 
خروج از ايران و استقرار در كشورهاي ديگر نيز مزيد بر علت گرديد. بهر 

دي رو، در دهه اول انقالب، نه روشنفكران آمادگي ذهني تاثير گذاري انتقا
بر روند موجود را داشتند و نه شرايط بحراني كشور اين امكان را به آنها مي 

  داد.
موكول شد؛  1370تغيير الگوي روشنفكري سياسي عمالً به آغاز دهه ي 

زماني كه چند مانع پيشين از ميان رفته بودند: مرگ آيت اهللا خميني، 
 "تبعيدي ها"ن پايان جنگ، پايان مبارزات مسلحانه منطقه اي، مستقر شد

در جامعه برونمرزي، تثبيت نسبي جمهوري اسالمي، و فروپاشي اردوگاه 
  ."سوسياليستي"

چه  -در اين دهه، نظام ارزشي جديدي از سوي نسل جديد روشنفكري
مطرح گرديد. اين رويكرد بيان يك گسست  -اسالم گرا و چه سكوالر

دهه ي اول انقالب ضد امپرياليستي  -ارزشي جدي نسبت به الگوي انقالبي
بود. تقارني كه ميان جهت گيري نوانديشان ديني و نسلي از روشنفكران 
سكوالر در مورد لزوم تغييرات اصالح گرانه، تقويت جامعه ي مدني، قانون 
گرائي، انتخابات، توسعه سياسي و . . . شكل گرفت، در جريان انتخابات 

  .نمودي آشكار بخود گرفت 1376رياست جمهوري سال 
اگر درمباني ارزشي روشنفكري ايران تحوالت جدي صورت گرفت، اين 
شامل نگاه فلسفي آنها نسبت به مردم و جامعه نشد. روشنفكري كشور 

تمامي مردم بود. اگر در  "رهائي"و  "هدايت مسئوالنه "همچنان در صدد 
دعوت مي كردند، نگاه غالب اين  "انقالب"گذشته، روشنفكران مردم را به 

دعوت مي كرد. تحول  "صندوق راي"و  "اصالح"ها، اكنون مردم را به سال
ديگر، تقويت برخي نهادهاي اجتماعي به مثابه پايگاهي جديد براي 
روشنفكران بود. اين تغيير قابل توجهي در رابطه با تقويت وزن اجتماعي و 

  صداي روشنفكري انتقادي در كشور بوده است.
هه ي چهل و پنجاه در برگيرنده جامعه ي روشنفكري ايران در د

نويسندگان، شاعران، هنرمندان و استادان دانشگاه بود كه معموالً بصورت 
فردي تاثير گذار بودند: شاملو، ساعدي، به آذين، آريان پور، آل احمد، 

كانون "شريعتي، شايگان. تنها نهادي كه خميره ي روشنفكري داشت 
الً غير فعال بود. از دهه ي هفتاد بود، كه آنهام معمو "نويسندگان ايران

)، اما شمار و وزن سازمان ها و نهادهائي كه 76باينسو( بويزه پس از خرداد 
روشنفكران را استخدام مي كردند بطور كيفي افزايش يافت؛ دانشگاهها و 

مطالعات "مدارس عالي، روزنامه ها و مجالت، موسسات تحقيقي ( نظير 
اصالحات حكومتي شد). همينطور در خارج  كه فرموله كننده ي "راهبردي

از كشور، عرصه ي روشنفكري به فضائي نسبتاً مستقل ازفعاليت سياسي 
اجتماعي به انتشار  -بدل شد. دانشگاهها و تارنماهائي با مضمون سياسي

چه  - آثار تحقيقي روشنفكران ايراني اقدام ورزيدند. برخي از اين آثار
در كشور منتشر شدند. بعالوه، با  -بصورت ترجمه و چه بصورت مخفي

شروع فعاليتهاي رسانه هاي جهاني، صداي روشنفكران در گستره اي به 
  وسعت سراسر ايران بداخل كشور راه يافت.

ثمر خود را  1376تاثير اين تحوالت در انتخابات رياست جمهوري سال 
ماعي داد. طبق برآوردي، دانشگاهيان و روشنفكران به مهم ترين گروه اجت

مرجع در آن انتخابات تبديل شدند. در حاليكه در سالهاي قبل از آن 
  روحانيت و مساجد اين نقش را بر عهده داشتند.

تحول ديگري كه در سپهر روشنفكري ايران اغاز  شده است نوعي تفكيك 
[ به  "روشنفكران عام"بندي دروني است. بتدريج شاهد آنيم كه در كنار 

نيز كه در خدمت گروه هاي  "روشنفكران خاص" قول فوكو]، شماري از
اجتماعي معين هستند، سر برآوردند. امروز حركت زنان داراي نويسندگان، 
نظريه پردازان و مبلغان خاص خود است. دانشجويان، اقليتهاي قومي، و 
كارگران نيز تا حدودي از همين موقعيت برخوردار شده اند. طيف هاي 

 -ن ترتيب، از يكديگر تفكيك سياسيگوناگون سياسي نيز، بهمي
روشنفكري پيدا كرده اند؛ سكوالرهاي دموكرات، جمهوريخواهان، چپ 
هاي انقالبي، مجاهدين، اصالح طلبان حكومتي، محافظه كاران اسالم گرا و 

كاسته  "رهايي ملي". . . بدين ترتيب، از نقش روشنفكري عام با مضامين 
  هاي اجتماعي رو به افزايش هستند. گروه  "روشنفكران ارگانيك"شده و 

ديگر تغييري را كه مي توان در فضاي روشنفكري كشور نام برد ظهور 
است كه از انقالبي گري و اصالح طلبي حكومتي  "پسا رفرميستي"گفتمان 

دهه هاي پيشين متفاوت است. اين گفتمان با ارزش ها و روش ها و نسلي 
هاي تازه اي در يك دهه ي   جديد در تالش دگرگون سازي است. ارزش

اخير در ميان روشنفكران جا افتاده اند كه نويد يك تحول فرهنگي بنيادين 
را مي دهند. از آن جمله بايد از: فمينيسم، گفتمان حقوق بشر/ حقوق 
 -شهروندي، پراگماتيسم، ايدئولوژي زدايي، نزديكي با ارزش هاي ليبرال

دل (مثبت)، جمهوريخواهي و تفكر دموكراتيك، فدراليسم، ملي گرائي معت
 سكوالر نام برد.
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