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 روشنفکران آنتاگونیستی مندیلهیه یدرباره

حصوری امین

 روشنفکران خوهیشاوندی هیا بودن همگن از زداهییافسون. ۱

 و درهههم یتههوده شههکل از کههه هسههتند هههاییلیه نخستین روشنفکران گیرند،می وزیدن سیاسی تحول ت موسم ِی بادهای وقتی
 تههاریخی، تههورم بهها همههاهنگی در و کننههدمی گیریآن) موضع از معینی هایجهت «تغییر» (یا علیه یا له و شده، خارج شکلبی

 یا آستانه در - جامعه یک سیاس ِی حیا ت که هم دیگری  ِتاریخی مقاطع در انقالبی، مقاطع بر عالوه پدیده این شوند؛می ُپالریزه
 پههاره چنههد ایههن دیههد خواهیم کهچنان اما. یابدمی نمود مشابهی اشکال در شود،می التهاب دستخو ِش - معی ْن رویدادی  ِپی در

 دراز مانههد ِن همگن عکههس، بههه دارد؛ ریشه آنان متعار ِض اجتماعی هستی در که است انتظاری قابل یرویه روشنفکرا ْن شد ِن
باشد.   شگفتی محل تواندمی [فرض ِی ] روشنفکران مد ِ ت

 شرایط ذهن ِی هایمولفه برخی گسترش موجب هاآن اجتماعی یدامنه نسبی رشد و مقطعی اعتراض ِی هایخیزش توال ِی و تداوم
 نزدیههک افهه ِق در حههتی یا بپیوندد وقوع به انقالبی لزوما هاخیزش گونهاین پی از آنکهبی گردد،آن) می عام معنای (در انقالبی

 هایشههکاف شههدن حههاد و منههدنظام سههت ِم عینیت و وسعت که دارد ارجاع وضعیتی به تلویحا انقالبی ذهنی گیرد. شرایط قرار
 ایههن بازتههاب ؛شههوندمی مقههارن قههدر ْ ت سههاخ ِت در سیاسی هایآشفتگی و حکمرانی ناپذی ِر مدارا یشیوه با اقتصادی-اجتماعی،

  ْامههور بهبههود «اصههال»ح» و امکههان از را جههامعه ترفعال بخش که است ایگونه همگان) به لزوما (نه عمومی ذهنیت در وضعیت
 خههاص کههه پرتالطمههی شههرایط متن در هااین یسازد. همهمی بنیادین تغییرا ت ضرور ت متوجه ناخواه- خواه- و ساخته ناامید

 دهد. تحههرکمی ارتقاء شانسیاسی سوژگی توا ِن به نسبت را مردم از هاییلیه خودآگاهی و درک است، اعتراضی هایجنبش
دهد.می شکل را جامعه سیاسی حیا ت نبض هایتپش که هاستبخش همین

 در آنان سهم و جامعه ذهنی شرایط تغییر به نسبت روشنفکران کلی رویکرد ها،خیزش و سیاسی التهابا ت این یهنگامه در اما
است؟ چگونه تغییر این

 شههرایط - در مشههترک و عههام عنههوا ِن این ابها ِم یسیطره - تحت که روشنفکران آیا پرسید باید ابتدا بحث این به ورود برای
 را روشههنفکران غالبهها  ْرایههج تصور ؟اندهمگن جمعیتی راستی به رسند،می نظر شکل» بهبی و درهم ای«مجموعه همچون عادی
 نگرانی و دانایی و فرهیختگی گویا که جامعه از بخشی :انگاردمی جامعه از متمایز کمابیش اجتماع ِی هستی دارای و همگن طیفی

 کمههابیش طههور بههه مشهودشههان،  ِسیاسههی و نظههری هایتفاو ت رغم به را آنها مردم/جامعه، سرنوشت برای اشفرضی اعضا ِی
 ایههن از متأثر و است، حاکم نیز روشنفکران اغلب میان در حتی باوری چنین رسدمی نظر دهد. بهمی قرار هم کنار در ارزیهم

 و جایگههاه ] پنداشهه ْت این در[ ظاهر ًا. پندارندمی واحدی یپیکره به متعلق سیاسی، و فکری اختالفا ت رغم به را، خود آنان باور،
 کههه هسههتند عههواملی خواهههانه،ترقی اجتمههاع ِی هایرسالت و متعالی، فرهنگی هایدغدغه عوام، یتوده از فراتر اجتماع ِی اعتبار
 نیسههت: بههرای رایج  ْروشنفکران یهمه میان در لزوم ًا ایانگارانهساده درک چنین دهند. امامی پیوند هم به ار پیکره این اجزای

 روشههنفکری» ی«جههامعه بههه تعلههق اتهههام از دارنههد اصرار طبقاتی، هویت بر تأکید با مارکسیست، روشنفکران از بسیاری مثال
 هایپیوند که روشنفکرانی مقابل، سوی کنند. درمی تحقیر را روشنفکری جایگاه متناقضی طور به هاآن از برخی بگریزند. حتی
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 بهها ناپههذیری آشههتی و قههاطع مرزبنههدی و دارند خودآگاهی خویش جایگاه به نسبت شد ت به دارند، قدر ت ساخت با محکمی
دارند.  روشنفکری یجامعه در خود سیاس ِی های ] مخالفاندیدگاه و [رویکردها

  ]انقالب ضههد یسههیطره یدوره در ویژه به و انقالبی، فضای یغلبه شرایط در جمله از[ تاریخی هایبزنگاه در تنها حال، این با
 کنههش و گیریموضههع آن در کههه زمانی-فضا در یعنی: ریزدمی فرو حدی تا روشنفکران همگن ِی باب در مسلط پندار که است

 گیههرد،می قههرار اندازچشههم در کههم و بیههش  ْرادیکال سیاست که موقعیتی در واقع، در. یابدمی ضرور ت قاطع و روشن سیاس ِی
 پالریههزه قههال ِب در و کننههدمی ایفههاء همیشه از ترواسطهبی نقشی  ْروشنفکران متعار ِض و متمایز طبقات ِی کارکردهای و هاجایگاه
 سههاز ِیعریان یپهنه همههان حههال عیههن در  ْمههوقعیت ایههن .یابنههدمی نمههود شههانسیاسی رویکردهای و هاگرایش ناگزی ِر شد ِن

  ]۱[. است سازهمگون و محورکالم انتزاع ِی رادیکالیس ِم

روشنفکران اجتماعی شناس ِیهستی باب در. ۲

 عینههی معنههای فاقد» عام روشنفکر« آن، از آمده بر هژمونی ِک پیکارهای و طبقاتی آنتاگونیسم بستر در گرامشی، دیدگاه مطابق
 در واقههع در روشههنفکران نههامتعین ظههاهر ًا انبههوه دهد. پسمی پرورش و دارد را خود خاص کرانروشنف ایطبقه هر بلکه است؛

 برآمههده یتهزیس یتجربه (و اجتماعی هستی از معینی یاست. محدوده متعارض هاییارگانیک» طبقه «روشنفکرا ِن یبردارنده
 طبقههه آن سرنوشههت بههه را معیههن یطبقه یک» ارگانیک روشنفکران« اجتماعی، و اقتصادی منافع از معلومی یحوزه و) آن از

 بهها مشههترکی سیاسههی افههق و بسههتر در- بههالقوه طور به-  نیز را روشنفکران دسته آن خو ِد و سازد،می متعهد یا دهدمی پیوند
 هسههتی آن ازکلی ِت بازتابی که است هاییدغدغه و هادیدگاه هنجارها، مجموعه  ْپیوند این فرهنگ ِی میانجی. دهدمی قرار یکدیگر

.    کنندمی بازنمایی اجتماعی ساحت در را آن حال عین در و هستند اجتماعی

است.  تریدقیق بررسی خور در تردید بی  ْروشنفکران طبقات ِی گیریجهت یمقوله اما

 روشههنفکر اقلیههتی طبقه، هر به که است چگونه پس «روشنفکر» مواجهیم، از عام تعریفی امتنا ِع با اگر سازیم روشن باید نخست
 یپدیده به عامی خصلت توانمی آیا کنیم؟می اطال ق آن اعضای به (روشنفکر) را مشترک نا ِم همین درست و دهیممی نسبت

سازد؟می دیگران از متمایز درجاتی به را جمعی نیز طبقه هر درونی ساختار در حتی که داد نسبت روشنفکری

 استمرار با تاریخی لحاظ به رسدمی نظر به) نیست ما نظر مورد آن به ورود که( روشنفکر مفهوم یپیچیده تبارشناسی از فارغ
 کنههد. بههرمی توجیه سیاسی ادبیا ت و اجتماعی هاینظریه در را مفهوم/واژه این تاریخی حضور تداوم که مواجهیم عینی خصلتی
 به کسانی کارکرد و جایگاه توضیح برای بخشا توانمی را روشنفکر عنوان معین، یطبقه هر در یافته، تداوم عینی ِت همین مبنای

 بههرای امکههان از حههداقلی دارای دهههد،می پیونههد طبقههه آن اجتماع ِی هستی به را آنان که اییماد شرایط کنار در که ُبرد کار
 از حههدی مختلههف) مسههتلزم سههطو»ح (در آن در دخههالتگری جمعههی» و «امههر جوی ِیپی تردیدجمعی» هستند. بی «امر جوی ِیپی

 طبقه یک اعضای یهمه میان در یکسانی طور به آن از برخورداری هایزمینهپیش که است، اجتماعی شناخت و مندیدغدغه
 حههداقل آنههها میههان از کههه است تصادفی و ساختاری عوامل از بسیاری به وابسته خود توزیعی، ناهمگونی (این شودنمی توزیع

 یزیسههته هههایتجربه و تربیههتی، یهاپیشینه و هامحیط تنوع فردی، رشد امکانا ت و فراغت اوقا ت توزی ِع ناهمگونی به توانمی
کرد). اشاره متفاو ت
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 طبقههه آن روشههنفکرا ِن یدایههره جمعههی» در امر جوی ِی«پی امکا ِن و انگیزه یواسطه به را طبقه یک اعضای برخی بتوان اگر اما
 مفهههومی سههاحت به باید پرسش این به پاسخ برای است؟ طبقه همان منافع با انطبا ق در لزوما جوییپی این آیا کرد، شناسایی

 میههان بایسههتی طبقههه، با پیوند در که رسدمی نظر به اولیه نگاه یک گرفت. در پی آنجا از را خود جستجوی و کرد رجوع طبقه
تعلق) طبقاتی.  (یا سوگیری و طبقاتی جایگاه طبقاتی، شد: خاستگاه قایل تمایز زیر مفهوم سه

 کههه ایخههانواده طبقاتی جایگاه و اجتماعی خاستگاه به است وابسته که پیشینی، و تصادفی است امری» طبقاتی خاستگاه  «.الف
 را ما تربیتی و زیسته یتاریخچه از مهمی بخش تردیدبی طبقاتی خاستگاه. یابیممی پرورش و گشاییممی جهان به چشم آن در

 و منههدیدغدغه یمحدوده نیز و ها،محرک ها،انگیزه تمناها، یدایره ذهنی، هنجارهای از بسیاری  ْطریق این از و دهد،می شکل
 بخشهها آن، بهها مواجهه مجراهای و هاشیوه که( اجتماعی تربیت نظام حال، این با. کندمی تعیین را ما آغازین بینیجهان مضمون

 ایدئولوژی یدهنده انتقال نهادهای یهمه و هارسانه و هامدرسه طریق از تا ماست، انتظار در) است طبقاتی خاستگاه تابع خود
 و بههالغ« هایانسههان عنههوان بههه ما نهایت ًا. بگذارد جای بر ما یزیسته تجارب و ذهنیت بر را خود مخت ِص تأثیرا ت سهم حاکم،

 هههایتوانایی کسههب و تحصههیل/آمههوزش بهها خواه تا ،)ایمنبوده جدا آن از گاههیچ واقع به که( گذاریممی اجتماع به پا »مستقل
 بهازار« وارد ،)مهوروثی هایداشههته و پیشهینی امکانا ت با یا خالی، دست با مث ًال( متعارف مراحل این طی بدون خواه و ای،حرفه

. شویم» کار

 این نهایی شکل که است، اجتماعی کار تقسیم نظام و کار بازار با ما پیوند چگونگی به وابسته عمدتا طبقاتی» ما «جایگاه نوعب. 
 اقتصههاد ِی مههوقعیت نسب ِی تثبیت و کار بازار به ورود مردم از بسیاری یابد. برایمی تکوین مرحله همین یادامه در خود پیون ْد
 طبقاتی» آنان «خاستگاه که آنچه از متفاو ت چیزی به را طبقاتی» آنان «جایگاه نوع آن)، از معینی نقطه اشغال (با آن در فردی
 بههورژوا همچنههان ههها» نیههززاده «آقهها از بسههیاری و مانند،می باقی کارگر ها»کارگر-زاده «از بسیاری دهد. یعنینمی تغییر بوده
 اش،ایحههرفه زنههدگی یپروسه در که اقبالی) شود بد (یا بخت این مشمول کسی که هست امکان این الصولعلی مانند. امامی
( طبقههاتی» «جابجههایی ایههن سههاززمینه توانههدمی مختلههف عوامل از ایشود. رشته جابجا اشطبقاتی موقعیت  ْاقتصادی لحاظ به

social  mobility،خههاص هههایحمایت ای،حههرفه تخصص و تحصیال ت میزان و قرارند: نوع این از هاآن از برخی که ) گردد 
 (عوامههل بیرونههی هههایمحرومیت و صههدما ت عکههس، بههه یهها غیررسههمی)، و رسههمی قدر ت/ثههرو ِ ت مراجع به (نزدیکی بیرونی

( تصههادفی عوامههل مجمههوعه نیههز و جههامعه، اقتصههادی و سیاسههی کال ِن وضههعیت در حههاد تغییههرا ت محیطههی)، یبازدارنههده
contingenciesیواسههطه بههه خواه و جهانی، اقتصاد بحران یدامنه گسترش دلیل به خواه امروزه که داشت خاطر به ). باید 

 قههرار تهدیههد معههرض در هاخانواده از بسیاری اقتصادی جایگاه کشورها، اقتصادی هایساخت زیر شدن نئولیبرالیزه پیامدهای
 یدایره گسترش دیگر، سوی ازتر» دارد. «پایین طبقاتی هایجایگاه سوی به رو طبقاتی، جابجایی در غالب جهت و است گرفته

است.  ساخته دشوارتر چه هر را طبقاتی ساختار مرات ِبسلسله در صعودی جابجای ِی سیاسی، و اقتصادی انحصارا ت نفوذ

 از توانههدمی  ْهمزمههان امهها طبقاتی » اسههت، «خاستگاه تابع زیادی حد تا اینکه طبقاتی » ضمن «جایگاه گفت توانمی عام سطح در
 تأثیر فردی عملکرد و موقعیت خاص هایویژگی از نیز و) کالن یا خرد سطو»ح در تصادفی؛ یا مندنظام( بیرونی مختلف عوامل
 اقتصادی ساختارهای ثبا ت میزان حسب بر - مختلف جوامع در سیالیت این یدرجه ؛گردد سیالیت از میزانی  واجد و بپذیرد

است.   اجتماعی- متفاو ت و سیاسی روندهای تالطم میزان و
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 ایههن بایههد نخسههت معلههوم، طبقههات ِی کانتکسههت یک در روشنفکر سیاس ِی گریسمت و اجتماعی حضور ینحوه فهم برای اماج. 
طبقاتی» روشنفکر.  «سوگیری حسب بر کنیم: یعنی بازسازی بال یگانهسه مفاهیم از مفهوم سومین قالب در را پرسش

 نسههبت او به طبقاتی» معینی «جایگاه توانمی اشاقتصادی حیا ت نوع یواسطه به که فرضی، روشنفک ِر طبقاتی» یک «سوگیری
 بهها و اسههت طبقه کدام نیازهای و ها ارزش از متاثر او بیرون ِی و عملی سیاس ِی رفتار و اجتماعی کردار که است آن بر ناظر داد،

دارد. همسویی ایطبقه چه اهداف و منافع

انروشنفکر» طبقاتی سوگیری« هایپیچیدگی باب در. ۳

 اسهت، برخهوردار بیشههتری تعی ِن عدم از قبلی مفهوم دو با مقایسه در طبقاتی»، «سوگیری یعنی سوم مفهوم که رسدمی نظر به
 یتههاریخچه شههامل فههردی»، عوامههل« از مرکبی و پیچیده تلفیق تنها نه طبقات ِی» فرد، گیریسو« گیریشکل فرآیند در که چرا

 عههواملی انههد؛دخیل هههم بیرونههی» «عوامل از متنوعی یرشته بلکه اند،سهیم اکتسابی یا تحمیلی هایآگاهی و هنجارها و زیسته
 یدوره طههی موجههود مبههارزات ِی هایسنت نوع و طبقاتی پیکارهای سطح جامعه؛ بر حاکم سیاس ِی روبنای و ایدئولوژی نظیر: نوع

 و نزدیک یتاریخچه از (متأثر او حیا ت مقطع در جامعه تاریخ ِی رویدادهای دینامیزم فرد؛ اجتماع ِی یابیشخصیت و ذهنی رشد
 فههردی)، (عوامل فو ق عوامل او ِل دسته خصوص ). درمسلط کال ِن هایگفتمان و جهانی شرایط با پیوند در و مقطع، آن بالفصل

 عوامههل تلفیههق از کههه دارد برآینههدی آن نهای ِی مضمون در ایکننده تعیین نقش فرد طبقاتی جایگاه و خاستگاه که است واضح
 تهها نیههز بیرونی/تههاریخی عوامل از فرد تأثیرپذیری چگونگی که داشت خاطر به باید حال این با شود.می حاصل شده یاد فرد ِی

 و هاشیوه خو ْد سهم به هااین که چرا اوست؛ تربیتی و زیستی یپیشینه و فرد، اجتماعی و اقتصادی جایگاه به وابسته زیادی حد
 تعییههن نگههوییم (اگههر سههازندمی محدود را-  مواجهه این یدامنه و-  بیرونی/تاریخی عوام ِل با مادی و ذهنی یمواجهه اشکا ِل

 را بیرونههی عوامههل بهها او عینههی یمواجهه ینحوه فرد، طبقاتی جایگاه و خاستگاه آ ْن میانجی به که فرآیندی واقع، در کنند)؛می
. است همراه بیرونی دنیای مسایل به نسبت) فرد در( ایویژه نگاه منظر گیریشکل با کند،تعیین) می (یا مرزگذاری

 زیههادی حد تا فرد طبقاتی» سوگیر ِی« نوع گفت توانمی کالن برآورد یک در چه اگر پیچیدگی)، این اعتبار به (و اساس این بر
  از مساله خواهدماتریالیستی شبه و ام هر گونه مطل قسازی این امر، معرف درکی خاما طبقاتی» اوست، جایگاه و «خاستگاه تابع
 ایانگارانهسههاده ماتریالیسههت ِی منظههر بههرچنین درکی شود. می مواجه زیادی مشکال ت با  ْانضمامی واقعی ِت توضیح برای کهبود 

 را اقتصههادی عنصههر همین حتی و است، قایل اقتصادی عنصر برایمستقیم)  طور به (و تنها «مادی» را عاملیت که استمتکی 
 مولههد). مهمههترین کههار و طبقه مفاهیم از متعارف درک هایشیوه (مانند گیردمی نظر در یافته تقلیل و تنگ هاییقالب در نیز

  مقول هی هژمونی ایدئولوژی ِک طبق هی حاکم (از طریق همههه ابزارهههای دربرای که است آن ماتریالیستیشبه منظ ِر این نارسایی
 اجتمههاعی روانشناسههی و فههردی روانههی شههرایط هایپیچیههدگیدستر ِس آن ) نقش چندانی قایل نم یشههود، و در پیونههد بهها آن، 

  نادیههده م یگیههرداجتمههاعی هههایگروه و افراد سیاسی فاعلیت مضمون به بخشیدن شکل در هنجارساز) را گفتمان ِی های(جریان
 (مثال با قرار دادن هم هی آ نها در ساحت امور «روبنا»یی، ب ینیاز از تحلیل شیو هی تعامل آ نها بهها سههاختارهای «زیربنهها»یههی و

 کههه ایمآمههوخته مههارکس از مثههال بههرای نظریههه، سهطح در کهحههالی . درکارکردهای مؤثر آ نها در فرآیند بازتولید وضعیت)
 و -بیههش را خود منطق کوشدمی سرمایه، سخ ِتجان عینی ِت که چرا است، آن مسلط یطبقه هایارزش جامعه، هر هایارزش

  درفزآینههده طههور بههه را خههود دایمهه ِی بسط ملزوما ِ ت با همسو هاییارزش و سازد تحمیل اجتماعی هایساحت یهمه کم- به
 (تأثیرا ت شده یاد سازیساده ر ِد در فراوانی تاریخی شواهد هم تجربی ساحت درکند.  تکثیرفضای ذهنی/فرهنگ ِی جامعه 
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 از جمله اینکه در مقاطع حساس تاریخ ْی نه فقط بدن هی تود ها ِی طبقه کارگر و بخش فرودستدارد:  وجودب یواسط هی طبقاتی) 
 که ظاهرا باید در شمو ِل روشنفکران هر یک از آن طبقا ت جههای(طبق هی متوسط، بلکه عناصر ظاهرا فرهیخت هتر و فعا لتر آنها 

 حههتی کههم. نیز به واسط هی درونی کرد ِن ارز شها و آموز ههای بورژوازی، در عم ْل جان ِب مناف ِع طبقه حاکم را گرفت هاند) بگیرند
 فوقههانی بههه لحههاظ سههطح آگههاهی و انگیز  همنههدی(نبود هاند نمون ههای تاریخ یای که عناصری از  لی ههای فوقانی طبق هی کارگر 

 در راه تحکیم و تثبیت منافع بورژواز ْی به پیکار مههادی و سیاسههی بهها جنبههش طبق هی کههارگر بههر) سیاسی و پیوند با امر جمعی
 برای مثال، در نمون ههای تاریخ ِی فاشیسم، یا در جنب شهای پوپولیست ِی متاخر، نظیر ده هی نخست استقرار جمهههوری خاست هاند؛

 به این معنا که با موارد تههاریخی متعههددی مههواجهیم کههه عناصههری از: عکس این واقعیت هم به درجاتی صاد ق است اسالمی.
 خههود، تههوان انسههانی و مههادی خههود را» جایگاه طبقاتی«به رغم ) و بعضا حتی طبق هی بورژوا(اقشار فرهیخت هی طبق هی متوسط 

.صرف مبارزه برای پیشبرد منافع طبق هی کارگر کرد هاند

 جمعههی»- امههر جههویی «پههی یعنی - روشنفکر یک عام هایخصلت از که طبقات ِی» افرادی «سوگیری که آنجا از ترتیب، این به
 زیههر  ْمعیههن یطبقه یک در که مواجهیم تجربی و منطقی پیامد این با نیست، طبقاتی» آنها «جایگاه با منطبق لزوما برخوردارند،

 طبقاتی» معیههن، «جایگاه یک در ایستادن رغم به یعنی دارد؛ وجود طبقاتی» متفاو ت هایگیری «جهت با روشنفکران از هاییلیه
 خصههوص در کههه کرد اذعان باید خاطر همین کنند. بهمی دنبال را دیگر طبقا ت منافع  ْخود اجتماعی مشی و سیاسی کردار در

 «جایگههاه و طبقههه مفهههوم بهها پیوندش ینحوه » در ْطبقاتی «سوگیری مفهوم هستند، روشنفکران هایلیه یبرسازنده که آنهایی
 «پههس که برسد نظر به چنین است ممکن امر بادی در آن، تب ِع به ) است؛paradoxical( نمامتناقض خصلتی دارای طبقاتی»،

 پیکارهههای جههار ِی واقعیت به از ی کسو باید پرسش این به پاسخ روشنفکران؟». در مقول هی از طبقاتی درک به ست نیازی چه
 را، هاانسههان بیرونههی هایکنش و کردارها مادی، ُستر ِگ یزمینهپیش یک سا ِن به که داد، ارجاع در هر جامع هی معین طبقاتی

 در بلکه آنها، یآگاهانه و ارادی خواست از مستقل لزوم ًا (نه کندمی کانالیزه  ْمتفاو ت طبقا ت منافع تضعی ِف یا تقویت جهت در
 ساز ِیجهانی متاخر روندهای به باید دیگر، سوی از دهد). ومی شکل زیادی حد تا را اراده و خواست این مضمون که فرآیندی
 در جوامههع، ارتبههاطی و فرهنگی فضای روزافزون شد ِن ایرسانه بستر بر که کرد، اشاره آن یویژه هایخصلت و داریسرمایه
 پههرورش مختلههف طبقهها ت میههان در را خود خاص روشنفکران -محور،بازار هایارزش و کالیی مناسبا ت یسیطره بسط جهت

مختلههف سههطو»ح و درجهها ت بههه که آن، با «دموکراس ِی» همبسته و «آزا ِد» جهانی بازار در ادغام یشیفته دهد: روشنفکرانیمی
 بندیدسههته ضرور ت که است مادی قدرتمند بسترهای سازند! همین می متکثر را مسلط نظم هایآموزه و نئولیبرالیسم منط ِق

 و هژمههونی یمقوله به که جایی تا میان این کند. درمی تحمیل نظری بررس ِی ساحت به را سیاسی گرا ِنکنش و هاکنش طبقات ِی
 عههام یعرصههه در گههرانکنش مههوثرترین شههود،می مربههوط گفتمانی ] و سیاسی یپیوستههمبه سطو»ح در[ هژمونیک پیکارهای
 همان یعنی آورند،می روی آن در مشارکت جمعی» و «امر با تعامل به داوطلبانه و آگاهانه که هستند آنهایی طبقاتی پیکارهای

 قههرار طبقهها ت آن روشههنفکران یزمههره در بههالقوه طههور به  را آنان که هستند هایخصلت واجد که طبقا ت درون در هاییلیه
طبقاتی).  هایگیریسو حسب (بر یکدیگر رودررویمعین-  یطبقه یک درون -در حتی و بخش  ْبخش عمدتا چه اگر دهد،می

 کههه کههرد اطال ق روشههنفکرانی به صرفا را طبقه ارگانیک» یک «روشنفکر از گرامشی مفهوم توانمی اینجا در توضیحا ت، این با
 انبههوه تههوانب شههاید مفهههوم، ایههن تعمیههم بهها بعههدی، یوهله دارد. در انطبا ق طبقاتی» شان «جایگاه بر طبقات ِی » آنان «سوگیر ِی

 ارگانیهه ِک غیههر روشههنفکران اسههت،  منطبقY یطبقه منافع با طبقاتی»شان «سوگیری که  راXطبقاتی»  «جایگاه از روشنفکرانی
 به گرایش (با متوسط یطبقه از متخصصانی و کارشناسان و کردگانتحصیل خیل مثال، آورد. برای شمار  بهY یطبقه
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 کههار تقسیم نظام و مزدی کا ِر مراتب سلسله در شانمیانه یا فرودست اقتصادی جایگاه رغم به جمعی) که امر در گریمداخله
 روشههنفکران کننههد،می حمههایت بههورژوازی منههافع از رغبهه ْت و شههور با و داوطلبانه طور به سیاس ْی کنش یحیطه در ،اجتماعی

 متعههار ِف سیاسهه ِی ادبیهها ت در عموما آن یواسطه به که شان،طبقاتی جایگاه از (فارغ شوندمی محسوب بورژوازی غیرارگانی ِک
 طبقههه اقتصههادی جایگههاه در فرهیختگانی و فعالین ترتیب، همین شود). بهمی اطال ق آنها به بورژوا» خرده« صفت مارکسیستی،

 روشههنفکران هسههتند، کههارگر طبقههه هایضرور ت و مناف ِع مدافع سیاس ْی فعالیت و آگاهانه جمع ِی کنش یحیطه در که متوسط
 «لزم»- مواقهه ِع در-  مارکسیستی متعارف سیاسی ادبیا ت در هم طیف این (طبعا روند می شمار به کارگر یطبقه غیرارگانیک

 ]۲[ شوند).می شناخته بورژوا خرده روشنفکران صفت با

بورژوازی روشنفکران با مواجهه درباره. ۴

 از اینههتیجه هههم توامان خود هستند، دیگر ایطبقه ارگانیک غیر روشنفکران طبقه، یک روشنفکران مجموع از نسبتی چه اینکه
 مسههیر یبرسههازنده عوامهه ِل از یکههی هم و گفتمانی) است، و سیاسی پیوستههمبه هایساحت (در هژمونیک پیکارهای دینامیزم
 ارگانیههک روشههنفکران یابههد،می پیوند مسلط گفتما ِن تکثیر با  ْمستقر نظم تداوم و بازتولید که میدان. آنجا این در آتی تحول ت

 همدستی، این شوند. مضمو ِنیم طبقا ت) برخوردار سایر میان در( بورژوازی ارگانی ِک غیر روشنفکران همراه ِی از حاکم، یطبقه
  بازنمایی واژگون هی کارکردهای نظههم مسههتقر، انکههار یهها تههوجیه پیامههدهای ضههد انسههان ِیجهت «حقیقت» در من ِدنظام تحریف

 رادیکههال و طلبههانهبرابری سیاسههی هههایکنش و هاخواسههت ها،اندیشه نفی و تحقیرسیاس تهای حاکم و روندهای مسلط، و نیز 
 و  ْرادیکههال انتقههاد ِی تفکر گیریشکل اجتماع ِی هایزمینه تضعیف اجتماعی» و «وفا ق گسترش همدستی، این نهایی آماج است؛

 مبارزات ِی توان کرد ِنزایل به معطوف ویژه به هااین یهمه که است، یافتهسازمان مقاومت گسترش و بازسازی امکانا ت نابود ِی
  همدسههتیاین  ْاجتماعی هایناهمگونی ساحت در که گفت توانمی تعبیری به آنهاست. البته سازیپراکنده و ستم تحت طبقا ت
 اسههاس، این بر و نیست پیشینی و انتزاعی و عام امری مشخص ] یحوزه هر «حقیقت» [در  چوناست:طبیعی»  «روندیبیانگر 
 تعلههق آن به دلیل هر به بنا که متعهدند حقیقتی آن بازنمای ِی و بازسازی به طبعا حاکم، یطبقه روشنفکرا ِن ائتال ِف این اعضای
 ایههن بهها همراهی/مدارا ضرور ت با یا و آن، قایب ملزوما ت و موجود نظم حقانیت با که حقیقتی دارند: یعنی خاطر تعلق یا مادی
 باشد. داشته همخوانی نظام

 بهها سههتیز محمل غیره، سیاسی» و «عقالنیت یا بشر» و حقو ق« «آزادی»، ملزوما ت به تعهد از ایمعصومانه تصویر اوقا ت اغلب
 و هضهم رونهد در تههوانمی را ههااین یهمه گیرد. امهامی کمونیستی) قرار هایاندیشه مشخصا (و رادیکال سیاس ِی رویکردهای

 پههذیرش کههه قههاطعی روند فهمید؛ موجود نظم هژمونیک قدر ِ ت ساختارهای در روشنفکران از مختلفی هایلیه من ِدنظام  ِادغام
 روشههنفکران از بسیاری «روشنفکری») به جایگاه بدیه ِی ملزوما ت از بخشی (همچون را مسلط هنجارهای بازتولید یهایژهوکار-

  یافتههاکالن-رسانه قلمروی با محکمی هایپیوند غالبا روشنفکری کار امروزه که است دلیلی از یکی این کند. شایدمی تحمیل
 تهها شههودمی ادغههام قدر ت ملزوما ت و مناسبا ت در ایفزآینده طور به ای،رسانه انحصارا ت یسیطره تحت که [قلمروییاست 
 و نظههار ت قابههل یدهکههده یههک قههامت در بسازد: درست تررام و ترساده و کوچکتر چه هر را سرکش و متنوع و وسیع جهان

مدیریت! ]

 سههرمایه)، جهههانی بحههران سیاسهه ِی پیامههدهای و( ایههران سیاسهه ِی شههرایط شههدن تربحرانی با - مقارن اخیر سال چهار در اینکه
 مجازی فضای و هارسانه ثابت مضامین به انقالبی هایگرایش و انقالب سیاسی، رادیکالیسم نکوه ِش و نفی در هاییدیدگاه
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 عینهه ِی مضههمون شدن حاد و ایران یجامعه در طبقاتی آنتاگونیسم شد ِن ترعینی بر است گواهی خود اند،شده بدل زبانفارسی
 ملی» آشتی «دولت تشکیل جهت در حاکمیت سیاسی چرخش قضا . ازگفتمانی فضاهای رد آن هایبازتاب و سیاسی پیکارهای

 ایههن رادیکال امکانا ِ ت و هاسویه مهار ویژه) برای به (و همچنین بلکه قدر ت، فوقانی ساختار در هاتنش مهار برای صرف ًا نه نیز،
 به فرآیند این موفقی ِت برای «روشنفکران» را یهمه حاک ْم یطبقه که روست همین از درست است. و بوده طبقاتی آنتاگونیسم

 از بخشههی خههود شوند،می تلقی عمومی «روشنگری »های همچون که پرطنینی روندهای اغل ِب اساس، این براست.  طلبیده یاری
discourse( گفتمانی گریزناپذیر پیکارهای  conflictsیههاروندها هستند. این مسل ْط یطبقه سیاس ِی هژمونی حفظ جهت ) در  

 و آنههان) نماینههدگی با همبسته غیرارگانیک روشنفکران (و حاکم یارگانیک» طبقه «روشنفکران سوی از«پروژ ههای هژمونی ْک» 
 مثههال اسههت. (بههرای جههامعه اقتصههادی و سیاسی تحول ت دینامیزم از تابعی خود هاآن ضعف و شد ت و شوندمی گیریسمت
بود) گفتمانی پیکارهای این گیریاوج بستر ۱۳۹۲ انتخابا ت فضای

 - نظیههر اجتمههاعی رونههدهای و رویدادها ها،مقوله از بسیاری خصوص در اقناعی یمباحثه یا و طرفانهبی گفتگوی اعتبار، این به
 بهها روشههنفکران از هههاییلیه غیره- میان و وضعیت هایگیبالقوه و حاکمیت گیر ِیسمت یا بخش،رهایی کنش انقالب، یمقوله

 سیاسی همراهی گونه هر امکان اساسا یا ،گفتگوهایی چنین امکا ِن به است. باور ممکننا عم ًال ،متعارض طبقاتی تعلقا ت/تعهدا ت
 میان عوض، است. در جامعه یپیکره در طبقاتی آنتاگونیسم انکار مستلزم خود روشنفکران، ناهمگون هایطیف میان معناداری

 آن منههافع از عملههی  ِدفههاع بههه را خود دلیل هر به - که طبقه همان ارگانیک غیر روشنفکران با طبقه یک ارگانیک روشنفکران
 را بخههش ثمههر تعههاملی و گفتگههو برقراری مادی یزمینه که دارد وجود زیادی هایتجانس و هایابند- نزدیکیمی متعهد طبقه

 روشههنفکرا ِن میههان سیاسههی پیونههدهای و گفتگههو رشههد گردد،می باز هژمونیک پیکارهای به که جایی تا بنابراین .کندمی فراهم
 و کههارگران یجبهه تقههویت یلزمه بلکههه است، پذیرامکان تنهانه طبقه این غیرارگانیک روشنفکران و کارگر یطبقه ارگانیک

 تمدیههد و تجدیههد ایتههازه هایشههیوه و ابزارههها بهها مههدام (کههه است بورژوازی یجبهه دیرپای هژمونی با مقابله در فرودستان
 طبقههه ارگانیههک غیههر و ارگانیههک روشنفکران میان فعال پیوند استراتژیک، وظایف یحوزه در و کارکردی نگاهی شود). درمی

 هههایزمینه سیاسههی، و اقتصادی زنجیرهای با همدستی در که بورژوازی، فرهنگی هژمونی شکستن هم در برای تواندمی کارگر
 و تقههویت بههه توانههدمی پیونههدهایی . چنیههنباشههد مههوثر بسیار کند،می تضعیف مندنظام طور به را کارگران طبقاتی خودآگاهی

 مبههارزا ت یحههوزه چامسههکی) در نههوام آلترناتیوسههازی» (تعههبیر و مقههاومت سههازماندهی، «آموزش، فرآیند اجتماعی گسترش
بیانجامد.  فرودستان و ستمدیدگان

 طبقههاتی سههوگیری کههه صههورتی در گفت توانمی اجتماعی، طبقا ت در موجود هایمندیلیه گرفتن نظر در با و خاص، طور به
 و کههارگران منههافع با همسو میانگین طور طبقه) به این پایینی و میانی هایبخش (از متوسط یطبقه روشنفکر ِی هایلیه برخی

 و چینههش در مهمههی سهههم کارگر یطبقه غیرارگانی ِک روشنفکران از طیف این کننده،تعیین تاریخ ِی مقاطع در باشد، فرودستان
 مهورد سیاسه ِی ههایگفتمان بههر تاثیرگذاری با خواه داشت؛ مسلط) خواهند گفتمان هژمونی برابر (در مقاومت گفتمان گسترش
 بههه کمههک بهها خههواه و کارگر؛ طبقه با آنها سیاس ِی پیمانیهم ضرور ت جهت در متوسط، طبقه فرودست هایبخش در پذیرش
 دهیسههازمان ارتقای و حاکم) یطبقه (علیه سیاسی پیکارهای روند در متوسط یطبقه تحتانی هایبخش مشارکت سطح ارتقای

 مسیر. این در آنان مبارزاتی
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Praxies.                                                    پراکسیس org

 و فرودسههتان اعتراضهها ت دارد: صههدای را خههود خههاص تههاریخی دلیل و عینی هایزمینه حال هر در انقالب آنکه سخن پایان
 آن مههادی امکانهها ت تههدارک تههاریخی» و «رویای این به بخشیمادیت ضرور ت بر اینک جهان مختلف مناطق در ستمدیدگان

 اهمیههت بخش،رهایی ضرور ِ ت این با پیوند ینحوه در تنها نیز روشنفکران درونی سیاس ِی آرایش و هابندیدهد. صفمی گواهی
یابد. می

۱۳۹۲ ماهآبان 

نوشت: پی

 عیههان را هههاواگرایی ایههن کههه بههرد نههام مشخصی رویدادهای از ایران متاخر یدوره در توان می همچنین زمینه همین در  ]۱[
 و فضهها بنههدیقطب در میزانههی به یک هر که برشمرد را دست این از عامل چهار حداقل توانمی اخیر سال چهار در. ساختند

 در صههدا بههه آن؛ رویههدادهای و روند و سبز جنبش برآمدن: اندبوده مؤثر روشنفکران درونی تضادهای و ناهمگنی آشکارسازی
 انتخابهها ت سرانجام، و عمومی؛ فضای در اقتصادی هایتحریم پیامدهای بازتاب نظامی؛ مکرر تهدیدهای در جنگ ناقوس آمدن

 بازتههاب کههه چههرا واقعی، و عینی تا است، صوری بیشتر یکدیگر از آخر عامل دو تفکیک اینکه گو. ۹۲ خرداد جمهوریریاست
 سههطح در کههه کههرد اذعههان بایههد حال این با. گذاشت جای بر اخیر انتخابا ت مسیر بر مهمی تأثیر هاتحریم سیاس ِی و اجتماعی

 ایجههاد روشههنفکران از هاییطیف میان همسویی نوعی عم ًال حاکمیت،» مل ِی آشتی« یپروژه با اقتصادی هایتحریم تالقی دیگر،
 سههاخته مخههدوش را قدر ت ساخت رسمی روشنفکران و مستقل روشنفکران میان مرزهای ایسابقه کم طرز به که است، کرده
.است

 .انههدتدقیق و تصریح نیازمند کدام هر که است متکی هاییفرضپیش و مفاهیم بر قطع ًا مقدماتی بحث این کرد اذعان باید  ]۲[
 بتههوان مثههال بههرای تهها شههوند، بنا سیاسی اقتصاد دقیق هایبحث مبنای بر باید» طبقه« و» مولد کار« مفاهیم چی ْز هر از ترمهم

 کارکردهههای و» هژمههونی« مفهوم. ۱: است همچنین. کرد بازشناسی را مدرن جوامع در متوسط یطبقه نامتعی ِن و مبهم جایگاه
 بههه» بخشیدن جهت« در آن سهم جمله، از و دارانه،سرمایه نظم تهاجم ِی ساز ِیجهانی امروز ِی هایروند در آن وسیع و پیچیده
 در- مثههال بههرای- آن نظههری مبناهههای و» اجتمههاعی یههاب ِیهویت« یپیچیههده هایفرآیند. ۲ نیز و روشنفکران؛ سیاسی گرایش

 متنههوع هههایزمینه و اشههکال و مسههلط، هنجارهههای سههاز ِیدرونی عامهه ِل سهههم مثههال برای( ماتریالیستی اجتماع ِی شناس ِیروان
)اجتماعی هایگروه و افراد سیاسی گرایش و منظر گیریشکل در» نوای ْیهم«
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