
روشنفکران و قدرت

تراب ثالث

:آرشنشریھ پرسش ھاى 

راروحانیونىتعبیربھتوانمیآیاكیست؟روشنفكر:جملھازنگریست،میتوانىبسیارىآینھ پرسشھادرراقدرتورابطھ روشنفكرانكھچندھر"
میشود؟متبلورحاكمىسیاسقدرتدرتنھاقدرتآیایم؟میكنتعریفچگونھراقدرتچیست؟روشنفكرنقشكرد؟قلمدادىسنتنوعازىروشنفكران

سایھكھىجھاندرخواند؟روشنفكركماكانمیتوانمیكنندىھمراھىسیاسىقدرتھاباكھراىروشنفكرانآیادارد؟وجودمشروعىسیاسقدرتآیا
میكنند؟سكوتبھوادارچگونھراروشنفكرانىسیاسىقدرتھا؟ندنبمامستقلمیتوانندروشنفكرانآیااست،گستردهنھادھاازىبزرگبخشبرقدرت
آیامیگیرند؟خدمتبھچگونھراروشنفكرانىدیكتاتورىحكومتھامیكنند؟حلحاكمنظمدرچگونھراروشنفكرانغربجھاندرىسیاسىقدرتھا

نمیكنند؟بازتولیدراقدرتسازوكارھايخوداپوزیسیونى اگروھھآیانمیكند؟دارخدشھراروشنفكراستقاللىسیاسگروهیاحزبدرعضویت
میتوانچگونھراىاسالمىجمھورباىایرانروشنفكرانرابطھكرد؟ىارزیابمیتوانچگونھ راىجھانىقدرتھاباىایرانروشنفكرانرابطھ
نقشروشنفكران،ىناسنشرواقدرتھا،ىترفندھامنظرِ از:نگریستمیتوانىبسیارىمنظرھاازراقدرتوروشنفكرانرابطھونیزكرد؟ىارزیاب
جمع،وفردرابطھ،ىدارسرمایھجھانویژهىسازوكارھا،ىطبقاتى ساختارھاىسازوكارھاقدرت،ذاتگفتمانھا،ىشكلگیرروندھا،رسانھ
،ىھمدردغیابمستقر،ىسیستمھاھرمازصعودقدرت،بھمعطوفاراده:كھىعصردرپس،.قدرتسرشتِ ،ىانسانىتوانھاوترسھا

دراست؟ماپرسشدیگرزمانھرازبیششایدقدرتوروشنفكرانرابطھمیكند،تبلیغىرسمگفتمانازىعناصرعنوانبھراانسانيى ھمشكلیھا
"چیست؟روشنفكرانىبھاسیستماتیك،خریداین

و جوانب گوناگوناز ھم خود"روشنفکران و قدرت"مبحث روشن است کھآرشپرسش ھاى نشریھبھ نگاه اولھمانبا

خود این .استقرار گرفتھ مورد بحث و مشاجره یگوناگوناز زوایاى ھم بھ نقداست و برخورداردر ھم گره خورده ای 

کھ در سال ھای اخیر بحث پیرامون مقولھ روشنفکر از سر گرفتھ شده حکایت از تغییر و تحوالتی در نقش واقعیت

و نقش روشنفکران در این ٥٧از طرفی شکست انقالب .انگیزه ھای این بحث متفاوتند.روشنفکر در جامعھ معاصر دارد

روشنفکری ایرانی است و از طرف دیگر اسالمیزه شدن ھر چھ بیشتر جامعھ و محافلھنوز موضوعی حساس در شکست 

اما، از ھر دو جنبھ .خود مفھوم روشنفکر دامن زده استپیرامونه مشاجربھ "روشنفکر اسالمی"موسوم بھ ظھور پدیده 

بویژه در سطح بین المللی، کم اھمیت تر شدن نقش روشنفکر و .مھمتر مسالھ اھمیت روشنفکر در دنیای امروزین است

.دالیل آن سال ھاست کھ توجھ بسیاری از مفسرین را بھ خود جلب کرده است

در ،بعالوه.خود بھ ناروشنى بیشترى دامن خواھد زدیقینا،کوتاهھ اى چارچوب مقالدرآن ھم ،مسائلبھ ھمھ این پرداختن

ھاآنخصوصیات و توقعات خاصى را تداعى مى کند کھ بدون ارزیابى انتقادى از "یروشنفکر"مقولھ ،ایرانیانمیان ما 

بیشتر (استفاده از آن چندین دھھپس از.دروآنخواھد ببار بحث پیرامون رابطھ روشنفکر و قدرت جز کالفى سردرگم 

بنابراین!ھنوز بحث انگیزترین مشاجره میان ما این است کھ آیا فالنی جزو روشنفکران ھست یا نیست)نزدیک یک قرن

امید این .فراتر بروندى موجود برخى داده ھاانتقادی از و ارزیابى اولیھبرخى کلیات طرحنمی توانند از نیزچند خط زیر

ھمھ را مشغول کرده کمک تان با تجربھ تر و وارد تر بحث را زمین نگذارند و بھ روشن شدن سواالتی کھ اذھان کھ دوس

.کنند

"روشنفکر"واژهنخستین مشکل این مبحث خود ھمان طور کھ قبال نیز بسیاری اشاره کرده اند، ,در میان ما فارسى زبانان

اواخر ھمان قرن در دروintelligentsiaبھروسیھ در١٩قرن اوائل اى کھ در آن براى ترجمھ پدیدهانتخاب .است

در میان بسیارى از تعاریف مصطلحدر واقع .1ه استدبحث کمک نکردر ى ایبھ روشن،دشموسوم intellectuelفرانسھ بھ 

روشنفکر کسى .فراتر نرفتھ اند"روشن"از واژه و فرھنگىتوقعات ادبىابرازاز حدتا بھ امروز ̶̶نویسندگان ایرانى

.ند ھمین مفھوم را در فارسی بیان کنند، مثال فھمیدهمن متخصص زبان فارسی نیستم اما بسیاری واژه ھای دیگر بھتر می توانست1



خود این انتخاب ،ى و تاریکى در فرھنگ ایرانىایبھ ویژه با در نظر گرفتن بار معنایى روشن!فکر مى کندروشناست کھ 

؟ مبار با چنین تعاریفى روبرو شده ایینچند،مثال.ستمشکالت فراوانى را در فھم ما از این پدیده ایجاد کرده ا

"عقِل نقّاد"یعنی اھمیـّت نفكریذات و جوھر روش-

صفتی است برای آدمھای خردمند ، خردگرا و عقالئی؛ آدمھائی کھ پدیده ھای جھان را برحسب »اینتلکتوال«واژه ی روشنفکر یا-

دستور خرد و دانش بررسی می کنند و می سنجند و بھ جای خیالبافی، متفکر و اندیشھ ورند

.روشن فکر کردن یعنى خردگرایى.کاھش می یابدفکردر حوزه تبھ تعریف روشنفکر تعریف روشن،بھ زبان ساده تر

چاشنى افزودن با بخصوص -استنتاج کردرافکرانسان روشنیک ازبدین ترتیب مى توان از خود واژه مابقى توقعات  

̶"انتقادى"یا و"تعھدم"، "سکوالر"،"انسان دوست"،"مدرن"نظیر میان روشنفکران ایرانى مد روزھاى 

بدون آنکھ الزم شود سر خود را از فرھنگ لغت بیرون سپس.بخصوص با سنت دیرینھ قھرمان سازی و ناجی پرستی 

،کندمی بھ ھم نوع خود فکر کھتجدد طلب وشریففرھیختھ و ی می شود، ذاتاانسانانسان خردگرا بیاوریم، بھ سرعت 

و آن ھم -د کنمی عملو بھ حرف خود ،می ماندبى طرف ن،گیردمی ا بھ باد انتقاد ظلم و ستم ر،رودمی زیر بار زور ن

میان روشنفکران ایرانى در باره مفھوم روشنفکر رایج نظریھ پردازى ھاىبسیارى از ،بدین ترتیب.موثررادیکال وعمل

.ندده امحدود شنوعى بازى لغوىبھ در واقع 

م حقیقت را میجوید و از حقیقت برای تکریم انسان و توسعھ زندگی در ھمھ جوانب مادی و روشنفکر کسی است کھ با عقل و عل-

.معنوی استفاده میکند

.روشنفکر در فارسی بھ معنای روشن کننده فکر است-

ھا و ھم ھم نسبت بھ اندیشھ.توجھ شان بھ انسان است، یعنی خواست ھا، دردھا، و مسائل انسان.گفتمان شان گفتمان مدرن است-

می خواھند کاری .مانند یک آکادمیسین بی طرف نیستند.احساس تعھد می کنند...و .نسبت بھ ساختار اجتماعی نگاه انتقادی دارند

بکنند

مھار زندگی را بھ دست خود گرفت و در سر گذشت خود و ھمنوعان خود موثر شد پا بھ دایرة رست وآدمی وقتی از بند قضا و قدر-

2گذاشتھروشنفکری 

روشنفکر .ندشده اقاطى روشنفکرى و روشنگرىدو مقولھ کامال متفاوت،از یک واژهجابيبھ صرف استفادهمى بینید کھ

کھمسالھھمین اساسا .روشنفکر کوتھ بین و حقیر وجود نداردبنا بھ تعریف،پس.روشن گر ھم مى شودفى نفسھفارسى

التقاط ھمین فقط بھ دلیل خود،"؟روشنفکر خواندکماکانقدرت حاکم ھمکارى مى کنندآیا مى توان روشنفکرانى را کھ با"

سئوال این جاست کھ آیا ھیچ قدرت خود کامھ اى را سراغ دارید کھ بدون کمک روشنفکران بر .سئوال بر انگیز شده است

ى توانست بدون کمک روشنفکران بھ آیا رژیم آخوندى حاکم بر ایران م.چرا جاى دور برویممصدر قدرت نشستھ باشد؟ 

حفظ کند؟بدون کمک روشنفکران ن را یا امروزه مى تواند آقدرت برسد و آ

بھ در اروپا ند و امتفاوتکامال دو پدیده روشنفکرى و 3روشنگرى،ھر چند تکرار مکررات است ولى ھنوز باید تاکید کرد

مدرنو تولد بورژوازیفئودالیزمافولاولى از مختصات دوران .ھفاصلدو سھ قرن با –تعلق داشتھ انددو دوره متفاوت

مى توان از بسیارى .نقل قول ھاى فوق ھمھ واقعى ھستند اما از ٔن جا کھ قصد شخصى کردن بحث در میان نیست از ذکر منابع خوددارى شده2

.دیگر منابع نیز جمالت مشابھى را بازگو کرد

3enlightenment



باید اضافھ .پدیدار مى شود)٢٠و ١٩قرون (در صورتى کھ دومى در دوران رشد سرمایھ دارى ).١٨و17قرون (است 

ن چھ امروزه در ایران آٔ .ستکمک کرده ابااللغوىدر ایران بھ التقاطفاصلھ تاریخى کوتاه  بین ظھور این دو پدیده ،کرد

اندیشھ ھا و مقوالت نیزو-خود پدیده اى است عمدتا وارداتىریشھ دوانیدهغالببھ مثابھ وجھ تولید سرمایھ دارى

عصر بدین ترتیب، .مى شودواردایران حدود دو قرن دیرتر از اروپا بھ سرمایھ دارى اما .نمتعلق بھ آٔ اجتماعى 

نقدا روشنفکرى پدیدهدر اروپا یعنى کم و بیش ھمان زمانى کھ .آغاز مى شوداواخر دوره قاجار در تازهما نیزروشنگرى 

.4استم نتیجھ اجتناب ناپذیر این واردات ھم زمان یھاقاطى شدن این مفالت.بودىریشکل گدر حال 

واسطھ آن تعریف نمی ھ اشد، بفارسی نخست باید روشن کرد ھرچند روشنفکر می تواند روشنگر ھم بمباحثاتبنابراین،در 

دوران ،و باید تاکید کرد.سرمایھ دارىرشد و استیالىمتعلق بھ دورانھستندى ھایپدیدهو روشنفکریروشنفکر.شود

دارای این فردی روشنفکر قبل از آن کھ .تر مى شودرنگ آن کمخود ویژگى،در دنیاى معاصر.اولیھ رشد سرمایھ دارى

اغلب کشورھا در کھ در تعلق دارد الیھ اجتماعی مشخصی بھ،و با این یا آن طرز فکر بھ دنیا نگاه کندیا آن تعریف باشد

ھای با فعالیتاستالیھ ای غرض نبود، بلکھ سوسیولوژیکاختراعصرفا یک الیھو این.شودمی دیدار پچنین دوره ای 

بسیاری از سرشناسان این الیھ حتی در زمان خود .مستقلنھادھا و تشکیالت محافل، و حتی با سیاسی و اجتماعی مشخص

جریانات معاصر فلسفی، سیاسی، یا ادبی و ھنری، ریشھ در تاریخچھ بھ جرات می توان گفت اغلب .شھرتی جھانی داشتند

.این الیھ دارند

این مقولھ ترین شکل درک ساده .جستجو کردپیدایش و تحول این الیھ اجتماعیدر تاریخچھرا باید روشنفکرتعریف،پس

سرمایھ دارى .ریشھ اصلی پدیده روشنفکری در ھمین جاست.بھ بعد  است١٨بھ رشد عظیم دانش جویان از قرن توجھ

این بدین معنى نیست کھ وجوه تولیدى پیشا سرمایھ .گانتحصیل کرداز صنعتى و نیازمند الیھ عظیمى مدرن و نظامى است 

کیفیت جدیدى نیز بھ ارمغان این وسعتخود.نھ بھ این وسعتھرگز اما ،نیاز نداشتندکرده دارى بھ انسان ھاى تحصیل

آموزش و پرورش از زائده  تغییراز دو لحاظ؛ ھم .بوداز انحصار طبقات حاکم گى تحصیل کردپدیده آورد و آن رھایى 

قابل مالحظھھم ورود و "عام المنفعھ"سراسری و ،عمومیبھ امریو گروه ھای مشخص سرمایھ داراناصناف و صنایع

.5اروپا عمدتا خرده بورژوایى بود١٩در قرن تحصیل کرده الیھاجتماعى ریشھ.مراکز تحصیالت عالیسایر طبقات بھ 

در یافزایش عظیمچنین بدون .روشنفکری از دانشجویی منتج می شوداما،ندیستندانش جویان ھمانروشنفکرانالبتھ، 

این تاکید از لحاظ دیگری .شدنمیپدیده روشنفکری نیز ظاھر ،دانش جوییروامعمومیتوسعھش جویان و جمعیت دان

ھر روزه .ریشھ ھای اجتماعی مشترک روشنفکر با سایر الیھ ھای تحصیل کرده استجلب توجھ بھنیز اھمیت دارد و آن 

نیز سرمایھ داری مدیر و تکنوکرات ھزاران.ودمتولد می شتحصیل کردگاناز دل در ازای ھر روشنفکر جدیدی کھ 

بھ عبارت ساده تر، آن فراشدی کھ یک انسان تحصیل کرده را در زمره روشنفکران قرار می دھد، .دناج می شوراستخ

ھمان است کھ می تواند یکی را بھ دیگری پسمی سازد، نیزھمان است کھ یکی دیگر را مامور و معذور وضعیت موجود

.زدتبدیل سا

در تقریبا تمام کشورھایی کھ سابقھ و تاریخچھ .استدر کشورھاى مختلف متفاوت پدیدهسیاسى و اجتماعى  این شکل ظھور

آن تا اندازه ای مدون و روشن است، در واقع نخست از لحاظ سیاسی و فرھنگی مطرح می شود تا اجتماعی،  بھ عبارت 

ر برگردان دوران رضا شاھی ھمان واژه منورالفکر است کھ در دوران قاجار برای بیان مقولھ روشنگر رایج شده بود و در واقع واژه روشنفک4

.بھ کسانی گفتھ می شد کھ عقاید اروپایی روشنگری را در ایران ترویج می کردند

تا بزرگ "شھرستانی"دتا خرده بورژوازی روستایی و و جالب تر این کھ در اغلب کشورھا نیز عم.ھمان طور کھ در ایران در دوران پھلوی5

حتی در ایران نیز امروزه از یک .امروزه در کشورھاى پیشرفتھ سرمایھ دارى این ترکیب اجتماعى بیشتر و بیشتر کارگرى مى شود.شھری

.شگاه دیدهطرف تعداد فرزندان دانشگاه دیده طبقات کارگر افزایش می یابد، از طرف دیگر تعداد کارگران دان



تر در صحنھ سیاست رخ می دھد تا در عرصھ خاص موقعیت اجتماعی، ساده تر، خود امر تبدیل بھ یک روشنفکر بیش

عوامل متعددى متفاوتی ایجاد می کنند، انروشنفکرشرایط سیاسی متفاوت و،شرایط متفاوت اقتصادی اجتماعیبنابراین، 

موجود در جذب رىنظام سرمایھ داتوانایی وتحصیل کرده سرعت رشد الیھمیزان واز طرفی :ندردر این تفاوت نقش دا

بستگی بھ ترکیب خاص .اجتماعیبقات طو میزان تشکل و تحزب طبقاتیاتانکشاف مبارزرحلھماز طرف دیگرو،آن

.متفاوتی بھ خود گرفتھ استمشخصاتدر کشورھای متفاوتپدیده شکل ظھور و درجھ اھمیت این ،این عوامل

(سھ نتیجھ کلی را می توان جمعبندی کرد جمعیت بى اکثریت کھ این توسعھ سریع تر صورت گرفت و یا شورھایى کدر )١:

در کشورھایی )٢(در اقیانوسی از جھل و خرافات؛ چنان جزیره ای نورانی .چشمگیرتر شدروشنفکرى پدیده ،سواد تر بود

اری مدرن ھم خوانی با سرمایھ دحاکمقدرتو روبنای سیاسیکھ طبقھ بورژوا خود ھنوز بھ سیادت کامل دست نیافتھ بود

خود و در آن جا کھ )٣(؛تبدیل شدقدرت موجود "اپوزیسیون"بھ فعال سیاسیاکثریت ھر چھ بیشتر این الیھ نداشت،

.بیشتر شداز طبقات نیزروشنفکراننسبی "استقالل"، تناقضات طبقاتی جامعھ سرمایھ داری ھنوز چندان انکشاف نیافتھ بود

(نفکرروش"مقولھ بدین ترتیب،  برای ١٨٤٠در دھھ براى نخستین بار در روسیھ )ھوشمندان، فھمیدگان–اینتلجنتسیا"

بر رسی این سئوال بھ فھم خود اما، چرا اول در روسیھ و نھ مابقی اروپا؟.مى شودتشریح یک الیھ مشخص اجتماعی  رایج

روسیھباشباھت ھای شرایط ایران ت دارد و آن از لحاظ دیگری نیز این سوال اھمی.کمک خواھد کردنیز مقولھ روشنفکر 

، در واقعشکل گرفت١٩بیشتر تحت تاثیر روشنفکران فرانسوی اواخر قرن روشنفکری در ایرانجامعھھر چند.است

.فرانسھتا بودبھ پدیده مشابھ در روسیھ نزدیک تر شرایط روشنفکری در ایران بھ 

با سرعتى تصنعى بھ دستور تزار، و بنابراین از باال و ،دیرتر از اروپاى غربىچندین قرن رشد سرمایھ دارى،روسیھدر

آن ھم در جامعھ اى عمدتا ؛جمعیت دانشگاھى ده ھا برابر شد١٩در اوائل قرن بھ ناگھان .6و تحمیل شده صورت گرفت

بھ دلیل عقب افتادگی ، در جامعھ ای کھ و مھمتر̶مطلقھ تزاریوکماکان زیر سلطھ فئودالیزم و استبدادروستایى و بى سواد

اکثریت فارغ ١٩در اواسط قرن .را نداشتجذب ھمھ فارغ التحصیالن توانایی،دستگاه پوسیده اداریسرسختی و اقتصادی 

.می شدندبی کار و مراکز تربیتی دینی در روسیھ دانشگاه ھا التحصیالن

از طرف دیگر خود وجود داشت و ھمدر میان الیھ تحصیل کردهایتیبرای نا رضوسیعی زمینھ ھم از طرفی،بدین ترتیب

،در کشوری استبداد زدهمرکزیمھم و دانشگاه ھای بزرگ و در شھر ھای تعداد زیادی از دانشجویان در تمرکز امر 

در تولید این الیھنامعلومبعالوه، موقعیت .بودهمراکز فعالیت اجتماعی سیاسی تبدیل کردترین عمده دانشگاه ھا را بھ 

مبارزه سیاسی، بنا بھ تعریف، مبارزه ای است در برابر و .دھآن را در مقابل دولت قرار می د،در ھمان قدم اول،اجتماعی

و در جامعھ ای کھ کم و بیش ھمھ طبقات .می گیرندبنابراین مبارزات این الیھ از ھمان ابتدا خصلتی سیاسی بھ خود.دولت

تر رف ھم از مابقی بی طفاقد  ھر گونھ حقوق سیاسی بودند، الیھ تحصیل کرده ای کھ بنا بھ موقعیتش تزار در برابر دولت 

در شرایطی کھ استبداد تزاری بدین ترتیب،.دومی شتبدیلمبارزات ضد استبدادی طبعا بھ پرچمدار ،سیاسی تربود و ھم  

بر انگیختن مبارزات اجتماعی سیاسی علیھ وضعیت موجود و فرصتی بھ فعالیت عادی حزبی نمی داد، نقش این الیھ در

.گاھی حتی رھبری این مبارزات برجستھ شد

تربیت "کار ھای فکری و خالق"رای کھ بکسانی مفھومی جامعھ شناسانھ داشت، و بھ عموم ، اینتلیجنتسیا،معنای روسیدر 

پس از پایان ،روسیاز نظر جامعھ شناسی .لتحصیالنفارغ اکم و بیش اکثریت عظیم یعنی .بودند، اطالق می شدشده

چرا استخدام می شدید ̶کھ عمال یعنی اگر (و اگر بھ دولت می پیوستید .ان می شدیدروشنفکرجزو شما دوران دانشگاھی 

فکری کار ".خود مشخص می شدید و نھ با مقولھ روشنفکرو رتبھ و مقامدیگر با شغل،)کھ دولت بزرگترین کارفرما بود

جوامع سرمایھ داری نیست و قبل از پیدایش الیھ روشنفکر حرفھ ھای مشخصی در این حوزه ھای البتھ مختص"یا خالق

.عمدتا بھ دلیل ضرورت مدرنیزه کردن صنایع نظامی در رقابت ھای امپریالیستی روسیھ با سایر کشورھای اروپایی6



مقولھ روشنفکر از ھمان ،اما.کاری پدیدار شده اند، مثال، نویسنده، ھنرمند، خطیب، ادیب، متفکر و یا استاد و متخصص

و ادیب ستروشنفکر می توانبدین ترتیب، .اشتحرفھ ھای مشخص نیز قرار داول پیدایش خود در تفکیک با این گونھ

.دمی گفتنروشنفکر نرسمی یا معروف ھنرمندو دیبابھھم باشد، اما ھنرمند

دیگری با خود حمل می کرد کھ مشابھ اضافیتعاریف مرکب واز ھمان ابتدا روشنفکرنیز مقولھ اما در ھمین معنای روسی

آن رایج روسی برداشتمثال در .خصو صیاتی عمدتا سیاسی تا اجتماعی.در جاھای دیگر نیز مشاھده می کنیمآن را ما 

ھمھ ھمدر روسیھ آن زمانحتی البتھ،.دباشضد تزار و دوست خلق نیز باید ، تو گویی بنا بھ تعریف،زمان  روشنفکر

است کھ در آن شرایط مشخص تاریخی، وجھ غالب عملکرد این اما واقعیت ، می شدندنو ضد تزار سیاسیتحصیل کردگان

.اجتماعی و سیاسی این الیھ در ترقی خواھی و ضدیت آن با تزاریزم تعریف می شد

جنبش مثابھ مھمترین مرکز بھ نقدا دو دھھ قبل از رایج شدن مقولھ روشنفکر، جنبش دانشجویی در نظر داشتھ باشیم کھ برای 

خلقو یاوریاربھ مثابھ و فارغ التحصیالن بھ میان مردم دانشجویاندر جامعھ شناختھ شده بود و رفتن یضد استبداد

بعد از دانشگاه .کار برای دولت را نوعی عار می دانستندچشم اندازاساسا از دانشجویان بسیاری .چندین سال سابقھ داشت

ی کھ از دل این الیھ بیرون می محافل و نشریاتدر روسیھ، ١٩قرن در نیمھ اول.نیز کم و بیش ھمین فعالیت دنبال می شد

کم و بیش تمام رھبران سیاسی و متفکران معروف بعدی روسیھ .دبودوران در واقع مرکز ثقل کلیھ مبارزات سیاسیآمد 

برای این الیھ مشخص ضرورت پیدا کردن نامیخود امربدین ترتیب،.مستقیم یا غیر مستقیم از درون ھمین جنبش آمده اند

توجھ جامعھ را بھ خود نقدامطرح می شود کھ فعالیت سیاسی ضد تزاری بخش ھای فعال این الیھروسیھ ھنگامی در جامعھ 

.معنی داشت و نھ ھر جای دیگراین تعاریف التقاتی اجتماعی سیاسی در شرایط مشخص روسیھبنابراین، .جلب کرده است

از نظر .مثال، سطح فرھنگ موجود.یھ با سایر مردم نیز خود بسیار تحت تاثیر شرایط استرابطھ این ال،از سوی دیگر

در .تلقی بشوندواقعا جزو باھوشان و از ما بھتران ھمھ تحصیل کردگان یک جامعھ عموما بی سواد بسیار طبیعی است کھ

براى خود این الیھ نیز طبعا این توھم شکل .و مھندس نیز می شدباسواد ده دکترچھ بسا یک روستای عقب افتاده روسی، 

، عاری از منافع فردیاز تناقضات طبقاتىمستقل،با رسالتی تاریخی در جامعھ،بافتھ اى استکھ گویا تافتھ جدا ھ بودگرفت

ار گرفت و از واقعیت کھ این الیھ علی العموم در مقابل تزار قراما، این.و صاحب نظر در مورد ھمھ مسائل عالم و اجتماع

میان شرایط عقب افتاده روسیھ و آشکارتناقضفقط بھ دلیل محسوب می شد،  "دوستان خلق"نظر توده ھای وسیع جزو 

.ندبودکھ برای تولید مدرن سرمایھ داری تربیت شده بودتوقعات و انتظارات کسانی

در کشوری با (برابر روسیھ بود ٥ھی بیش از در ھمان زمان در بریتانیا ھر چند تعداد تحصیل کردگان دانشگامثال، 

تدریجی بود و از طرفی رشد الیھ تحصیل کرده.چندان برجستھ نشدیپدیده روشنفکر،)جمعیتی حدود یک ششم روسیھ

مشاغلی بھ گیاز تحصیل کردارتقا مقامبدین ترتیب نظام سرمایھ داری داشت ̶جاریاق نزدیک تری با نیازھای بطان

بسیار سریعتر و بی دردسرتر صورت می گرفت، از گوناگونحرفھ ای آدم ھای متخصص و ،تتکنوکرادیر، نظیر م

̶بودفتھ تحقق یانقدا در میان طبقات متخاصم اجتماعی تحزب تشکل وامروبودطرف دیگر مبارزه طبقاتی پیشرفتھ تر 

قدرت حاکم نیز شکل بعالوه،.بالواسطھ طبقات وجود نداشتبرای الیھ ای بھ ظاھر مستقل از منافع ی اضافیبنابراین نقش

.دمی شمساوی با مخالفت با وضع موجود ن"فھمیدگی"بنابراین ̶انطباق بیشتری با تولید اجتماعی سرمایھ داری داشت

خست بیشتر از بود؛ و ننشدهان متدوالھنوز چند٢٠تا اوائل قرن در انگلستان(intellectual)روشنفکر واژهحتی خود 

ادا نمی نظریھ پردازی، یعنی برای تمسخرکسانی کھ سھم اجتماعی مفیدی جز گرفتمی مورد استفاده قرار جنبھ منفی

.کردند

در ھلند جالب تر این کھ .مشاھده می کنیمنیز کم و بیش ھم زمانی با بریتانیا داشت، توسعھین ھمین پدیده را در ھلند کھ ع

فین درون خود طبقھ حاکم و نھ مخال"فھمیدگان"رایج می شود، اما بیشتر در ارتباط با ھ زودتر از بریتانیا استفاده از این مقول

حدود نیم قرن پدیده مشخص روشنفکریمثال، .حالتی بینابینی پیدا می شودعقب افتاده تر اروپایی کشورھای برخی در .آن

الیھ روشنفکر بھ مراتب از ،از طرفی.با دو تفاوت مھم، اما، می کنداھمیت پیدا نیزو ایتالیا در فرانسھ بعد از روسیھ



را بھ خود جذب از تحصیل کردگانعمده ایبخش قادر است چرا کھ سرمایھ داری (است و محدودترروسیھ کوچک تر

کومت و احزاب حبھ مثابھ الیھ ای مستقل از ھموسیاسیتیبھ صورھم از ھمان ابتدا خود را ،و از طرف دیگر.)کند

عقال و ادبای فرانسوی آن زمان بدین وسیلھ اعالم می کردند کھ بھ دلیل دست از یدر واقع بخش.بیان می کندپارلمانی

نیز باید مقبولیت و یا منزلت بیشتری داشتھ آنھاآوردھای شناختھ شده در حوزه ھای کار فکری و خالق پس عقاید سیاسی 

.باشد

روسی و فرانسوی در مفھوم روشنفکری کھ برخی از صاحب نظران بھ دو سنت متفاوت استشدهباعث ھاھمین تفاوت

یعنی، موقعیت .روشنفکر نامیدندخود را سنت روسی در صورتی کھ خود روشنفکران فرانسوی با اقتباس از ،اشاره کنند

در روسیھ اکثریت صرفا،.بودتسیای روسیانتلیجنکلشان از نقشبرداشتدر واقع کھبیان کردندخود را با خصوصیاتی

می در صورتی کھ در فرانسھ اکثریت شان جذب دستگاه سرمایھ داری ند،دانستمی جزو انتلیجنتسیا خود راتحصیل کردگان

.دنشان می دادنینقشایفای چنینو نھ کسی آنان را روشنفکر می دانست و نھ خود عالقھ ای بھشدند

فردیبھ مثابھ و شود تفکیک میاز سایر تخصص ھای شغلی و حرفھ ای از ھمان ابتدا ر در فرانسھ روشنفکبدین ترتیب،

می ظاھرو صاحب نظر در باره مسائل سیاسی و اجتماعیحرفھ اینظرانھاز منافع تنگو مبرینظریھ پردازآگاه و 

برخی ̶ه بوددشبدیلتدرمیان سایر حرفھ ھانوعی حرفھنقدا بھروشنفکری خود،فرانسھھمان اما، در واقع در .گردد

تنھا فرق"،آن زمانمعروفطنزقول بھ .برخی نیز روشنفکر،تکنوکرات و مدیر و متخصص می شدندفھمیدگاناز 

روشنفکری روشنفکری کھ از ("روشنفکر حرفھ ای"بی دلیل نیست کھ واژه"!استخوبروشنفکر و تکنوکرات یک شغل

.شکل می گیرد١٩فرھنگ فرانسوی اواخر قرن در)دورخمی ناناش

و بودعمدتا خرده بورژوایی کشورھاھمھ در "فھمیده"اجتماعی این الیھ ریشھ ھای خانوادگی و١٩ھرچند کھ در قرن 

بارابطھ ویژهفقدان بدوش می کشیدند،ھمواره را طبقھمشخصات این بسیاری از، بھ رغم روشنفکری، روشنفکراناغلب 

، در مجموع اما".طرفبی "نوعی الیھ د ̶نتحمیل می کآن بھیطبقاتفرا خصلتی بینابینی و و وسائل تولیدتولید

اتفاقا می توان بھ معنایی گفت کھ این الیھ حامل ناب .بورژواییایدئولوژی جز باشدچیزینمی تواند ایدئولوژی حاکم بر آن

ویژه طبقھ مخفی کردن منافع عبارت است از رکن اصلی ایدئولوژی بورژوایی .ترین شکل ایدئولوژی بورژوایی است

کل دستگاه در جامعھ مدرن سرمایھ داری ".سراسری"و"ملی"بورژوا در پس پشت مقوالتی عمومی نظیر منافع 

نیست کھ بیھوده .بنا شده است"عمومی"بھ قصد پرورش نیروی کار در خدمت این منافع مجھول "عمومی"تحصیالت 

.از میان این الیھ پیدا می شوندبھترین ایدئولوگ ھای بورژوا

پیدا کردن راھی طبعاسالھ دانشگاه ھا را ترک می کنند، مشغلھ عمده ده ھا ھزار فارغ التحصیالنی کھ ھراز طرف دیگر

ورژوازی طبقھ دیگری وجود و آیا در جامعھ سرمایھ داری جز ب.استفردی برای ورود بھ تولید اجتماعی و تامین معیشت 

بند ناف اقتصادی این الیھ نیز بھ رونق اقتصادی سرمایھ داری وصل است دارد کھ بتواند این نیاز را برآورده کند؟ بنابراین، 

الیھ ای است در خدمت چشم اندازدر عملکرد کلی اش مدافعان ھمھ طبقات اجتماعی وجود دارند، آنون ھر چند درو 

الیھ رادیکال، وتا انقالبیاست محافظھ کاروو از لحاظ سیاسی، بیشتر اصالح طلب، فعلی و ھم آتی، ھمسیاسیموجود

.قدرت موجود می شود و ھم از ھمھ بیشتر تشنھ قدرتیا موافق از ھمھ ضد و صریح ترای است کھ ھم سریعتر

اما تی در اردوی کار و علیھ سرمایھ قرار بگیرند،البتھ روشنفکران می توانند سوسیالیست ھم بشوند و یا در مبارزات طبقا

تولید سرمایھ داری، با .سرشت اصلی کل این الیھ را نباید از سیاست ھای ادواری و لحظھ ای بخشی از آن استنتاج کرد

دھد، ش میافزایویژه را نیز گروھی با منافع اجتماعی مشخصگسترش ھر چھ بیشتر تقسیم اجتماعی کار، تعداد الیھ ھای

مبارزه طبقاتی عاقبت این الیھ ھای گوناگون را بھ تنھا دو اردوی ممکن اجتماعی یعنی کار و سرمایھ جذب خواھد خوداما 

بدین ترتیب این الیھ می تواند در شرایط مشخصی  حتی در کلیت اش بھ دنبال این یا آن طبقھ اجتماعی گرایش پیدا کند  .کرد

).گز کلی در کار نیست و صحبت از اکثریت تعیین کننده استکھ البتھ در دنیای واقعی ھر(



اما در ھمان ، گرایش سوسیال رولوسیونر بوددر روسیھ گرایش غالب در کل انتلیجنتسیای روسیھ٢٠مثال در اوائل قرن 

اھی گ.زمان وزرای دولت ھم از درون ھمین الیھ بیرون می آمدند، ھمان طور کھ اغلب رھبران سوسیال دموکرات

مثال، تا قبل از جنگ .نھادھای سازمان دھنده این الیھ می توانند خود رسما بھ عضویت نھادھای طبقات دیگر در بیایند

اتحادیھ بعد از جنگدر صورتی کھ.جھانی دوم، دانشجویان در بریتانیا یکی از ارتجاعی ترین الیھ ھای اجتماعی بودند

منافع "در مکتب اتفاقا بھ دلیل آموزش این الیھ .دانستمیھ ھای کارگری دانشجویان خود را بخشی از جنبش اتحادی

ایدئولوژی بورژوایی و در ، آن جا کھ عناصری از آن نسبت بھ تناقضات جامعھ سرمایھ داری آگاه می شوند در نقد"عمومی

بیرون نمی اھی از ذات روشنفکریاما این آگ.تدوین عقاید و چشم انداز طبقات ضد بورژوایی نیز نقش مھمی ایفا می کنند

.شکل می گیردطبقات اصلیزند کھ در عرصھ مبارزات اجتماعی

و رشد جمعیت )حتی بخش ھای عقب افتاده تر اروپا(نزدیک تر بود تا بھ اروپا ١٩قرن بھ روسیھ٢٠شرایط ایران قرن 

مراحلی بدوی و در نظام سرمایھ داری،از یک طرف،در این جا نیز.تحصیل کرده در ایران اثرات و نتایج مشابھی داشت

تناقضات ،از طرف دیگرو،استبدادی بودوپوسیدهپیشا سرمایھ داری،،حاکمسیاسی و قدرت قرار داشتعقب افتاده

کرده ای کھ باوجود اینکھ الیھ تحصیل .بسر می بردطبقاتی در مراحلی ابتداییهو مبارزمانده بود ناشکفتھ جامعھ بورژوایی 

.مشاھده شددر ایران نیزھمان پدیده روسیعین در دوران پھلوی شکل گرفت از روسیھ بھ مراتب کوچک تر بود، 

یک فرد تحصیل کرده در ایران تا حتی اواخر دوران می شدند،رژیمیسریعا سیاسی و ضد در این جا نیز فھمیدگان جامعھ

.ذب دستگاه موجود می شد، یا بھ زمره روشنفکران می پیوستجبایدیا ،پھلوی دو انتخاب بیشتر نداشت

درجھ .اما این شالوده طبقاتی ھمواره واضح نیست.تقسیم طبقاتی در جامعھ البتھ ریشھ نھایی ھمھ مبارزات سیاسی است

عبارت بھ.وضوح آن بستگی بھ میزان خودآگاھی طبقات متخاصم دارد کھ خود محصول دوره ای از مبارزات سیاسی است

در جامعھ ای نظیر .ساده تر، طبقاتی شدن مبارزات سیاسی خود مستلزم دوره ای از مبارزات سیاسی ملی سراسری است

ایران کھ حاکمیت طوالنی استبداد عمال ھمھ طبقات را از ھر گونھ مشارکت جدی در تعیین سرنوشت سیاسی جامعھ محروم 

در ،بنابراین.علیھ استبداد بھ نخستین حوزه مبارزات سیاسی تبدیل می شدکرده بود، طبعا مبارزات ھمگانی و فراطبقاتی

بینابینی با موقعیتاشتراک منافع مردم علیھ استبداد برجستھ تر است تا خصومت ھای طبقاتی، روشنفکران کھجامعھ ای

.د نقش مو ثری بھ مثابھ کاتالیزر مبارزات سیاسی طبقاتی ایفا کنندستنمی توانخود

ین ترتیب، در ایران تفکیک سیاسی طبقات قبل از آن کھ در سطح اجتماعی اھمیت و یا تجلی سیاسی پیدا کند، درون الیھ بد

روشنفکران شاید آگاه ترین بخش جامعھ باشند .اما، حتی درون روشنفکران نیز نھ چندان دقیق.روشنفکر شکل می گیرد

.بوداز مشخصات جامعھ باسواد ایرانی یکی ھمان کم سوادی آن اتفاقا .ه استولی در جامعھ عقب افتاده آگاه ترین نیز کم آگا

بود و بھ  الیھ ھای جاه"غیر سیاسی"طیف دست راستی و ارتجاعی آن از ھمان ابتدای دوران پھلوی بھ بعد ھمواره عمدتا 

و در آن اقلیت ناچیزی .دخالصھ می شرسمیآکادمیکدر بھترین حالت صرفا بی عار و ،مقام پرست، بی طرفطلب،

بود، اما آنھا بورژواییالبتھ غالب اپوزیسیون .می شد، از شوونیسم آریایی فراتر نمی رفتدیده سیاسی نشانی از حیات کھ 

نیزدر خود غرب کھ در ھمان زماننوعی لیبرالیزم نیمبند غربی کھ کم و بیش ھمھ لیبرال بودند، .ندوضع بھتری نداشتھم 

شاید بھ جرات بتوان .تا بھ ھمین امروز خبری نبوده استاز مشروطھ از دموکراتیزم رادیکال .شتتوھمی نداکسی بھ آن 

گفت بچھ مسلمان ھای لیبرال شده در دوران حکومت آخوندی، لیبرالیزمی بھ مراتب پیگیرتر از لیبرالیزم روشنفکران 

.استاین الیھاکثریت عظیم سیاسین موقعیتبھترین بیااصالح طلبی قانونی .دوران شاه ارائھ کرده اند

در روسیھ، نزدیکی با آلمان .در ایران نیز نظیر روسیھ وزنھ تمایالت سوسیالیستی در الیھ روشنفکر قابل مالحظھ بود

در واقع اولین محافل .نزدیکی بھ روسیھ، ، در ایرانسوسیالیستی از اروپا بھ روسیھ شدوسیلھ اصلی انتقال عقاید 

اما این نھ بھ این معنی کھ سوسیالیزم .بھ دست روشنفکران ساختھ شددر ھردو کشورسیالیستی درون جنبش کارگریسو

و ترکیب عمدتا خرده بورژوایی روستایی تسلط استالینیزممثال در ایران .خود چیزی پیشرفتھ بودتوسط این طیفارائھ شده

و اقعیت اجتماعی اما .فراتر برود"خلقی"چپ آن نیز از سوسیالیسم بدوی افق اجتماعی اپوزیسیون،این الیھ اجازه نداد

.صورت نگرفتھ بوددیگری در خود جامعھ ھنوز، حتی در ھمین حد کلی و بدوی، تفکیک سیاسی طبقاتی چنین بود کھ 



سرنوشت تعییندربنابراین برای دوره ای طوالنی برای روشنفکران ایران نیز این توھم تقویت شد کھ نقش ویژه آنان

.سیاسی جامعھ نقشی ذاتی و ابدی است

بخش عمده جامعھ روشنفکری دوران .بھ سر می بردخود الیھ روشنفکر در بحران،از طرفی.دوران فعلی متفاوت است

جدید ھای فراشد انکشاف گرایش .رفتھ استپر کردن این جای خالی بسیار بطئی و متناقض پیش .پھلوی بھ تبعید رانده شد

و محافل و حرکت ھای شقھ شقھ می شودبطور دائمی زیر ضرب رژیم آخوندی جدید،متناسب با اوضاع اجتماعیفکری 

شکست انقالب ،از طرف دیگر.تبدیل شده اندبی تداوم و تصادفی و یا خصوصیبھ پدیده ھایی پراکنده و  الیھنایدرون 

دست یافت دستگاه روحانیت شیعھ بھ فرصتی تاریخی.ت اجتماعی تمام شده باشدبرای این الیھ بدتر از سایر طبقاشاید ٥٧

ھم توھم روشنفکر نسبت بھ کارنامھ خود روشنفکران در این شکست .از گردن بزندرا انوشنفکررتا دشمن دیرینھ خود

ین دالیل سال ھا بحث کرد، اما البتھ می توان پیرامون ا.و ھم توھم سایرین بھ روشنفکراناستخود را از میان برداشتھ

با شرایطآن چھ تولید می شود واسترفتھپاییندر این الیھ بسیار"تولید"سطح :ت ساده را نمی توان انکار کرداواقعی

.موجود تناسبی ندارد

از یگردر جامعھ دروشنفکر دنیای امروزحاکم بر در شرایط اجتماعی و سیاسی.اما مشکل اصلی در جای دیگری است

و یا تعداد تحصیل کردگانی کھ روشنفکر می کمتر شدهعالینھ بھ این معنی کھ تحصیالت .نیستبرخوردار سابق اھمیت

، برعکس، امروزه در بسیاری از کشورھای عمده سرمایھ داری تا نزدیک نیمی از جمعیت دانش آموز وارد دانشگاه  شوند

نیز جمعیت آخوند زده در ایران حتی .پیش شرط ورود استعالیحصیالت تمعمولی بسیاری از مشاغلبرای و می شود

، طور کلیب.ه استدکرتر رنگ نیز کمرا برجستگی فھمیده بودن ،رشد تعداد فھمیدگان.استدانشجویی چندین برابر شده

ویژه سیاسی جایگاه ایجاد بھنیز خواھد شد و بنابراین نیاز آنسیاسی ترآگاه تر و ، سرمایھ دارانھ تر بشودھر چھ جامعھ

روشن در نبردھای اصلی اجتماعیسیاسی خود راجایگاهعاقبت باید نیز روشنفکر .کمتر خواھد شدای برای روشنفکران 

.عصر مخفی شدن پشت منافع عمومی بھ پایان رسیده است.کند


