
 

 

 1ی گرامشی ها در اندیشه روشنفکران و توده

 بِنِدِتو فونتانا

 علی تدین مترجم:

 

فرق قائل شده است. گروه « کنند لمس می»که صرفاً  «ملت-مردم»و « دانند می»ران، که میان روشنفک دفترهای زندانگرامشی در 

دانند. روشنفکران برای  کنند، در حالی که گروه دوم شاید لمس کنند اما همواره نمی فهمند یا لمس نمی نخست، شاید بدانند اما همیشه نمی

بایست آن چیز را با حس و شور بفهمند. گرامشی اینکه یک چیز را به نحو سیاسی و اجتماعی، و نه صرفاً به نحو انتزاعی یا فلسفی، بدانند 

 نویسد: می

اش  اینکه لمس کند و احساس اینکه بفهمد و حتی بی تواند بداند، بی از جمله خطاهای روشنفکر این است که تصور کند کسی می

تواند  نکه تصور کند میی معرفت(؛ به تعبیر دیگر، ای نفسه، بلکه همچنین برای ابژه برانگیخته شود )نه فقط برای معرفت فی

مردم را لمس کند،  اینکه هیجانات ابتداییِ فروشِ محض(، یعنی بی ملتْ روشنفکر باشد )و نه یک فضل-متمایز و مجزا از مردم

شان کند و به نحو دیالکتیکی با قوانین تاریخ و با نگرش واالتری  بفهمدشان و بنابراین در وضعیت خاص تاریخی تبیین و موجه

تاریخ را بدون این شور، بدون -توان سیاست ، که به طور علمی و منسجم تشریح شده )یعنی معرفت( پیوندشان دهد. نمیبه جهان

 .2ملت ساخت-ی احساسی میان روشنفکران و مردم این رابطه

کنند  که مردم حس می شود که پیوند تنگاتنگی با تجربه و شوری معرفت پیچیده و دقیقِ روشنفکر هنگامی تبدیل به زندگی و سیاست می

کنند و حس و شور مردم، جهت، هدف و انسجام روشنفکران را به خود  ی فیلتر و میانجیْ عمل می داشته باشد. روشنفکران به منزله

کند طوری که هر یک از دو شکل منفرد  ی دوسویه میان دو شکل از آگاهی، همچون واکنشگر یا کاتالیزوری فعال عمل می گیرد. رابطه می

ی آگاهیْ حاویِ آن دو شکل اولیه است و  شود. این نوع تازه ای از آگاهی پدیدار می شوند و نوع کامالً تازه و مجزای آگاهیْ دگرگون می

از یک واقعیت سیاسی به واقعیت دیگر است، عبور از واقعیتی « عبور»تواند ترکیبی از آن دو محسوب گردد. این فرایند در واقعْ  بنابراین می

های  دهد توده شوند. این عبورْ نشان می ها فعال می های مردم منفعل و ناپیدا هستند به نظمی نوین که در آن، توده یخی که در آن، تودهتار

کند،  اند. از منظر این نظم سیاسیِ از پیش موجود، چنانکه ماکیاولی تأکید می ی مردمْ معرفت سیاسی و علم سیاسی را کسب کرده نوخاسته

ی  ی دیالکتیکی میان اندیشه خواند: رابطه اند. در عین حال این همانند آن چیزی است که گرامشی ترجمان می شده« ستاخگ»مردم 

کند. معرفت به شور  های مردم، ترجمانی دوسویه از یک شکلِ سخن/اندیشه به یک شکلِ دیگر ایجاد می روشنفکران و حس/شورِ توده

 گردد. معرفت ترجمه می شود و در عین حالْ شور به ترجمه می



 

 

 شهریارِی «نامچه تقدیم»ی  شکلِ این رابطه میان اندیشیدن و حس کردن، فکر و شور )کنش(، یادآور بحثِ نخست ما درباره 

و « فهم رایج»ی گرامشی میان  شور، در دلِ دوگانه-ملت و میان معرفت و حس-ی دوسویه میان روشنفکر و مردم ماکیاولی است. رابطه

شود، ممکن است عناصری از  قرار دارد. فهم رایجْ پنداری نامنسجم و مبهم است اما تا حدی که در میان مردم تکثیر می« فهم درست»

یعنی  –شود  گردد فهمِ درست حاصل می اشند. از طرف دیگرْ هنگامی که فهم رایج، از معرفت و عقل آکنده میحقیقت با خود داشته ب

مردمی یا فیلسوف دموکراتیک، آغاز به منسجمْ -هنگامی که مردم از طریق تولید روشنفکران خودشان، به تعبیر دیگر روشنفکر ملی

 گوید: . گرامشی می3کنند« اندیشیدن»

و « کند عیان نمی»ی بشری خود را  ی روشنفکر. توده نتقادیْ از نظرِ تاریخی و سیاسی یعنی ایجادِ یک گروه نخبهخودآگاهی ا

دهی بدون  دهی کند؛ و سازمان ترین معنای کلمه خودش را سازمان تواند مستقل و خوداتکا شود مگر اینکه در وسیع نمی

  4هبران ممکن نیست ...دهندگان و ر شود، یعنی بدون سازمان روشنفکران نمی

ی  ی اصلیِ تفردیابیِ فرهنگی و تمایزیابیِ اجتماعی است که با آزادی و پرورشِ سوژه الزمه –به خود « آگاهی انتقادی» -اندیشیدن 

به معنای  سیاسیِ روشنفکران مرتبط است. حرکت از عدم انسجام به انسجام-گیریِ اجتماعی ها با شکل ی این خودآیینْ ارتباط دارد، و همه

گیری روشنفکران، به  شود. بنابراین شکل ی اجتماعی/فرهنگیِ روشنفکران انجام می شناختی، با میانجیگریِ مقوله سیاسی، فلسفی و معرفت

ای تنگاتنگ با مردم دارند و غرق در زندگی و کارهای مردم هستند حیاتی است. اینان روشنفکر، رهبر، و  ویژه روشنفکرانی که رابطه

فهم رایج و »اند و در جنبشی که بخواهد  ای هستند که از آن برخاسته مردمیِ همان طبقه یا گروهِ اجتماعی-ی ارگانیک یا ملی دهنده انسازم

 تر کارکردشان این است: نقشی اساسی دارند. به عبارت دقیق 5«های کهنه از جهان را به طور کلی تغییر دهد برداشت

ای. یعنی کار برای تولیدِ  شکلِ توده ی مردم، به عبارت دیگر، شخصیت دادن به عنصر بی شدِ عامهارتقای سطح فکر اقشارِ رو به ر

 6کنند. خیزند اما تماس خود را با آنان حفظ می ها برمی نخبگان روشنفکر از نوعی جدید، که مستقیماً از میان توده

بخشی به یک فردیت  ریزی یا شکل و شخصیت دادن یعنی قالبها است؛  به توده« شخصیت دادن»تولید روشنفکر ارگانیک، به معنای 

توان مردم را به اندیشیدنِ انتقادی  شکل بوده است. اینکه چگونه می مشخص، یعنی تمایز و تحقق بخشیدن به آنچه که در اصلْ بالقوگیِ بی

آمیزد. به  می تی، و آموزشیِ عمل را درهمشناخ ای که سپهرهای سیاسی، معرفت ی اساسیِ گرامشی است، مسأله و منسجم واداشت مسأله

 ی سیاسی غرب سایه افکنده است. تر، مضمونی است بر تاریخ اندیشه عبارت دقیق

ی  ی رابطه لُب و چکیده –مردمی -وطن/ملی سنتی/ارگانیک، جهان –های گرامشی از اقسام گوناگون روشنفکران  بندی تقسیم

ها اشاره دارد، یعنی روشنفکرانی که به  ی اجتماعی روشنفکرانِ جدا از توده ها به مقوله این دوتاییتوده با عقل یا اندیشه است. جزءِ نخستِ 

ها وصفِ آن قِسمی از  . جزءِ دومِ این دوتاییخوانْد( }= فرهنگ واال{ می «7آلتا کولتورا»آنچه گرامشی  دهند )مانند عقلِ خودبنیادْ اولویت می

های زندگیِ مردم  همبستگی کامل و تنگاتنگ دارند، یعنی روشنفکرانی که عقل و اندیشه را برخاسته از فعالیتروشنفکران است که با مردم 

سیاسیِ خاص دارند، عقیم و نامؤثر اند. پس کافی نیست که -ای که درونِ یک فرماسیون اجتماعی دانند. فلسفه و اندیشه مجزا از زمینه می



 

 

دهد. فلسفه و معرفت  اش قرار می را در کانون عدسی تحلیل« حقیقت مؤثر»ی همچون ماکیاولی، نفسه را بدانیم. گرامش فی« حقیقتِ»

ی مردمْ  ای که به پراکسیس و فعالیت روزمره یابد که در میان یک گروه اجتماعی یا جامعه تکثیر و منتشر شود، به گونه هنگامی تحقق می

 بدل گردد.
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