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برخي  تاكند  مثابه يك كل تعريف مي بههايي معين  بنا بر سنجهقلمروي مفهومي را  كه نامي است» روشنفكر«
طريق  توانند مصداق آن باشند و از اينب طور اخص،  اي معين به يا جامعه طور اعم، اعضاي مجتمعِ انساني به

  اي را در مقام يك گروه اجتماعي بسازند. مجموعه

به  شان افراد، در عطفاز ي  ا گروه ويژه است، در اساس و عموماً به» انروشنفكر« شان جستارهايي كه موضوع

ا و نهادهاي ديگر، و نيز پيوندها و فرآيندها در اين مجتمعِ ه ي افراد، گروه مجتمع انساني، يعني به همه كلِ

كه  هاي قلمرو روشنفكري است؛ اين گونه جستارها تعريف و تشريح سنجه كه موضوعِ اين پردازند. اين انساني مي
به شناختي يا حتي  معهجاـ  اي تاريخي گرايانه و يا به شيوه كاركردـ  ييي به روشي پديدارشناختها نجهچنين س

كه چنين جستارهايي به فرآيند يا چگونگيِ پيدايش  ديگري تعيين شوند؛ اين متأمالنه يا هر روال         ـ   سياقي نظري
اي  شان واكاويِ نقش اين گروه ويژه در سازوكار جامعه كه آماج اي معين بپردازند؛ اين اين گروه معين در جامعه

هاي اجتماعيِ ديگر باشد؛ و  ي اين گروه با گروه در آن جامعه يا رابطه اي معين يا رويداد اجتماعي و تاريخي ويژه
ها و كنش  قلمرو روشنفكري در زيست و حضور واقعي و تاريخيِ همين رابطه كه آن مرزهاي مفهوميِ سرآخر اين
ها تعيين شوند، درهرحال روشنفكر در عطف به كل مجتمع انساني و عناصر آن، موضوع و مدعاي  و واكنش

  گونه جستارهاست. ينا

فته باشند، در يك بودن دست يا اين معيارها و مرزها هر اندازه گوناگون باشند و به هر ترازي از جامع و مانع
از فرآيندي  اي اخباري/گزارهچه با ماهيتي ي مشترك،  اين سنجه جانبگي. همه :اند سنجه مشترك

و چه با ماهيتي  شناختي اسنتتاج شده باشد جتماعاً هستيا اي زمينهـ  ي/استداللي در، و استوار بر، متنپژوهش
را كسي » روشنفكر«ديگر، چه  عبارت به ،بندي شود ر يا توقعي هنجاري صورتدستوري در قالب انتظا/التزامي

كم بسيارجانبگيِ  يا دست جانبگي همه ، باشديا كسي كه بايد چنين و چنان  استد كه چنين و چنان بنام
. رهاي گوناگونِ زندگيِ اجتماعيش يا تنش با سپهدر عطف، پيوند، راماست » روشنفكر«دار انديشه و كر

جويي  اش از ستيزه ورزي، حضور فعال و كنش رود كسي باشد، كه انديشه كسي است، يا انتظار مي» روشنفكر«
د و معيني، بلكه در نه عليه وضعي موجود در هستي اجتماعي موجو گاه كه سره بركنار نيست/نباشد، حتي آن يك

گاه كه  بهره نيست/نباشد، حتي آن گرايي بي يابد؛ كسي كه از عنصر آرمان دفاع از حفظ و دوام آن هويت مي
 ورزي و كنشِ ناگزير منحصراً به قلمرو انديشه كه به كند؛ كسي آرمان را در حفظ و بقاي وضعِ موجود تعريف مي

كم در دفاع از  وار خردستيز نيست، دست اشد و اگر رمانتيكاستداللي محدود نيست/نبمنطقي/ورانه/ دانش
كجيِ عامدانه ــ خردگريز  انگارانه يا با دهن شود ــ حتي نيست گيِ وجوديِ موجودي كه انسان ناميده مي پرجلوه

هاي مقومِ وضعِ موجود (عينيت،  ي مؤلفه گاه كه همه خواهد/بخواهد، آن كه ناممكن را مي است/باشد؛ كسي
بخش و  اي رهايي ضامن دوام و بقايش هستند يا آنگاه كه نيروهاي پوياي رو به آينده (چه آينده ،نش، قدرت)دا
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امر «ترين معنا از  زنند؛ كسي، كه در عام چه بازگشت ارتجاعي به گذشته) بساط وضع موجود را برهم مي
  بركنار نيست/نباشد.» سياسي

دستي  بيش و پيش از آنچه ضرورت دارد بر متن پيش ،»گرانروشنفكران و كار« توصيفيِ عنوان بنابراين
انگيزاند كه شايد متن در تحليل نهايي نتواند ــ حتي اگر بخواهد ــ از  هايي را برمي پنداشت كند و پيش مي

كه » كارگران«و » انروشنفكر«هاي  بين واژه» اوو«شان برآيد؛ هيچ كه نه، همين  ساختن ي دگرگون عهده

ناخواه بر گُسست و جدايي داللت دارد تا يگانگي  گروه اجتماعي است، خواه دوبر تمايز و تشخص  دالناگزير  به
و محدودكردن آن » روشنفكران«تر از همه، با جمع و جوركردن دست و پاي بحث پيرامون  و پيوند. اما مهم

ي بحث پيرامون  داعيه ي مشترك و بحثي پيرامون روشنفكران و كارگران، در نگاه نخست، از آن سنجه به

گيرد. با اين رويكرد، جستار حاضر بايد گناه  ها و نهادهاي ديگرِ اجتماعي فاصله مي گروه ي همهروشنفكران و 
، بلكه گرا»فرقه«شدن به قلمروي ــ اگر نه نخست، تبعيدگردن بگيرد:  داوري را به كم دو پيش برانگيختن دست

» دروني«ها؛ به دعوايي  يدئولوژيك مشاجرات ماركسيستي و ماركسيستي گفتمان ا به حوزه ؛كم ــ محدود دست
» اكونوميسم«و » خودي جنبش خودبه«و » نقش عنصر آگاه«و » حزب«آور و تكراري  هاي مالل پيرامون كليشه

 ي گفتمان  ي بسيار گسترده ي غافل از گستره ي؛ به دنياي گرد و غبارگرفته»چه بايد كرد؟«و عينيت و ذهنيت
. دوم، از ين، بهايي است كه بايد پرداختكم متجاهل نسبت به آن. ا ، يا دست»روشنفكري«درن و پسامدرن م

است، بدگماني به پرمدعايي و بلندپروازيِ » ديالكتيك انديشه و كردار«اين جستار » فرعيِ«آنجاكه عنوان 
كم با عزيمت از اين  د يا دستكن اي چنين كوچك محدود مي رويكردي كه گفتماني چنان گسترده را به حوزه

النْ كَ«. در روزگاري كه دارد را گستردهي بسيار  ي اداي سهمي در تبيين و نقد آن حوزه ي كوچك، داعيه حوزه
ندارند، پيوند اين دو مدرن و پسامدرن اند و محبوبيت چنداني ميان روشنفكران »گرايي فرقه«نشان » ها روايت
  كند. اين نيز بهايي است كه بايد پرداخت. پيشاپيش مجاب ميداوران را  داوري، پيش پيش

» روشنفكر«نقش و هويتي كه امروز به  از تبارشناسيِ درستي به» روشنفكران«از جستارها پيرامون  بسياري
كنند. اما اهميت و  هاي تقسيم كار اجتماعي آغاز مي شود، از نقش اسطوره و جادو و از نخستين شكل منسوب مي

ي اين تبارشناسي در دوران مدرن ريشه دارد، يعني در دوراني كه در كشاكش تحوالت اجتماعي و تاريخي  انگيزه
شان نه در دخالت  ي كساني برجسته شده است كه عالئم و نتايج حضور و انديشه و كنش نقش و كاركرد ويژه

پردازيِ خُرد و  لكه در طراحي، ايدهدخيل هم بوده باشند)، ب» عملي«طور  در رويدادها (حتي اگر در آن به» عملي«
ي، ارزيابي، تفسير و تأويل و نقد چگونگيِ رخداد و نتايج آن بوده است. ناروشني، دشواري و واواككالن و 

كردنِ آن از عملي كه در طراحي، »جدا«در همين فراز كوتاه وجود دارد و » عملي«وسواسي كه در كاربرد صفت 
هنگام، پيوند آن با عملي كه از دخالت  گيرد، و هم ي، تفسير و تأويل و نقد صورت ميپردازي، واكاوي، ارزياب ايده

  شود، معضلي است كه جستار حاضر قصد كلنجاررفتن با آن را دارد. در رويداد مراد مي» عملي«



٤ 
 

  دو رويكرد

ي  رهيز از ابهامي كه واژهايم، اما براي پ استفاده كرده» ديالكتيك انديشه و كردار«اين جستار از  هرچند در عنوانِ

شان  ، يعني ربط و عطفي انديشه و كردار رابطهي آغاز را  دارد، عجالتاً نقطه» ديالكتيك«ي  نشده هنوز تعريف
» ديالكتيك«را  آن شوند را كه موجب مي هايي ترِ اين رابطه و تعين ريف دقيقدهيم و تع قرار مي ديگر، به يك

و » انديشه«استفاده از تعابير  كنيم. بناميم، و نيز منظور از خود ديالكتيك را، به پيشرفت جستار واگذار مي
كه معموالً ــ و اگر دقت الزم » پراتيك«و » تئوري«خواهيم از تعابير  روست كه مي از آن همچنين »كردار«

گونه  روند، پرهيز كنيم. زيرا در اغلب قريب به اتفاقِ اين كار مي ث بهدر اين مبح درستي ــ رعايت شده باشد، به
هوده، ابهام  هاي بي يگوي تكرارها و كليگاه هاي غيرضروري و  ها، مشاجره ها، سوءتفاهم مباحث، علت ناروشني

طور  به ، ياهطور عام از رابط كه به گونه موارد، زماني ي اين است. در همه» پراتيك«و » تئوري« هاي همين نام
تئوري و پراتيك سخن گفته » تأثير و تأثرِ« و »كنش و واكنش«، »تضاد«، »پيوند«، »ديالكتيك«خاص از 

و » تئوري« اي كه در خود مفاهيم يا اصطالحات هكنند هاي تعيين ها و سايه روشن شود، تمايزها، مرتبه مي
معلوم  ،عنوان نمونه است. به ها ين فقدان تمايزگذاريها هم اند و علت مناقشه موجودند، محو و ناروشن» پراتيك«

نيز، از » ايدهطرح و «كه همين  است (بگذريم از اين» طرح و ايده«، »تئوري«نيست در اين رابطه، منظور از 
نهادهايي معين براي انجام  پيش ؟ ي پيكريافتگي، موضوعِ تميز و تمايز است) شدگي و شيوه ي نفسِ بيان زاويه

همان ساختمان  ؟تاكتيكي است معين ؟ي سازماني يا حزبي) است برنامه (مثالً برنامه ؟ن استكاري معي
در » تئوري«يا منظور  ؟شود ناميده مي» ايدئولوژي«است كه در ادبيات سنتي چپ معموالً  اي سياسي/گفتماني

  يا نقد است؟ ،»علم«صطالح  با معناي فرضيه، نظريه،

هاي غيرضروري ــ كه گاه به  ها، مناقشه اند، جاي سوءتفاهم مبهم» تئوري«مادام كه اين تمايزها در اصطالح 
ها بر سر  شوند ــ باز است. يك نمونه: آيا در مشاجره اند و مي هاي بزرگي منجر شده ها و خسارت مشاجره

ها در  ترين مشاجره يكي از پرپيشينه كارگران،» خوديِ خودبه«به درون جنبش  خارجاز » واردكردنِ تئوري«
در معناي دقيق » تئوري«چيست؟ آيا اگر منظور از » تئوري«سنت ماركسيستي، دقيقاً روشن است كه منظور از 

شد كه  ميآيا كسي مدعي  ؟گرفت درمياي  بود، مثالً رياضيات يا علوم طبيعي، كماكان مشاجره» علم«كلمه 
خوديِ خود رياضيات را كشف خواهد كرد و نياز به واردكردنِ آن از خارج  كارگران به» خوديِ خودبه«جنبش 
ي كار روشنفكران بورژواست، بايد از خارج  شد كه رياضيات، كه نتيجه يا در مقابل، آيا كسي مدعي ميندارد؟ 

منظور  شود نيز وضع بهتر نيست. آيا ناميده مي» پراتيك«وارد جنبش كارگري شود؟ بعيد است. در مورد آنچه 
ر صد فاقد احساس و اراده و انديشه، به تنهايي و بدون ارتباط هايي ماشيني، صد د ايي است كه انسانه»عمل«

اي اساساً چگونه قابل تصور است؟ چگونه  اجتماعي» عمل«دهند؟ چنين  انجام مي ،اجتماعي با ديگر موجودات
(طرح، نقشه، پيشنهاد، برنامه، تئوري) صورت » انديشه«ي  را از عملي كه در حوزه» عمل«صطالح  بايد اين با
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نيست؟ اگر هست، منظور » عمل«پرداختن  نوشتن و نظريه ريختن، برنامه گيرد، متمايز كرد؟ فكركردن، طرح مي
كه هنوز نيازمند  كنيم آغاز ميي انديشه و كردار  رابطه ازاست؟ بنابراين ما در سطحي از تجريد » عمل«كدام 

  ها نيست. اريگونه تمايزگذ اين

ي انديشه و كردار مسلط  شناختي) رابطه (سياسي يا جامعه هايي كه از ديرباز بر گفتمان اجتماعيِ يكي از گرايش
ي كار فكري و كار يدي، نقش و جايگاه روشنفكران در جامعه يا  ي بحث پيرامون رابطه بوده است، چه در حوزه

يدئولوژيك جنبش كارگري/سوسياليستي، گرايشي است كه در تحوالت اجتماعي و چه در سپهر مباحث نظري/ا

ي كه انديشه را »عمل«كند. در اين رويكرد، هراندازه  انديشه تلقي مي كاربست در تحليل نهايي كردار را

» ورزي عملِ انديشه«عنوان  هوشمنديِ عاملش باشد و هراندازه انديشه به مندهوشمندانه يا نياز بندد مي كار به

به امر » انديشه«ي  كشد. احاله مي» كاربست«ناخته شود، مرز جدايي بين انديشه و كردار را، به رسميت ش

به امر » كردار«سو و واگذاريِ  است، نه سوبژكتيو) از يك ذهنيذهني (و منظور در اينجا دقيقاً  ذهني يا درون

ي آن، از سوي  گيرانه طقي و پيي من سو و نتيجه عيني يا بيروني از سوي ديگر، نقاط عزيمت اين جدايي از يك

ي تحقق به  ، و زمينهفعليتو  واقعيتبه  تحققناگزير امر  ديگر هستند. در اين رويكرد، در تحليل نهايي، به

هايش  ي عزيمت، انسان منفردي است كه به خياالت يا مقاصد يا نقشه يابد. نقطه تقليل مي بالقوگيو  امكان

اعي و تاريخي و نيز ي وجوه اجتم فورديسم همه ي دكارتيِ روشنگري. پوشاند؛ همانا سوژه مي» ي عمل جامه«
رساند. با  و به حد اعال ميكند  ي فرآيند توليد متبلور مي و ايدئولوژيك اين جدايي را در پيكره شناختي معرفت

با  بدون ارتباططراحي و تخصص از اجرا، اجرا به عملِ ناب يا به فعاليتي تا سرحد امكان  واقعيِجداشدن 

موجودي فاقد ارتباط آگاهانه با ديگر عناصر  ــ يعني آهنگ ماشين ديگران و بدون فكر و صرفاً پيرو و تابع ضرب
بنديِ  يابد. همان فرآيندي كه آشكارترين نماد و نمود مفصل تقليل مي ــ قد ارادهي فرآيند توليد و فا مرده و زنده

  روابط اجتماعي براي انتزاع كار مجرد از كار مشخص و تبديل محصول كار انساني به ارزش است.

آن  ي بين انديشه و عمل فرد و حمل غيرِانتقادي يا فرافكني رابطه )über-setzen/transposition( تراگذاري
اجتماعي مانند ـ  اي هاي مقوله اعي، يا حتي هستندهها يا نهادهاي اجتم هاي گروه ها و نقشه ي بين هدف رابطه بر
ها، و نيز كل گفتمان تئوريك و ايدئولوژيك اين تراگذاري، در  ، با اجرا و تحقق اين هدف»ي اجتماعي طبقه«

ي  ي ماترياليسم تاريخي در استعاره شده شكل سترونتحليل نهايي ريشه در همين جدايي دارد. از آن جمله، 
عبارت ديگر بخش اعظم  هاي پرپيشينه، پردامنه و كشدارِ آن. به ها و مشاجره ي بحث و همه» روبنا«و » زيربنا«

ي  از تراگذاريِ رابطه شي از آن جدايي است و هم منتجبا آن روبروست، هم نا» تئوري«معضالتي كه اين 
  هاي اجتماعي. ي عاملين يا هستنده ن انديشه و كردار فردي به رابطهمفروض/تجربي بي
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يك از اين دو سو  بر كدامي تأكيد را  هاي متفاوت و متخاصمِ چنين رويكردي نقطه ها و جبهه كه جناح اين
و كردار  ي احترام تلقي كنند انديشه (تئوري) را واال و شايسته پندارند، يك را اصيل و ارجمند به كدام بگذارند و

وارونه، پراتيك را سبز و معيار حقيقت بدانند و تئوري را خاكستري و  بهيا  (پراتيك) را پست و كثيف و ناسوتي، 
باز  بين آنها قائل شوند،» ديالكتيك«بازتاب صرف واقعيت؛ يا به انواع و اقسام ارتباط و كنش و واكنش و حتي 

ديگر معطوف  يك به يك ر بهترين حالت با تناظري يك بهكه د دو ساحت جداگانه استما با  هم سروكار
  شوند. مي

و  شناختي ي سنت فلسفي/معرفت ت. همهدرستي، بر نقد اين جدايي استوار اس رويكرد مقابل، به
ي متقابل اين دو سر، اعم از كنش و واكنش و تأثير و تأثر،  شناختي در تأكيد بر پيوستگي و رابطه جامعه»/علمي«

ي اين  حال همه لوليت و وحدت و تضاد آنها، تالشي قابل توجه در انكار اين جدايي است. با اينعليت و مع
ها و  ي فوئرباخ ــ و مسلماً دهه ها در اثبات پيوند و تالزم انديشه و كردار، تا پيش از تزهاي ماركس درباره تالش

، حضورِ سرشتيِ يكي در ديگري از طريقشايد صد سال پس از آن ــ كمتر به نقد و انكار اين جدايي، 
(پراكسيس)، تعريف  اعتنا دارد. بر اساس تزهاي ماركس و با دستاوردهايي مانند عينيت فعاليت اجتماعيِ انسان

»ساز يا  نگومفهوم آگاهي اجتماعي و استوارشدن ماترياليسم بر سرشت عيني و دگر ،»ياجتماع بشريت
 آيد. اي از ماهيت انديشه و كردار پديد مي ، امكان درك تازه(پراكسيس/كردار)انقالبيِ فعاليت اجتماعي ـ  انتقادي

نيافته است، يعني را ترين بيان و عينيت (صوتي، تصويري، تجسمي، ايمائي)  كه هنوز ساده انديشه، حتي زماني
بستري  هايي مبرا باشد كه خود در»ايماژ«تواند از عناصر و  ذهني و پندارينش، نمي حتي در شكل درون

شناختي  هاي زبان نظريهبرخي هاي اجتماعي و تاريخي ندارند.  ها و خاستگاه /گفتماني/ايدئولوژيك ريشهفرهنگي
حال حتي اگر نخواهيم  دانند. با اين بدون زبان را غيرِممكن مي  روند كه اساساً انديشه ا پيش ميحتي تا آنج

توانيم منكر خاستگاه  ي زباني ارتقاء دهيم، باز هم نمي فتهيا ذهني را به سطح وااليش هاي درون»ايماژ«عناصر و 
هاي اجتماعي و تاريخي از كردار اجتماعي و تاريخيِ  شان شويم. بنابراين تا آنجا كه اين ريشه اجتماعي و تاريخي

ديشه ذهني، حضور ماهوي دارد. از زماني كه ان ي درون ناپذيرند، عنصر كرداري، حتي در انديشه ها گُسست انسان

و  شكلاش در  هاي اجتماعي و تاريخي ي عناصر كرداري و ريشه يابد، نه تنها همه شود و عينيت مي بيان مي

يابي، خود هميشه كرداري  و عينيت بيان نفسِحضوري سرشتي دارند، بلكه  ،پذيريِ اين بيان چگونگيِ شكل

هميشه رخدادي  تقريباًيابي ين عينيتاش قابل انفكاك نيست. ا عي و تاريخياجتما هاي است كه از خاستگاه

 ايقينگيرد و  صورت مي ايدئولوژيك) و اقتصادي، سياسي، گفتمانيو بر، زمينه و بستري اجتماعي ( است كه در،
  پذير نيست. امكان ، سياسي، گفتماني و ايدئولوژيك)اقتصاديي اجتماعي ( اين زمينه هميشه مستقل از

اش در كرداري اجتماعي، يا فردي اما مندرج در بستري اجتماعي، به واقعيتي  ذهني با بيان عيني ي درون انديشه

. عمل، رابطه و نشانهلحاظ سرشتي واجد سه وجه وجودي است:  شود كه به اين ترتيب، به عيني بدل مي
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توان به حضور  ز طريق انتزاع است كه ميناپذيرند و تنها ا بديهي است كه اين سه وجه در يك كردارِ واحد جدايي
عبارت ديگر، آنگاه كه اين جدايي در مقياس معيني تحقق و پيكر يافته است، تنها  و تمايزشان پي برد؛ به

مانند تقليلِ تا سرحد امكانِ كردار به  عينيت ايدئولوژي قابل تصور است: معناي پيكريافتگيِ انتزاعات و بنابراين به

در توتم و اسطوره؛ يا  نشانهيا پيكريافتگيِ  رن؛ي انسانِ دورانِ مد شده خودبيگانگيِ مسخدر  عملِ ناب

يا  ، تخديريهاي روحاني شدگيِ حضور مادي و جسماني در خلسه هاي فراموش در شكل رابطهيافتگيِ  عينيت
شان  مكانِ جداييِ واقعيعدم ارغم  حال، عينيت مستقلِ هريك از اين سه وجه وجودي، علي پريشانه. با اين روان

مثابه دستگاه  كاربرد هدفمند اعضاي بدن؛ رابطه به مثابه در كرداري واحد، مقومِ عينيت كردارند. عمل، به
 اي»نامرئي«مختصات مثابه واقعيتي  نشانه بهو كند؛  عينيت خود را آشكار مي عمل در آن، كه با حدوث يا رخداد

هريك عينيت مستقل خود را دارند.  كه دال بر چيزي غير از خود است،) (صوتي، تصويري، تجسمي، ايمائي
به كردار (پراكسيس) بدل  ،هاي عيني در فضا يا دستگاه مختصات عينيِ رابطه و در كاربست نشانه ،عملِ عيني

مادي، هاي  ي برابرايستاها (اشياء، واقعيت سازنده يا دگرگون ت بين انواع كردار، كردار سازندهشود. تفاو مي
شان  و مركب بودن اجتماعي و گفتماني) يا كردار ارتباطي (گفتگو، همكاري، بازي، كنش گروهي) در ماهيت آنها

آورد. كردار كسي كه در حالِ ساختنِ يك صندلي است، يا درحال  ، تغييري پديد نمياز آن سه وجه وجودي
اري است، از اين گفتاري يا نوشت» بافيِ لسفهف«يا سرگرم  يك ايده يا نظريه ي عرضهسخنراني براي يك گروه و 

  ه با ديگري تمايزي ندارد.زاوي

ناپذير  ، اجتناب)existenzialمثابه عنصري سرشتي و وجودي ( انديشه بهدر هر يك از اين وجوه وجودي، حضور 

تر، ميراث  نحوي هرچه آشكارتر و بديهي و به ،»عمل«در وجه وجوديِ  ي عمل شيوهاست. ميراث فرهنگيِ 
مثابه عنصري  به» نشانه«و » رابطه«سنتي، گفتماني، معناشناختي و بنابراين انديشگاني در وجوه وجوديِ 

در آوندهاي همين حضور انديشگاني در وجوه وجوديِ كردار  ،سرشتي و وجودي، حضوري است غيرِقابلِ انكار؛ و
كنند. به اين نكته باز خواهيم گشت.  خود را اعمال مي ، و سلطه تاريخيِ ايدئولوژي است كه عناصر اجتماعي و

ند دو چيز سخن گفت، بلكه ما از توان از ارتباط و پيو بنابراين ارتباط يا پيوند انديشه و كردار چنان است كه نمي
ي هر سه وجه وجودي،  گيرندهذهني است كه دربر ذهني يا برون گوييم كه كرداري درون آيند يكتايي سخن ميفر

پردازي،  و بنا بر موقعيت و شرايط، واجد تناسب معيني از وزن و اهميت هريك از اين وجوه است. خيال
هايي است كه به تناسبِ  ، نام»عمل«طور اعم) و  سكورسيو بهيذهني و گفتماني يا د ورزي (كردار درون انديشه

  گذاريم. ري معين ميي آن سه وجه وجودي بر كردا تركيب و وزنه

  يك گام به پس

استوار بر جداييِ ماهوي انديشه و كردار، نقدي است به هرچند نقد ي  جا و ضروري، اما هميشه در همه رويكرد
ها، در  ج درست و مفيدي نيانجاميده است. يكي از اين حوزهدرستي مستدل نشده است و به نتاي بهها لزوماً  حيطه
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نقش عامل ذهني «يا » نقش عنصر آگاه«و عمدتاً بر محور » كارگران«و » كرانروشنف«ي  عطف به رابطه
يا » حزب لنيني«صطالح  در نقد با» مبارزات ايدئولوژيك« صطالح هاي نظري و با ، مجموعه بحث»(سوبژكتيو)

جدايي سپهر انديشه و  ارِها، انك در بسياري از اين استداللطور اعم است.  به حزبي دهيِ يابي و سازمان سازمان
» عنصر آگاه«صطالح  با» مستقلِ«كردار و بازيافت يگانگيِ آنها، با استناد به نفي آنچه جايگاه، ضرورت و نقش 

جنبش «، »جنبش كارگريِ ناب«در كردارهايي كه  ،گاهصورت پذيرفته است.  پنداشته يا تلقي شده،
با  يا» رهبري«اند، تحت لواي مخالفت با  ناميده شده »جنبش شورايي«مراتب بدتر ــ  ــ و به» خودي خودبه

» ها ايدئولوژيِ كالنْ روايت«تئوري به قلمرو  ،و غيره ييابيِ جنبش دفاع از سازمانو در  »تئوري خارج از جنبش«
در  ،گاهشده است.  انكارناميده شده، » عنصر آگاه« ضرورت آنچه نقش مستقلِطريق،  تبعيد شده است، و از اين

صرفاً و ماهيتاً  هاي و قابليت» خودي جنبش خودبه«، با نگاه تحقيرآميز به »عنصر آگاه«در دفاع از نقش  بل ومقا
  شده است.بر ضرورت حضورِ انكارناپذيرِ اين نقش تأكيد  ،اين جنبش» بورژواييِ«و » اقتصادي«و » غريزي«

گرايش راه برده است،  دو بست حق به جانبگيِ هر بناين روياروييِ سياسي و ايدئولوژيك كه اغلب و سرانجام به 
اش و بر  بعد اجتماعي و تاريخي هاي كوچك و محفلي اهميت چنداني ندارد، اما در هرچند در فضاي درگيري

تواند از اهميت بسياري برخوردار  بخش، مي دارانه و رهايي ي ضدسرمايه ويژه مبارزه ي طبقاتي، به هز ستر مبارب
نظر ما، فقدان تمايزگذاري در سطوح انديشه و  بست، به وردار نيز بوده است. يكي از داليل اين بنباشد و برخ

هم معطوف  كه اين دو به سطوح و سپهرهايي اوالًهاي نادرست از:  كردار، تلقي نادقيق از آنها و بنابراين دريافت

هوده نيست، با مثالي ساده، نخست  اين بياين رابطه است. بنابر برقراريِ ي چگونگي و شيوه ثانياًشوند و  مي
كردنِ سطوحِ  وجوه جدايي بين سطوح انديشه و كردار را برجسته كنيم تا اوالً امكان خطاهاي ناشي از مرتبط

  ي درست رابطه پيشنهاد كنيم. ناهمگون با يكديگر را نشان دهيم و ثانياً راهي براي شيوه

هاست  كه مدتبرويد گيرد كه به ديدار دوستي قديمي  نتان شكل ميفرض كنيم روزي در تنهايي اين فكر در ذه
ي  گيري اين انديشه و همه . عجالتاً علت شكلاست هخبريد و آخرين ديدارتان با رنجش اندكي همراه بود از او بي

گيري  گيريم. از همين نقطه يعني از زمان شكل ي شما با اين دوست قديمي را ناديده مي تاريخ رابطه پيش
در اين سپهر ممكن است ». سپهر انديشه«نام  كنيم به ي ديدار با دوست قديمي، قلمروي را نامگذاري مي انديشه

تر از هر چيز به آنچه قصد  ي رابطه با اين دوست، آخرين ديدار و علت رنجش، تقسيم گناه و مهم به پيشينه
تان نظمي بگيرند و  ريخته هم كه افكار به نفكر كنيد. براي اي ،گفتنشو لحنِ   شيوه  بهو گفتنش را داريد، 

بنويسيد يا در  اي كاغذ برگهها را بر  يادداشت كنيد؛ مثالً آننحوي  بهها را  گيريد آن فراموش نشوند، تصميم مي
انجام اين كار، نخستين  .(كتبي يا شفاهي يا حتي تصويري) تان ضبط كنيد»گوشي«فايلي در كامپيوتر، تبلت يا 

ي ديدار با دوست قديمي است. توجه داشته باشيم كه كنش ثبت  يافتنِ انديشه گام در بيان، و بنابراين، در عينيت
كردنِ ارجاع به  ي ثبت آن است. براي ساده اين انديشه، تحقق خود آن انديشه نيست، بلكه فقط تحققِ انديشه



٩ 
 

» يكـ  كردارـ  خرده«و پراتيك انجامِ آن را » كيـ  ي انديشهـ  خرده«را  ي ثبت اين فكر ، انديشهاين مراحل

به  هر دليلي كه اينجا اهميتي ندارد ــ ــ به» يكـ  ي انديشهـ  خرده«ثبت  جريانناميم. فرض كنيم در  مي
كه زماني از او  رويد، كتابي را تان مي ديدار دوست كه وقتي به»)دوـ  ي انديشهـ  خرده«كند (=  فكرتان خطور مي

نام  ت، در پراتيك ديگري بهاس» سهـ  ي انديشهـ  خرده«كه  ،اين رافكر ثبت ايد، با خود ببريد.  امانت گرفته
(يعني بردن كتاب) نيست و » دوـ  ي انديشهـ  خرده«كنيد كه مسلماً تحقق  شت ميياددا» سهـ  كردارـ  خرده«
تان نزد شما به امانت نبوده است، اما  حقق شود. شايد كتابي از دوستممكن است در آينده مت» دوـ  كردارـ  هخرد«
روال فوق  توان به همراه ببريد. اين فكر و ثبتش را هم مي رسم هديه كتابي براي او به رسد به فكرتان مي به
گيريد،  مي رااي قر چه ايدئولوژي كنيد يا مخاطبِ كه در انتخاب كتاب از چه سنتي پيروي مي گذاري كرد. اين نام

  د.تحقق آن نقش مؤثري ايفا كني  شيوهتواند در  است و مي »سپهر انديشه«در  اي ويژه نكته

متعلق ها، هنوز »كردارـ  خرده«ها و »انديشهـ  خرده«ي  كه همه تا اينجا اين استكننده از نظر ما  ي تعيين نكته

دلخواه  توان به ها را مي»كردارـ  خرده«و ها »انديشهـ  خرده«ي اين  اند. هرچند زنجيره»سپهر انديشه« به
ي ديگر بر آن اضافه  ي ويژه و مهم ديگر، فقط يك حلقه كردن يك نتيجه تر كرد، اما براي برجسته طوالني

رسد كه فكر ديدار با دوست قديمي را با سه نفر از دوستان يا همكاران و  فكرتان مي كنيم. فرض كنيم به مي
او كه ي خوبي با او ندارد، ديگري  شناسد اما ميانه ها دوست قديمي شما را مي كي از آنقطاران خود نيز، كه ي هم

كه  شناسد، درميان بگذاريد. تصور اين اي صميمي با او دارد و سومي كه او را از نزديك نمي شناسد و رابطه را مي
سپهر «هايي در  واند چه دگرگونيت كردارِ مشاوره با دوستان ميـ  ي تحققش در خرده انديشه و شيوهـ  خردهاين 

عنوان  شده به هايي كه ممكن است كتابِ انتخاب پديد آورد، دشوار نيست. فقط اشاره به بحث و مشاجره» انديشه
هاي ديگر، كافي  سنن و يا ايدئولوژي شدنِ دوستانِ مورد مشاوره با ي مخاطب واقع هديه پديد آورد، از زاويه

شود، بلكه  پوشي از ديدار دوست قديمي منجر نمي كنيم كه اين مشاوره به چشم مياست. بنابراين باز هم فرض 
شناسد نيز،  كه او را از نزديك نمي ي خوبي دارد و آن كه با دوست قديمي ميانه تان، آن برعكس دو نفر از دوستان

  گيرند شما را در اين ديدار همراهي كنند. تصميم مي

 هاي»كردارـ  خرده«ها و »انديشهـ  خرده«ي  : همهيكاهميت دارد؛  ما براي جستارافزودنِ اين حلقه از دو زاويه 

 هنوز همهصورت فردي و چه در رخداد گروهيِ آن،  ي افراد دخيل در آن، چه به ي دوم از سوي همه اين حلقه

يافتنِ  عينيتهاي اجتماعي و تاريخي در  ي تعين كه دخالت همه : درحاليدوتعلق دارند؛ » سپهر انديشه«به 

ها »انديشهـ  خرده« ي دوم عينيت يا پيكريافتگيِ است، در حلقه باميانجيي نخست  هاي حلقه»انديشهـ  خرده«

كند،  هاي اجتماعي و تاريخيِ پيشين را حمل مي بار تعين نجي، سرشت اجتماعي دارد و نه فقطميا اي بي شيوه به
ديدار دوست «جاي مثال فرضيِ  يد. اگر بهافزا اي بر آن مي هاي تازه تعين ميانجي اجتماعيِ خود، با رخداد بيبلكه 

اي سراسري را درنظربگيريم  ا در گسترهيك واحد توليدي معين يدر اب كارگران ي اعتص ، طرح يا برنامه»قديمي
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و ضروري  ممكن طور عيني ايدئولوژيك) بهكه با توجه به موقعيت اجتماعي و تاريخي معين (اقتصادي، سياسي، 
ي نقشه/اجرا در  ي رابطه ي دوم پي برد. اما از آنجاكه قصد تراگذاري ساده توان به اهميت نكته شده است، مي

از هر لحاظ مقيد به، و  زيرا رخداد سياسي/اجتماعيمقياسي فردي به رخدادي سياسي/اجتماعي را نداريم ــ 
  مانيم. ي خود باقي مي ي است ــ در سطح مثال سادهديگر ناپذيرِ مندرج در، سازوكارهاي عيني و گاه اجتناب

اي قرار دهيم كه شما سه نفر  را نقطه بناميم و آغاز آن» سپهر كردار«را » ديدار دوست«ي  اگر تحقق انديشه
ي رويدادهايي را در تصور آوريم كه در  توانيم همه شويد، مي گذاريد و راهيِ ديدار او مي كارهاي ديگر را كنار مي

سادگي تصور كنيم كه چه  توانيم به دادن دارند و مي پذيرفتنِ واقعيت ديدار، امكانِ رخ هنگام صورت راه و بهطول 
هستند، چه عناصري در تناظر با عناصر » سپهر انديشه«عناصري در متناظر با » سپهر كردار«عناصري از اين 

تر اين وضعيت  ندارند. تفصيل بيش» انديشهسپهر «اند و چه عناصري، عنصر متناظري در  غايب» سپهر انديشه«
ايم، بايد يك نكته را  مفروض ضرورتي ندارد. اما پيش از پرداختن به نتايجي كه با طرح اين مثال درنظر داشته

كنند، در گفتگو و در  ي دو دوستي كه برخالف طرح نخست در اين ديدار شركت مي برجسته كنيم. مداخله
هاي آنها و چه »انديشهـ  خرده«گيرد، چه  ا دوست قديمي صورت ميرويدادهايي كه در ديدار ب

هاي پيشين به »كردارـ  ردهخ«طوركه  همان ،تعلق دارند؛ يعني» سپهر كردار«، همه به شان هاي»كردارـ  خرده«

  اند. متعلق» سپهر كردار«هاي كنوني به »انديشهـ  خرده«تعلق داشتند، اينك اين » شهسپهر اندي«

ايم، مانند  ي تحقق سپهر كردار دخيل دانسته گيري سپهر انديشه و شيوه ي عواملي كه تاكنون در شكل همه
 ميانجي طور بي عواملي هستند كه به دانش عمومي، عقل عملي و از اين دست،عادات، هاي فردي، سنن،  انگيزه

درجات مختلف  كه برخورداري از آنها را به عبارت ديگر عواملي هستند به افراد دخيل در اين موقعيت مربوطند. به
شده وجود دارد كه نه منحصراً به اين  بندي صورت ي توان از افراد انتظار داشت. اما سپهر ديگري از انديشه مي

بينيِ  ي تبيين، تعليل و پيش وضعيت معين محدود است و نه از آن منبعث شده است. اين سپهر كه داعيه
نامد. مثالً ــ در قالب  مي» علم«يا » تئوري«آتي و متنوعِ اين وضعيت را دارد، خود را هاي  كمابيش محتملِ گام

شناسيِ  روانشناسي يا جامعه«يا » رفتارشناسي«يا » روانشناسي«هايي از انديشه كه خود را  مثال ما ــ حوزه
د دخيل در اين موقعيت از اين به تناسب گستره و ژرفاي آگاهيِ افرا نامند. و از اين قبيل مي» ديناميسمِ گروهي

كننده، اثر  توانند بر انديشه و كردار افراد، حتي در سطح عاملي تعيين ها نيز مي ها، بديهي است كه آن»تئوري«
ها در  ها نيست، بلكه ادعاي آن»تئوري«ي مورد توجه ما فقط اشاره به وجود و تأثير اين  داشته باشند. نكته

  و دشواريِ تشخيص و مشروعيت چنين تمايزي است. ها»ايدئولوژي«شان از تمايز

 تواند به سوءتفاهمِ كاهشِ نقشه، مي ي نقشه/تحققِ گمان سادگيِ اين مثال و محدود ماندنش به رابطه بي
هاي اجتماعي و تاريخي  ا تقليل چندوچون دگرگونيطور كلي، ي نديشه و سپهر كردار بهي سپهر ا ي پيچيده رابطه
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تر كردنِ نتايجي كه در نظر داريم،  يافتني دامن بزند. اما براي دست ،ي معطوف به عمل ارادهي  به الگوي ساده
  هايش را تحمل كرد؛ در نتيجه: توان زيان مي

نقشه يا سلب/ايجاب (كه  دليل تالزم نقشه/تحققِ ي سپهر انديشه و سپهر كردار را، نه فقط به : ما رابطهيك

يابيِ انديشه  ي انديشه، عينيت ي پيچيده ) تالزم رابطهالف ديگر نيز؛ دليلِ سهاست)، بلكه به  از آن حالتي خاص

هنگامي و  هم )ببينيِ قطعيِ آن؛  پيش در بيان و تحقق انديشه در پيكريابيِ ويژه و اساساً غيرِقابلِ

) جا و ناپذيريِ وجوه وجودي پراتيك (عمل، رابطه، نشانه) و درعين حال استقالل عينيِ تك تك آنه جدايي

كنيم.  تعريف مي ديالكتيكياي  ، رابطه»ب«تضاد گسست/پيوستگيِ سپهرهاي انديشه و كردار، منتج از دليل 
  موضوع مورد توجه ما در اين جستار، دليل سوم است.

ها در »انديشهـ  خرده«و » سپهر انديشه«در » كردارهاـ  خرده«گيِ پراتيك، به داليل حضور دليل خودزايند : بهدو
يك عناصر سپهرهاي انديشه و سپهرهاي كردار، اين  ، به داليل فقدانِ تناظرِ يك به، و از آنجا»ر كردارسپه«

 نفي يعني منفي، نقد. «ناميم مي قد مثبتننقد منفي/ ديالكتيك ياانتقادي  ديالكتيك، را ديالكتيك
 يعني مثبت، نقد. تاريخي/اجتماعي معين ساخت يك يا مفهوم يك نفي جغرافياي ساختن روشن: يعني انتقادي؛

 با كه يساحت يا سربرآورده، پيشين مفهوم يك نفي با كه مفهومي جغرافياي ساختن روشن: يعني انتقادي؛ اثبات
 خطي در باالتر اي دايره لزوماً ماحصل، وضعيت كه اين دادن نشان است؛ آمده پديد پيشين تساح يك نفي

 اجتماعي ي زنده پراتيك بستر بر ديگر، ساختاري به ساختار يك تبديل در كه اين دادن نشان نيست؛ مارپيچي
 منفي، نقد. است آورده پديد اجتماعي واقعيت براي نويني هاي پذيرندگي شكل چه خودزاينده پراتيك انسان،
 به ورود براي بازنمايي يا عزيمت ي نقطه يك به رسيدن براي موجود، هاي دستگاه نقد و موجود وضع نقد: يعني
تر با نقد منفي/نقد  (براي آشنايي بيش» .آرمان نقد و تازه بازنماييِ هر نقد: يعني مثبت، نقد. تازه پراتيك يك

  »)نقد منفي، نقد مثبت«مثبت نك: 

  ديالكتيك گُسست و پيوستگي

آن به الگوي كنش  كوشد با تراگذاريِ بورژوايي مي ي ما در حقيقت الگويي است كه ايدئولوژيِ مثال ساده

ي تئوري و  ي رابطه درباره متاتئورييك  )، خود را در مقامنهادينهدفمند فرديتي صوري (حقيقي يا  عقالييِ
اي  ي منطق تحول اجتماعي است، عرضه كند. جدايي كننده حال تبيين شناسي كه درعين يا نوعي شناخت ،پراتيك

هاي  مثابه بتوارگي و بيگانگيِ روابط اجتماعيِ انسان، يكي از شالوده شود و خود به كه در اين ايدئولوژي تبليغ مي

ي  انديشه و كردار است و هر نظريهبين سپهرهاي  جدايي واقعي يك استمرار ايدئولوژي بورژوايي است،
ي راديكال كه آماجش نقد اين جدايي است، بايد از واقعيت آن عزيمت كند. انكارِ واقعيت اين جدايي و  نقادانه

ي توليد  ي شيوه خياالنه بر يگانگيِ سرشتيِ سپهرهاي انديشه و كردار، در شرايط سلطه اتكاي صرف و خوش
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بورژوايي است.  سوي مغاك ايدئولوژي ي ديگري به راهه ورژواييِ بتوارگيِ كااليي، كجئولوژي بدداري و اي سرمايه
نشانِ ديالكتيك نقد منفي/نقد مثبت سپهرهاي انديشه و كردار است، تضاد واقعي بين اين ـ  آنچه ويژگيِ سرشت

بخش نيز مبارزه در رفع همين تضاد  ي نقاد و رهايي ي نظريه نقش و وظيفه است؛  و پيوستگيِ واقعي گُسستگي

كه  گُسستگي بين سپهر انديشه و سپهر كردار مبنايي ايدئولوژيك دارد، حال آناست. 

حل اين تضاد  شناسيِ هستيِ اجتماعي و تاريخيِ انسان استوار است. پيوستگيِ آنها بر هستي
ها، به  ي انسان در وضعيت زندگيِ مبتني بر انديشه و كنش آزادانه و آگاهانهثمار و اي رها از سلطه و است در جامعه

 و انگلس شناختيِ اجتماعي و الغاي وجه ايدئولوژيك آن است. زماني كه ماركس معناي بازيافت سرشت هستي
تواند  اش مي اعيهاي اجتم د كه انسان در آن و در ايفاي نقشنگوي ايطي سخن مياز شر» ايدئولوژي آلماني«در 

ي رمانتيك  سرمستانهپردازيِ  آنكه ماهيگير و نقاد باشد، در خيال بپردازد، بي يداصبح به ماهيگيري و شب به نق
اي نيرومند، به هنجار و  ي نظريه اندازهاي نقد ارزش و نقد راديكال اين تضاد بر پايه ، بلكه از چشماند غرق نشده

زندگيِ انسان  تاريخِ پيشروست كه آغاز سوسياليسم را پايانِ  دقيقاً از اين د؛ ونگوي منطقاً استوار، سخن مي

  د.ننام مي

سو يا انكار وجود واقعي و مجزاي سپهر انديشه و  تنفيذ جداييِ ايدئولوژيك بين سپهرهاي انديشه و كردار از يك
كند كه  هاي روشنفكران و كارگران را ايجاد مي ي اجتماعي با ناميها تجليل از سپهر كردار از سوي ديگر، جايگاه

سو عامدانه و از جانب ايدئولوژي بورژوايي و از سوي ديگر  متضمن حفظ و بقاي وضع موجود است؛ از يك
ضدروشنفكري. با نگاه به  چپگر، از جانب ايدئولوژيِ  صطالح شورش ناخواسته و در پوشش گفتماني چپ و با

توان ماهيت ايدئولوژيك اين دو رويكرد را آشكار  ي روشنفكران و كارگران مي يافته گونه استقالل اين ايه جايگاه
  كرد:

آن به نقشي ويژه  ها و واگذاري»كردارـ  خرده«حذف  يافتنِ سپهر انديشه از طريق جايگاه روشنفكران: استقالل
ايدئولوژيك  دار توليد گفتماني عهدهاين نقش  ژوايي،در توليد و مناسبات اجتماعي توليد. از منظر ايدئولوژي بور

طريق، بازتوليد مناسبات اجتماعي توليد  اي، نمايشي، هنري، فلسفي و غيره) و از اين ، رسانه»علمي«صطالح  (با
اي طبيعي، بديهي و بسا شايسته و پسنديده است.  طور اعم، رابطه اش با قدرت سياسي و قدرت به است و رابطه

حريفي در  فن به همه ،رود، از اين منظر شود و يا از او انتظار مي اي كه هويت روشنفكر تلقي مي»نبگيجا همه«
 هاي ي انتقاداتش به نابساماني همهرغم  تواند، و شايسته است، كه به شود. روشنفكر مي ورزي ترجمه مي سياست

ها بكوشد و براي اين كار  رفع اين نابسامانيكند، در  ظام قطعاً ترديد نميداتي كه در اساسِ نوضع موجود، انتقا
روشنفكري، نقش روشنفكر توليد گفتماني ايدئولوژيك عهده بگيرد. از منظر ايدئولوژيِ چپِ ضد مسئوليت به

طريق، توليد  دهد)، و از اين اي و...، مادام كه جريان مسلط و رسمي مجال مي ، رسانه»علمي«صطالح  (با
طور اعم، همواره دوپهلو و مشكوك  اش با قدرت سياسي و قدرت به است و رابطه» ضدهژمونيك«هاي  فراورده
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در  ساالرانه دوختن به قدرتي ديوان يا چشماست. مشكوك به خودفروختگي در عطف به قدرت سياسي حاكم 
در  ها و نهادهاي اجتماعي، چه اي بديل. از هر دو منظر، نقش و جايگاه روشنفكر در عطف به كل گروه جامعه

ي اجتماعي در كل فضا» ضدهژمونيك«بازتوليد مناسبات اجتماعي توليد جاري و حاكم و چه در آفرينش عناصر 
نقادانه قرار  و كارگران در مركز توجه پژوهشي ي مستقيم روشنفكران و رابطه شود و سياسي، تعريف مي

  گيرد. نمي

 »طبيعي«و واگذاريِ آن به نقشي  ها»انديشهـ  خرده«از طريق حذف  يافتن سپهر كردار جايگاه كارگران: استقالل
ها و »انديشهـ  خرده«با حذف  ،در توليد و مناسبات اجتماعيِ توليد. از منظر ايدئولوژي بورژوايي و فراتاريخي

 .يمينخوردن از راه عرق جبين و كد تبديل جايگاه اجتماعي كارگران به جايگاه فراتاريخي كار و كوشش و نان
از راه سركوب عريان (حبس و شكنجه و اعدام) و تا  ها، تا آنجا كه الزم و ممكن است»خرده ـ انديشه«حذف 

هاي رسميِ نمايندگيِ كارگري  ي آن به سازمان كند، با احاله ي طبقاتي ناگزير مي ي مبارزه آنجاكه موازنه
، يعني عاملي كه »تئوري«نشانده و زرد. نقش  ستهاي كارگريِ د هاي كارخانه) يا نمايندگي (سنديكاها، كميته

كند، به  ي بين اين دو سپهر معرفي مي و مفسر رابطه هكنند خود را تبيين از سپهر انديشه و كردار معين،» ونبير«
از منظر  شود. بخشيدن به سازوكارهاي منطق سرمايه واگذار مي اقتصاد و توصيف و تبيين و مشروعيت» علم«

رفع » سپهر كردار«، از طريق انحالل كامل آن در »سپهر انديشه«ضدروشنفكري جدايي واقعي  ايدئولوژيِ چپِ
رود و در نوعي  ي ابهام فرو مي شامل تئوري نيز هست، نقش تئوري در پرده» سپهر انديشه«شود. از آنجاكه  مي

ي  ، جايگاه مستقل روشنفكرانهطريق ايدئولوژيِ چپِ ضد روشنفكري شود. از اين گراييِ ايدئولوژيك گم مي نسبي

كند و با از دست نهادن يا ناديده انگاشتنِ سازوكارهاي درست  مي پنهانرا در ظاهر انكار و در حقيقت  خود
دهد. از  گرايي ايدئولوژيك را از دست مي ي سدها و سنگرهاي مبارزه در ميدانِ نسبي دفاع از اين جايگاه، همه

ي روشنفكر با قدرت  ي جايگاه جداشده اي جز ظنِ دائمي به مغازله كري چارهاين منظر، پارانوياي ضد روشنف

بست سياسيِ  بن ندارد. را ،عملگراييِ ايدئولوژيك در  ، و تن سپردن به نسبينظرسياسي يا انكار هويت خود در 

ميانجيِ  ي تقليل ديالكتيك نقد منفي/نقد مثبت به ديالكتيك بي ايدئولوژيِ چپِ ضد روشنفكري، نتيجه
ها و »انديشه- خرده(«نديشه و كردار عناصر سطوح گوناگون سپهر ا نفي/اثبات، ناديده گرفتنِ تناظر

 ناگزير مخالفت با آن است. ميانجيِ سپهر انديشه و به بي كاربستمثابه  ها)، تلقي سپهر كردار به»كردارـ  خرده«

ي توليد  ي شيوه در اين نگاه الغاي جدايي واقعيِ سپهر انديشه و سپهر كردار در شرايط حاضر و حاكمِ سلطه
ريزيِ  هاي برنامه ايي ارگاني بديل از جد تواند در جامعه داري و ايدئولوژيِ بتوارگيِ كااليي، تنها زماني مي سرمايه

خالصي بايد، كه در همين شرايط  ،انديشه در كردار كاربستمركزي و كارگرانِ موظف به اجراي آن، همانا 
ي برنامه/كاربست از ميان برود. آنچه در اين  سپهر كردار، امكانِ تحقق رابطه كنوني، با انحالل سپهر انديشه در
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ي خود اين  ماند، مانعي ايدئولوژيك است كه انكارِ جايگاه و هويت روشنفكرانه استدالل از ديده پنهان مي
  آورد. ي بديل پديد مي تحقق جامعه ين جداييِ واقعي و موجود و امكانِدربرابر الغاي ا گرايش،

هرچند در اين ايدئولوژي  است. ايدئولوژيِ چپِ روشنفكريي ايدئولوژيِ چپِ ضد روشنفكري،  ي وارونه نسخه
و تاريخي و ي خود است و هرگز نقش عظيم  دادنِ نقش روشنفكرانه براي اندك جلوه »فروتنانه«تالش 

ي  كند، بلكه به وارونه، هر كالم و پيام و كشف تازه ي كارگر را انكار نمي سازِ جنبش كارگري و طبقه سرنوشت
تر به منظر  نامد، در تعيين جايگاه كارگران بيش ي كارگر مي خود را نه از آنِ خود، بلكه كالم و پيام طبقه

كارگري ظرفيتي بيش از آگاهي غريزي و » خوديِ بهخود«ايدئولوژيِ بورژوايي نزديك است و از جنبش 
است؛  ي ايدئولوژيِ چپِ ضد روشنفكري ه، شكل واروننيز در تعيين جايگاه روشنفكران ندارد. انتظار اقتصادي

ــ كه در اينجا » تئوري«به » سپهر انديشه«البته با همان مباني استداللي و همان خطاهاي نظري: 
گراييِ حقانيت نظري و  گراييِ ايدئولوژيك را مطلق يابد، جاي نسبي ود ــ تقليل ميش ناميده مي» ايدئولوژي«

و هرگونه تخطيِ كردار پرولتارياي واقعي و  گيرد چون و چرايِ رسالت تاريخيِ پرولتاريا مي بي نمايندگيِ
هايي  شود. احكام ايدئولوژيك فرمان ارزيابي مي انحراف و خيانتچون  ي واقعي از احكام ايدئولوژيك، هم مبارزه

هستند كه ايدئولوژيِ چپِ روشنفكري مورد به مورد و بنا به مصالح ملي (مثالً دفاع از وطن سوسياليستي)، 
 مقتضيات ضدامپرياليستي (به سركردگيِ )،يا محورهاي مقاومت ي كارگر جهاني المللي (دفاع از منافع طبقه بين

سو نگرِ اين روشنفكران ــ كه كارگران به دليل درگيري در مسائل  با اتكا به روايت فراگير و همه اين يا آن) و
ي  ها، اگر نشانه كند و سرپيچي از آن بندي مي اند ــ صورت بهره شان از آن بي ي اقتصادي و غريزي روزمره

لوحي، بالهت يا حماقت و  ي ساده كم نشانه نشاندگي نباشد، دست مزدوري و جاسوسي براي دشمن و دست
ي  پريشانه خودشيفتگيِ روان ي پارانوياي ايدئولوژيِ چپِ ضدروشنفكري، اينجا به ناداني است. شكلِ وارونه

ي ادعاهاي اين ايدئولوژي در مورد  شود. همه بدل مي» هاي توطئه تئوري«آورترين  اُمت و شگفت رسوالنِ بي

ترِ  هاي متواضعانه ها (با نام هاي آن و آرزوي) پيروي كارگران از فرماني كارگر، چيزي جز تالش ( با طبقه پيوند

اين  كاربستو از اين دست) در » تاكتيك«، »استراتژي«، »ي حزبي برنامه«، »تئوري انقالبي«، »ايدئولوژي«
  هاست. فرمان

  بنديِ ايدئولوژي در سپهر كردار مفصل

، هميشه همين ي عزيمت نقطهقلمرو رخداد زندگيِ واقعيِ كارگران در توليد و تحقق ارزش است.  سپهر كردار

هاي گوناگون  لوهدارانه گرفته تا ج انحالل در روزمرگيِ توليد و بازتوليد سرمايه» عمليِ بي«از زندگي واقعي است؛ 
ي اين رخداد همواره جايگاه عيني كارگران  . شالوده)نشيني و مقاومت و سازش تهاجم و عقب( ي طبقاتي مبارزه

ها به گفتماني  در مناسبات توليد و تحقق ارزش و مناسبات اجتماعي توليد است، كه در تفسير و تأويل ايدئولوژي
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آيد. سپهر كردار  كارگران درمي» آگاهي«شود و به  طرفي و خيرخواهي ــ ترجمه مي ــ اغلب مدعيِ عينيت، بي
هاي رسمي و غيرِرسمي و قرار و مدارهاي سنتي يا  آيي هاي واقعي زندگي و فعاليت كارگران، از گرد هم در ارگان

يابد. ايدئولوژي  ها و شوراها تحقق مي ها، اتحاديه هاي كارخانه، مجامع عمومي، انجمن مدرن گرفته تا كميته
اند و عاملين حاضر و  بندي شده ردار مفصلاي است كه در سپهر ك آگاهي نيست، بلكه عينيت انتزاعات پيكريافته

چون  شدگي است كه از سوي عاملين هم همين مخاطب واقع دهند. فعال در سپهر كردار را مخاطب قرار مي
را ايفا » آگاهي«اند. آنچه در اينجا نقش  هاي واقعي عمل ها، انگيزه شود. اين ي عمل تلقي مي و انگيزه »آگاهي«

كاذب رو  ي واقعيت است، بلكه از آن هايي ناراست درباره ي گزاره نيست كه مجموعهرو كاذب  كند، از آن مي
نژادپرستي،  طلبي، گرايي، سلطنت هايي مانند مذهب، ملي لحاظ سرشتي اساساً آگاهي نيست. ايدئولوژي كه به است

ياليسم و از اين ايي، سوسشهرگرايي، موعودگر حقوق بشر، دمكراسي، سوسيال دمكراسي، آرمان ستيزي، بيگانه
ي اين  اند و از عناصر برسازنده بندي شده چون انتزاعاتي پيكريافته در خود واقعيت سپهرِ كردار مفصلدست، هم

هايي در سراسر »انديشهـ  خرده«صورت  خاطب قراردادنِ عاملينِ فعال، بهها با م پهر هستند. اين ايدئولوژيس
ي عمل، نقش ايفا »آگاهانه«ي  مثابه طرح و برنامه و شالوده د بهآيند كه در كليت خو درمي» سپهر انديشه«

  د.نكن مي

رو برعهده دارد كه  جايگاه و نقش حقيقيِ عنصر روشنفكري، رويكردي انتقادي است كه اين نقش را نه از آن
بنديِ  لصرو كه واقعيت مف ي نخست از آن ي واقعيت است، بلكه در وهله هاي راست درباره اي از گزاره مجموعه

ي عمل به  و انگيزه» آگاهي«يافتن در قالب  را براي بازتاب ايدئولوژي در سپهر كردار و مرجعيت ايدئولوژي

 كند. هاي خود را آشكار و استوار مي ، راستيِ گزاره ايدئولوژي پويايو  مداومبا نقد سپس شناسد و  رسميت مي
هرچند  هاست؛ طه و نشانه، آماج ايدئولوژيكردار، يا پراكسيس، در سه وجه وجوديِ خود، يعني عمل، راب

عرضه نمايند. كارِ رويكرد انتقادي،  ها نشانهكوشند خود را در قالب گفتمان، منحصراً در قلمرو  ها مي ايدئولوژي

هاست. بديهي است  و نقد آن پراكسيس هر سه وجه وجوديِها در  ي ايدئولوژي ي آراسته ردجوييِ چهره

كوشند خود را در جايگاه همين رويكرد انتقادي معرفي كنند و تميز رويكرد  كه رويكردهاي ايدئوئولوژيك مي
ي طبقاتي در  مبارزه سطه ممكن است. اينجا ميدانوا دئولوژيك نه آسان و نه همواره بيرويكردهاي اي انتقادي از

ي انتقادي، رويكردهاي ايدئولوژيك از رويكرد ي تميزِ حال و در تحليل نهايي سنجه نتئوري است. با اي وقلمر
ي اوست. در اين مبارزه  دارانه ي ضدسرمايه داري و در مبارزه ي توليد سرمايه ي كارگر در شيوه جايگاه عيني طبقه

ست. هدف ا ،و هويت خود ارگر الغاي جايگاهدار ابقاي جايگاه و هويت خويش، درحالي كه هدف ك هدف سرمايه
اي از توليد و بازتوليد زندگي اجتماعي است كه در آن امر سياسي در نهادهاي  ها استمرار و بقاي شيوه ايدئولوژي

سپهرِ  بند كماكان مفصل هاي بازتوليدكننده و ضامنِ اين شيوه از زندگي، اند و ايدئولوژي سلطه استقالل يافته
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هاي  ي امر سياسي و نقد ايدئولوژي يكرد انتقادي، نقد انتزاعِ پيكريافتهكردارند؛ درحالي كه هويت رو
  ي آن است. بازتوليدكننده

» ايدئولوژي«در تمايز با ايده و نقشه و برنامه و  و توان آن را در معناي دقيق كلمه آگاهيِ انتقادي، كه اينك مي

شده در پراتيك نيست.  بندي هاي مفصل ايدئولوژي در كنارناميد، يك ايدئولوژي  تئوريطور كلي،  و انديشه به
كند. با  ها وضع و آشكار مي مثابه آگاهيِ انتقادي، هويت و سرشتش را دقيقاً در نقد اين ايدئولوژي تئوري، به

ي تئوري و پراتيك يا  گاه اصلي رابطه حال تئوري با معضلي اجتماعي و تاريخي روبروست و اين معضل گره اين
كه  ي وضعِ خود برآيد تواند از عهده زماني مي فقطشنفكران و كارگران است. آگاهيِ انتقادي صطالح رو با
ها و »انديشه- خرده«ي است كه آگاهي انتقادي در بديه *يافته باشد. شده و سازمان نحوي نهادين به
 نگ هژمونيكي مهم و انكارناپذيري در ج هاي سپهر انديشه و سپهر كردار، نقش و وظيفه»كردارـ  خرده«

ي طبقاتي برعهده دارد و در مراحل گوناگون تحول تاريخي،  گفتماني در مقياس كل جامعه و در متن مبارزه

شدن و بدون  بدون نهادينسال گذشته، اين نقش را ايفا كرده است. اما  ١٥٠كم در  دست

سي آن، همواره يا به شكستي منازع ايدئولوژي بورژوايي و نهادهاي سيا ي بي ، زير بار سلطهيافتن سازمان

اي)  شدنِ بطئي و خزنده در درون ايدئولوژي بورژوايي و سازوكار گفتماني آن (آكادميك، رسانه آشكار، و يا جذب
  اي شورانگيز، از خود برجاي نهاده است. تر خاطره دچار آمده است و حداكثر ميراثي تجربي، و بيش

ادي، همواره با اين خطر وجودي و واقعي روبرو بوده است كه به شدنِ آگاهيِ انتق اينجاست كه نهادين معضل

اند.  و تجربيات تاريخيِ تاكنوني نيز شاهد اين دگرديسي ،هاي ديگر بدل شود ايدئولوژي در كناريك ايدئولوژي 

اش در پراتيك است و اين، بنا به سرشت پراتيك، همواره  بندي شدنِ آگاهيِ انتقادي به معناي مفصل نهادين

تنها بخت و ظرفيت حقيقي و تاريخيِ  گريزي نيست. كسپارادشدن به ايدئولوژي را دارد. از اين  بالقوگيِ بدل

پويا در  ي هميشگي و امكان و خطر، و مبارزه به اين اعترافو  آگاهيچنين نهادي در حلِ اين پارادكس، 

هاي  هايي است كه اين نهاد را به سوي حفظ روابط سلطه در شكل ها و نشانه ي جلوه ي سطوح با همه همه
شان امحاي استقالل امر سياسي (دولت) و  و راستاي كارهاو راه رانند هايي تازه در آينده مي موجود يا شكل

معناي دقيق  وژي ــ و در حقيقت ايدئولوژي بهترين ايدئول خطرناك ي سازوكارهاي استثمار و سلطه نيست. همه
سِ كفرد عبور از پاراد ه منحصر بهنامد. تنها را داند و نمي ايدئولوژي نميرا اي است كه خود  كلمه ــ ايدئولوژي

شدنِ همين نهاد است. ديالكتيك  شده، آگاهي و اعتراف اين آگاهي به امكانِ ايدئولوژيك آگاهيِ انتقاديِ نهادين

پيوستگيِ  وسازمانيِ ديالكتيك گُسست  وتئوري و پراتيك، كه پيكريافتگيِ سياسي  ي شده نهاديننتقاديِ ا

                                                           
ترين گماني وجود ندارد كه نحوه  آن است. كوچك نقش و جايگاهيابي نيست، بلكه  اين سازمان ي شيوهموضوع جستار حاضر نحوه يا  *

در  لنيناند. در اين زمينه، تئوري و پراتيك  ي ناظر بر آن، از عناصر اصليِ همين بحث هاي كهنه و تازه يابي و تئوري ي اين سازمان و شيوه
  پوشي هستند. ي نخست، و رزا لوكزامبورگ و آنتونيو گرامشي، منابع بسيار ارزنده و غيرِقابلِ چشم وهله
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ي/نقد مثبت اين ي نقد منف دليل ابتنايش بر رابطه و محمل و حامل آن است، به ،سپهر انديشه و سپهر كردار

  شدنِ خود را دارد. آگاهيِ فعال و نقادانه به ايدئولوژيك شناختيِ روشظرفيت  كم دست گُسست و پيوست،

  بازنمايي

ها و  ي گروه مثابه گروهي ويژه تعريف شده باشند، با همه به اي ، بنا به هر سنجه»روشنفكران« بديهي است كه
و پراتيك  مثابه ديالكتيك تئوري به تواند نهادها و رويدادها و فرآيندهاي جامعه ارتباط دارند. نهادي كه مي

پذيريِ زندگيِ  بخش در راستاي هستي ي رهايي ي كارگران، و بنابراين، مبارزه دارانه ي طبقاتيِ ضدسرمايه مبارزه

در سپهر انديشه و ديالكتيك انتقاديِ سپهر انديشه و  تئورياجتماعي رها از سلطه و استثمار، پيكر يايد، جايگاه 

ي  را رابطه طور مشخص آن توان به كند كه اينك مي اي را آشكار مي»هرابط«كند؛ يعني،  كردار را، آشكار مي
ي روشنفكران و  ناميد. ارگاني كه نماينده و پيكريافتگيِ آگاهيِ انتقادي در رابطه» روشنفكران و كارگران«

به » روشنفكر«شدنِ جايگاه و نقش و فعاليت  كارگران است، از دو لحاظ نقطه عزيمت تبيين و چراييِ معطوف

كه » جنبشي واقعي«، مانيفست كمونيستتعبير  اي سياسي، يا به : مبارزهيكعناصر كل جامعه است. 
هدفش الغاي منطق سرمايه و امحاي موقعيت اجتماعي و تاريخي توليد و تحقق ارزش است و بنابراين به 

وليد و تحقق ارزش در تبا كار شان  نيروي مادي و واقعيِ كساني در جامعه متكي است كه زندگي و بقاي
شده در  بندي هاي مفصل ي ايدئولوژي سو همه پژواك در فضايي تهي نيست. از يك شود، آوايي بي پذير مي امكان

سر و دم  و چه در تالش براي جذب، ادغام و بي پراتيك در كشاكشي سياسي با آن، چه در تعارض با آن،
هاي اجتماعي مرتبط  ي حوزه را به همه» روشنفكران«شوند كه بيان گفتماني/ايدئولوژيكش  كردنش وارد مي

اند، ناظر بر كساني نيست كه  ناميده شده» روشنفكر«گمان ظهور تاريخيِ اعضايي از جامعه كه  بي كند. مي
ها به جنبش  اند. اما تقدمِ زمانيِ ظهور آن اي رها از سلطه و استثمار بوده لحاظ ايدئولوژيك مناديِ جامعه به

» روشنفكران و كارگران«ي  زيمت از رابطهها، با ع جايگاه آن نظريِدارانه، نافي تبيين  بخشِ ضدسرمايه رهايي
اي، يعني با عزيمت از ديالكتيك گُسست و پيوست سپهر انديشه  نيست؛ برعكس، فقط با عزيمت از چنين نقطه

: نقد ايدئولوژي دوشود.  پذير مي لحاظ نظري امكان طور مشخص و به و كردار است كه تبيين آن جايگاه به
بخش كارگران،  ي رهايي طور اخص و هدف مبارزه بتوارگيِ كااليي به بورژوايي و ر اعم و نقد ايدئولوژيِطو به

را از پاي سرمايه زنجير سلطه و استثمار  اي كه است. مبارزه كل جامعهي آغازي براي  نهادن سنگ بنا و نقطه
اجتماعي نيست،  ي سپهرهاي زندگيِ سلطه در همه باره بر يك شبه و يك ي پايانيِ كند، نقطه كارگران باز مي

ترين سد و  ي آغازي است براي تداوم اين مبارزه در مسيري كه عظيم ي عطف و نقطه بلكه برش، نقطه
ي سلطه و استثمار، همانا حاكميت سرمايه، از سرِ راه آن برداشته شده است، اما فقدان  نيرومندترين ضامن رابطه

  ديگرِ نابرابري و سلطه نيست.هاي  ها و مغاك معناي غيبت سنگالخ اين كوه به


