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  مانیمبچگونه روشنفکر : انشعاب از روشنفکری 

  روزبه گیالسیان
  

این بار نه از فرانسه بلکه از . برگرداند تاریک اندیشی و اندیشیدن در ظلمت ، باید  روشنفکری را دوباره نامبه 
لکتوئل ت که انتواگر میرزا آقا خان کرمانی این اختیار را داش. ].برگرداند[ فارسی و نه از زبان بلکه از ته معده

 به جای .خوانیم  می»اندیش تاریک«م و آن را ، ما نیز این جرات را به خود می دهیرا به منورالفکر برگرداند
داشته یا باید داشته باشد از خیرجدال بر سر آنکه بگوییم روشنفکر امروز چه تفاوت هایی با روشنفکر دیروز 

به این وسیله ما به . گذاریم می  را به خود و تاریخش وا آنگذشته و محتوای سنگینتصرف نام روشنفکری 
  یا کهاست روشنفکر چه کسی جدال بر سر اینکهجای ایجاد تمایزی در جهت فتح دال روشنفکری و 

، سر روشنفکری علیه روشنفکری زدن به جدال اید باشد یا نباشد و به جای دامن نیست یا چه بروشنفکر
  .ما تاریک اندیشان: کنیم  نفکری انشعاب میروشخویش را باال گرفته و از 

این دست که ما  اندیشیدن از بلکه برای فضای اندیشه نیست روشن بودن یا نبودن  محتاجاندیشیدننه تنها 
آنچه به دید می آید را به دیده واگذاردن و در مغاکی تهی . و ضروری است الزم یشرط  تاریکی،در پی آنیم

 از ته چاله ای در بینی-، در بددر قیر اندیشیدن.  تاریک اندیشان زاده می شوندچنین: ذهن را آبستن کردن 
  . ، چون نفت خام بیرون زدن و فواره شدن، آتش گرفتن و مهار شدنواقعیت جوشیدن

نوعی نگاه تجربی خام . ، پیش فرضی است که تاریک اندیش آن را به کنار می نهدقرینگی دیدن و اندیشیدن
کری وجود دارد که برای رسیدن به حقیقت باید دید و دیدن تنها به واسطه روشنی و در در اندیشه روشنف

و چشم همواره ، قرابت دیدن و اندیشیدن همواره اندیشه را محدود به چشم. پرتو تابیدن نور میسر می شود
اتوریته نگاه و این .  و سر خود را وابسته به سوژه ای می دانست که به جهان می نگرد،خود را محدود به سر

 بهترین تمثیل برای ایجاد که به بیرون  استشم دریچه ایچ. چشم بر کل سنت اندیشه سایه افکنده است
تمثیل غار افالطون نمونه ای از همین . غیریت مابین خود و جهان و ایجاد تمایز درون از بیرون است

 است که روشنفکر کسی .د می آیدورها به دیوابستگی اندیشه به دیده و آن چیزی است که در بازی ن
 دانشمندی مقامروشنفکر در . ، او چیزهایی را می بیند که دیگران نمی بینندمشکالت جامعه را می بیند

او کمی جادوگر  (.کند ها را بازی می  پذیر شدن نادیدهیتؤرجهت  است که در آزمایشگاه جامعه نقش ابزاری
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 بی خود .)اند نقش پیشین خویش را بازی کندگر حتی نمی توو کمی پیشگوست اما امروز با تسلط علم دی
.  اندیشه فرمانروایی داشته است بردید نیست که در کل فلسفه غرب از افالطون تا امروز این نوع حاکمیتِ

همه نشان از نوعی ... ، عیان ساختن و  پذیر کردن آنچه دیده نمی شود، نشان دادن به مردم، افشاگرییتؤر
د این کافی است کمی به نوشته های خود با دقت نگاه کنید تا ر. بر اندیشه داشته است چشم حکومتِ

 پذیر کردن آنچه از فرط شفافیت ناپیدا گشته یتؤرمثلن خود من که به کرات از (انحراف را مشاهده نمایید 
  ).لوچ بودنی که شرط اندیشیدن است.  دچار همین انحراف در دیدن هستماست نوشته ام

وقتی می گوییم روشنفکر چیزهایی را به مردم : چنین استدالل می کنند ،  به همین سادگی نیستمساله
مان این است که مردم قادر نیستند خیلی از روابط  منظور،می نماید که از فرط شفافیت ناپیدا گشته اند

 قدرت و پنهان حاکم بر سرنوشت خویش را ببینند و این وظیفه روشنفکر است که با بررسی روابط
ادعا این است که این دیدن و این نشان . تبارشناسی آنچه هست مردم را نسبت به وضعیت خویش آگاه سازد
 در هر حال :در پاسخ باید گفت. فکر استتدادن ربطی به چشم ندارد بلکه فرایندی کاملن ذهنی و مربوط به 
دیشه و ر می رود حکایت از نوعی وابستگی انبه کار بردن واژگان و افعالی که در مورد با چشم نگریستن به کا

   . چنین تسلطی را نمی شود انکار کرد. و امر مرئی داردیتؤرسنت اندیشیدن به 

آنها تجربه گرایی را به . ت بساوایی کوچ کنندمتاریک اندیشان بر خالف سعی می کنند از سنت بینایی به س
. یکی تنها می شود با لمس اشیا به حقیقت آنها پی برددر تار. معنایی اصیل تر و دقیق تر به کار می بندند

دیگر درون یا . گردد ای مابین اشیا می انسان شی. شیا و با مادیت آنهاستلمس اشیا نوعی یکی شدن با ا
به جهان گشوده نمی شود بلکه پیوسته با ) چشم(انسان از دریچه . بیرون به معنای مطلق آن مطرح نیست

، اندیشیدن به سبک کودکی است که برای آشنایی با هر این نوع اندیشیدن.  می کندبرخورد ]درتاریکی[ آن
و نیز تجربه انسان نخستین برای در دست گرفتن . (کشاند  میخویشچیز آن را لمس کرده و به سمت 

  ). بشر اولیه برای احتمالنهرچیز تازه و لمس به عنوان اولین نوع شناخت

دستی و کند  دستی که لمس می کند، دستی که کار می. چشمتا است  تدساندیشیدن بیش تر وابسته به 
دستی نبوده است؟ آیا پرولتاریا جز -آیا نوشتار مدیون دست نیست؟ آیا هنر اساسن کار. نویسد که می

ه دستان زیبای هیتلر نبود؟ آیا نباید ارسطو تدستانش چیز دیگری برای از دست دادن دارد؟ آیا هایدگر شیف
اینکه وجه تمایز انسان از حیوان را قوه . ورز نامید ه کرد و انسان را نه حیوان ناطق بلکه حیوانی دسترا وارون

 برتر خواندن خود از دیگری گری عقل در که ریشه در سلطهناطقه و هوش بنامیم خود امری مشکوک است 
  .  نیز واقعیتی نهفته استالبته در چنگال های پلنگ و چابکی خرگوش.  واقعیت در دستان انسان است.دارد

واژه مانسیپیوم که در گذشته به معنای مالکیت به کار می . مالکیت آیا همان در دست گرفتن چیزی نیست
مالکیت یا مانسیپیوم دست گذاشتن بر چیزی و آن را از آن . رفت به معنای دست گذاشتن بر چیزی بود

زند  به کنار میدست کارگری که مالکیت را : ی شکسته می شودهمین دست با دست دیگر. خود کردن بود
اشتباه رایج در این است که دست را مجری .  دست ابزار نیست.) با دست خود چه می کند؟ اودر این صورت(

 این فرم دست است که طریقه اندیشیدن را  در واقع.اوامر عقل دانسته و آن را همچون ابزاری درک می کنند
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دست است که به سمت هستی دراز . در حاالت دست می اندیشدصرفن عقل . هدایت کرده و جهت می دهد
آیین دست دادن در هنگام آشنایی .  را تنها می توان با دست لمس کرده و فهمیددیگری اندامِ. می شود

و ، برای لمس انسان برای اشاره به خود، برای خاراندن خویش. ده استهمین شناخت تنی و لمس دیگری بو
همان طور که اندیشه . کند یز از خویش از دستانش استفاده میش و برای دور کردن هر چکردن خویحس 

لیت حس کردن خویش و دیگری را به دست نیز قاب. به طور انعکاسی قادر است بر خود و در خود بیاندیشد
  . وده استتر از اندیشه اما هم سنگ آن وسیله واشدن انسان بر هستی ب دست اگر نه کم. صورت توامان دارد

دست چیزی جز اندیشه و اندیشه چیزی .  اندیشه و عمل پیوند خورده در ذات هستند،اندیش برای تاریک
به اندیشه » دست«تاریک اندیش .  ذهن چیزی جز کالبد و کالبد چیزی جز ذهن نیست؛جز دست نیست

او عالوه بر مفاهیم آزاد . دشو ا دستانش رها میجنگد و ب با دستانش می.  دستانش می اندیشداو با. می زند
اندیش به دستان هر کس نگاه می کند تا بداند به چه می  تاریک. فیایی آزاد نیز زندگی کندباید در جغرا

به همین دلیل است .  استکلید بازگشت به تناهی،  دست؛اگر که ذهن نماینده امر نامتناهی است. اندیشد
  . آید ه در قطعیت دستانش به حرکت در میشود بلک یت متوقف نمیاندیش در نسب که تاریک

تنها با فرض کردن مداری برای زمین می توان اثبات کرد . اندیشد اندیش به تاریکی و در تاریکی می تاریک
اندیشیدن نوعی بازگشت به . کز قرار دارد وگرنه در فضای خالی، مرکزیت هیچ معنایی نداردخورشید در مر
 با این همه آنچه اندیشه را سامان .است که او را به هستی می پیونددیه کردن از بند نافی غذرحم هستی و ت

، تاریکی رحم. د و مساوی نیستی است زیستی پیش از تول،می دهد نیستی است چرا که زیستن در رحم
  .رنگ خون که به سیاهی می زند و سفیدی چشم که بسط می یابد در حدقه ای برای ندیدن

و این خود نشان دهنده تفاوت بنیادین حقیقت تاریک  (شود شناسی در تاریکی به کل معکوس می مثال فیل
در این مثال این گونه گفته می شود که مواجهه ما با حقیقت به مانند فیل ). اندیشان از روشنفکران است

، ا یافته استمی پندارد که حقیقت رشناسی در تاریکی است هرکس به جایی از بدن فیل دست می زند و 
تنها وقتی چراغ ها روشن می گردد همه متوجه . ست می گویند اما از منظری متفاوتدر حقیقت همه در

متوجه هستید که این استدالل کودکانه ای در جهت اثبات و . می شوند که به یک چیز اشاره می کردند
 است اما تاریک اندیش تمامن استداللی که برای روشنفکر قابل پذیرش. تحمیل نسبی گرایی فرهنگی است

حقیقت همان گوش یا خرطوم فیل است و تمامیت فیل جز دروغ و اجماعی . آن را دیگرگونه می فهمد
  .چراغ روشنگری: تر نیست  با استفاده از نور چراغی فریبندهدروغین 

نقالب خوب پس از آن خاطره خاک گرفته و تالش برای تحریف ا. انقالب خوب است اما فقط برای یک بار
روشنگری خوب است اما تنها برای یک بار و پس از آن تنها الس زدن با مفاهیم کلی ساز و خانه . است

، به انقالب در تاریک اندیشی. ی آن باقی می ماندکردن در آن و دسیسه ساختن از آن و دهان بستن از برا
 افراط می کند بلکه آن را به طئه نمیاو روشنگری را تخ. ی ماندانقالب و روشنگری در روشنگری وفادار م

از آن عبور نمی کند بلکه آن را از گیر افتادن در . کند بلکه آن را بر دوش می کشد در آن خانه نمی. کشاند
  .  تاریخش عبور می دهد
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 قدرت باشد یا می تواند »بر«روشنفکر باید همیشه  :این چنین است روشنفکران و قدرت مکرر شدهپرسش 
 با درک درست از قدرت و .دهیم  به این پرسش پاسخ سومی میباشد؟ مانیز  و در خدمت مردم  قدرت»با«

اگر بپذیریم قدرت صرفن اعمال شده . سازوکارهای آن می توانیم سویه ی غلط این پرسش را واژگونه نماییم
انی ابطه ی انساز باال به پایین نیست و تمامی قدرت در دستگاه دولت تجمیع نشده است و قدرت در هر ر

در این صورت باید پرسید که روشنفکر ؛  تودرتویی از روابط قدرت هستندی وجود داشته و همه درگیر شبکه
نکته مهم این . تا چه میزان می تواند با اعمال قدرت از جانب خویش به تغییری در این شبکه منجر شود

های این  اعمال شدید قدرت به تمام گرهلکه است که جهت حمله روشنفکر به قدرت نه صرفن قدرت دولت ب
در این معنا . از این رو روشنفکر بیش از هرچیز باید با قدرتی در سطح مردم خود را درگیر کند. شبکه است

روشنفکر دیگر در جانب مردم و حامی آنها در برابر قدرت مافوق دولت نیست بلکه روشنفکر دشمن شماره 
  . اندیش است یگر نه یک روشنفکر بلکه یک تاریک دچنین روشنفکری. هست  نیز یک مردم

 دلیل که می کشی کند و نه به این خواهد از آنها بهره  مردم است نه از این رو که میاندیش دشمنِ تاریک
و در ، ی مردم کراهتدر زندگ او ؛اندیش با مردم مشکل دارد تاریک. ی فاشیست باشد خواهد جلوه متمدنانه

 داند که نه مورد قبول اندیش می تاریک. بیند ی تسلیم را می ی آنها نشانه در مبارزه و ، لبخند آنها طمع
اندیش می  تاریک.  جز بسط ایده دولت نیستند، در واقع مردم چیزیحکومت است و نه مورد اقبال مردم

. داردین مردم اهرم قدرتی نداند که نظم موجود جز از طریق همین مردم استوار نگردیده و جز حمایت هم
هر گونه کندن و قطع . زند های قدرت می نفکر نه به سرِ قدرت بلکه به ریشهاندیش بر خالف روش تاریک

است که به آن بال و پر بیش کردن شاخه های باالدست این درخت در واقع نوعی هرس کردن درخت قدرت 
رس کردن درخت قدرت  هاندیش به جای تاریک. ) این هرس کردن نیستو اصالحات چیزی جز(دهد  تر می

  .او در واقع ریشه خود را می زند. ی آن مشغول است به زدن ریشه

سمت رنج تاریخ خود و .  استاندیش سمت خودش  نه سمت مردم است و نه سمت حکومت، تاریکاو
 آویخته در میدان شهر که عقربه هایش به سمت خاک شلیک های ی درخشان شهادتش در ساعت خاطره

نه ساکن دیوان دولت است و نه مقیم ایوان . رود های آویزان از چنگه قصابی فرو میشت می شود و در گو
ن است و نه نه رستم دستا. گیرد های آتشین می ر دولت است و نه پول مفت سخنرانینه جیره خوا. ملت

   . است و تبار خویشاندیش سمت خود تاریک. گوژپشت نتردام

 ی  هطریقسر پرسش بر . رت و یا در افتادن او با قدرت نیستپس پرسش بر سر همکاری روشنفکر با قد
ن نظم موجود را هایی در سطح که سرطا ریشه.  جلوه های قدرت در سطح است با ایی همه جانبه مبارزه

به من «: انجامد  میی عمیقی است که به جنون اندیش با مردم عالقه نسبت تاریک. دهند گسترش می
اندیش به این صفر  تاریک ».هایم را پاک کنم بکشم و دستمالی که اشککه همه را ای دهید  اسلحه

 اما مواجهه او با ؛توانند سخن بگویند توانند بیاندیشند و همه می فیریکی معتقد است که مردم همه میمتا
 خود را هکای طرف است  ردم واقعی و شرایط عینیافتد او با م اتفاق نمی تعاریف مردم در این متافیزیکِ

اندیشند اما نه در شرایط صفر اندیشه بلکه در  مردمی که سخن گفته و می. رسانند رای تعاریف به اثبات میو
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رهایی . یش از منفعت و ترس خویش از تغییر و درک خوهای تبلیغاتی رژیم هجوم اطالعات غلط و بینش
 با شعرِ هیچ .د ندارد مردم وجو صرفِ صرف و سخنِ مردمِ.خیالی باطل است،  هر سخنیی مردم از سلطه
با این حال باید به . و شدروبر ه صورتی بکر و خارج از دخل و تصرف ایدئولوژی حاکمبتوان  کارگری نمی

ای بنیادین دست زد که کسی نتواند به نمایندگی از دیگری به بهای سکوت آن دیگری و به بهانه  مبارزه
  .تسلط بیشتر بر نیازها و تمناهای او سخن گوید

اندیش اصولن مخالف نظام  تاریک. مایندگی از کسی سخن بگویدخواهد به ن اندیش هرگز نمی کتاری
ردم منجر کردن م حمایت از مردم در نهایت به اختهنمایندگان حتی در صورت صداقت در . نمایندگی است

شورای صنفی . گذارد نها را از عرصه سیاست به کنار میزند و آ وت مردم دامن مینمایندگی به سک. شوند می
هر نوع اعتراض . کند گیرد که دانشجو را از دانشجو بودن خالی می در دانشگاه ها، وظایفی را بر عهده می

. شود که مطالبات خود را از طریق نمایندگان خود دنبال نمایید با این استدالل دانشگاه مواجه میدانشجو 
آنها . کنند گان او دانشجو بودن را فراموش میمایندکند و ن دانشجو انتقاد کردن را فراموش میپس از مدتی 

می توانند بر سر یک  مبارزه خویش ، و در نهایتِ هستند و نه دانشجوی واقعی قضاییزنانِ نمایندگان و رای
  . با مسووالن دانشگاه  به توافق برسند) با دو وعده مرغ(برنامه ی غذایی هفتگی 

خواهد نماینده مردم  او نماینده مردم نیست و نمی. یستش ناندیش نماینده کسی جز حقیقت خود تاریک
حال . گوی تاریخ حال حاضر خود است او سخن.  و تحقیر تاریخ خویش استو تحمیل رنج برآمده یباشد او 

اندیش دوستان خویش و  کتاری. شریک جرم و شریک سود و زیان. حاضری که همگان در آن شریک هستند
کسی ،  در حالت اولیه و در سکون اندیشه.پایان اما هر روزه می یابد این جنگ بیمنان خویش را در روند دش

ستان آلوده به دنبال اندیش است که در انبوه د این دستان تاریک. خود و تاریخش همراهش نیستجز 
 او صدای خویش را پیدا می. ماند است اما تنها نمیاندیش تنه تاریک. گردد ای چون خود می دستان آلوده
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