
 

 

 
 

 
 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 گرامشی

 تئاتر در قزوینو 

 

 علیرضا بهتویی
 

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 گرامشی و تئاتر در قزوین 2 

 اول  یپرده

 جهیعمل و نت ،ها دهیا 

 یتئاتر در دانشکده یآموختهدانش، رضا محمدی که خورشیدی ۹۴۳۱سال  بهار

 ولیتئچمداب کوچک به قزوین آمد تا مسگگ کهای زیبای دانشگگهاه تهراب بود، با یهنر

فرهنگ را به عهده بهیرد. حضور  یهنرهای نمایشگی شهر در خانه سگی أتتازهمرکز 

در قزوین دچار را های نمایشگگی فعالیت سگگال داشگگت، تمامی ۴۴ آب موقعرضگگا، که 

 تحولی بزرگ کرد.

در مرکز آموزش تئاتر  تئاتر سگگامابتدری  منظم و بهنخسگگتین کار رضگگا، آ از 

های برای جلگ  جوانگاب به این مرکز، شگگگرود به دیدار از تئاتراو فرهنگگ و هنر بود. 

 -که گاه مبتذل هم بودند  -ها شگگگهر کرد. ا  از اایاب این نمایش هایبادبیرسگگگت

های شرکت در کلاسها را به نشگسگت، و آبگو با جواناب بازیهر میوباحوصگله به گتت

های آموزشگگی رضگگا، رویدادی بود کرد. هر یک از کلاسمرکز آموزش تئاتر دعوت می

ت، کردند. از برشآور این شهر سنتی زندگی میکه در فضای بسته و ملال انانیبرای جو

یالیسم زیستانسگکرد و با مرور بر مارکسیسم و ااسگتانیسلاوسکی و میرهولد شرود می

تنها با تترعن با جواناب این نهکسگگگی از اگایتخت کشگگگور آمده بود که  داد.ادامگه می

ناب را آ ،کردبرابر برخورد میاز موضع ها کرد، بلکه با آبای رفتار نمیشهرستاب حاشیه

 .گرفتجدی می

برد که در هایی میخانههای تئاترش را در ماه رمضاب به قهوهرضگا شاگرداب کلاس

ک  نباید از کشی را هیچش  سهراب :گتتکردند. میخوانی میشاهنامهها جا نقالآب

آمدند تا جا بهیرند، چوب آب ش  جای سوزب انداختن هم باید زودتر می .دست بدهد

ند. کنکه به او گوش میهم به نقال نهاه کنید و هم به مردمی ت:گتجا نبود. میدر آب

شگگوند. با دقت به حرکات بدب و کند که سگگرااا گوش ها را سگگحر میببینید چهونه آب

ت: گتاایین رفتن صگگدایش را خوب تعقی  کنید. می و اش نهاه کنید و بالاحالت قیافه

ب ها نهراید و کجا نهاهآشاب میچشمابکشگند، کجا اشگک به ینید مردم کجا آه میبب

 آیند.نقال می یشود. دقت کنید کدام دسته از مردم به شنیدب قصهمی
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برد، تا در بیروب هزاده حسگگین میاهایش را به حرم شگگهم شگگاگردچندین جمعه 

گتتند و زناب و مرداب تماشاگر را به گریه ها را ببینند که از عاشورا میدارصگحن، ارده

فهمید که کدام ریزند؟ میفهمید که چرا اشگگگک میارسگگگیگد: میانگداختنگد. میمی

ها از کدام دانید که ایند؟ میتر به جل  تماشگگاچی بیشگگتری هسگگتنها موفقدارارده

ها هستند و هم تاب هسگت که این جا هم مرداقشگار اجتماعی جامعه هسگتند؟ حواس

 ها فقط مرداب هستند.خانهها ولی شنوندگاب نقالی در قهوهزب

شد، لذا شاگرداب کلاس تئاتر را به دیهر در شگهر برگزار نمیتعزیه ها در آب سگال

برد تا هم با این هنر نمایش سگگنتی آشنا تعزیه داشگتند میترین روسگتایی که نزدیک

های رضگا هایی که شگاگرداب کلاسچیز .شگوند و هم مردم روسگتا را از نزدیک ببینند

 شناسابانسگگاب های علمیآموختند، در اژوهشها میها و سگترمحمدی در این بازدید

(anthropologist )روش ( مشگگاهده و برنهریparticipant observation )

آموختند. رضا شگناسگی هم میجامعهنامند. جواناب گروه تئاتر، فراتر از کار نمایش، می

متوسگگط(  یشگگاب )طبقهطبقاتی یها را با مردم خارج از محدودهخواسگگت که آبمی

 آشنا کند. 

ی  لامحسگگین نوشگگته« بهترین بابای دنیا»هایی مثل در همین دوره، نمایشگگنامه

افعی »ی اکبر رادی، نوشته« صیاداب»آبادی، ی محمود دولتنوشته« سگتر»سگاعدی، 

ی اسماعیل خلج، نوشته« حالت چطوره مش رحیم»ی علی نصیریاب، نوشگته« طلایی

ه ک که گتت آری، آب آب» و «استثنا و قاعده»ی بهرام بیضایی، نوشته« در حضور باد»

 به صگگحنه رفت. با ارتباطاتی برتولت برشگگت در مرکز تئاتر قزوین نوشگگته« گتت نه

با محافل هنری اایتخت، نویسندگاب و هنرمندانی  رضا محمدی یاجتماعی گسگترده

خوروش به قزوین آمدند.  چوب اکبر رادی، عباس جوانمرد، ارویز اورحسگگینی، فخری

شگگگهر بود. محمود  یحادثهبیحضگگگور این هنرمنداب، رویدادی در فضگگگای فرهنهی 

اش توسگط سگاواش شاه( به قزوین آمده بود، از این یز دسگتهیرآبادی که )قبل ادولت

، «ستر»دید به وجد آمد. اش را با اجرایی موفق در صحنه تئاتر می«ستر» یکه قصگه

خلیج فارس برای ایدا کردب کار  یحکایت کارگراب مهاجر ایرانی به کشورهای حاشیه

در . »دشگگش تهراب نیز اجرا ی نمایمدت یک ماه و نیم در خانهبه« سگگتر»بود. نمایش 
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ردند و هم دو هتته در تالار مولوی تهراب کرا هم برای تلویزیوب ملی ضبط « حضور باد

شد و ها، رضایت مدیراب فرهنگ و هنر شهر را موج  می. این موفقیتبردندبه صحنه 

 کاری به کار رضا محمدی نداشتند. روازاین

های آینده در صگگحنهبیت کرد تا در محمدی ترها جدا از کسگگانی که در این سگگال

 ار ، تعداد بیشتری از جواناب شهر هم درس زندگیحاضر شوندتئاتر و سگینمای کشور 

در این مرکز آموختند. رضگا محمدی برادر بزرگ و آموزگار بسیاری از این جواناب بود. 

تهراب  ی«شگگهر نو» یای در محلهخانهرضگگا که خودش نخسگگتین فرزند صگگاح  قهوه

شدب نتت، توسط چند تن از اعضای سازماب جواناب ملیهای مبارزه برای بود، در سال

با کمک و  .حزب توده بگا کتاب، هنر و تلاش برای عدالت اجتماعی آشگگگنا شگگگده بود

خانه، درس خوانده بود، معلم شگگگده کار در قهوه یجای ادامهبهراهنمایی این جواناب، 

من یادم »: گتتنشگگگهاه تئاتر خوانده بود. رضگگگا همواره میهم در داآب بود و ا  از 

کنم که چه کسگگانی به ام، فراموش نمیرود که ریشگگه در کجا دارم و از کجا آمدهنمی

ام بیروب بزنم، رشگگد تنگ محیط فرهنهی دوراب کودکی یمن کمک کردند تا از دایره

چه که به دست دین به آبتری از زندگی ایدا کنم. برای ادای انداز وسیعچشگمکنم و 

تر آشنا را هم با آزادمنشگی و زندگی انسگانی یهای دیهرباکنم جوآورده ام، تلاش می

 «.د، آستین بالا بزنند و کار را ادامه دهنندکنم تا اگر این مسیر را اسندید

خوبی ایش به ۹۴۳۱هگای مرکز آموزش تئگاتر فرهنگ و هنر، تا سگگگال فعگالیگت

ه مهرداد اهلبد وزیر فرهنگ و هنر )که همسگگگر شگگگم  خواهر رفگت، تا زمانی کمی

مراکز ب اولئمسمحمدرضگا شاه اهلوی بود(، برای دیداری به قزوین آمد. در این دیدار، 

شگگلوار و کراوات آمده بودند، و رضگگا محمدی با کتش کتانی و شگگلوار و  مختلف با کت

حرف کمرضگگا  اما داده بودند،آمیز گزارش جین. مدیراب دیهر با شگگور و احترام مبال ه

. و خندید «من خوانده شد یفاتحه اًظاهر»بود. وقتی که از این ملاقات برگشت، گتت 

و چوب لای دند شاز آب به بعد با وی نامهرباب ب اولئمسحدس او درسگت بود، چرا که 

 .گذاشگتند. در نهایت، رضا مجبور شد مرکز تئاتر قزوین را رها کندهای او میچرخ کار

در بگه تهراب برگشگگگت، فرهنگگ و هنر را هم رها کرد، به جنوب تهراب بازگشگگگت، و 

ها بعد وقتی دوباره شگگاگرداب تئاتر در قزوین را ملاقات معلم شگگد. سگگالای مدرسگگه

 خواند که شاگردانش نوشته بودند.ها میهایی را برای آبکرد با عشق فراواب، انشامی
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های مختلف ایراب آموزش جواناب در گوشه مشگ ول یرضگا محمدی تا اایاب زندگ

های ار حادثه( درگیر فعالیت مستقیم سیاسی و ای )در این سگالدورهبود. اما در هیچ 

من همین طوری متیدتر هستم، کار من همین است. من »: گتتتشگکیلاتی نشگد. می

 «.متوانم کار کنجور دیهری نمی

اش بود، کلاسی دیک محل زندگیای که نزدر شمال ایراب در دهکده گذشتهسگال 

شگگناسگگی جامعهخوانی برای جواناب محل گذاشگگته بود و باز هم با حافظ، برای حافظ

کار، قلم از دسگگگتش افتاد، خم شگگگد.  یکرد. در آخرین جلسگگگه، در میانهتدری  می

شگاگردی که در کنارش نشسته بود هم خم شد تا کمک کند و قلم را از زمین بردارد. 

اش در قل کلاس آموزشی،  ی، در میانه رفتبرای همیشگه ، دیهر برنخاسگت اما رضگا

  سالهی ایستاد. ۲۱

 
 رضا محمدی

 
*** 
 

 

کگه رضگگگا محمدی، مجبور به ترش تئاتر در قزوین شگگگد، یکی دیهر از ا  از آب

از نخستین کسانی بود که جذب محتل  کار او را ادامه داد. مرتضی میثمی شاگردانش،
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مرتضی  ای گرفته بود.قزوین شد که به برکت حضور رضا محمدی جاب تازهاتر ئگرم ت

ای ارجمعیت بود و از نوجوانی مراقبت و هم مثل رضگگا محمدی فرزند ارشگگد خانواده

به این دلیل که ادرش  .تر را برعهده داشگگتسگگرارسگگتی خواهراب و برادراب کوچک

ای ارجمعیت خانوادهسنهین  یروزی بار هزینهشگبانهکارمند بهداری بود و با زحمت 

 ها به دوش اسر بزرگ نهاده شده بود.را بر دوش داشت، امر رسیدگی به امور بچه

 در شگگناسگگیزمین یتحصگگیل در رشگگته یبرای ادامهدر زمانی که مرتضگگی حتی 

اش را با تئاتر در قزوین قطع ارتباط، (۹۴۳۱برد )از سال به سگر میدانشگهاه اصگتهاب 

نکرد و در اصگتهاب هم در کنار کار تحصگیل دانشهاهی، به بازیهری و کارگردانی تئاتر 

ر به شه هایدبیرستاببه قزوین بازگشگت و در  التحصگیلیفارغادامه داد. وقتی ا  از 

نا استث» ی. نمایشنامهادامه داد چنابهم نیز تدری  مش ول شد، کار هنری در تئاتر را

« معدنچیاب» یبرتولت برشگگگت را روی صگگگحنه برد. ا  از آب نمایشگگگنامه« وقاعده

اکبر رادی را اجرا کرد و « صیاداب» یجو کوری را کارگردانی کرد، نمایشنامه ینوشته

اجرا داشگگت که با مخالتت مسئول  یای از ماکسگیم گورکی را آمادهبعدتر نمایشگنامه

 روبرو شد. فرهنگ و هنر قزوین  یاداره

های شگگهر را باهای هنری در مرکز تئاتر، تعداد زیادی از جومرتضگگی هم برای کار

هایی که محصگگگول کار خودش بود، بلیت نامهداد. برای تمگاشگگگای نمایشآموزش می

ها را به سالن نمایش داد تا آبهای شگهر صنعتی قزوین میمجانی به کارگراب کارخانه

ر های تماشاچیاب کارگالعملعک برد وقتی که از اشت صحنه، بکشاند و چه لذتی می

 کرد.را مشاهده می

 -مرتضگگی اما در یک عرصگگه با رضگگا محمدی تتاوت داشگگت. او در کنار کار هنری

اش کرد. از طریق دوسگگت و همکلاسگگی قزوینیاش، فعالیت سگگیاسگگی هم میفرهنهی

محمد و قطع این ارتباط،  چی با فداییاب مرتبط شگد. ا  از کشته شدبمحمد کاسگه

هم در دانشگگهاه شگگیراز هنهام  شگگتیعیها تماس گرفت که این دومیبا مرتضگگی حاج

سگاز و انتجار حاصگل از آب کشته شد. مرتضی به دلیل ارتباط با دسگتسگاختن بم  

 شتیعیها یک ترم از تحصیل دانشهاهی محروم شد. حاج

 فکرتدا با همکاراب مترقی و همهای قزوین هم ابباهای تدری  در دبیرستدر سال

تدری  و فعالیت  یشگگگیوه یمحتلی ایجگاد کردنگد تگا از تجربیگات یکگدیهر در ارتقا
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 انقلاب اعتصگگابات یدر آسگگتانه که آموزاب بهره گیرند. وقتیروشگگنهرانه در میاب دانش

ازمعلماب شهر  اصلی تشکل صنتی منسجمی یمعلماب آ از شد، همین محتل، هسته

مدارس قزوین را رهبری کرد. مرتضی در این دوره و  اعتصاب ۹۴۳۱ااییز  شگد که در

دستهیر  ۹۴۳۱دستهیر شد. بار دیهر در سال به همین دلیل از سگوی حکومت نظامی

باز هم دسگتهیرشد. در  ۹۴۳۴شگد و نزدیک به یک سگال در زنداب اوین ماند. در بهار 

)وقتی که  ۹۴۳۴در مرداد ماه اش خبر دادند که مرتضگگگی به خانواده ۹۴۳۴مهر مگاه 

 سال داشت( در زنداب کشته شده است. ۴۴تنها 
 

 
  میثمیمرتضی 

*** 
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 دوم  یپرده

 «نقش روشنفکران»و  «هادگاهیجنگ د» ،«بحران» ؛یگرامش

 

توانند از نظر تنها زمانی میهگایی مثگل رضگگگا محمگدی و مرتضگگگی میثمیچهره

داشته باشند که کیتیتی  ییها( ایده۹که: ) های قدرتمندی را ایتا کننداجتماعی نقش

هاسگگگت بلکه به اراتیک ها نه فقط در م ز آب( این ایده۱) ؛دارند و قابل ارائه هسگگتند

های اجتماعی کمک اردازی درامشگگگوند و بنابراین به صگگگحنهاجتماعی هم تبدیل می

 هذارند، بازیهرابهای مخاطباب خود تأثیر بشگگوند که بر انهیزهقادر می (۴و ) ؛کنندمی

 اقدامات اجتماعی بکشانند و نهادهای جدیدی را ایجاد کنند. یای را به صحنهتازه

های آنتونیو گرامشگگگی، زندگی محمدی و میثمی، اندیشگگگه یدر مرور بر کگارنامه

فعال  فراواب دارد. کارهای این دو یارداز بزرگ چگ  ایتگالیایی، نکات آموزندهنظریگه

ستیزانه سلطههای را گرامشگی تلاش انجاه سگلطنت اهلوی یدهههای چ  در سگال

(counter-hegemonic تعریف کرده اسگگگت. این بگه معنای تقابل با )« وضگگگع

هایی در چنین تلاش .کشگگیدب مشگگروعیت حاکماب اسگگتال ؤسگگو به زیر  «موجود

ها کار آکادمیک تا رسانه یرود؛ در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی ایش میحوزه

های محلی تا محافل ورزشی و ها و انجمندر سگندیکا های فرهنهی و هنری،و فعالیت

« ضگگگد سگگگلطه»( و hegemony« )سگگگلطه»ب که به متهوم آامگا ایش از  ادبی.

(counter-hegemonyبپردازیم، ضگروری است که زمینه )های اندیشه گرامشی 

  ۹.ح دهیمطور خلاصه توضیبهشود، که به این متاهیم منجر می را

یدی دل روابط تول»دولت )که از ، «لنینیستی-مارکسیست»کلاسیک  یدر اندیشه

نیسگگگت، بلکه نماینده و  منافع و خیر عمومی ینماینده(، «آیددر هر جامعه بیروب می

 «دولت و انقلاب» یبیاب سگیاسگی منافع طبقات مسگلط و حاکم است. لنین در رساله

.سگرکوبهر بورووازی استنویسگد؛ دولت دسگتهاه می
۱
بنابراین، انهدام دولت بورووازی  

برای هرگونه ت ییر انقلابی ضروری است و این تخری  باید از طریق اعمال قهر صورت 

و عملکرد اصگگلی آب اجبار اسگگت. با  ،مسگگلح بورووازی گیرد، زیرا دولت نیروی محافظ

یا انقلاب،  قیام مسلحانهرویارویی با این نیروی اعمال زور و شگکسگت دادب آب توسط 
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دولت بورووازی نابود خواهد شگگد و ارولتاریا قدرت را به دسگگت خواهد گرفت و نیروی 

 کند.مسلح خودش را برای محافظت از انقلاب، ایجاد می

 «بورووازی قهردستهاه اعمال »تر از گستردهمتهومیگرامشی  یدولت در اندیشگه

ی در نهاه گرامشگگی، به طور جدی با آب چه دارد. سگگلطه و اعمال هژمونی هر حاکمیت

یا  «روبنا»گذرد، مربوط است. گرامشی متهوم می)نه صرفاً روابط تولیدی(  «روبنا»در 
superstructure  مارکسگگیسگگت»کلاسگگیک  یدر اندیشگگه«( زیربنا»)در مقابل-

در دستهاه فکری گرامشی برای موقعیت مهمی «روبنا»را توسعه داد. این  «لنینیسگتی

درش چهونهی عملکرد حاکماب در یک جامعه دارد. گرامشی در واقع مارکسیسم را از 

آزاد کرد. چرا که در این تتسگگگیر  «/روبناربنگایز یدوگگانگه» جبرگرایی اقتصگگگادی و

 یدر سگگلطه و ایدئولووی سگگونهر، زیربنا اصگگل بود. روبنا و نقش فرهنگ و آموزشیک

 شد. جتماعی، نادیده گرفته میحاکماب بر یک جامعه و نیز در تحولات ا

.در نهاه گرامشگگگی، روبنای ایدئولوویک تقدم دارد
۴
در شگگگرایط متعارف و عادی،   

تلاش  سگگلطه و هژمونی حاکماب در جوامع مدرب، از طریق مذاکره، امتیازدهی و نهایتاً

مندی رضگگایتجامعه و کسگگ  موافقت و در روند عمومی فرودسگگتبرای اد ام طبقات 

 یا  سگلطه و هژمونی، در اندیشه رود تا اعمال زور و سگرکوب سگاده.یآناب ایش م

ها و هنجارهای حاکماب بر مردم تحت ایدئولوویکی ارزش یگرامشگگگی، به معنای  لبه

در جوامع امروزی، موفقیت در ساماب دادب  «قدرت»ها اسگت. لذا ماهیت حکومت آب

ای اسگگت که درش و ارزیابی شگگهرونداب را شگگناختی و عاطتی به سگگاختارهای آگاهی،

ش بخکند که بتواند دهد. نیرویی قدرت حاکمیت و کسگگ  هژمونی ایدا میشگگکل می

ها برای ایشبرد جامعه هایی که آبکارراهاز مردم را متقاعد کند که نقشه و  تریبزرگ

 است.ها بدیلتر از سایر عملیتر و عاقلانهکنند، ارائه می

تنها بر شگگگرایط مادی زندگی مردم، بلکه بر روابط نگه، حگاکمگاب، بگه این ترتیگ 

ای هدارند. چنین کنترلی )که در عرصگگگهثر ؤمجامعه کنترل  یفرهنهی و ایگدئولوویک

رود( ایش میو قومیتی جنسی  ،گوناگوب سگیاسگی، اخلاقی، فکری، فرهنهی، عقیدتی

دی ی، طبقاتی، جنسیتی و نژاهای اجتماعتوانایی گروه مسلط را برای بازتولید نابرابری
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 یهای مسلط زندگی روزمرهاست که شیوه به این ترتی  سازد.ممکن میو قومیتی را 

مرات  اجتماعی و تقسگگیم سگگلسگگلهاندازهای آناب برای فرزندانشگگاب، چشگگمها و باانسگگ

کند. انهار که چیزی جز این هگای مگادی، در نظر آنگاب طبیعی و ابدی جلوه میثروت

 یست. انهار تا بوده، چنین بوده است و چنین هم خواهد ماند.متصور ن

ز گیرد؟ اایدئولوویکی کجا شگگکل می یبعدی این اسگگت که چنین  لبهال ؤسگگاما 

ایدئولوویک شگگکل  یمدنی جایی اسگگت که روبنا و سگگلطه ینظر گرامشگگی، جامعه

گرامشگگگی، کنترل آگاهی مردم، بیش از کنترل نیروهای تولیدی  یگیرد. بگه گتتهمی

ها کار یک سیستم حکومتی ضروری است. به این لحاظ است که حکومت یبرای ادامه

حاکماب از  مدنی فعال هسگگتند. یهای جامعههای گوناگوب در سگگازوکار فعالیتبا ابزار

کودکاب و جواناب در مدارس، ریزی برای آموزش برنامهطریق ساختن فیلم و سریال، تا 

و  «سگگنتی»دهی مراسگگم ها و مراکز مذهبی و فرهنهی تا سگگازماباز کنترل رسگگانه

ها، درگیر عزاداری ها و مسگگابقات و نیزجشگگنواره و هاجشگگنها و برگزاری ایماییراه

ای فعال و مداوم برای کنترل آگاهی جامعه و ایجاد مقبولیت و مشگگروعیت برای مبارزه

خودمختار است و تقدم  ییک حوزه ،یسیستمچنین مدنی،  یهستند. جامعهخویش 

مدنی در نهاه گرامشی،  یکند. جامعهامر سیاسی در مبارزه در این عرصه معنا ایدا می

وجه کنید ت»: نویسگگگدنه به زیربنا، بلکه به روبنای جامعه تعلق دارد. نوربرتو بوببیو می

های حاکم، دسگگگتهاه خا  وسگگگطی، گروه داری قروبسگگگرمایهایشگگگاکگه درجوامع 

ی هاو سگگازماب کلیسگگا . به همین دلیل،ایدولوویک، فرهنهی و فکری خود را نداشگگتند

فرهنهی و زندگی معنوی و فکری جامعه -تنظیم روابط ایدئولوویک یمگذهبی وظیتگه

های مدرب، این امر توسگط دسگگتهاه های گیری دولتاما با شگگکل .را بر عهده داشگتند

که هم مذهبی است و هم فرهنهی،  ای حاکماب ایش میرودو رسانه شگی، تبلی یآموز

 «خبری و آموزشی. هنری،

طبیعی اسگگت که وقتی دیهر کنترل نهن و آگاهی مردم ممکن نباشگگد، زمانی که 

 رود،میال ؤسگگ(، مشگگروعیت و حقانیت حکومتی زیر Hegemonyای )تسگگلط ایده
سگگگلطه و  یقهریه )سگگگرکوب توسگگگط ارتش و الی  ( برای ادامه یآنهاه زور و قوه

در  یر این صگورت و در شرایط عادی، نیروهای سرکوب  آید. اماحاکماب به میداب می
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ا کنند، نه بمانند و تنها به عنواب عامل تهدید عمل میو قهر در اشگت صحنه باقی می

 ها. باحضور روزمره و آشکار هر روزه در خیاب

تحول اجتماعی در جامعه را به صگگورت یک رویداد که در لحظه معینی گرامشگگی 

ای از دید. در نهاه وی، این تحول حاصگگگل مجموعه)مثل یک قیام( نمی دهگدرخ می

. اما تحول رخدادرویدادهای مختلف در طول زماب اسگگگت، یک فرایند اسگگگت تا یک 

ی یک حکومت در دهد که هژمونی اندیشگگگهدهد؟ چه اتتاقاتی رخ میچهونگه رخ می

های یک مردم باور به اندیشگگگه که اسگگگت طورکند؟ چهطی یگک روند دیهر کار نمی

شگگوند؟ به این دهند و از زیر چتر هژمونی حکومت خارج میحکومت را از دسگگت می

اسخ رود؟ اجایی حاکماب ایش میترتی  و با تضگعیف هژمونی اندیشهی، چهونه جابه

گرامشگی
۳
 »دوم، متهوم ، «بحران»ه بخش است: اول، متهوم شامل سالات ؤسبه این  

 .«نقش روشنفکران»( ؛ و سوم، war of positions) «هانبرد دیدگاه

را گرامشی از تحلیل مارک  در مورد هجدهم برومر بحرانمتهوم 
۳
گرفته است و  

به  گوییشگود که دیهر قادر به ااسخنویسگد وقتی سگیسگتم حاکم دچار بحراب میمی

ن بحرانی تنظیم رابطه بی یهای اجتماعی و مطالبات سیاسی نیست. در دورهنارضایتی

های بارز قابل حل اسگگگت. از علامت «فقط بگا اعمال قدرت و زور»حگاکمگاب و مردم، 

آب اسگت که حاکماب دیهر قدرت جل  حمایت و جذب نیروی بخش اسگاسی  بحراب،

 را ندارند.  -مدنی هستند یهای اصلی و فعال جامعهکه شخصیت -روشنتکراب

تواند نتیجه اقدامات نابخردانه و یا اشگگتباه محاسگگبات طبقات حاکم بحراب هم می

های مسلط خاصگیتی اندیشهامور داخلی مملکت هم چنین فرسگودگی و بی یدر اداره

های های عوامل خارجی ادید آید )جنگ یا تحریمتواند بر اثر فشگگگارباشگگگد و هم می

بحراب »است که گرامشی آب را  «اقتدار بحراب»آب،  یدر هر صورت نتیجهاقتصادی(. 

.نگامدمی «هژمونی
۳
قدرت هژمونیک  ال  در جامعه، زیر ، «بحراب اقتدار» یدر دوره 

شود. در چنین شرایطی، ثبات میهای متتاوت شگهرونداب ناراضگی، بیفشگار خواسگت
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 برتوانند موجود، دیهر نمی نهگادهگای موجود سگگگیگاسگگگی در تلاش برای دفاد از نظم

 کنند. اتکاهمراهی و توافق بخش بزرگی از مردم جامعه 

دهد که باید مراق  (، گرامشگگی هشگگدار میهانبرد دیدگاهدوم ) یدر مورد نکته

ایدئولوویک حاکماب را قطعی و صگگددرصگگد تلقی نکنیم.  -باشگگیم که تسگگلط فرهنهی 

اسگگتقلال نسگگبی هم هسگگت. به این دلیل که فرهنهی که در جامعه وجود دارد، دارای 

ها بسگگیار ایچیده اسگگت. به بیاب دیهر، در باشگگناختی انسگگطبیعت اجتماعی و رواب

. است ها از استقلال و خودمختاری معینی برخوردارباانس «آگاهی»گرامشی،  یاندیشه

 تولید یای از موقعیت طبقاتی و جایهاه آناب در شگگیوهلذا این آگاهی، انعکاس سگگاده

 «هارد دیدگاهنب»نیست. بنابراین سیاست تابعی از اقتصاد نیست. به این دلیل است که 

ای در جریاب است. به طور مداوم برای کس  رضایت و همکاری مردماب در هر جامعه

مدنی و در جریاب  یمرکز این نبرد نگه در میگداب جنگگ یگا اگارلماب، بلکه در جامعه

تتسگگیرهای  اسگگت. از تولیدات فرهنهی و هنری بهیرید تاها باانسگگ یزندگی روزمره

هگا و اعتقگادات مگذهبی، حتی در مورد چهونهی درش کلمات و گونگاگوب از سگگگنگت

 متاهیم، این نبرد، برای تتوق بر آگاهی شهرونداب در جریاب است.

تواند کنترل قطعی و توتگالیتر( نمی هگایامگا هیچ قگدرت حکومتی، )حتی دولگت

مردم داشته باشد. در عین حال باید به این امر هم توجه  «آگاهی»صگددرصگدی روی 

ها، و تناقض نیستند. اختلاف نظر در میاب آببیاارچه و کرد که نخبهاب حاکم هم یک

را  دیهرهای های ادیدار شگگدب و تکوین یافتن گزینههای آناب، فرصگگتتناقض در ایده

زندگی مردم، وقتی در تناقض با  یروزمرههای در عین حال، تجربه کند.هم فراهم می

امکاب به زیر سگوال رفتن گتتماب مسلط را بیش از ایش گیرد، گتتماب حاکم قرار می

 کند.تر میفراهم

( به counter-hegemonyهای ضگگد سگگلطه )جاسگگت که متهوم فعالیتاین

ب ایدا فرهنهی و ایدئولوویک امکا یآیگد. اشگگگکال مختلف مقاومت و مبارزهمیگاب می

ها را به چالش بکشند. ا  کنند که در برابر اشکال  ال  آگاهی قد علم کنند و آبمی

همیشه وجود  (،counter-hegemonyای )اتانسگیل )یا تهدید( رقابت ضدسلطه

معین و های روش باای های مختلف، چنین مبارزهبادارد. در جوامع گونگاگوب و در زم
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های بلوش شگگرق سگگابق، رود. برای مثال در کشگگوریعملی در آب شگگرایط ویژه ایش م

 همبستهی یا جنبش سگندیکاییدر چکسگلواکی سگابق  (Charta 77) ۱۱منشگور 

(Solidarity) بودند. گرامشی متهوم  ، اشگکال بروز این نبرد ضگد سلطهدر لهسگتاب

ه کند کتعریف می «به چالش کشگگیدب اندیشگگه و گتتماب حاکم»را  «هانبرد دیدگاه»

یک جریاب اجتماعی »نویسگگد: برای اعمال هژمونی بر مردم درسگگت شگگده اسگگت و می

دسگگگت آورد، ه که قدرت دولتی را بتواند، و در واقع باید، قبل از این]سگگگیاسگگگی  می

رهبری هژمونیک بر انهاب و آگاهی مردم را به دسگگگت آورده باشگگگد. در واقع یکی از 

دست آوردب همین فرم از ت سگیاسگی و حکومتی، به ترین شگرایط کسگ  قدراصگلی

.«رهبری هژمونیک اسگت
۱
-counterهای ضد سلطه )این اندیشه یدر روند مبارزه 

hegemonyایدئولووی حاکماب و روبنای مسگگلط در جامعه اسگگت که  -( با فرهنگ

جامعه را معرفی  یمخگالتگاب نظم حاکم، اشگگگکال جدیدی از زندگی اجتماعی و اداره

لذا  ،از ا  بحراب بتواند اشگتیبانی بیشتری حاصل کرده بدیلاین که کدام  کنند.می

مهم آب اسگگت که  یقدرت بیشگگتری ایدا کند، بسگگتهی به عوامل مختلف دارد. نکته

شهرونداب، آب مدل بدیل و صاحبانش را مقبول و اذیرفتنی تلقی کنند و بخواهند که 

 زده( قبلی شود.بحرابجایهزین سیستم )

ا  اگر در درش لنینی، معنای رهبری، تنها سگیاسگی اسگت، گرامشی معنای رهبری 

جایی دموکراتیک قدرت( بداب اضگگگافه بهجای را هم )در یک اخلگاقو  فکری ی،فرهنه

در نظر گرامشگگی،  تقدم داده اسگگت. و اهمیت بیشگگتر بخشگگیده هاآخریکرده و به این 

مدنی مقدم بر کس   یبدیل در جامعهمدل  روشگنتکرانه ی و هژمونیهزعامت اندیشگ

جایی قدرت نخواهد با دیکتاتوری و اعمال زور بر مردم اگر جابه قدرت سگیاسگی است،

آورد. یعنی ابتدا را هم به بار می در حالی که مشگگگی لنینی اولی، دومی .همراه باشگگگد

ا یقدرت سیاسی را به دست بیاور، سپ  به تلاش برای هژمونی فکری در جامعه باش، 

ای هم به دنبال آب حاصل خواهد شد. حداقل ا  از کس  قدرت سیاسی، تسلط ایده

به این لحاظ در آثاری که لنین در دوراب انقلاب نوشگگگت، دیکتاتوری و هژمونی با هم 

برای روشگگن  اسگگت. ترکنندهتعیینو  روند، یا به هر حال اهمیت قدرت، مقدمایش می
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معتقد است که زناب باید  ر یک نیروی سیاسیتواب فرض کرد که اگشگدب موضود می

ها است(، با درش لنینی، حجاب داشته باشند )و این امر بخشی از دستهاه عقیدتی آب

 تواند حجاب را در جامعه اجباری کند.بعد از کس  قدرت می

بندی کنیم، جمعهال  با بیاب اسگگگتیوارترا  :هانبرد دیدگاه»اگر بخواهیم متهوم 

باید دائماً و همواره برای حتظ هژمونی کار  «بلوش حاکم»سگگگو، یکاز  :باید گتت که

تواب آب را یک بار و برای کند، به این دلیل که کسگگ  هژمونی یک فرایند اسگگت، نمی

همیشگه تأمین کرد. از سگوی دیهر، تجارب تاریخی تحت سلطهاب هم )برای مثال در 

ها( نشگگاب داده که تنها با بهای مسگگتعمره یا انقلامبارزات ضگگد اسگگتعماری کشگگور

 کند. یکحاکماب و رفتن یک گروه، چیزی در اصگگگل ت ییر نمی یبارهسگگگرنهونی یک

کگگه تحولی آبگیرد، بی هگگا را میدیهری جگگای آب «بلوش»رود و می «بلوش حگگاکم»

اسگاسگی در روابط قدرت در جامعه به وجود آمده باشد. تنها از طریق یک روند مداوم 

تواب نامیده ( اسگگگت که می «هانبرد دیدگاه»کره )که گرامشگگگی آب را مبگارزه و مگذا

را به هم ایوند داد و یک مدل جایهزین هگا و منافع نیروهای اراکنده مردمیخواسگگگت

تا جایی که هژمونیک  ،آرام معرفی کرد و سگگگاخگتآرامرا  مردمی -دموکراتیگک ملی

.شود
۲
  

قائل بود، تأکید وی بر نقش  «هایدهنبرد ا»با توجه به اهمیتی که گرامشگگگی برای 

وز شناسی امربه زباب جامعهآور نیست. روشنتکراب در نهاه وی، شهتت روشننفکران

گروهی هسگگتند که  .( هسگگتندcultural capitalفرهنهی ) یصگگاحباب سگگرمایه

برای حتظ ثبات اجتماعی و هم ت ییر اجتماعی دارند. ایناب هم بیشترین مسئولیت را 

ا کنند، و یدهند، حتظ میها را شکل میهای اندیشیدب و رفتار تودهشیوههسگتند که 

 روشنتکراب منابع آگاهی هستند.  هدهند. چرا کو ت ییر می کنندمی برعک  اصلاح

آموزش مردم عادی و ایجاد  یاز دیدگاه گرامشگگی، وظیته «سگگنتی»روشگگنتکراب 

را به عهده دارند. سازماندهی و های مسلط و حاکم در جامعه رضگایت از عقاید و ارزش

ه حاکم، ب یبینی طبقههاسگگت، تا جهابولیت آبئچهونهی توزیع دانش و فرهنگ مسگگ

امری کاملا طبیعی و مطابق با عقل سگلیم جلوه کند. به بیاب دیهر، تسهیل مشروعیت 
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دهی به شگگگکلهاسگگگت. موجود در جگامعه کار آب اًبرای تعگادل قگدرت واقعگ عمومی

عقگاید، معیارهای اخلاقی و هنجارهای رفتاری مردم، روند ایشگگگبرد این  هگا،دیگدگگاه

:نویسدگرامشی می. وظیته اسگت
۱
اما تصور از روشنتکراب به مثابه یک گروه اجتماعی  

 های اجتماعی مختلف، نادرست و گمراه کننده است.همهوب و مسگتقل از منافع گروه

 فرودسگگگتدافع مردماب ، گروه روشگگگنتکراب مگ"سگگگنتی"در مقگابگل روشگگگنتکراب 

(subaltern intellectuals و )ها هگای اجتماعی قرار دارند. اینجنبشب افعگالگ

گیری ضد هژمونی و ایجاد شکلنقشگی اسگاسگی دربه چالش کشگیدب هژمونی حاکم، 

گتتمگاب جگایهزین را دارنگد.
۹0
 بدیلهای فرهنهی توانند حوزهها هسگگگتند که میآب  

(alternativeرا بگه مک )هایی برای مبارزه و مقاومت تبدیل کنندبا.
۹۹
 اسگگگتیوارت 

ما باید همزماب در دو جبهه  :نویسگگدوظایف این گروه از روشگگنتکراب می یهال درباره

دیهر  یاما جنبه ،کار کنیم. از یک طرف باید در خط مقدم کار تئوریک و فکری باشیم

از مسگگئولیت انتقال آب هم هسگگت که به هماب اندازه حیاتی اسگگت: ما نباید خود را 

شاب امکاب کار روشنتکرانه را ندارند، ایکه در موقعیت حرفهها، به مردمیدانش و ایده

.معاف کنیم
۹۱

 

مردم ممکن اسگت از وضگعی که دارند، ناراضگی باشگند، ظلم و فشار را با اوست و 

گوشگت خود احسگاس وحتی ناخرسگندی یا عصبانیت خود را هم ابراز کنند، اما ا ل  

بندی دقیق دلایل ایدایی وضگگگعیت شگگگاب و جمعتجربیات یجانبهقگادر به بیاب همه

ه یعنی قادر ب، «مردم فیلسوف هستند یهمه»موجود نیستند. گرامشی اصرار دارد که 

زم ها و وسایل لااند، اما به دلیل فقداب ابزارهای نظری مناس ، فاقد روشتتکر انتقادی

رفت از بروبهای راه یامکاب ارائه های بدیل هسگگگتند وجایهزین بندیصگگگورتبرای 

گتتماب  یجاسگگگت که روشگگگنتکراب بیروب از حلقهاین موقعیت آب لحظه را ندارند.

کنند، مقصگگرین را می صگگورتبندیها را آیند، نارضگگایتیبه میداب می مسگگلط )هژموب(

توجگگه کنیگگد کگگه این  کننگگد. امگگارفگگت ارایگگه میبروبهگگای کننگگد و راهمعرفی می
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وانند تفرهنهی که قدرت تدوین اندیشه دارند، می ییا صاحباب سرمایه «روشنتکراب»

طرفدار ترام  یا محمود اردازاب نظریههم شگگارحاب اواولیسگگم راسگگت باشگگند )مثل 

و روشگگگنتکراب  نژاد( و هم انگدیشگگگمنگداب طرفدار آزادی و عدالت اجتماعیاحمگدی

 (.subaltern intellectuals) فرودستاب

موزش آ»اائولو فریره )آموزگارسوسیالیستی که با الهام از گرامشی، عمری را صرف 

ما  یتهوظیو نقش : نویسدمی «تعلیم و تربیت انتقادی» یکرد(، درباره «دیدگابستم

این  یوگو و بازاندیشگی و تعمق است و نتیجهگتتکه برانهیختن ، «از بالا»نه آموزش 

اندازی نوین است. در این نود از رابطه بین کنش و واکنش ایجاد تحرکی تازه با چشگم

ها بیشتر به دنبال منافع آنی )و چوب توده»روشنتکراب و مردم، حرف از آب نیست که 

ها را به آگاهی طبقاتی مسلح کند هنگ باید آباایش اقتصادی( خود هستند، لذا عمدتاً

ها در حتی در آموزش بچه :نویسگگگدفریره می. «ها مبارزه کندو بگا آگگاهی کگانب آب

بیشگگتر مطرح های الؤسگگ، هاالؤسگگیک جواب واحد به  یجای ارائهبهمدارس هم باید 

( بپرهیزیم و programریزی کنیم )برنامهها را کرد، از این روش که ما باید م ز بچه

(. بدیهیات problematise) ها توجه دهیمها را به ب رنجی و ایچیدگیدر عوض آب

مستقل بودب ، «تربیت کردب»خارج از دیوار آموزشگهاه را به چالش بکشیم و به جای 

وند، شگگرو میهروشگگنتکرانی که با مردم روب :بیاموزیم. به اعتقاد فریره را آزاداندیشگگیو 

ب  نی دهند بلکه از تجارتنها آموزش مینهها، ارتباط با آب بگایگد بگدانند که در روند

اشگگکال نابرابری، تبعیت و اسگگتیلا  یچنین نهاهی با همه ۹۴.دنموزآزندگی آناب هم می

به مردم عادی(  «فرهنهی یسگگگرمایه»گرای صگگگاحباب )از نهاه از بالا، متکبر و نخبه

های مختلف احترام علاوه بر آب اسگگگت که باید به تعدد و تکثر گونهبهمخالف اسگگگت. 

 هب فروکاستنیها در اندیشه و تتسیر از جهاب، ی و تتاوتگذاشگت. دگرسگانی، ناهمسان

 .ستندنی( «سگوسیالیسم علمی»و چه از انواد  «الهی»)چه از نود  "حقیقت واحد" یک

ای هگرایانه همراه باشگگگد. برابرحقوقی گروهکثرت یتلگاش برای عگدالگت باید با منطق

برابری به رسگمیت شناخته شود، هیچ طبقه و گروه اجتماعی،  یمختلف برای مطالبه

و به این دلیل جایهاه ویژه، افضگگل و بالاتر نسگگبت به  «حقیقت مطلق»دسگگترسگگی به 

  دیهراب ندارد تا اعمال ولایت، وصایت و قیمومیت بر دیهراب کند.

*** 
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 سوم  یپرده

 امروز ؟ یکاربردها

 

در آب  فرهنهی رضگگا محمدی و مرتضگگی میثمی -های هنری که فعالیت را نکاتی

به  ،کاربرد داردهم و  اسگگت که برای امروز هم مبرم ،کنندها به ما یاد آوری میسگگال

 بندی کرد: تواب جمعترتی  زیر می

در ارواای  ربی و ایالات  :نویسدمی، «روی آیرمن» شگناس آمریکایی،جامعه -اول

ی هاگیری دولت رفاه در سالشکل یمتحده، با گسترش وسیع خدمات دولتی در دوره

های مختلف )از مدرسگگه تا دانشگگهاه، بعد از جنگ دوم، به وجود روشگگنتکراب در نهاد

اتی( های تحقیقها، در مراکز هنری و فرهنهی تا انستیتومددکاری اجتماعی تا کتابخانه

شریک  ها جذب این مراکز شگدند و در ساختن جامعهجدی وجود داشگت. لذا آب نیاز

ها در میاب این های گوناگوب و حتا مخالف با حکومتشگگگدند. در عین حال اندیشگگگه

شدتحمل میبه طور عموم ، «استاد کاراب دانش و معرفت»
۹۳

  . 

در ایراب  خورشیدیچهل و انجاه  هایهای دههکردب جامعه در سالمدرنیزهروند 

 کارگیری آناب در گسترش دولتبهکرده و الزام تربیت وسگیع روشگنتکراب تحصیل نیز

های مختلف در میاب این صگگگاحباب اندیشگگگه اما کرد.مدرب را به حاکماب تحمیل می

قیم د و انتقاد مستنشد که سیاسی نباشتنها تا جایی تحمل می «فرهنهی یسگرمایه»

 ند.نشاه نک از

انجاه  یهای دههماب از قزوین در سگگگالتر کنیم و نهاهکه وسگگگیعانداز را چشگگگم

بینیم که افراد زیادی در مناطق مختلف کشور توسعه بدهیم، می را به بقیه خورشیدی

(، شبیه به آب کاری که counter-hegemonyهای ضگدسلطه )ایراب، به فعالیت

هرگونه فعالیت علنی  کردند، مش ول بودند، اگرچهمی رضگا محمدی و مرتضی میثمی

ها داشته باشد. بسیاری دیهر از توانست عواق  خطرناکی برای آبسگیاسگی آشکار می

های مختلف کشگگور ها و دانشگگکدهباروشگگنتکراب چ  و مذهبی در مدارس، دبیرسگگت

بردند. در مراکز را هم ایش می کردند و کار روشگگگنهرانه و فرهنهی آرامیتدری  می
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کانوب ارورش فکری کودکاب و »نین با اسگگگتتاده از امکانات تئاتری و سگگگینما، همچ

سگگگازی فرهنگ ی کتاب و مقاله و شگگگعر و رماب،و بگا نهگارش و ترجمگه ،«نوجوانگاب

 ضدسلطه یهافعالیت یتواب در زمرهکردند. بسیاری از این کارهای فرهنهی را میمی

(counter-hegemonyدسته ).بندی کرد 

سگگی  أتبا یاد کرد. او  «هادیتوراب میر»های تواب از کارهای برجسگگته میاز مثال

هایی را نهاد :کودکاب و نوجواناب ینامهفرهنگ»و به دنبال آب  «فرهاد یمگدرسگگگه»

ی هاآموختن مهارت ها،بنیاب گذاشت که با عشق به کودکاب و نوجواناب و احترام به آب

های مذهبی در بردند. در میاب نیروبه آناب را ایش میاجتماعی و تمرین دموکراسگگگی 

های مهندس مهدی بازرگاب و دکتر یدالله سگگگحابی یاد کرد این راه هم باید از فعالیت

را بنیاب گذاشتند. مهدی بازرگاب  «انتشارشگرکت سگهامی»و  «دبیرسگتاب کمال»که 

ی فرهنهی گتته بود: هااین کار یفعالیت سگگیاسگگی نداشگگت( درباره ی)که دیهر اجازه

کردب حاصگگل شگگدب و همکاری تربیت اجتماعی و تمرین همکاری نیز در اثر مجتمع»

صگگورت اجتماعی و با  شگگود. بنابراین دور هم جمع شگگویم و کارهای انترادی را بهمی

 «.مشارکت و همکاری یکدیهر انجام دهیم

یک »که در آب تنها ، )مثل سایر تحولات تاریخی ۹۴۳۱با انقلاب بهمن ماه  - دوم

تودهنی »اندیشگگگند، باید حق حیات دارد و آناب که جور دیهری می «حقیقگت واحگد

های فرهنهی روشگگنتکراب و خاموش شگگوند( صگگحنه و امکانات برای فعالیت «بخورند

کراب نه م ز روشگگنت»ت ییر کرد. ولادیمیر ایلیچ لنین بعد از انقلاب اکتبر گتته بود که 

و با همین اسگتدلال، بسیاری از آناب محو و یا خاموش  «هسگتند ملت بلکه مدفود آب

 یمرگ بر طبقه»مائو هم با شگگعار  یشگگدند. سگگرنوشگگت روشگگنتکراب چینی دوره

ند گویمی»: ه شدسگرانجام بهتری نداشت. در ایراب بعد از انقلاب هم گتت، «روشگنتکر

 ها کهها، ایننشگگگهاه رفتهکنند. این داکنند. به جهنم که فرار میم زها دارند فرار می

بهذارید بروند. ما این علم و دانش  رب را  ،زننداش دم از علم و تمگدب  رب میهمگه

جا جایتاب نیسگگگت فرار کنید. راهتاب باز دانید که اینخواهیم. اگر شگگگمگا هم مینمی

  .«است

، «یک حقیقت واحد»بگه قزوین کگه برگردیم، حاصگگگل اعتقاد به حق حیات تنها 

دگراندیشی، تلاش  های«جرم»گروه وسیعی از معلماب به  «ااکسازی» منجر به هازجمل
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ست فهرحجابی و کم حجابی شد. در ابتدای برای تشگکیل کانوب مسگتقل معلماب، بی

مبارزه با رویم شگگاه )مثل  یگاب اعتصگگاب معلماب در دورهنددهها، سگگازماباخراجی

د که همین معلماب که در دسگگتهاه مرتضگگی میثمی( بودند. شگگوخی تلخ روزگار آب بو

شگگدند، اکنوب و ا  از مبارزه با وبیش تحمل میکمآموزش و ارورش شگگاهنشگگاهی 

راب ترین دبیمحبوبترین و قابلتدری  نداشگگتند. بهترین،  یدیکتاتوری شگگاه، اجازه

فروشی امرار فروشی و خرازیهای شگهر، حالا باید با مسگافرکشگی، بسگتنیبادبیرسگت

ها هم همین سرنوشت گریباب انبوهی از در دانشگهاه «انقلاب فرهنهی»معاش کنند. با 

 -را گرفت. در سگگگایر مراکز فرهنهی )مثل رادیو دانشگگگجویاب و اسگگگتاداب دگراندیش

  وب و مطبوعات( هم همین روند ایش رفت.یتلویز

 ها و صاحبابکردهصیلنخست انقلاب، و نیاز به تح یاز حسگن اتتاق، با اایاب دهه

فرهنهی از هر قماشی برای سازندگی کشور بعد از جنگ هشت ساله، فضای  یسرمایه

در  شابیحضور دگراند یبرا نهیزم و خشن ضد روشنتکری تا حدود معینی تعدیل شد

  .مساعدتر شد یجامعه کم

در مکانی معین  زمانی مشگگگخ  و هر فعال اجتماعی تنها در یک برهه - سننوم

مخاطباب ، فضگگای مناسگگ باشگگد. باید ثر ؤمو  تواند کنشگگهری و حرکت ایجاد کندمی

 هم در دسترس این فعالاب باشد.  های قدرتمند فرهنهی و سیاسیرسانهو  تشنه

 یبه کار تئاتر مش ول بودند )دهه هایی که رضا محمدی و مرتضی میثمیدر سال

ا و لذ چ  در میاب ااوزیسگیوب شگاه، اندیشه مسلط بود ی( اندیشگهخورشگیدیانجاه 

این امر بیشتر متأثر از  .ها وجود داشتفضگای مناس  و مخاطباب فراواب برای کار آب

 در جهگاب بود. بگه بیاب دیهر روح زماب ۹۱۳۲هگای بعگد از شگگگرایط جهگانی سگگگال

(Zeitgeist)۹۳ کرد. لذا اندیشگگگه چ  حکایت می یدر این دوره از محبوبیت و  لبه

حتی  .شگگدت فعال بودندبهسگگیاسگگی و فرهنهی ایراب  ینیروهای چ  هم در صگگحنه

های خود اندیشگگگه یها از متاهیم چ  برای ارائهنیروهگای مذهبی هم در این سگگگال

جاهدین های منوشته و کردند )برای مثال نهاه کنید به آثار دکتر شریعتی،استتاده می

  ها(.خلق در این سال
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ویژه ا  از فروااشگگگی اتحاد شگگگوروی و های بعد از انقلاب و بهر سگگگالصگگگحنه د

ابر در بر های سوسیال دموکراتیکمتأثر از اندیشه «دولت رفاه»های نشگینی مدلعق 

چ ،  ی( در این دوره دیهر نه اندیشهZeitgeistنولیبرالیسم، ت ییر کرد. روح زماب )

نتخاب و و ا ،فرودستی سیاستد، بازار آزایا مسلک فرادستی  نولیبرال، یبلکه اندیشگه

معروف  یروح زماب را در این جمله. ارجحیگت فرد در برابر منگافع جمع و جامعه بود

چه چیزی به نام جامعه وجود ندارد. آب»تواب دیگد که گتته بود: مگارگگارت تگاچر می

ای در ایراب هم که به فضگگگ .«ها هسگگگتندهسگگگت، افراد، )مرداب و زنگاب( و خگانواده

علوم  لیتاتأتهای ترجمه شده یا روشگنتکری و یا به نشریات بیست سال اخیر و کتاب

ها، نیروی مسگگلط بودند. البته سگگرکوب اجتماعی و انسگگانی نهاه کنید، همین اندیشگگه

 ، هم مزید بر علت بود.۹۴۳۱های ا  از انقلاب خشن و سیستماتیک چ  در سال

های حراب اقتصگادی جدی در جهاب در سالاکنوب، یک بار دیهر )به ویژه ا  از ب

جهانی به  یعوض شگگده اسگگت. گتتماب نولیبرال در صگگحنهصگگحنه ( ۱00۲-۱00۳

ژمونی گوید: هدرستی میبهبسگت رسگیده اسگت. نانسی فریزر )فیلسوف امریکایی( بن

شگدت ضگعیف شگده است. در نابود شگده، به کلنولیبرالیسگم در جهاب اگر نهوییم به

های راسگگگت )مثل ترام  و بحراب هژمونیک، از یک سگگگو اواولیسگگگتشگگگرایط این 

دهند و از سگگگوی دیهر چ  نو )مثل حل ارائه میراهاند و ( سگگگر بلند کردهناروبولسگگگو

   ۹۳.اندآمدهاودموس در اسپانیا و کمپین برنی سندرز در ایالات متحد( به میداب 

های راسگگت را در طرفداراب ایرانی ایراب که بنهریم، بدیل اواولیسگگت یبه صگگحنه

های ایراموب محمود ترام  و نوسگگتالژی بازگشگگت به دوراب اهلوی از یک سگگو و نیرو

 بینیم. نژاد از سوی دیهر میاحمدی

های وسیعی اگر چه بخش ،نویسددر سوی چ  نو، هماب طور که محمد مالجو می

ی حیات هگای فزاینگدهگشگگگایی از دشگگگواریبرای گره ردمیاز مطگالبگات طبقگات م

گونه تشگگکیلات ها هیچخوانی با دسگگتورکارج جریاب چ  دارد، اما اینشگگاب همروزمره

ی کار اگرچه در مقام فرد تا حدی در زمینه»سگگکولارهای چ  د. نیرونسگگیاسگگی ندار

 آمیزج هویتفقیتدهی موگاه که به شگگکلفکری از مصگگونیت نسگگبی برخوردارند اما آب

شگاب را به میزاب محسوسی از سگیاسگی جمعیج مؤثری مبادرت ورزند مصگونیتدسگته

 ۹۱.«دهنددست می
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گوید: از میاب سه طل  هم میتبار از اندیشگمنداب جناح چ  اصلاحعلیرضگا علوی

در هر مقطعی « برابری اجتماعی»و « آزادی فردی»، «همبستهی جمعی»آرماب مدربج 

بعد از دوم طلباب متتاوت بوده است. های اصلاحگیریدر گتتماب و جهت وزب هر کدام

خرداد آرمگاب آزادی فردی برای مگا اهمیگت ویژه ایگدا کرد و به دو آرماب دیهر توجه 

توانیم بهوییم که نابرابری باعث افزایش جرم، فقر امروز با قاطعیت میکافی نداشگگتیم. 

کند، توجه ما به ل امروز بیشتر خودنمایی میو چوب این سگه مشکشگود و بیماری می

طلبیج علوی تبار بر آب اسگگت که اصگگلاح .در حال افزایش اسگگت« برابری اجتماعی»

رادیکال باید در سگگه زمینه خود را نوسگگازی کند: گتتماب سگگیاسگگی، کار تشگگکیلاتی و 

 ۹۲.راهبردها

که  هاییآب که، گتتماب چ  )در بدیل نوین آب(، اکنوب بار دیهر مثل سگگال نهایتاً

اگرچه  ،ای برای طرح در سطح جامعه داردفعال بودند، شان  دوباره محمدی و میثمی

 اواولیسم راست دارد. قامتامروز رقیبی سرسخت در 

برد ن»هنرمنداب انتقادی در  و امروزه هنر نویسگگد کهشگگانتال موف می - چهارم

داری نولیبرال را عریاب و واقعی سگگگرمایه یو چهره مشگگگارکت فعال دارند «هادیدگاه

در  هایی نوشگگته که رشگگد دموکراتیکمورد کشگگور اما او این را در ۹۱ .کنندآشگگکار می

های مختلف اجتماعی را فراهم کرده است. به این معنا که ، امکاب اسگتقلال حوزههاآب

هنر و فرهنگ و یا امور دانشهاهی و آکادمیک، استقلال خودشاب را  یبرای مثال حوزه

ها )برای مثال به شکل سرکوب، سانسور سیاست و یا اقتصاد در کار آب یدارند و حوزه

ای علاوه بر استقلال، قوانین خا  خودش حوزهکنند. هر دهی( دخالت نمیو یا رشگوه

ای که برای رشد در کار دانشهاهی به کار مرات  و ارتقا دارد. سگرمایهرا برای سگلسگله

کراسی است. اما در وبور یها یا منابع رشد در عرصهآید، متتاوت از آب شگایسگتهیمی

ای نرسگگیده، وقتی اسگگتقلال های اجتماعی به چنین مرحلههایی که رشگگد نهادکشگگور

، هنر و هاهای متتاوت اجتماعی ) اقتصگاد، قضگا و دادگستری، بوروکراسی، رسانهحوزه

ود وج خطر، همیشه این باشد نشدهمین أتفرهنگ، دانشگهاه( از امر حکمرانی سیاسی 

برای مثال  .های دیهر اجتماد دخالت کننددارد کگه حگاکمگاب بخواهند در امور حوزه

اسگتقلال قاضی را زیر اا بهذارند و برای او تعیین تکلیف کنند که چهونه حکم بدهد و 
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 قیموسیها دسگتور بدهند که چه بنویسند و چهونه بداییا به نویسگندگاب و موسگیق

بسگگازند. طبیعی اسگگت که در چنین فضگگایی، کار هنری و هنرمند به تقابل لاجرم با 

های اردوگاه سوسیالیستی د. مثال روشگن، هنرمنداب کشگورنشگوحاکماب کشگیده می

ند، یا شدمی بودند که یا مثل سگولژنیتسگین به اردوگاه کار اجباری )گولاگ( فرسگتاده

هاول به زنداب. کم نبودند هنرمنداب، نویسگگندگاب، شگگاعراب و مترجماب  نظیر واسگگلاو

 یراهی اوین، کمیته خورشگگیدیچهل و انجاه  هایهای دههایرانی که در هماب سگگال

   مشترش و یا زنداب قصر شدند.

ا  کار و فعالیت هنری، فرهنهی و مدنی در چنین جوامعی اگر خصگگگلت ضگگگد 

( داشگته باشد و یا حتی با گتتماب حاکم زاویه counter -hegemonicسگلطه )

 یهای حکومتی باشد )مثل اتحادیهباداشگته باشگد، یا اگر در خارج از چارچوب سازم

معروف به همبستهی و به رهبری لخ والسا(،  ،مسگتقل کارگری در لهسگتاب کمونیست

به  «هانبرد دیدگاه»ین لحاظ، ممکن اسگگگت که مجبور به ارداخت هزینه شگگگود. به ا

ای در این جوامع به ضرس قاطع به این یا آب شکل، دیر تعبیر گرامشگی در هر عرصگه

هایی مثل ورزش هم گاه دچار چنین گیرد. حتی حوزهیا زود رنگ و بوی سگیاسی می

 شوند. هایی میدرگیری

عنواب جدیدی با  یاز اگدیده شگگگنگاس آمریکگایی(،روب آیرمن )جگامعگه -پنجم

کند که با رشگگگد ( یاد میcelebrity intellectual) «روشگگگنتکراب سگگگلبریتی»

اند. تعدادی از مشگگگهورترین العگاده اشگگگکگال جدید ارتباط جمعی ادیدار شگگگدهفوق

های خصوصی رادیویی یا تلویزیونی ایالات کار که در ایسگتهاهمحافظه های اولتراچهره

 یکردند، در زمرهعالیت و از ترام  حمایت میهای دنیای مجازی فمتحده یا در رسانه

توانند نقش بدل روشگگنتکراب کلاسگگیک را ایتا ها که اکنوب میاین گروه هسگگتند. این

ها یناز ا یای ندارند. یککنند، نیازی به هیچ مدرش دانشهاهی معتبر یا تخص  حرفه

« تی اارتی» هگای نزدیک به جنبش محافظه کار( از چهرهGlen Beckگلن بگک )

Tea Party او در مورد مسائل  یهای طولانی و ار سگر و صگدااسگت که سگخنرانی

 YouTubeاجتماعی، سگیاسی و تاریخ، به طور وسیع از طریق اادکست و ویدئو در 

او در حال تحقیق است. او به ما »گویند: شگود. ایرواب فراواب او میضگبط و توزیع می

 .«دهدیاد می
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در عصگگر دیجیتال و با فراهم آمدب امکانات وسگگیع و سگگریع نکته آب اسگگت که 

امکانات و رقبایی برای روشگنتکراب سنتی و انتقادی به وجود آمده که حتی  ،ارتباطات

تری بزرگها رقی  توانند ارتباط برقرار کنند. شاید آبتر با انبوه وسیع مردم میراحت

ترین نقاط کشور با ورافتادهبرای کشگیشگاب و روحانیونی هسگتند که در گذشگته در د

مردم ارتباط داشگگگتند و اکنوب با امکانات فنی عصگگگر دیجیتال، این امتیاز انحصگگگاری 

(monopolyرا از دست داده ).اند 

 
*** 

)و دیهر هنرمنداب و روشنتکراب نظیر  شگاگرداب رضگا محمدی و مرتضگی میثمی

اند. و فعالیت مشگگگ ول های مختلف ایراب و جهاب به کارهگا( هم چناب در گوشگگگهآب

گوید که کار هنرمند و شگگگناس آمریکایی به درسگگگتی میجتری الکسگگگانگدر، جامعه

ها تولید این هچولیکن آب .روشگنتکر، خلق و آفرینش با کلام، موسگیقی و تصویر است

رح اند، بلکه طچیزهایی نیسگت که قبلاً شگناخته شده یکنند، تنها توصگیف سگادهمی

که این  سگگابقه و تا کنوب نادیده اسگگت. برای آباندازی اسگگت که بیچشگگم از مسگگأله

ها )علاوه بر شناخت دقیق از باشگد، آبثر ؤمها به طور گسگترده انتشگار یابد و اندیشگه

 هاشاب(، باید این ایدهشگاب و در نتیجه اشگراف عمیق از مخاطبابزمانه و محل فعالیت

ای درش های تاریک به گونهباهم آورد تا زمرا چنگاب ارائگه دهنگد که این امکاب را فرا

 ۱0.از این تاریکی به نور باشد شوند که در آب راهنمایی هم برای گذر
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