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  ١١خودبخودی و رهبری آگاهانهخودبخودی و رهبری آگاهانه
  

توان به اشکال گوناگونی تعريف کرد، زيرا اين پديده   را می" خود بخودی "عبارت  

بايQد خQاطر نشQان سQاخت کQه در      . که از آن سخن در ميانست جهات مختلفی را داراست   

وگQQر نQQه بQQا مکQQانيکی بQQودن    : يQQا خQQالص وجQQود نQQدارد  " صQQرف"تQQاريخ، خودبخQQودی  

" رهبری آگاهانه"جنبش، عناصر " خود بخودی ترين"در . ابدي  تطبيق می" صرف"

ی ق انQQد، آنQQان از خQQود سQQند و مQQدارک اطمينQQان بخشQQی بQQا    تQQرلکنبطQQور سQQاده غيرقابQQل  

تQاريخ   " یگفت که عنصر خودبخودی بدين جهQت صQفت مشQخه    توان     می. اند  نگذاشته

 تQرين  کنQاری  و ای است، نه تنها، بلکه نيز صفت مشخصه حاشQيه        " طبقات تحت انقياد  

 طبقQاتی نايQل نگشQته و    ٢"بQرای خQود  "عناصر اين طبقات است که به آگQاهی و شQعور       

اند که تاريخ آنان هرگز بتواند اهميتی کسQب کنQد، و از خQود        بدين جهت ترديدی نداشته   

  .شناختند  ارزش می٣فاقد رويائی مدرک باقی نگذاشتند زيرا که

موجQQود اسQQت لQQيکن " ی آگاهانQQهرهبQQر"پQQس در ايQQن جنQQبش هQQا انبQQوهی از عناصQQر  

اليQه اجتمQاعی   " دانQش خلقQی  "هيچيک از آنQان نQه عنصQر مسQلط اسQت و نQه از سQطح             

 و يQا مفهQوم جهQان سQنتی آن اليQه مشQخص            ٤"درک و احساس عامه   "معين، از سطح    
                                                 

مQتن ايتاليQايی در مجموعQه    . بQا برخQی اختصQار   » گذشته و حال« کتاب ٥٩ تا ٥٥ از صفحات - ١

  . آثار گرامشی، منتشر شد٧، جلد  (Passato e presente)»گذشته و حال« 
دهQQد، طبقQQه   معنQQی مQQی" خودمختQار، مختQQار، خودکفQQايتی " مفهQQومی فلسQQفی اسQQت کQQه تقريبQQًا - ٢

  .برای خود
رسQد، بQدان جهQت کQه بQا سQند و مQدارک         بنظQر مQی  " خودبخQودی "طبقQات خلقQی    يعنQی تQاريخ   - ٣

  .يد نيستند نه به اين جهت که وجود ندارنديقابل تأ" عناصر رهبری"
در کتاب گرامشی بQه نQام   " برخی نکات اوليه عطف" برای درک احساس عمومی به نوشته - ٤

  .رجوع کنيد»  دتو کروچه  ماترياليسم تاريخی و فلسفه بنه«
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عنصر ابتدائی رهبری آگاهانQه  " خود بخودی "اينکه در هر جنبش     ... فراتر رفته است  

انضباط موجود است، بطور غيرمستقيم از آنجا هويدا است که   و عنصر ابتدائی نظم و      

    مثابQQه روش تأئيQQد ه ی را بQQدبخQQوهQQائی وجQQود دارنQQد کQه جنQQبش خQQود   هQQا و گQQروه جريQان 

و عناصQQر " ايQQدئولوژيک"در ايQQن مQQورد الزم اسQQت ميQQان عناصQQر صQQرفًا     . کننQQد  مQQی

امعQQه حامQQل کQQه ج" روشQQی"چQQون عمليQQات پراتيQQک، بQQين محققينQQی کQQه خودبخQQودی را 

مثابQQه شQQيوه ه گرانQQی کQQه آنQQرا بQQ ه هQQدف تکامQQل تQQاريخی، و سياسQQتبQQآنسQQت و نيQQز بمثا

گفQت کQه در نخسQتين صQحبت از مفهQوم و         بايQد   . کننQد، تميQز داد      تصديق می " سياسی"

درکی خطاست و در باره مورد بعدی سخن بر سر تضاد مستقيم و مسکينانه ايست که           

خواست مستقيم برای آنکه جهتی مشخص . دهد  یمنشاء عملی خود را بخوبی نشان م

 نيز منشائی عملی دارد، لکQن نQه مسQتقيم           خطای محققين . جايگزين جهت ديگری شود   

هQQای  سنديکاليسQQت) آپQQولی تQQی سيسQQم (هQQا، نQQا سياسQQی گرائQQی   هQQا و قQQرن در طQQول قQQرن

خطQائی تئQوريکی بQود و     : فرانسوی قبل از جنگ هر دوی اين عناصر را در بQر داشQت             

و نيQز عنصQر رقابQت ميQان گQرايش سياسQی       " سQورلی "از طرفQی عنصQر   . (ل تضاد حام

  ) ...سوسياليستیجريان  و ٥سنديکاليستی-آنارشيستی

يQا  " والنتايسQتی "و " خودبخQودی "بQه عنQوان جنQبش     به يQک زمQان   ٦جنبش تورين 

متضQQاد اگQQر تحليQQل شQQود نشQQان دهنQQده  ايQQن تهمQQت . تحQQت اتهQQام قQQرار گرفQQت ! ٧برگسQQنی

و " مجQQرد"ايQQن جهتQی نبQQود  . صQQحت جهتQی اسQQت کQه بQQدان داده شQQده اسQت   بQاروری و  

علمی يا تئوريکی، سياست و عمل واقعQی را بQا    های    عبارت از تکرار مکانيکی فرمول    

                                                 
  .پلميک گرامشی بر عليه ژرژ سورل:  عنصر سورلی- ٥
  .»اردينه نوو« يعنی جنبش شوراها و نشريه - ٦
اين اتهام بارهQا  . داده شد» اردينه نوو«در مجمع حزب سوسياليست به " برگسنيسم" اتهام - ٧

از نام فيلسوف فرانسوی هQانری     " برگسنيسم. "های تبليغی سياسی تکرار شد      از طرف دستگاه  

ای سQورل را تحQت تQأثير     گرفته شQده کQه افکQارش بQه صQورت گسQترده          ) ١٨٥٩-١٩٤١(رگسن  ب

  . خود قرار دارد
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هQائی   گيQری بQر انسQان    کQرد، ايQن جهQت      هQای ژرف تئQوريکی اشQتباه نمQی          تجزيه و تحليQل   

يافتQQه، بQا احساسQQاتی  هQائی در مناسQQبات تQاريخی مشQQخص پQرورش     بQر انسQQان  –واقعQی  

 انطبQاق  –اجزائQی از مفهQوم جهQان بQر خQوردار و غيQره           مشخص، شيوه نگرشQی و از       

" تصQادفی "محQيط توليQد مQادی موجQود و تجمQع      " خودبخQودی "يافت که از ترکيQب     می

  .عناصر اجتماعی ناموزون، نتيجه شده بودند

ايQن  : ا دادنQد  گرفتنQد و نQه حتQی بQدان کQم بهQ       ناديQده  را نQه  " خودبخQودی "اين عنصQر    

        هQQQای نQQQامربوطی کQQQه چيز عنصQQQر تربيQQQت گشQQQت، بQQQه آن جهQQQت داده شQQQد و از تمQQQام آن 

 بQه طريقQی   ٨کيزه و مبQری شQد تQا بQا تئQوری مQدرن         توانست هستی آنرا آلوده کند پQا        می

از طQرف خQود رهبQران از    . بخش از نظر تاريخی مؤثر، همگون و يکدست شQود        حيات

: رفQت و مداقQه در بQاره آن کQامًال ضQروری بQود       مQی بودن جنQبش سQخن      " خودبخودی"

بQيش از  . ی نيروبخش و عنصQر وحQدت در عمQق بQود     يدی نيروی محرک، قوه  يچنين تأ 

همه نفی آن چيزی بود که گوئی مختار، ماجراجويانه و مصنوعی است، نه چيQزی کQه           

کQQرد، شQQناخت  عطQQا مQQی" يQQکرتئو"بQQه تQQوده شQQناخت .  نظQQر تQQاريخی الزم آمQQده بQQود زا

اين پيوند ميان . های تاريخی و نهادهای، شناخت بنيانگذاری حکومت فرينندگی ارزشآ

بدرسQQتی آکسQQيون  " ديسQQيپلين"، يعنQQی نظQQم و  "رهبQQری آگاهانQQه "و " خQQودیبخود"

مثابه سياست توده است و نه ماجراجوئی سQاده  ه  واقعی سياسی طبقات دست نشانده ب     

  .کنند ها عطف می هائی که به توده گروه

در آيQا تئQوری مQدرن     : کنQد   مQائی مQی   نن مQورد يQک مسQئله عمQده تئوريQک خQود              در اي 

بQه ايQن   " خود بخودی("گيرد؟   ها قرار نمی توده" بخودیخود "مخالفت با احساسات    

يک از طرف گروه رهبری آگاه تمعنا که اين احساسات به سبب فعاليت تربيتی، سيستما

روشQن  " درک عامه"ای که به نور    ره روزم  ی اند، بلکه در خالل تجربه      بوجود نيامده 

درکQی را بQه صQورت بسQيار پQيش پQا          آن -هQا از جهQان        گشته، يعنی با درک سنتی خلQق      

اند، و ايQن نيQز چيQزی نيسQت مگQر اکتسQاب          شده  تربيت -خوانند    می" غريزه"ای    افتاده

                                                 
  . يعنی با مارکسيسم- ٨
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" خودبخودی"تواند در مخالفت با احساسات   اين تئوری نمی)  ابتدائی و اوليه  یتاريخ

: ای موجود است نه اختالف کيفی و مرتبه" یکّم"مابين آنان اختالف : توده قرار گيرد

متقابل آنQدو، يعنQی انتقQال از يکQی بQه ديگQری و بلعکQس بايQد امکQان پQذيرش                " تبديل"

: يQا بQدتر  اهميتی نشQان دادن،   بی" های به اصطالح خودبخودی   نسبت به جنبش  ... شود

آن را بی ارزش دانستن، يعنی از دادن جهتی آگاهانQه بQه آن امتنQاع نمQودن، امتنQاع از       

 وخQQيم و توانQQد غالبQQًا نتQQايجی بسQQيار   گنجانQQدن رفعQQت مقQQام آنQQان در کQQادر سياسQQی، مQQی   

  .اندوهناک ببار آورد

طبقQQات زيردسQQت را تقريبQQًا هميشQQه جنQQبش راسQQت ارتجQQاعی  " خودبخQQودی"جنQQبش 

بحQران اقتصQادی، بQرای نمونQه از     : کنQد    همراهQی مQی  – با داليل مشQابهی      –طبقه حاکم   

هQای خودبخQودی    طرفی بوجود آورنQد نQا رضQايتی در درون طبقQات زيردسQت و جنQبش              

 که بQا اسQتفاده   شود های ارتجاعی را سبب می    هاست، از طرف ديگر، توطئه گروه       توده

هQای مQؤثر ايQن      يکQی از علQت  .کننQد   از ضعف عينی دولت در اقدام به کودتا کوشش می 

هQQای مسQQئول در دادن جهتQQی آگاهانQQه بQQه حرکQQت و تکQQان    چشQQم پوشQQی گQQروه  کودتاهQQا،

  .و عدم اقدام در راه بدل کردن آن به عامل سياسی مثبت است" خودبخودی"

هQQQای مورخQQQان در راه تعيQQQين ايQQQن  و بحQQQث) vesperi(نمونQQQه وسQQQپرهای سيسQQQيلی 

ده است يQا متشQکل و يکپارچQه، بنظQر مQن جنQبش       واقعيت که آيا جنبشی خودبخودی بو 

قيQQQام خودبخQQQودی مQQQردم سيسQQQيل برعليQQQه : وسQQپرهای ترکيبQQQی بQQQود از هQQQر دو عنصQQQر 

کشQی غيرقابQل    سQبب سQتم  ه ها که آنچنان سQريع گسQترش يافQت کQه گQوئی، بQ                پروونسال

تنظQيم يافتQه و عنصQر    تحمل در سطح ملی، جنبشی بود متشQکل و هماهنQگ و از پQيش     

 بQQه »ی پروچيQQداواّنُجQQ« اهميQQت و تQQأثيری متفQQاوت، و غالQQب شQQدن توطئQQه     آگاهانQQه بQQا 

 هQا هائی ديگر از تمام انقالبات گذشته داد، کQه در آن     توان نمونه   می. ها  دستياری آراگون 

انQد و هQر کQدام برحسQب نقQش اقتصQادی و        طبقات دسQت نشQانده بسQياری شQرکت جسQته       

هQQای  جنQQبش. کردنQQد شQQغال مQQی يکدسQQت بQQودنش مقQQامی را در سلسQQله مراتQQب انقQQالب ا   

تQرين طبقQه دسQت         تر خلقی، به قدرت رسQيدن پيشQرفته        قشرهای وسيع " خودبخودی"
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 آنچQه در بQاال آمQد تنهQا يQک      .سQازد  عف عينQی حکومQت ميسQر مQی    ضQ سبب ه نشانده را ب 

هQای پسQرونده بيشQتر بQه چشQم            کن در جهان مدرن نمونQه     ياست، ل " پيشرونده"نمونه  

  .خورد می

  

هQای اجتمQاعی را کQه     فقط آن تکQان سياسی، اسکوالستيک و آکادميک   -درک تاريخی 

شمارد، بلکه جنبشی را که بر   نه تنها صد در صد آگاهانه است، واقعی و ارزشمند می  

ريQQزی جQزء بجQQزء از پQQيش تعيQين شQQده اسQت و يQQا آن جنبشQی کQQه بQQا       عکQس بQQا برنامQه  

لQQيکن واقعيQQت پQQراز   ). چيQQزی کQQه مشQQابه اولQQی اسQQت   (تئQQوری تجريQQدی مطابقQQت دارد   

يفQه تئوريسQين بQه محQک آزمQايش      ظدر ايQن جQا و  . ترکيبات رنگارنگ و گوناگون اسQت    

گذاردن تئوری خويش، عناصر زندگی تاريخی را به بيان تئوريکی در آوردن است، و              

چيQزی هرگQز   . انتزاعQی جلQوه کنQد    نه بالعکس، بطوری که واقعيت برحسب چهارچوبی        

گQQQر تجلQQQی ايسQQQتا و مايQQQن چنQQQين درکQQQی چيQQQزی نيسQQQت ر و بنQQQاب. اتفQQQاق نخواهQQQد افتQQQاد

  ...غيرفعاله

  آنتونيو گرامشی
  

. ص ،  ص١٣٥٦، انتشارات بابک، ايتاليQا، تيQر    »ای از آثار آنتونيو گرامشی      برگزيده«: منبع

١٣٠-١٣٥.  

  .ها از انتشارات بابک يادداشت. انتشارات بابک: ترجمه
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