
  مسئله جوانان
  

  آنتونيو گرامشی
  

  :بيشماری وجود دارند که از آن ميان دو مسئله بنظر من واجد اهميت خاصی است" لئمسا"در مورد جوانان 
به ... باشد، در این زمينه زدوخورد و ناسازگاری و  می" جوانان"مواره عهده دار تربيت ه" سالخورده" از آنجا که نسل -١

ن پدیده ای است سطحی که ذاتی هر اقدامی برای تربيت و ممانعت است، مگر آنکه مسائل طبقاتی در پيش خواهد آمد، ولی ای
معنی ه وسيع کلمه یعنی نه تنها بمعنی ه ب(متعلق به طبقه حاکمه ) یا بخش قابل توجهی از آنان" (جوانان"ميان آیند، یعنی 

آورند که بطور تاریخی توانائی  ی به طبقه مترقی روی مشورش کرده) اقتصادی بلکه هم چنين بمعنی سياسی و اخالقی آن
یک طبقه " سالخوردگان"سروکار داریم که از رهبری " هائی جوان"ولی در این حالت با : کسب قدرت را بدست آورده باشد

ثابه یک مه ب" سالخوردگان"از " جوانان"طبقه دیگر در آمده اند و در هر حالت واقعيت تبعيت " سالخوردگان"به رهبری 
  .ماند یهائی در خلق و خوی و در سرزندگی و طراوت که بدان اشاره کردیم، بقوت خود باقی م وتانسل، هم چنين با تف

  
شود مسئله  یمثابه یک دخالت طبقاتی جلوه گر نمه  ب یعنی علنًا،گيرد یبخود م" ملی"اصطالح ه  آنجا که پدیده خصوصيت ب-٢

برند زیرا که دالیل ژرف وجود یک چنين  میدر حالت شورش دائمی بسر جوانان . رسد یبغرنج گشته و مغشوش بنظر م
و ) و نه در زمينه مفاهيم مجرد بلکه بطور تاریخی و واقعی(شورشی برجای مانده است بدون آنکه تجزیه و تحليل و انتقاد 

موفق به  )*( après moi le déluge.. .کنند، ولی  یدر واقع تسلط خود را حفظ م" سالخوردگان"غلبه بر آنها صورت پذیرد 
چرا؟ و این بدان معنی است که کليه شرایط برای اینکه . دنتربيت جوانان و آماده کردن آنها برای جایگزینی نمی گرد

رهای  بدون آنکه آنان بعلل آشکار فشا، رهبری این جوانان را بعهده گيرند، مهيا گشته استطبقه دیگر اجبارًا" سالخوردگان"
مانند خوره بجان . مبارزه ایکه، تظاهرات خارجی عادی آن منهدم گشته است. انجام این کار گردنده نظامی قادر ب-سياسی

این مبارزه اشکالی ناسالم، صوفی منشانه احساساتی بخود : سازد یساخت طبقه کهنه افتاده و آنرا ذره ذره تضعيف و گندیده م
تواند جوابگوی احتياجات  یوجه نم يچ هکند، ساخت طبقه کهنه به یپيدا مانی و روانی گرفته و انحطاطات غير طبيعی جسم

اصطالح روشنفکران یکی از پدیده های ه  فاقد چنين محتوائی است، بيکاری دائمی و نيمه دائمی این بجدید باشد و اصوًال
افق " از آنجا که برای آنان هيچ ،گيرد ی در جوانترها خصوصيت بمراتب حادتری بخود م این کمبود است که ضمنًاءنمونه

 ،شود ینظامی کشانده م-فئودالی "های بسته چهارچوب"از سوی دیگر چنين وضعيتی بسوی .  باقی نمی گذارد"گشوده ای
  .افزاید یعنی خود برشدت و ناگواری مسائلی که قادر بحل آنان نيست، می

  
  
  
   ).واژه فرانسوی" (دهم میمن اهميتی به آنچه که پس از مرگم اتفاق دهد ن" *
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