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چکیده

آنتونیو گرامشي روشنفکر و سیاستمدار کمونیست ایتالیایي ،یکي از مهمترین نظریهپردازان بزرگي که
نظریاتش به شدت بر مطالعات فرهنگي ،مارکسیسم ایتالیا و اروپا تاثیرگذار بود .وی قائل به زیربنایي است
که به گونهای دیالکتیکي با مجموعهای از روبنا در ارتباط است که این مجموعه شامل مقوالتي چون:
سیاست ،فرهنگ ،حقوق ،ایدئولوژی ،و تمام آن اعمال اجتماعي که رابطه مستقیمي با تولید کاالهای مادی
ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم درگیر مشروعیت بخشیدن به شیوه تولید هستند .طبقهی مسلط نه تنها از
نظر سیاسي و اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد ،بلکه شیوهی خاص نگرش خویش به جهان و انسان و
روابط اجتماعي را نیز چنان همهگیر ميکندکه به صورت عرف عام در ميآید و آنانيکه زیر تسلط هستند
این نگرش را همچون پارهای از نظم طبیعي جهان ميپذیرند .همچنین ممکن است عرف عام به صورت
نیروی کارآم د بر ضدهژموني طبقه مسلط تبدیل گردد که گرامشي به این بُعد از عرف عام ،قوهی تمیز
( )Good Senseميگوید .بنابراین عرف عام درنظر گرامشي چندرشتهای و دارای نقشهای چندگانه است.
بدینجهت نوشتار حاضر بر آن است تا مهمترین ایدههای گرامشي در خصوص عرف عام را تشریح و
تبیین کند و جایگاه آن را در نظریهها و آثار وی کنکاش و بررسي کند.
واژگان كليدي :عرف عام ،فرهنگ ،جامعه مدني ،روشنفکران ،هژموني ،آنتونیو گرامشي و قوهی تمیز.
مقدمه

آنتونیو گرامشي ( )1891 -1937تمامي آثار خود را در حساسترین مراحل تاریخ اروپا ،به طورعام و نهضت
کارگری به طور خاص نوشت .به نظر ميرسد اندیشههای گرامشي در پاسخ به مسائل و پیچیدگيهای زمان و
مکان خود او به وجود آمدهاند .در سالهای بعد از جنگ جهاني اول؛ ایتالیا صحنه کشمکش و ستیز سخت
میان زحمتکشان و طبقه حاکم شده بود .تار و پود نظام بورژوایي ایتالیا ،به اقتضای عوارض جنگ و مبارزات
 .1دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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کارگران ،هر روز بیشتر گسسته ميشد .در آن زمان نظریات مارکسیستي در سراسر اروپا رایج گردید .نظریات
مارکس با توجه به کانتکس اجتماعي ،پیشرفت جوامع و عدم تحقق پیشبینيهای آن؛ مورد بازسازی بسیاری
از نظریهپردازان همچون لنین ،کائوتسکي ،گرامشي و  ...قرار گرفت.
گرامشي از نظر معرفتشناسى ،مخالف مارکسیسم کالسیك بود که افکار و اندیشه ،بازتاا زیربناسات
یا فرهنگ و ایدئولوژى ،بازتا شرایط تولیدى و مادى است .وى معتقد است فرهنگ اساتقالل نسابى دارد
و تکامل افکار و اندیشهها یا روبناهاى فکرى ،ميتواند همزمان هم شیوهی تولید و هام روبناهااى فکارى
جامعه را تغییر دهد .در واقع مبارزات طبقاتي ،تابعي از شکست و پیروزی اسات .یعناي نمايتاوان آنهاا را
صرفاً در حد مبارزاتي عیني اقتصادی تقلیل داد؛ زیرا همواره طبقه با نظرات و ایدئولوژی سر و کار دارد.
از نظر گرامشي ،مارکسیسم صرفاً علم نیستکه به تعریف مفاهیم آن پرداخته شود ،بلکه یك نظریه
سیاسي استکه بر رهایي طبقه کارگر متمرکز است .مارکسیسم ورای همه نظریههاست ،زیرا انسانها را
هدایت ميکند ،به آنها انگیزه ميدهد ،امیدوار ميکند و به هدایت انقال طبقهی کارگر ميپردازد
(استریناتى .)219 - 220 :1380 ،او در مقالهای به نام «انقال علیه سرمایه» معتقد است که برای تحقق
انقال  ،باید دست به عمل زد و این کار مستلزم آگاهي از موقعیت خود و نظامي است که در آن زندگي
ميکنیم(هالو  .)73 :1374 ،این هدایت انقالبي و آگاهي از موقعیت خود همان عرف عامي 1که ناشي
از تجربه نزدیك طبقهی کارگر است و توسط روشنفکران تقویت ميشود به صورت یك نیروی کارآمد در
ميآید .در واقع عرفعام عبارتست از :فهم عامهپسند از جهانکه به طور معمولي ذاتي یا غریزی مينامند
اگر چه حقایق تاریخي اکتسابي دارند(گرامشي .)119 :1971 ،هم چنین ممکن است طبقه سرمایهدار از
طریق هژموني ،عرف عام مردم را شکل دهند و طبقه کارگر تحت انقیاد قرار گیرند .بنابراین عرف عام
یکي از مفاهیم مورد توجه در جهت پویایي و ایستایي جامعه است و در اندیشههای گرامشي این ایستایي و
پویایي عرف عام امکان سلطهپذیری یا رهایيبخش است و نیز فرایندی که عرف عام مبدل به پویایي یا
استایي ميشود مبهم ميماند .بر این اساس نوشتار حاضر بر آن است تا مهمترین ایده آنتونیو گرامشي در
خصوص عرف عام را تشریح و تبیین کند و به این سواالت پاسخ دهد:
عرف عام در نظریهها و آثار گرامشي چه جایگاهي دارد؟ یا به عبارتي عرف عام چه نسبتي با دیگر مفاهیم
مورد بحث گرامشي مانند فرهنگ ،جامعه مدني ،روشنفکران ،هژموني ،انقال و بورژوازی دارد؟
گرامشي چه تعریفي از عرف عام به دست ميدهد؟
عرف عام چگونه تغییر ميکند؟ و چه نقشي در ایستایي و پویایي جامعه ،سلطهگری یا رهایيبخش اقشار
اجتماعي دارد؟
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تعاریف و تاریخچه کاربرد عرف عام

 Common Senseاصطالحي انگلیسي که در زبان فارسي با معادلهای گوناگوني چون :درک عام،
عقل سلیم ،حس عام ،عقل مشترک ،تلقي عام ،قضاوت عرفي ،عقل عرفي ،فهم متعارف ،عرف عام و
شعور معمول ترجمه شده است .در واقع ( Common Senseعرف عام) عبارت از چیزی که مردم ،به طور
عموم و مشترک ،در مورد آن توافق داشته و هم عقیدهاند .یا به عبارتي ،عرف عام به فهم طبیعي مردمان
در مورد یك موضوع اشاره ميکند ،و به باورها یا گزارههایي ارجاع ميدهد که برای افراد بسیاری ،درست
و صحیح به نظر ميرسند ،بدون آنکه نیاز به معرفتي ویژه یا دانشي خاص داشته باشند.
جان الک 1یکي از نخستین فیلسوفاني که عرف عام را به کار برده است ،که در نظر وی یکي از
اصول اساسي خود را تامل در «عرف عام» و تحلیل دقیق آن ميداند .توماس رید 2فیلسوف اسکاتلندی
معتقد است که فلسفه هیچ ریشه دیگری به جز عرف عام ندارد؛ همین اصول بودهاند که فلسفه را رشد
دادهاند و فلسفه نیز دایماً از آنها تغذیه کرده است .در واقع ،یکي از پروژههای مهم وی تالش در جهت
آشتي دادن و نزدیك کردن بیش از پیش فلسفه با قواعد مبتني بر عرف عام بود(بوید.)7 :1981 ،
فالسفه و جامعهشناسان قرن بیستم مانند جي .ای .مور ،3نیز از این مفهوم در ارائه دیدگاههای خود
بهره بسیاری بردهاند ،مور معتقد است برای ایجاد چالش و محك زدن مدعیات متافیزیکي نو -هگليهای
آن زمان بر دو نکته مهم تاکید ميورزیدند :پذیرش عرفعام و نیز بهرهگیری ازمعاني معمول کلمات(پایا،
 .)83 :1382و در مقاله معروف خود تحت عنوان «دفاع از عرف عام » 4معتقد است که ميتوان به امور
یقیني دست یافت و مهمترین ابزار در این راه پذیرش عرف عام است(مور .)1959 ،به عبارتي ،به نظر مور آن
دسته از دیدگاههای فلسفي را که عامه مردم بطالنشان را بدیهي ميدانند مانند این ادعا که جهان ساخته ذهن
ما است ،یا اینکه دستیابي به معرفت اساساً ناممکن است ،ميبایست طرد کرد .او همچنین با بهرهگیری از
عرف عام از گزارههایي بدیهي و یقیني مانند «هیچگاه در کره ماه حضور نداشتهام» «پیش از من نیز عالم
وجود داشته است» و  ...صحبت ميکند .و آنها را بدیهیاتگویي مينامد .به نظر مور ،همه ميتوانند تایید کنند
که چنین گزارههایي صادقاند .در واقع ،هدف وی در بیان این گزارهها ،روشن ساختن و توصیف دیدگاه عرف
عام ما دربا جهان و در ادامه ،رد شكگرایي قوی در با آنها است(استرول .)158 :1383 ،کارل پوپر نیز
که یك واقعگرای متافیزیکي است .واقعگرا بودن به این معنا است که ،در مطابقت با عرف عام ،باور داشته
باشیم که جهانِ مستقل از انسانها وجود دارد .همچنان که معتقد است «وجود من به انتها خواهد رسید
بدون آن که جهان به پایان برسد» .در نگاه او ،استدالل قوی جهت تایید واقعگرایي عبارت از این که،
واقعگرایي بخشي از عرف عام یا فهم متعارف ما است .پوپر آشکارا بخشهایي از عرف عام را مورد تاکید
1.

John Locke
Thomas Reid
3.
G. E. Moore
4.
A Defence of Common Sense
2.
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قرار ميدهد که عرف عام تنها نقطه شروع ممکن است ،اما نباید بکوشیم که بنایي از معرفت یقیني را بر
آن بنا نهیم .باید مورد نقادی واقع شود و تنها در این صورت است که ميتوان از آن بهره برد .اما عرف
عامِ نقادی نشده را نظریه توطئه مينامد و همانند نظریهپردازان مذکور عرف عام در نزد گرامشي عبارت
است از« :نوعي دانش مورد توافق و رسو یافتهای که موجد تعبیری مشترک از واقعیت اجتماعي نزد
یك گروه یا طبقه اجتماعي خاص است .و در تعریفي دیگر گرامشي معتقد است عرف عام فهم عامه
پسند از جهان ،که به طور معمولي ذاتي یا غریزی مينامند؛ اگرچه آن حقایق از لحاظ تاریخي اکتسابي
است»(گرامشي .)199 :1971 ،اما آنچه تعریف گرامشي را تفکیك ميکند خصلت طبقاتي و نوعي قدرت
یا مقاوتي در عرف عام است که یك طبقه یا گروه بر علیه طبقات یا دیگر گروهها به کار ميگیرند.
از نظر ستولر 1عرف عام ( )Common Senseدر انگلیسي معادل برابر با اصطالح Senso Commune
در زبان ایتالیایيِ مورد اتخاذ گرامشي نیست زیرا که بر خالف رویکرد گرامشي در انگلیسي جنبه مثبت
دارد .در زبان ایتالیایي به باورها و عقیدههای مردم که در بین جمعیت تودهوار رایج است .ولي در زبان
انگلیسي به سالیق و آگاهي جمعي در امور زندگي روزمره است(ستولر.)2009 ،
در واقع عرف عام برای گرامشي همواره آشفته بازار ناهمگون 2است .در نظر وی عرف عام مفهومي
انتزاعي و تجریدی نیست ،زیرا در زمان و مکان واقع شده است و شکلهای مختلف بيشماری وجود
دارد .اساسيترین ویژگيهای آن را ميتوان مفهومي دانست که حتي در ذهن یك فرد ،پراکنده و
ال با موقعیت اجتماعي و فرهنگي تودههایي که مبنای تفکر و عمل آنها
نا منسجم است ،انسجام آن معمو ً
است ميباشد(گرامشي .)419 :1971 ،مفهوم عرف عام درنظر گرامشي بر پایه تضاد تاکید دارد ،در حالي که
ممکن است عناصر نظاممندی در این آشفتگي عرف عام وجود داشته باشد .چنین عناصر نظاممند را تنها
ميتوان از طریق تجزیه و تحلیل دقیق کشف کرد و آنها را نميتوان به عنوان وجودی پیشیني تصور
کرد .گرامشي به عنوان یك انقالبي نگران جهان فرهنگي اقشار سطح پایین جامعه بود .وی عالقمند به
جهان فرهنگي این اقشار برای تغییرات اساسي جهان اجتماعي که به معنای دگرگوني بنیادی در عرف عام
آنهاست ،که دستیابي به آن از طریق فعاالن سیاسي ترقيخواه از جمله خود وی ،که جهان عرف عام را
تکریم یا مذموم نميشمارد و در همه آنها تناقضهای پیچیدهای ميیابد .رویکرد گرامشي نه به صورت
آرمانيسازی و نه به صورت مذموم جلوه دادن عرف عام بوده است بلکه اصرار وی بر آنچه که به عنوان
سنت 3ادعا شده به دقت مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرارگیرد .گرامشي به طور دقیق نگرشي تحلیلي
از عرف عام ارائه داد که نظرات انتقادی خود را نسبت به روشنفکران برجسته زمان خود یعني جوواني

1.

Ann Stoler’s
Heterogeneous jumble
3.
Tradition
2.
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جنتیله 1نشان داد .جنتیله مدعي بود که فلسفه از تالشهای فکری انتقادی بر مبنای حقیقت عرف عام،
آگاهي خام ،حقایقي که هر فرد طبیعي ميانگارد و از ساختار پایدار ذهني که او در زندگي روزمره نیاز دارد،
تشکیل شده است(همان منبع .)422 :برای گرامشي این سادهاندیشي ،ناپختگي و بيمنظمي تفکر جنتیله
است که حقیقت عرف عام را به حد اعالء رسانده است .گرامشي این سوال را مطرح ميکند :آیا هر عرف
ال بيقاعده است خواه از طریق فلسفه
عامي دارای حقیقت است؟ وی معتقد است عرف عام یك بازی کام ً
خام از فهم مردم ،که مقاومتهایي در برابر هر نوع از ایدهالیسم انتزاعي باشد و خواه درکي که خوشایند یا
نگرش قابل تحقیر نسبت به پیچیدگي ،صریح و ابهام در بیان گویي علمي و فلسفي باشد(همان منبع:
 .)422-423گرامشي تاکید بر خصلت آشفته و نامنسجم عرف عام دارد و این عدم انسجام همیشه برای
گرامشي جنبه منفي دارد .اصصطالحي که او برای بخشهای مثبت عرف عام به کار ميبرد قوهی تمیز2
است که آن معني نزدیكتری به عرف عام ( )Common Senseدر زبان انگلیسي تا معنای Comune Senso
که در زبان ایتالیایي است .گرامشي تعریف دقیقي از قوهی تمیز که ماهیت فلسفي دارد ،ارائه ميکند .قوه
تمیز ممکن است فرا خواندن آشکار به تسلیم و بردباری ،و همچنین ميتوان به عنوان فراخواندن مردم به تامل
و تعمق هر رخداد و رویدادی که باید عقالني گردد یا با آن مقابله شود .که به طور آشکار این فراخوان جهت
کاربرد عقل به جای احساسات کور که بخشي از عرف عام است قوهی تمیز نامیده ميشود و میل به وحدت و
انسجام دارد(همان منبع .)328 :به طور کلي عناصری درون عرف عام قرار دارد که انعکاس تفکر عقالني
هستند ،با این وجود شکل ساده و خام ،ممکن است در نظر گرامشي تشکیلدهنده قوهی تمیز باشد .برای
گرامشي ميتوان گفت که عرف عام چندرشتهای و گره پیچیدهای است که از یك سو روشنبیني (قوهی تمیز)
است مانند پسر بچهای در داستان خیاطان امپراتور که از سفسطه فریب نخورده است .اما از سوی دیگر کوته-
بینيهای افراد نسنجیده که تمسك دفاعي برای راحتي و آسودگي است(همان منبع.)423 :
نکته کلیدی این استکه عرف عام براساس عناصر سیستماتیك تشکیلدهنده آن تعریف نشده است.
آن بیشتر به عنوان مجموع کلي از اعتقادات و باورهای ناهمگوني که در طول زمان با هم گرد آمدهاند،
دیده ميشود .در هر زمان و مکان عرف عام به عنوان یك مجموعه ناهمگوني از مسلم پنداشتن فهم
چگونگي جهاني که بر اساس چشمانداز بنیاني که در آن افراد جامعهپذیر و چارت دوره زندگيشان ساخته
مي شود .با این وجود هر روایت انتي هژموني یا ضد عرف عامي نیز با عرف عام شروع ميشود.
بنابراین با توجه به تعریف گرامشي جهت شناخت رویکرد وی در خصوص عرف عام باید به تعریف
جامعه مدني و هژموني و رابطه آن با عرف عام واکاوی و بررسي شود.

Giovanni Gentile
Good Sense
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جامعه مدنی و عرف عام

نظریه آنتونیو گرامشي درباره جامعه ،ادامه نظریه مارکس نبود .او الگوی سه بعدی جامعه ،یعني اقتصاد،
جامعه مدني و دولت را طرح کرد .چنان که گرامشي ميگوید :بین زیربنای اقتصادی و دولت با دستگاه
قانونگذاری و دستگاه امنیتياش ،جامعه مدني قرار دارد .ویژگي جامعه مدني گرامشي در این نیست که
جامعه مدني خودش را از اقتصاد یا دولت مستقل ساخته است ،بلکه در نوع رابطه خاصاش با دولت و
اقتصاد است ،که بر اساس توافق یعني رفتار دقیق عناصر قرار دارد(سبزهای.)92 :1386 ،
جامعه مدني گرامشي شامل همه روبناهای معیني مانند اتحادیهها ،احزا  ،مدرسهها ،رسانهها ،کلیساها و
مطبوعات ميشود .لذا جامعه مدني در نزد گرامشي مترادف با مفهوم فرهنگ است و دربرگیرنده عرف عام
است که فرد عنصر اصلي عملکننده در آن است .از نظر گرامشي ،در جامعه مدني همه افراد دارای توانایي
و اختیار الزم هستند که به موسسات بپیوندند و یا از آن خارج شوند .این توانایي و اختیار در انحصار یك گروه
اجتماعي محدود قرار نميگیرد(همان منبع .)53 :جامعه مدني تشکیل شده از روبنا ،نه فقط دارای کارکرد
اقتصادی است ،بلکه در یك رابطه ویژه با آن نیز قرار ميگیرد و دارای کارکرد انسجام بخش است .این
کارکرد با دستیابي به توافق و یا رضایت عمومي حاصل ميشود .توافق نتیجه ابتکار عمل کلي یکایك افراد
است و لذا به ماهیت اخالقي و عرفي آنها وابسته نیست .ولي به تدریج به عرف عام مبدل ميشود .از نظر
گرامشي ،مبارزه برای قدرت نه در دولت ،بلکه در جامعه مدني و علیه جامعه مدني رخ ميدهد .از این رو،
جامعه مدني فضایي برای جدال طبقات اجتماعي با یكدیگر برای اعمال سلطه است .از نظر گرامشي ،جامعه
مدني دارای ذات تغییرناپذیری و ثابت نیست ،بلکه فضایي است که به عملکرد اعضایش وابسته است و لذا
قابل دگرگوني و تغییر است .بنابر دالیل متغیری فضای جامعه مدني ممکن است که آن به تصرف طبقه یا
طبقههای غیرمسلط درآید ،اما هر طبقهای پیش از آنکه قدرت سیاسي را تصرف کند ،باید روابط اجتماعي در
درون جامعه مدني را به منظور نیل به سلطه جدید بازسازی کند و پایه اخالقي جدید دولت را بنا کند .به نظر
وی ،مبارزه طبقاتي فقط بر سر تصرف قدرت دولتي یا در اختیار گرفتن نیروهای تولید نیست ،بلکه همزمان
نیز بر سر راز زدایي از اندیشهها و ایدئولوژیهای حاکم بر جامعه است .گرامشي معتقد است که در اختیار
گرفتن قدرت سیاسي و قدرت اقتصادی برای حکومت کردن طبقه جدید شرط الزم است ،ولي کافي نیست.
دولت جدید باید برای تثبیت هژموني خود به اسطورهزدایي از عرف عام قبلي مردم بپردازد و بدین وسیله
زمینههای ذهني حاکمیت ایدئولوژی خود را فراهم کند .از نظر گرامشي ،جامعه مدني بنا به ماهیتش فضایي
ستیزآمیز است .وی جامعه مدني را جزئي از نظام سرمایهداری قلمداد ميکند که در آن طبقه سرمایهدار این
فرصت را پیدا ميکرد که ارزشها ،هنجارها ،فرهنگ ،ایده و ایدئولوژی خود را از طریق سازمانها و نهادهای
مدني و دولتي به طبقه مقابل خود یعني پرولتاریا تحمیل کند به عبارتي به عرف عام در جامعه تبدیل شود و
لذا در جامعه سرمایهداری انقال سیاسي بدون انقال اجتماعي میسر نميشود .با دگرگونيهای مولکولي در
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جامعه مدني ،که گرامشي از آن به عنوان «جنگ جنبش» یاد ميکند ،زمینه برای تغییر سیاسي جامعه
سرمایهداری فراهم ميشود .در یك جنبش ،پرولتاریا تا آن حد ميتواند طبقه رهبر و مسلط شود که موفق
به اتحاد سایر طبقات و بسیج اکثریت جامعه علیه نظام سرمایهداری و دولت بورژوا شود(چاندوک:1377 ،
 .)161بنابراین مهمترین مسالهای که ذهن گرامشي را متوجه خود ساخته و در نهایت او را به سمت تحلیلي فراتر
از دیگر مارکسیستها رهنمود ميسازد ،این است که چرا فعالیت حز کمونیست در شوروی به انقال راه برد اما
همین راهکارها در جوامع سرمایهداری غربي ،کارایي چنداني نشان ندادند؟ راز استحکام دولت بورژوازی در جوامع
غربي در چیست؟ که وی در پاسخگویي به این سواالت ،متوجه عرف عام و هژموني شد.
هژمونی و رابطه آن با عرف عام

گرامشي معتقد به بازسازی نظریه مارکسیستي ،به ویژه بر مبنای اندیشههای کروچه و ماکیاول بود و
در عین حال توانست فراتر از این اندیشمندان پیش برود .نخستین گام گرامشي در تحلیل جوامع غربي،
همچنان که قبالً نیز ذکر گردید رد تعیینکنندگي یكجانبه زیربنا و اذعان به این مساله بود که روبنا نیز
قابلیت تغییر زیربنا را دارد(کوالکفسکي .)167 :1387 ،بر این اساس ،توجه گرامشي به جایگاه جامعه
مدني و ارتباط آن با دولت جلب ميشود(گرامشي .)10 :1383 ،ازتحلیل رابطه دولت و جامعه مدني و مقایسه
این رابطه در جوامع غربي و شوروی ،او نتیجه ميگیردکه راهکارهای انقال در شوروی ،نميتواند در مقابل
دولتهای قدرتمند غربي جوا دهد .زیرا در غر رابطهای واقعي میان دولت و جامعه مدني وجود دارد و
هنگام تزلزل دولت ،ساختار مستحکم جامعه مدني ظاهر ميشود(اندرسون .)34 :1389 ،امپراطوری تزارها در
شوروی تنها با ابزار سلطه سعي در کنترل جامعه داشت ،که این کنترل را ميتوان با ابزار زور شکست داد ،در
حالي که در دولتهای دموکراتیك بورژوا ،با ترکیبي از زور و هژموني این کنترل صورت ميگیرد که نوآوری
گرامشي در اینجا نمود ميیابد .درحالي که لنین و سایر مارکسیستها ،هژموني را مربوط به نفوذ طبقه کارگر
در سایر گروههای زیردست جامعه ميدانستند ،گرامشي با حسرت معتقد بود که این دولت بورژوا است که
با اتکا بر این ابزار ،به تحکیم خود پرداخته است(همان منبع .)51 :در واقع منظور گرامشي از هژموني
چیرگي مادی و معنوی یك طبقه بر طبقات دیگر به کار ميگیرد ،چنان که در اصطالح «سلطهجویي
بورژوایي» به کار رفته است .تاکید این اصطالح بر آن است که طبقهی مسلط نه تنها از نظر سیاسي و
اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد ،بلکه شیوه خاص نگرش خویش به جهان و انسان و روابط اجتماعي
را نیز چنان همهگیر ميکند که به صورت عرف عام در ميآید و آناني که زیر تسلط هستند این نگرش را
همچون پارهای از نظم طبیعي جهان ميپذیرند .آنچه از این بینش نتیجه ميشود آن است که انقال نه
تنها قدرت سیاسي و اقتصادی را از طبقهای به طبقهای دیگر ميسپارد ،بلکه از راه صورتهای تازهای از
تجربه و آگاهي ،ميباید سلطهجویي دیگری بیفزاید(آشوری .)87 :1387 ،آنتونیو گرامشي در نظریهی
هژمونياش در کانتکستي تاریخي که مهر فاشیسم بر پیشاني دارد ،به این مسائل باز ميگردد و ميپرسد:
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چگونه فاشیسم ،و نه سوسیالیسم در ایتالیا در جریان دههی  1930هژمونیك شد؟ گرامشي در پاسخ به این
پرسش در پي بررسي سیاست ،فرهنگ و ایدئولوژی برآمد و مقولههای عرف عام و قوهی تمیز1را مطرح
کرد زیرا که آگاهي متضاد از زندگي روزمره عالوه بر جزء سازندهی حیاتيِ هژموني بورژوایي ،بهسان
جوهری که ضدهژمونيِ طبقات زیردست (ضدهژموني به نفع این طبقات) باید بر مبنای آن به وجود آید،
مشخص ميکند .گرامشي در یادداشتهای زندان نوشت که آگاهي از زندگي روزمره متضاد باقي ميماند،
زیرا زندگي روزمره هم در بر گیرنده قوهی تمیز است و هم در بر گیرنده عرف عام .وی در زندگي روزمره
کارگر دو آگاهي نظری را ميبیند :یکي که در کنشگری ضمني است و با دگرگونسازی پرکتیکال جهان
واقعي پیوند ميزند؛ و دیگری که ظاهراً صریح یا زباني/کالمي است ،آگاهي که او از گذشته به ارث برده
و به شکلي غیرانتقادی جذ شده است(گرامشي .)199 :1971 ،مورد اول مادهی خامي را برای برداشتي
از جهان عرضه ميکند که بر فراز و در تقابل با برداشتي است که آگاهي دوم (یعني دیدگاه عامیانه نسبت
به جهان بنابر نگرش طبقهی حاکم) اظهار ميکند .گرامشي با فرضگرفتن این تقابل پایدار بین دو نوع
آگاهي ،ویژگي پویای زندگي روزمره را نیز برجسته ميسازد زیرا که معتقد است «عرف عام چیزی صلب
و بيحرکت نیست بلکه پیوسته درحال دگرگون ساختن خود است ،خودش را با ایدههای علمي و دیدگاه-
های فلسفي که وارد زندگي معمولي شدهاند پربار ميکند»(همان منبع .)326 :در نتیجه سیاست ضد
هژمونیك باید درگیر نقد عرف عام شود؛ نقدی که با این همه خودش را در آغاز بر عرف عام مبتني مي-
کند .در اینجا او وظیفه روشنفکران ارگانیك طبقه کارگر ميداند که با تشکل یافتن در حز کمونیستي،
در هیات شهریار ماکیاولیستي درآمده ،و از طریق گسترش هژموني کمونیستي ،وحدت را به طبقات
محروم جامعه ارزاني دارند و اقناعشان را برای رویارویي با دولت بورژوا حاصل کنند(گرامشي:1386 ،
 .)15حز کمونیست به جای اتکا بر مبارزه فیزیکي (چیزی که در مبارزات حز کمونیست آلمان در
 1921فاجعه آفریده بود) در ابتدا باید نقش رهنمود دهندگياش را ایفا کند و با تحمیل هژموني خود،
هژموني دولت بورژوا را بشکند .پیش از دستیابي به قدرت سیاسي ،این هژموني تنها بر طبقات متحد
طبقه کارگر (برای مثال دهقانان) تحمیل ميشود .پس از قدرت یافتن ،نقش رهنمود دهندگي حز
کمونیست بر تمام جامعه گسترده ميشود و درکنار ابزار زور ،در راستای اهداف انقالبي به کار گرفته مي-
شود(اندرسون.)86 :1389 ،
مشخصه اصلي رهبری هژمونیك ترکیبي از «اعمال قدرت به شکلي هنجاری» و «کسب رضایت
عموم» است .در اینجا همواره تالش ميشود که این اطمینان حاصل گردد که زور اعمال شده مبتني بر
رضایت اکثریت است .این رضایت اغلب توسط ارگانهای افکار عمومي ،روزنامهها و تشکلها و جزء آن
که خود در برخي از مواقع دستکاری و مخدوش ميشوند ،ایجاد ميشود .از نظر گرامشي دولت ،جامعه
Good Sense
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مدني ،حز و روشنفکران اصليترین نهادهایي هستندکه «اعمال قدرت به شکلي هنجاری» را ممکن مي-
سازد ،یعني نوعي «نظم هنجارین» را از کانال کسب رضایت عموم شکل ميدهند .این نهادها دو کار کرد
عمده دارند .1 :به شکلي منظم تصویری کاذ از «روابط واقعي» این که پایههای نظام هژمونیك بر آن
متکي است ،به دست ميدهند؛ و  .2شبکهای از گفتارها و نظریهها تولید ميکنند که تصویر یاد شده را
طبیعي جلوه دهند که این همان «عرف عام » است .عرف عام چیزی نیست مگر نوعي دانش مورد توافق و
رسو یافته ای که موجد تعبیری مشترک از واقعیت اجتماعي نزدیك گروه یا طبقه اجتماعي خاص است .بر
این اساس ،اعمال هژموني معادل کسب و حفظ رضایت عامه است .بلوک قدرت زماني به هژموني سیاسي
دست ميیابد که نماینده منافع سایر گروهها باشد ولي منافع آنها را در راستای منافع خود قرار دهد .کسب
و حفظ هژموني فرآیندی پر تنش است که در آن جنگ دایمي بین نیروهای مدافع و معارض هژموني برقرار
است .از نظر گرامشي امکان مقاومت در برابر هژموني همواره وجود دارد ،زیرا هژموني هیچگاه الیتغیر و
یکدست نیست بلکه همواره متشکل از نوعي روابط قدرت است که تعادل آن ناپایدار است.
اما این مقاومت از کجا منشا ميگیرد؟ چگونه در مقابل هژموني بلوک حاکم به خودآگاهي ميرسد و
آن را به چالش ميکشد؟
گرامشي با رویکردی که از عرف عام ارائه ميدهد تغییرات رادیکال در آن را ضروری ميداند زیرا
اعتبار قدرت وابسته به وجود عرف عام سلطه است .پذیرش سلطه مبنای قشربندی است که از طریق
طبیعت و دین آنها را اجتنا ناپذیر و گریزناپذیر موجه ميسازد .در واقع افراد تحت سلطه ممکن است
مخالف انقیادشان باشند اما آنها قادر به درک امورات ممکني که در زندگي روزمرهشان غیرطبیعي جلوه
ميشود ،نیستند .و امورات و مسائل ممکن است غیر از چیزی باشد که افراد ميپندارند .درنظر گرامشي
هرانقالبي وابسته به تغییرات موجود درعرف عام تحت انقیاد استکه برای تغییرات آن دریك فرایند تاریخي
پیچیده ،نیاز به کنش دیالوگي بین روشنفکری و غیر روشنفکری است .افرادی که در زندگي روزمره تحت
انقیاد «مسلمانگاری» امور و مسائل باشند توانایي مقاومت را ندارد ،بدین جهت عامل موثر و ضروری
جهت غلبه بر هژموني مسلط ،ضد روایتها است 1.در حقیقت روشنفکری نميتواند روایتي بدون هدف
تدبیر کند و آن را طي کنشمتقابل به افراد تحت انقیاد (به افرادی که به قول گرامشي احساس تعلق 2دارند)
آموزش بدهد(گرامشي .)418 :1971 ،اگر روابط بین روشنفکران و توده مردم ،بین رهبران و پیروان و بین
فرمانداران و فرمانبران ،که بر اساس همبستگي ارگانیك در آن احساس تعلق (ویژگي که گرامشي متعلق به
قشر تحت انقیاد ميدانست) تبدیل به شناخت و دانش شود ،که فقط در آن صورت ميتوان یك فضایي از
تبادل عناصر بین فرمانداران و فرمانبران و بین رهبران و پیروان متصور شد و امکان تحقق زندگي مشترک

Counter-Narratives
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برای ایجاد بلوک تاریخي 1بر اساس نیروی اجتماعي فراهم ميآورد(هالو  .)47 :1374 ،مفهوم بلوک
تاریخي به عنوان جزء دیگری از اندیشه گرامشي به وجود تعامل دیالکتیکي میان دولت و جامعه اشاره دارد
تعاملي که به بروز ائتالف میان نیروی نهادهای سیاسي ،اقتصادی و اجتماعي در مقابل مجموعهای مسلط
و با ثبات (سیاسي) منجر ميشود(لئونارد.)149 :2007 ،2
بنابراین در دیدگاه گرامشي انقالبیون ایتالیایي نیاز به درک روابط پیچیده بین روشنفکران و توده
مردم در طول تاریخ این کشور هستند ،و با توجه به این پیشینه استراتژیهایي برای تغییر عرف عام مردم
تحت انقیاد طراحي ميکنند.
نتیجهگیری

گرامشي معتقد است قدرت طبقه مسلط بسیار فراگیرتر از اداره کردن یك دولت خاص که با نهادهای
پلیس ،ارتش و قوه قضائیه است ،زیرا که دربرگیرنده تمامي جامعه ،یعني جامعه مدني و نهادهای آن
چون مدرسه ،کلیسا ،مطبوعات و سازمانهای فرهنگي که رویدادها و اعمال جمعي مانند ورزش ،تئاتر،
اوقات فراغت و  ...را هدایت ميکند ،که از محدوده دولت یا جامعه سیاسي فراتر ميرود .طبقه مسلط
هژموني را از طریق جامعه مدني تولید و حفظ ميکند .هژموني قدرت مسلطي است که هدفش تضمین
رضایت خود انگیخته مردم از عملکردهای سلطهگرانه خود است ،بنابراین سلطه نه تنها نهادها ،سنتها،
اندیشهها ،عقاید و ایدئولوژیهای سرکو شده بلکه اعمالي که به جزئيترین کارها و آرزوهای زندگي
روزمره مربوط ميشوند را در بر ميگیرد .یك رفتار ،عمل و حرف زدن ساده ،و معني کردن آن به کمك
عرف عام ،ميتواند هم هژموني را تقویت کند و هم از آن قوام گیرد.
باتوجه به گستره تجار و کنش فرهنگي و اجتماعيکه هژموني به کمك آنها عمل ميکند ،گرامشي
نوعي نظم عقالني را پیشنهاد ميکند .و معتقد است «کل بنای سیاست فرهنگي باید طبق اصول عقالني
و کاربردی ساخته شود ،زیرا که انسان از مقدمات معیني حرکت ميکند و به نتایج معیني ميرسد»
(گرامشي .)409 :1971 ،با این همه عقالنیتي که شالوده برنامه فرهنگي و عرف عام گرامشي را ميسازد،
نقد او از فرهنگ مسلط و طرح او از عرف عام جدیدکه بسته و ایستا نیست بلکه باز و پویاست؛ و مکالمه،
نوآوری ،تغییر استراتژی ،تعدیل ،و چشماندازهای نو را جایز ميشمارد .گرامشي در برنامهی فرهنگي خود
در پي تلفیق کنشي هدفمند  -عقالني و کنش ارزشي -عقالني است .همچنان که بر این باور است که:
«همانطور که در مدیریت برنامهریزی شدهی مدرن ،غالباً نتایج مقدمات را اصالح ميکند ،در مدیریت
برنامهریزی شدهی فرهنگي نیز مقدمات در جریان گسترش بالفعل یك فعالیت معین و ضروری تغییر ميکند و
متحول ميشود»(گرامشي .)409 :1971 ،که به نظر ميرسد گرامشي نفوذ سیاسي وفرهنگي عقالني برنامه-
Historical Bloc
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ریزی شده برای دستیابي به بهترین نتایج ممکن را پیشنهاد ميکند .بنابراینگرامشي در بررسي عملکرد-
های فرهنگي و هژموني به عرف عام توجه ميکند و به رابطهی مصرفکننده با فراورده بر زمینه این عرف
عام که ،از طریق عملکردهای نامحسوس ،نه مخالفت بلکه موافقت با وضع موجود را استحکام ميبخشد
که در این خصوص مطبوعات برای گرامشي اهمیت وافر دارد .در نظر گرامشي هدف برنامهی فرهنگي این
نیست که به افکار عمومي خدمت کند که نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي را مشروع ميداند.
هدف آن درک نیازهای خوانندگان و مصرفکنندگان است ،و سپس دگرگوني و همگوني آنان به کمك
تحولي انداموار که بتواند عرف عام سادهی آنها را به اندیشه منسجم و دستگاهمند تبدیل کند(همان منبع:
 .)412-418بنابراین گرامشي در طراحي سیاست فرهنگي خود ،در تامل درباره عرف عام و ضدهژموني و
ایدئولوژی بورژوایي در چند سطح عمل ميکند .در یك سطح واقعیت را به صورت نظم یا نوعي فراگرد
عقالني و کاربردی ميبیند که در آن هر چیزی ،در عین چندگانگي ،کاربردی ذاتي دارد که هر چند همیشه
مرئي نیست .گرامشي در سطحي دیگر از نقاط عزیمت بسیاری حرکت ميکند تا از چگونگي عقالنیتي
معین ،مانند عقالنیت هژموني بورژوایي ،که خود در شیوهها و نقشهای چندگانه عمل ميکند .از این رو که
فراگرد هژموني پیچیده است و حتي در سادهترین پدیدهها و کنشها نفوذ ميکند .با این همه گرامشي با
آنکه چیزهای بسیاری را جستجو ميکند و تحلیل خود را از مواضع بسیاری آغاز ميکند ،اما عمل انتقادی
بيقید و شرط 1را پیشنهاد ميکند.
گرامشي در یادداشتهای زندان به طور کلي درصدد پاسخ به این پرسش است که :چه وقتي و چگونه
عرف عام تغییر داده ميشود؟ و چه وقتي و چگونه مقاومت ميشود؟ مفهوم عرف عام از بدیهيترین راه
بهره گرفتن از شیوه زندگي و ابراز وجود است که از طریق نیروهای تاریخي به وجود ميآید و تغییر و تحول
ميیابند .خصلت آن انعطافپذیری ،تغییر مداوم و پي در پي است و ميتوان به عنوان مقاومت در دورههای
تاریخي در نظر داشت .ولي وی هیچ وقت عرف عام را به عنوان کل منسجم در نظر نگرفت .یکي از
رویکردهای گرامشي در خصوص عرف عام ،اینکه عرف عام چگونه بر اساس واقعیتهای طبقاتي زنده و
ماندگار ميشود .همه ما بر اساس آگاهي به عنوان عضوی از جهان عرف عام خاص و در لحظه تاریخي
خاص ،تمایل به ثبات و اعتبار جهان عرف عام خود داریم که این خصوصیات بازتا تفکر سادهانگارانه از
جهان اجتماعي است .چنین واقعیتهایي بر اساس ثروت و قدرت نامتجانس است .برای مثال ممکن است
اندیشهای جدید درخصوص ظهور قانون اقتصادی یا الهي بعنوان یك واقعیت پذیرفته شود یا مورد مخالفت
قرار گیرد ،اما آنهایي که در زندگي روزمره واقعیت یافتهاند ،در نظر مردم غیرقابل تغییر و به مثابه قانون
طبیعت تصور ميشوند و تنها دیوانه یا انسان نادان آن را نقص ميکند .برای دستیابي به فرضمسلم و
طبیعي انگاشتن فرهنگ در نظر کساني که در آن چارچو قرار دارند گرامشي مفهوم عرف عام را به کار
ميبرد و آن جنبهای از رویکرد فرهنگي گرامشي است.
Laissez Faire
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