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  آنتونو گرامشی

  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ می ٣٠

  

  سوسياليسم و فرھنگ
  

  

  ١٩١٦ جنوری ٢٩

  

با شيوۀ ابھام آميز و پيچيده ای که غالبا می توانيم ) ١(و لئونهچندی پيش، مقاله ای به دستمان رسيد که در آن انريک

از او انتظار داشته باشيم، به تکرار مسائلی کلی در مورد فرھنگ و روشنفکری در رابطه با پرولتاريا پرداخته بود، 

ده خاص خود  امور تاريخی که به ياری آن اين طبقه با دست ھای خودش در حال تکوين آين،عملکردو در مقابل آن 

در اين جا بازگشت به چنين موضوعی چندان بيھوده نيست، اگر چه پيش از نيز آن را . می باشد را مطرح کرده بود

مشخص به عنوان نظريه در و  گسترده ،کاملمورد بررسی قرار داديم، و به شکل ) ايل کريدو(» فرياد مردم«در 

  .در ناپل مطرح کرديم) ٢(ديگا و رفيق خودمان تاسکا، به مناسبت بحث انتقادی بين بور»پيشگامان جوان«

لمانی، نوواليس تعلق دارد که بين سالھای ااجازه دھيد با يادآوری دو متن شروع کنيم، نخستين متن به رمانتيک 

 ۀمھمترين موضوع در رابطه با فرھنگ اين است که بر من بالند«:  می زيسته است، او می گويد ١٨٠١ و ١٧٧٢

. ويم، و من بتواند من خود او باشد، به ھمين علت جای شگفتی نيست که در درک ديگری ناتوان بمانيمخود مسلط ش

  ».زيرا بی آن که خودمان را بشناسيم نمی توانيم ديگری را واقعا درک کنيم
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ص، ضرب باتيستا ويکو تعلق دارد که به عبارتی خا متن دّوم، که خالصۀ آن را در اين جا يادآور می شويم به جيام

قانون را بشناس، ھمان قانونی که سقراط آن : را به شکل تعبير سياسی مطرح می کند سولون آتنی المثل منتسب به 

ويکو بر اين باور بود که، با چنين نظريه ای، سولون آتنی می خواست شھروندان رمی . را برای فلسفه به کار بست

بر با اشراف بدانند، و بر اين اساس از  ديدگاه قوانين مدنی با آنھا را تشويق کند که خودشان را به عنوان افرادی برا

وانی خود را از منشأ پست حي)  منشأ کلمۀ پرولتاريا–» پلب «–مردم عادی رم (برابر باشند، زيرا شھروندان رمی  

و اشراف، ) پلب(برای ويکو آگاھی به برابری انسانی بين شھروندان . ھی می پنداشتندو اشراف را از منشأ قدسی ال

  .پايه و اساس، و علت وجود تاريخی تولد جمھوری دموکراتيک در عھد باستان است

اين گونه به نظر می رسد که اين . بر حسب اتفاق نبود که ما اين دو نقل قول را در رابطه با يکديگر مطرح کرديم

 که بايد به عنوان پايه و اساس برای دو نقل قول، بی آن که وارد جزئيات شويم، حدود و اصولی را مطرح می کند

  .درک صحيح معنای فرھنگ مد نظر قرار دھيم، يعنی درک فرھنگ حتی در چشم انداز سوسياليستی

متأسفانه عادت بسيار رايجی وجود دارد و آن ھم اين است که معموال فرھنگ را به عنوان دانش نامه ای می پندارند 

 مقام ظرفی مطرح می گردد که بايد از داده ھای تجربی، و موارد منفرد انباشته که در رابطه با آن فرد آدمی تنھا در

شده و سپس آنھا را به دقت در حافظه اش مانند ستون ھای کتاب فرھنگ واژگان  دسته بندی کند، تا بتواند در تمام 

  . پاسخ گويد،موقعيت ھا به ضرورياتی که جھان بيرون برای او مطرح می سازد

چنين رويکردی . از فرھنگ و چنين نگرشی به امر فرھنگی واقعا مضّر است، به ويژه برای پرولتارياچنين شکلی 

فرھنگ را تنزل داده و موجب پيدايش افرادی می گردد که خود را برتر از بقيۀ جھان بشريت دانسته، تنھا به اين 

وارد اتفاقی عرضه کرده، و در عين حال علت که در حافظۀ خود شماری رويداد و تاريخ انباشت کرده اند، که در م

  . از آن به عنوان  خط فاصل بين خود و ديگران استفاده می کنند

ی دچار تنگی نفس شده، رومن روالن چنين ئی بی رنگی را ترسيم می کند که گوچنين نگرشی به فرھنگ، فضا

ی از خيل روشنفکران خود پسندی شده جريانی را به شدت مورد حمله قرار می دھد که موجب به راه انداختن کاروان

ی مانند مرض سل و سفليس برای ئمضّر ھستند که ميکروب ھااست که برای زندگی اجتماعی به ھمان اندازه 

  .سالمت و زيبائی بدن

دانشجوی بيچاره ای که کمی زبان التين و تاريخ آموخته، وکيل دست پا چلفتی که به دليل بی قيدی و سھل انگاری 

فق به دريافت يک تکه کاغذ پاره و برگۀ ديپلم شده، خود را متفاوت و برتر از بھترين کارگر متخصص می استاد مو

داند که با اين وجود در زندگی وظيفۀ خيلی مشخص و ضروری را انجام می دھد که در زمينۀ فعاليتی که به او 

  .ر ارزشمندتر استمربوط می باشد، نسبت به آن ديپلم به دست ھا در زمينۀ خودشان، صد با

ولی چنين رويکردی به ھيچ وجه نام اصلی اش فرھنگ نيست، بلکه نام اصلی اش فضل فروشی است، نام اصلی 

اش ھوش و ذکاوت و روشن بينی نيست، بلکه روشنفکر نمائی است، و ما داليل بسيار موجھی داريم که عليه اين 

  .سيار زيادی داردفرھنگ با فضل فروشی فاصلۀ ب. روند واکنش نشان دھيم

 تسلط و در اختيار گرفتن شخصيت ،فرھنگ.  ساز و کار برای انکشاف اصل حقيقی من درونی است،فرھنگ

خويشتن، و فتح آگاھی برتری است که به مدد آن ھر فردی می تواند به درک ارزش تاريخی خود نائل آيد، و به 

  ...پی ببردکارکرد خاص خود در زندگی، به حقوق خود و به وظايف خود 
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 مستقل خواست ما متحقق عمل و عکس العملولی ھيچ يک از اين موارد نمی تواند به شکل خود به خودی، و 

گردد، يعنی نمی تواند به شکل غريزی و مشابه به جھان جانوران و گياھان باشد که ھر يک بر اساس ساخت و ساز 

  .می کنند زندگی ،ناخودآگاه و مطابق بر نظم اجتناب ناپذير طبيعی

در غير اين صورت، روشن نخواھد شد که . انسان به ويژه روح است، يعنی محصولی تاريخی است و نه طبيعی

چرا ھميشه استثمار شونده و استثمار کننده، توليد کنندۀ ثروت و مصرف کنندۀ خود خواه ثروت وجود داشته است، و 

  .ھنوز جامعۀ سوسياليستی را ايجاد نکرده ايم

ر اين است که بشريت به تدريج و بر اساس اليه ھای متعدد به ارزش خاص خود آگاھی يافت و به کسب واقعيت ام

حق زندگی به شکل مستقل از سلسله مراتب و اقليت ممتاز که طی دوران ھای گذشته وضعيت خود را ازد يدگاه 

  . تاريخی تثبيت کرده بودند، نائل آمد

رورت فيزيولوژيک شکل نگرفته است، بلکه به مدد تأمالت ھوشيارانه، و چنين آگاھی زير نيشتر خشونت آميز ض

حل برای ھای  تأمالت چند نفر، سپس تمام يک گروه و طبقه، دربارۀ داليل برخی مسائل، و بھترين راه در آغاز

  . به برافراشتن پرچم شورش و تحول اجتماعی تحقق پذيرفته است،تغيير وضعيت منفعالنه

معنا است که ھر انقالبی مسبوق به فعاليت گسترده و شديد انتقادی، نفوذ فرھنگی، و جذب افکار چنين امری به اين 

روی توده ھای مردم بوده، که در آغاز ناپايدار به نظر می رسد، و تنھا به شکل منزوی، و بی ھيچ پيوند و اتحادی 

و ساعت به ساعت سرگرم حل مسائل و با تمام افراد ديگری که در شرايط يکسانی به سر می برند، روز به روز 

  .مشکالت اقتصادی و سياسی خودشان بوده اند

» عصر فلسفۀ روشنائی«دوران فرھنگی پيشين، که به .  به ما، انقالب فرانسه استۀآخرين و نزديکترين نمون

گيرد، به ھيچ عنوان، يا دست کم محدود شھرت دارد، که خيلی مورد حملۀ منتقدان بی مايۀ خرد تئوريک قرار می 

به گردشگری اذھان دانش نامه نويس نيست که از ھر دری سخنی می گفتند، و از ھمه چيز به شکل خدشه ناپذير 

  .می گفتند، که تنھا پس از خواندن دانش نامۀ بزرگ ديدرو  و داالمبر خود را انسان معاصر خود احساس می کردند

ه جز پديدۀ روشنفکری فضل فروش و عقيم، مشابه آن چه که امروز انکشاف حد اکثر آن در مجموع، چيزی نبود ب

به شکل بارزی نشان » تاريخ ادبيات ايتاليائی«ھمان گونه که دوسانکتيس در . را در دانشگاه ھای مردمی می بينيم

ت، نوعی انترناسيونال می دھد، انقالب بزرگی بود که از طريق آن در تمام اروپا نوعی آگاھی مشترک شکل گرف

معنوی بورژوا، که در آنھا نسبت به دردھا و بدبختی ھای مشترکشان حساسيت خاصی ايجاد کرده بود، و ھمين امر 

  . را بايد به عنوان بھترين شرايط آمادگی و به راه افتادن شورش خونينی بدانيم که سپس در فرانسه تحقق يافت

ھر کمدی جديد ولتر، ھر . يک چيز، از ھمان نھادھا و اصول ھا حرف می زدندلمان ھمه از ادر ايتاليا، فرانسه و 

طنز جديد جرقه ای بود که  کشور به کشور، منطقه به منطقه منتقل می شد، و در ھمه جا، ھم زمان، ھمان مبارزان 

رتشی نامرئی از سرنيزه ھای ارتش ناپلئون راه را برای عبور خود باز می ديد، ا. و ھمان مخالفان حضور داشتند

کتاب و اعالميه زمينه را آماده کرده بود، و از اواسط قرن ھجدھم از مبدأ پاريس افراد و نھاد ھا را برای تحوالت 

  .ضروری آماده ساخته بود

بعدا، وقتی رويدادھای فرانسه اذھان آگاه را بيدار ساخت، يک جنبش مردمی در پاريس کافی بود تا حرکت مشابھی 

تمام اين موارد برای آنھائی که به شکل سطحی قضاوت می . ين و در کوچکترين شھرھا را دامن بزنددر ميالن، و

 چنين مواردی غير قابل درک خواھد بود، اگر ،کنند طبيعی و خود به خودی به نظر می رسد، ولی با اين وجود
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ه قابليت اشتعال آن را برای ی شده بود کئجب انکشاف فضاعناصر فرھنگی را درنظر نگيريم که در آن دوران مو

  .اھداف مشترک در سطح گسترده ای افزايش داده بود

از راه نقد تمدن سرمايه داری که آگاھی مشترک طبقۀ . امروز، ھمين پديده در رابطه با سوسياليسم تکرار می شود

. ود به خودی طبيعی مشخصا يعنی فرھنگ و نه تحول خنقدپرولتاريا شکل گرفته و يا در حال تکوين می باشد، و 

من به عنوان . نقد مشخصا به معنای ھمان من آگاه است که نوواليس به عنوان ھدف فرھنگی از آن ياد می کند

عنصری که در مقابل ديگران می ايستد، و از آنھا فاصله می گيرد، و با تعيين ھدف و حرکت ھدفمند مسائل و 

 منافع شخصی خودش بلکه در چشم انداز ارزش ھای پيشگام، رويدادھا را، نه تنھا در رابطه با خودش و برای

  .مورد داوری قرار می دھد

فاصله گرفتن از ديگران، و پذيرش چنين تفاوتی و متعھد . شناخت خويشتن خويش به معنای تسلط بر خويشتن است

خاص خود او و شدن نسبت به آن، بيرون آمدن از ھرج و مرج و تبديل شدن به عنصر نظم است، يعنی نظمی که 

  .در رابطه با ايده آل او سامان می گيرد

و تمام اين موارد بدون شناخت ديگران و تاريخ آنھا، و بدون شناخت تالش ھای متناوب برای رسيدن به آنجائی که 

ھستند و چيزی که ھستند، و برای ايجاد تمدنی که به وجود آورده اند، يعنی تمدنی که ما می خواھيم برای آن 

  .زين ديگری تعيين کنيم، قابل دستيابی نيستجايگ

چنين امری به اين معنا است که بايد به مفاھيم طبيعت و قوانين آن، و قوانينی که بر روح انسان احاطه دارد آگاھی 

و بايد بر تمامی آن آگاھی بيابيم، بی آن که از نظر به دور داريم که ھدف نھائی شناخت بھتر خويشتن در . بيابيم

  .ی ديگران، و شناخت بھتر ديگران در فراسوی خويشتن خويش می باشدفراسو

ی از ئبرای رھای را در بر می گيرد که انسان ئخ جھانشمول زنجيره ای از تالش ھااگر حقيقت دارد که تاري

 نوين د حلقه ایامتيازات و پيش داوری ھا و بت پرستی ھا به کار بسته است، نمی دانيم چرا پرولتاريا، که می خواھ

فزايد، نبايد بداند چگونه و چرا، و چه کسانی پيش از آنھا وجود داشته اند، و نبايد بداند که می تواند به اين زنجيره بي

  .از اين آگاھی و شناخت برای رسيدن به اھدافش استفاده کند

  

 پی نوشت

يکاليسم انقالبی است، و در مجله استاد اقتصاد سياسی، انکريکو لئونه به ويژه يکی از نظريه پردازان اصلی سند)١

لئونه سنديکای انقالبی را به عنوان .  در رم ايجاد کرده بود، از مواضع خود دفاع می کرد١٩٠٥ای که به سال 

لينی آن را دائما تکرار می ويعنی اصلی که موس. تعريف می کرد» بازگشت سوسياليسم به اصل بنياد اقتصادی«

  .  قراول فاشيسم شھرت پيدا کرداو سرانجام به عنوان پيش. کرد

 در بواوين برگزار شد، ١٩١٢مبر  سپت٢٣ تا ٢٠که به تاريخ » اليستفدراسيون جوانان سوسي«چھارمين کنگره ) ٢

در حالی که . بحث و جدل می کردند» سوسياليسم و فرھنگ«و آمادئو بورديگا و آنجلو تاسکا را ديده بود که دربارۀ 

جوانان سوسياليست بايد پيش از ھمه بياموزند و  «-يسم از آموزش جدائی ناپذير بود برای تاسکا مسائل سوسيال

 عکس روی اھميت تعيين کننده ھای طبقاتی پافشاری می کرد ه بورديگا ب- » مطالعه کنند، مطالعه کنند، مطالعه کنند

. ».ای که به آن تعلق داريمبا آموزش نمی توان تبديل به سوسياليست شد، ولی از طريق ضروريات واقعی طبقه  «-

يد کند، گرامشی دائما به موضوع اين بحث باز می گردد، که سرانجام با ئتأبی آن که ھرگز چنين نظريه ای را 

  ).مجلۀ نظام نوين: (به ويژه در . تاسکا متارکه می کند» فرھنگ گرائی«
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» Ordine Nuovo'Le programme de L «.  

در ) ١٦٦٨- ١٧٤٤(باتيستا ويکو  فيلسوف، تاريخ شناس و حقوقدان، و استاد صرف و نحو در دانشگاه ناپل، جيام)٣

ان واقعيت سعی می کند تا علم نوينی را بنيانگذاری کند که از طريق آن بتو) ١٧٤٤ و به ويژه ١٧٢٥(» علوم نوين«

قانون : او در عين حال دو اصل بزرگ برای تاريخ شناسی پيشنھاد می کند . و گفتمان تاريخی را بازخوانی کرد

 دوران خدايان، –که بر اساس آن تمام جوامع به شکل اجتناب ناپذيری از سه مرحله عبور می کنند » سه حالت«

   ھای سياسی، خرد و زبان خاص خود را دارد که ھر يک سازمان–دوران قھرمانان و دوران انسان ھا 

  )به زبان فرانسه(آرشيو مارکسيست ھا در انترنت : منبع 
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