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 سیاسی ی گرامشی و نظریه
 

 
1ی: اریک جی. هابسبام نوشته

 

 ی: حسن مرتضوی ترجمه

 

( او عمالً ده سال نخستِ اين چهل ۲) يو گرامشی چهل سال پيش درگذشت.آنتون

ای بود، زيرا تعداد  ، فرد ناشناخته۰۲۲۱ی  اش از دهه سال، به جز برای رفقای قديمی

هايش منتشر شده يا در دسترس بود؛ نه به اين معنی كه نفوذی  اندكی از نوشته

ی نظرات گرامشی، يا  اليا را بر پايهنداشت زيرا پالميرو تولياتی، حزب كمونيست ايت

كرد. با اين همه، گرامشی  كم بر مبنای تفسيرش از نظرات گرامشی، رهبری می دست

ها،  برای اغلب افراد در هر جايی تا پايان جنگ جهانی دوم، حتی برای كمونيست

نهايت  ی اين چهل سال، در ايتاليا بی چيزی بيش از يك نام نبود. او در دومين دهه

معروف و فراتر از محافل كمونيستی ستايش شد. آثارش را حزب كمونيست، اما به 

ای منتشر كرد. هر نقدی هم كه به  ويژه بنگاه انتشاراتی اينائودی، در سطح گسترده

                                                 
1

شی قرائت كرد كه ای است كه پروفسور ايی. جی. هابسبام در كنفرانس گرام خوانيد، نوشته ای كه می مقاله) 

برگزار كردند. عناوين فرعی  ۰۲۱۱الرنس اند ويشارت و پلی تكنيك لندن مركزی مشتركاً در پنجم و ششم مارس 

 ( ماركسيسم تودیی  مجله  از ماست ـ
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ها آثار گرامشی را در دسترسِ عموم قرار دادند  های قديمی وارد باشد، آن اين ويراست

ی يك  منزله ی او به ی آوازه ها فراهم آوردند تا درباره و اين امكان را برای ايتاليايی

ی  در فرهنگ ايتاليای سده  ای برجسته  طور اعم چهره متفكرِ مهم ماركسيست و به

 .ها بيستم داوری كنند. اما فقط ايتاليايی

گرامشی در اين دهه به داليل عملی، بيرون از كشورش كامالً ناشناخته باقی ماند، زيرا 

 ترجمه نشده بودند. در حقيقت حتی تالش برای انتشار اثر آثارش عمالً

، در بريتانيا و اياالت متحد ناكام باقی ماند. به جز برای های زندان نامهاش،  دهنده تكان

توانستند به زبان ايتاليايی  های شخصی در ايتاليا داشتند و می مشتی افراد كه تماس

های آلپ هرگز وجود نداشته  در اين سوی كوه انگار او -ها  عمدتاً كمونيست -بخوانند 

 .است

های جدی عالقه به گرامشی در  ی اين چهل سال، نخستين نشانه  در سومين دهه

زدايی و حتی بيشتر از آنْ نگرشِ  ترديد روند استالين خارج از ايتاليا بروز كرد. بی

ت. به هر حال، سخنگويش بود، اين عالقه را برانگيخ ۰۲۹۱مستقلی كه تولياتی پس از 

ها  های انگليسی از آثار گرامشی و نخستين بررسی در اين دوره نخستين گزيده

رسد كه غير از  هايش بيرون از احزاب كمونيست منتشر شدند. به نظر می ی ايده درباره

ی مستمری به  اند كه عالقه زبان نخستين كشورهايی ايتاليا، كشورهای انگليسی

كه در خودِ ايتاليا، در همين دوره، نقد از گرامشی  ز عجايب ايناند. ا گرامشی نشان داده

 .رساتر و گاهی تندتر شد، و حزب كمونيست ايتاليا به تفسير آثارش پرداخت
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 بخشی از جهان روشنفکری ما

ی اين چهل سال، گرامشی كامالً جايگاه خود را يافت.  سرانجام، در واپسين دهه 

، انتشار (۰۲۱۹) های زندان نامهليا، با ويراست كامل انتشار آثارش در خودِ ايتا

های گوناگون قديمی و سياسی، و به ويژه با انتشار يادگار تاريخی پژوهشی  نوشته

كه از نظر زمانی منظم و مرتب شده بودند،  (۰۲۱۹) دفترهای زندانجراتانا، ويراست 

ی گرامشی  نامه زندگیبخشی يافت. هم  ی رضايت ی پژوهشگرانه برای نخستين بار پايه

روی   يافته  و هم نقش او در تاريخ حزب كمونيست، عمدتاً به مدد كارِ تاريخی نظام

 .تر شد كرد، روشن مدارك كه حزب كمونيست ترغيب و تشويق می

ی  ها درباره توان به ارزيابی مباحثات ايتاليايی جا نمی يابد، و اين ها ادامه می بحث

های  های خارج از ايتاليا از نوشته ترجمه .پرداخت ۰۲۱۱ی  گرامشی از اواسط دهه

هايی مناسب و مكفی در دسترس است، به ويژه  گرامشی، برای نخستين بار در گزيده

اثر دوجلدی الرنس و ويشارت كه توسط هواره و نول اسميت ويرايش شدند. همچنين 

در دسترس فيوری  (۰۲۱۱) (۳)زندگیهايی از آثار دست دوم مهمی مانند  ترجمه

ی گرامشی به زبان انگليسی  ای كه درباره است. بدون تالش برای ارزيابی آثار فزاينده

كافيست گفته شود  -های متفاوت اما عموماً محترمانه  معرفِ ديدگاه -شود  منتشر می

تر  ی مهم نكته .كه در چهلمين سالگرد مرگ او، ديگر نشناختن گرامشی توجيهی ندارد

اصطالحات  .شناسند میاند، او را  هايش را نخوانده دی كه عمالً نوشتهاينكه، حتی افرا

 ها، و حتی غير های ماركسيست در بحث «هژمونی»وار مانند  نوعاً گرامشی

شوند،  ی سياست و تاريخْ سرسری و گاهی با مسامحه استفاده می ها، درباره ماركسيست

 .بودشبيه به اصطالحات فرويديی كه بين دو جنگ رايج شده 

ی متفكرِ اصيلِ  ی او به منزله آوازه .گرامشی بخشی از جهان روشنفكری ما شده است

از غرب پديد آمده  ۰۲۰۱ترين متفكری كه پس از  و به نظر من اصيل -ماركسيست 
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ها  شود. با اين همه آنچه او گفت و اينكه چرا اين گفته عموماً تصديق می -است 

ای  ، در سطح گستردهاستاين واقعيت ساده كه او مهم ی  اهميت دارند، هنوز به اندازه

ی او برجسته  جا يك دليل را برای اهميت انديشه شناخته نشده است. من در اين

 .ی سياست او كنم: نظريه می

های خود را در بستری  اين يك نگرش بنيادين ماركسيسم است كه متفكران انديشه

توان در بستر تاريخی و سياسی  را فقط میكنند، بلكه اين انديشه  انتزاعی ابداع نمی

ها تاريخ خود را  كرد كه انسان شان درك كرد. اگر ماركس هميشه تأكيد می زمانه

پرورانند، اين تأكيد را نيز  های خود را می ها انديشه سازند، يا به عبارتی، انسان می

طی كه كه آنان تحت شراي (هجدهم برومرای مشهور در  كرد )به نقل از قطعه می

شوند، تحت شرايطی كه مفروض و به ارث رسيده  واسطه از وجودِ خود آگاه می بی

ی گرامشی كامالً بديع است. او ماركسيست، و در  كنند. انديشه است، چنين می

حقيقت لنينيست، است و در اينجا قصد ندارم وقتم را با دفاع از او در مقابل اتهامات 

دانند ماركسيسم چه چيزی است و  اند دقيقاً می دعیهای گوناگونی تلف كنم كه م فرقه

چه چيزی نيست و بر روايت خودشان از ماركسيسم حق انحصاری دارند. با اين همه، 

ايم، چه پيش از  گرامشی برای مايی كه در سنت كالسيك ماركسيستی پرورش يافته

ی  ارهانگيز است. مثالً او درب ، اغلب ماركسيستی شگفت۰۲۰۱و چه پس از  ۰۲۰۱

ی سياست به قلم آورد، از  ی اقتصادی نسبتاً كم نوشت و مطالب زيادی را درباره توسعه

پردازهايی مانند كروچه، سورل و ماكياولی كه معموالً در  ی نظريه جمله درباره

شوند. بنابراين، كشف اينكه تا چه حد  زياد يا اصالً مطرح نمی  های كالسيك نوشته

دهد، واجد اهميت است. نيازی  ی او اين بداعت را توضيح میی تاريخ پيشينه و تجربه

 .دهد اش را كاهش نمی وجه اعتبار فكری نيست اضافه كنم كه اين امر به هيچ

  



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 9 

 پیشینه و تکوین تاریخی

هنگامی كه گرامشی به زندان موسولينی وارد شد، رهبر حزب كمونيست ايتاليا بود.  

های بديع در  ای داشت كه نوآوری  ی تاريخیها ايتاليا به روزگار گرامشی، ويژگی

 .شوم كرد. به اجمال برخی از آنها را متذكر می ورزی ماركسيستی را ترغيب می انديشه

(I)  شهر و هم  داری بود، زيرا هم كالن ايتاليا به تعبيری جهان صغيرِ دنيای سرمايه

ك كشور در بر افتاده را درون ي  مستعمرات، هم مناطق پيشرفته و هم مناطق عقب

مانده، تازه اگر نه  ی عقب ی آنجا بود، مصداق سويه گرفت. ساردينيا كه گرامشی زاده می

ی فياتش كه گرامشی در آنجا  استعماری ايتاليا بود؛ تورينو با كارخانه  مهجور، و نيمه

ی  ترين مرحله ی كارگر شد، در آن زمان مانند امروز، مصداق پيشرفته رهبر طبقه

ای دهقانان مهاجر به كارگران بود. به بيان ديگر،  اری صنعتی و دگرگونی تودهد سرمايه

يك ماركسيست ايتاليايی روشنفكر در موقعيت نامتعارف خوبی بود كه ماهيت هم 

ها را  های متقابل آن و كنش« جهان سوم»داری و هم  ی سرمايه يافته جهان توسعه

يافته يا  يكسره يا به جهان توسعههای كشورهايی كه  درك كند، برخالف ماركسيست

كمونيسم »پرداز  به جهان سوم تعلق داشتند. بنابراين، اگر گرامشی را صرفاً نظريه

ی او نه منحصراً به كشورهای  رويم. انديشه بدانيم، سخت به بيراهه می« غربی

 .اجرا است ی صنعتی اختصاص دارد و نه منحصراً در آنها قابل پيشرفته

(II)   اين بود كه ۰۲۰۱پيامدهای مهم ويژگی تاريخی ايتاليا، حتی پيش از يكی از ،

جنبش كارگری ايتاليا هم صنعتی و هم زراعی، هم پرولتری و هم دهقانی بود. ايتاليا 

توان اين نكته  كمابيش يگانه بود، گرچه اينجا نمی ۰۲۰۱از اين لحاظ در اروپا پيش از 

دهد.  ی ساده اهميت اين نكته را نشان می نهرا شرح و بسط داد. با اين همه، دو نمو

ها نفوذ قدرتمندی داشتند )اميليا، توسكانی، اومبريا(  مناطقی كه در آن كمونيست

های  مناطق صنعتی نبودند، و دی ويتوريو، رهبر بزرگ پس از جنگ جنبش اتحاديه
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نقش  ی جنوب و كارگر كشاورزی بود. ايتاليا از لحاظ كارگری ايتاليا، اهل منطقه

عمدتاً روشنفكرانی  -نامتعارفی كه روشنفكران ايتاليايی در جنبش كارگری ايفا كردند 

كامالً يگانه و منحصربفرد نبود. اما اين پديده  -افتاده و نيمه مستعمره  از جنوب عقب

 .كند، ارزش توجه دارد ورزی گرامشی ايفا می با توجه به نقشی مهمی كه در انديشه

  

 های سیاسی شگاه تجربهایتالیا: آزمای

 (III) ی تاريخ ايتاليا، وجود آن به عنوان يك ملت و يك  سومين سرشت كامالً ويژه

خواهم  خواهم وارد جزييات بشوم. صرفاً می در اينجا نيز نمی .ی بورژوايی است جامعه

داری مدرن چندين سده  سه نكته را يادآوری كنم: )الف( ايتاليا پيشتاز تمدن و سرمايه

ش از ساير كشورهاست، اما قادر نشد دستاوردش را حفظ كند و دستخوش نوعی پي

 برخالف ايتاليا بورژوازی( ب) شد؛ (۱ماندگی بين رنسانس و ريسورجيمنتو) عقب

اش را با يك انقالب ظفرمند تثبيت كند و برخالف آلمان،  فرانسه، نتوانست جامعه

اال پيشنهاد كرده بود نپذيرفت. )پ( به ی حاكم قديم از ب  حل بينابينی را كه طبقه راه

رسالت  -يا قسماً نتوانست  -اين ترتيب، به تعبيری بورژوازی ايتاليا نتوانست 

اش را در ايجاد ملت ايتاليايی به انجام برساند. انقالبش ناقص ماند و بنابراين،  تاريخی

شان به عنوان  ويژه از نقش ممكنِ جنبش های ايتاليايی مانند گرامشی به سوسياليست

 .ی ملت، حامل تاريخ ملی، آگاه بودند رهبر بالقوه

(IV)   ايتاليا مانند بسياری از كشورها فقط يك كشور كاتوليك نبود و نيست، بلكه

ای برای  آمد: شيوه شمار می ايتاليايی به مشخصاً نهادی آن در كليسا كه بود كشوری 

دا از آن. همچنين كشوری بود حفظ حكومت طبقات حاكم، بدون دستگاه دولتی و ج

كه فرهنگ نخبگان ملی در آنْ مقدم بر دولت ملی بود. بنابراين، ماركسيست ايتاليايی 
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های حفظ اقتداری  گرامشی داشت، يعنی شيوه« هژمونی»ی  وقوف بيشتری به مقوله

 .كه صرفاً متكی به قدرت قهر نيست

(V)   ايتاليا نوعی آزمايشگاه  -رح كردم برخی را تازه مط -بنابراين، به داليل متعددی

ها از سنت قدرتمند  های سياسی بود. تصادفی نيست كه اين كشور مدت تجربه

ی بيستم  دهم تا پارتو و موسكا در سدهزی شان از ماكياولی در سده -ی سياسی  انديشه

شناسی سياسی  برخوردار بوده است؛ زيرا حتی پيشتازان خارجی آنچه اكنون جامعه -

ی ايتاليايی اخذ  های خود را از تجربه اند به ايتاليا بپردازند و انديشه اميم، مايل بودهن می

كنند، منظورم افرادی مانند سورل و روبرت ميشل است. پس عجيب نيست كه 

 .دانستند ی سياسی را يك معضل می های ايتاليايی نظريه ماركسيست

(VI)  رسيد پس  كشوری بود كه به نظر میايتاليا  .و سرانجام، يك واقعيت بسيار مهم

برخی از شرايط ابژكتيو و سوبژكتيو انقالب بيش از انگلستان و فرانسه و به  ۰۲۰۱از 

نظر من حتی بيش از آلمان در آن وجود دارد. با اين همه، اين انقالب رخ نداد. 

های ايتاليايی  برعكس، فاشيسم به قدرت رسيد. مسلماً طبيعی است كه ماركسيست

د پيشتاز تحليل اين موضوع باشند كه چرا انقالب اكتبر روسيه نتوانست در باي

وجوی اين باشند چه استراتژی و تاكتيك بديلی  كشورهای غربی رخ دهد و در جست

گمان اين كاری است  برای گذار به سوسياليسم در چنين كشورهايی وجود دارد. و بی

 .كه گرامشی مبادرت به انجام آن كرد

  
 ی مارکسیستی سیاست نظریهپیشتاز 

ی  رساند، يعنی اينكه پيشتازی در نظريه ام می اين نكته مرا به موضوع اصلی 

ماركسيستی سياستْ سهمِ اساسی گرامشی در ماركسيسم بود. ماركس و انگلس حجم 

ی عام در اين حوزه راغب  ا ی سياست نوشتند، اما به بسط نظريه عظيمی مطلب درباره
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های متأخری كه برداشت  چنانكه انگلس در نامه -به اين دليل نبودند، عمدتاً 

تر اين است  كردند موضوع مهم كه فكر می -دهد  ماترياليستی از تاريخ را توضيح می

توان از وجود خودشان  های دولت را نمی مناسبات حقوقی و نيز شكل»كه نشان دهند 

 «زندگی ريشه داردها در شرايط مادی  فهميد بلكه اين مناسبات و اين شكل

اشتقاق »و بنابراين، بيش از هر چيز بر  (گفتار بر نقد اقتصاد سياسی پيش)

های اقتصادی های ايدئولوژيك از فاكت های سياسی، حقوقی و ساير برداشت برداشت

 .تأكيد داشتند (انگلس به مهرينگ) «ای پايه

يت و ساختار حكومت، ی موضوعاتی مانند ماه بنابراين، بحث ماركس و انگلس درباره

های سياسی، عمدتاً به صورت  خميره و سازمان دولت، ماهيت و سازمان جنبش

های ديگر مطرح  ای و عموماً اتفاقی بر استدالل مالحظاتی است كه از تفسيرهای لحظه

شان درباره خاستگاه و سرشت تاريخی  شوند، به جز شايد مواردی كه به نظريه می

 .شود دولت مربوط می

ی كسب  ی دولت و انقالب را منطقاً در آستانه ای دستگاهمندتر درباره ين لزوم نظريهلن

دانيم، انقالب اكتبر پيش از آنكه او  ی ما می قدرت احساس كرد، اما همانطور كه همه

های فشرده  كنم كه بحث بتواند آن نظريه را كامل كند، رخ داد. و خاطرنشان می

الملل  های سوسياليستی كه در عصر بين بری جنبشی ساختار، سازمان و ره درباره

های نظری آن اتفاقی و  های عملی بود. تعميم دوم مطرح شد، عمدتاً معطوف به پرسش

ی ملی كه جانشينان ماركس و انگلس عمالً  موقتی بودند، به جز شايد در قلمرو مسئله

ای نظری مهمی ه گويم اين تالش به نوآوری ناگزير بودند از صفر آغاز كنند. نمی

نيانجاميد كه پرواضح است در خصوص لنين به دستاوردهای درخشانی انجاميد: هر 

  آميزی پراگماتيك بودند تا نظری، با اين همه ها به نحو تناقض چند اين نوآوری

های مربوط به مفهوم جديد حزب  شان واكاوی ماركسيستی بود. مثالً اگر بحث شالوده
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ی ماركسيستی به چه ميزان اندكی  شويم كه نظريه زده می فتنزد لنين را بخوانيم، شگ

های معروفی مانند كائوتسكی،  ها حضور دارد، ولو اينكه ماركسيست در اين بحث

لوكزامبورگ، پلخانف، تروتسكی، مارتف و ريازانف در آن شركت جسته بودند. در 

رد اما فقط به شكلی ی سياست وجود دا ای درباره ها تلويحاً نظريه حقيقت، در اين بحث

 .ناقص بروز كرده است

ی  های دهه داليل زيادی برای اين كمبود وجود دارد. به هر حال، ظاهراً تا اوايل سال

كنم در آن زمان بيش از پيش  اما گمان می .اين موضوع اهميت زيادی نداشت ۰۲۲۱

رخ  به نقطه ضعف جدی بدل شد. انقالب در خارج از روسيه، شكست خورد يا هرگز

نداد، و بازبررسی دستگاهمندِ نه تنها استراتژی جنبش برای كسب قدرت بلكه 

هرگز به طور جدی به عنوان  ۰۲۰۱معضالتِ فنی گذار به سوسياليسم كه تا پيش از 

معضلی مشخص و فوری لحاظ نشده بود، ضرورت يافت. در داخل خود اتحاد جماهير 

درت شوروی از درون پيكارهای ، با ظهور ق«ی مدنی جامعه»شوروی، با ظهور 

ی سوسياليستی و چگونگی ساختار  ی چيستی جامعه نوميدكننده برای بقايش، مسئله

ها را در  اش مطرح شد. اساساً اين معضلی است كه ماركسيست و نهادهای سياسی

های شوروی،  های اخير دچار دردسر كرده و موضوع موردبحث بين كمونيست سال

بوده است، تازه اگر افراد خارج از جنبش « های اروپايی يستكمون»ها و  مائوييست

 .كمونيستی را در نظر نگيريم

  

 کنش سیاسی

از مسائل سياسی  متفاوتی  ی دو دسته كنم كه در اينجا درباره بر اين امر تأكيد می 

گرامشی كوشيد با هر  .گويم يعنی استراتژی و ماهيت جوامع سوسياليستی، سخن می

رسد برخی از مفسران بيش از حد  وپنجه نرم كند، هرچند به نظرم می دو معضل دست
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اند. خيلی زود روشن شد كه  ها يعنی استراتژی توجه نشان داده به فقط يكی از آن

پرداختن به اين معضالت، با هر نوع ماهيتی، از درون جنبش كمونيستی ناممكن است 

توان گفت كه در حقيقت فقط  احتماالً می .و برای مدتی دراز ناممكن باقی ماند

های خود با اين معضالت كلنجار برود، زيرا در زندان بود  توانست در نوشته گرامشی می

 .نوشت اش با سياستِ بيرونْ قطع، و نه برای حال بلكه برای آينده می و رابطه

ی  اين به معنای آن نيست كه گرامشی از لحاظ سياسی براساس موقعيت جاری دهه 

نوشت. در حقيقت، يكی از مشكالت در درك آثار  نمی ۰۲۳۱ی  ايل دههو او ۰۲۲۱

كرد كه  هايی را مسلم فرض می ها و بحث گرامشی اين است كه وی آشنايی با موقعيت

اند. همين است كه  اكنون برای اغلب ما ناشناخته يا به دست فراموشی سپرده شده

ورزی گرامشی، از  ای انديشهه پری آندرسن به تازگی اشاره كرد كه برخی از خصيصه

ی  شده و بسط يافته كه در مباحثات كمينترن در اوايل دهه هايی مشتق درونمايه

ی سياسی  مطرح شده بودند. به هر حال، گرامشی بر آن شد عناصر يك نظريه ۰۲۲۱

كامل را درون ماركسيسم بپروراند و احتماالً نخستين كسی است كه به چنين كاری 

بندی كنم. راجر سيمون اخيراً با طول و  های او را جمع د ندارم ايدهمبادرت كرد. قص

مارس   ,Marxism Today)  ماركسيسم تودیتفصيل زيادی به برخی از آنها در 

گزينم و  های گرامشی را برمی پرداخته است. در عوض، چند رشته از انديشه(۰۲۱۱

 .كنم ه میدهد برجست ها را نشان می نكاتی را كه به نظرم اهميت آن

دفترهای ) «فعاليتی مستقل»پردازی است سياسی، چون سياست را  گرامشی نظريه

دانست كه با تكوين تاريخی تعيين  ( درون بستر و حد و مرزهايی می۰۳۱، ص. زندان

علم سياست در »كند كه  را پژوهش می« جايگاهی»شود، و عالوه براين او مشخصاً  می

مند )منسجم و منطقی(  بايد در يك برداشت دستگاهماركسيسم دارد يا جايگاهی كه 

( هرچند در اين گفته معنای ۰۳۱)ص. « داشته باشد.»در ماركسيسم « از جهان
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بيشتری نهفته است، گرامشی نوعی از مباحث را در ماركسيسم وارد كرد كه نزد 

 های هايش در نوشته مردی كه به ندرت از انديشه -شد  قهرمانش ماكياولی يافت می

 .آيد ماركس و انگلس سخن به ميان می

تنها استراتژی سوسياليسم پيروزمند بلكه استراتژی  ی نه گرامشی سياست را هسته

دانست. چنانكه هواره و نول اسميت به درستی خاطرنشان  خود سوسياليسم می

فعاليت اساسی انسانی است، ابزاری كه به مدد آن »كنند، سياست برای گرامشی  می

های خود قرار  ی شكل ين در تماس با جهان اجتماعی و طبيعی در همهآگاهی تك

تر از آن چيزی  طور خالصه، سياست گسترده به (.xxiii)دفترهای زندان، « گيرد می

علم و هنر »تر از  حتی گسترده شود، است كه خود اين اصطالح عموماً به آن اطالق می

ی قواعد  مجموعه»ی  منزله ا بهدر معنای محدودتر خودِ گرامشی، كه آن ر« سياست

عملی برای پژوهش و مشاهدات مفصل و مناسب برای برانگيختن عالقه به واقعيت 

-۰۱۱جا،  كرد )همان تعريف می« تر تر و موشكافانه های دقيق كارآمد و تحريك بينش

۰۱۹). 

اين برداشت تلويحاً در مفهومِ خود پراكسيس نهفته است: اينكه درك جهان و 

ها در آن  دن آن يك چيز و همان است. و پراكسيس، تاريخی كه انسانتغييردا

سازند، ولو در شرايط معلوم و در حال تكوين تاريخی، همان كاری است  خودشان را می

شان از  ها در قالب های ايدئولوژيكی كه انسان دهند و نه فقط شكل كه انجام می

« تا پايان كار جنگيدن»ونگی ی ماركس چگ شوند: به گفته تضادهای جامعه آگاه می

توان كُنش سياسی ناميد. اما  است: به طور خالصه، اين همان چيزی است كه می

همچنين تا حدی بازشناسی اين واقعيت است كه خودِ كُنش سياسی فعاليتی است 

« حيات اقتصادی تاثير بگذارد.« ارگانيك»و « دائمی»در قلمرو »مستقل، ولو اينكه 

 .(۰۳۲-۰۱۱)صص. 
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 برساختن سوسیالیسم

 برساختن به - بيشتر شايد و - هم و كُنش سياسی هم به برساختن سوسياليسم  

ی  شايد گفته شود كه به نظر گرامشی آنچه پايه شود. می اطالق ديگر چيزهای

يعنی اقتصاد  -شدن در معنای اقتصادی  دهد، اجتماعی سوسياليسم را تشكيل می

نيست بلكه آشكارا پايه و چارچوب آن  -شده  ريزی نامهمتكی بر مالكيت اجتماعی و بر

يند فرا از عبارت شناختی شدن در معنای سياسی و جامعه است، اما اجتماعی

شود رفتار اجتماعی  گيری عادات در انسان جمعی است، فرايندی كه باعث می شكل

: خودكار اما خودكارْ شود، و نياز به دستگاهی بيرونی برای تحميل هنجارها از بين برود

 .همچنين آگاهانه

گويد، اين نقش فقط  هنگامی كه گرامشی از نقش توليد در سوسياليسم سخن می

ای برخوردار از وفور مادی نيست، هرچند گذرا متذكر  ای برای ايجاد جامعه وسيله

، يادداشت(. ۲۱۲سازی توليد نداشت )ص.  شويم كه او شكی در اولويتِ بيشينه می

داری، جايگاهی بنيادين در  ه جايگاه انسان در توليد، در دوران سرمايهعلت اين است ك

ی بزرگ است كه  ی كارگران در كارخانه آيد؛ زيرا تجربه شمار می اش به آگاهی

ای كه در  شود. شايد گرامشی نظر به تجربه آموزشگاه طبيعی اين آگاهی محسوب می

آموزشگاهی برای سوسياليسم بداند ی مدرن را بيشتر  تورينو داشت، مايل بود كارخانه

 .تا مكان بيگانگی

تواند صرفاً يك معضل فنی و  اما موضوع اين است كه توليد در سوسياليسم نمی

ی نخست، در  زمان و از منظر گرامشی در وهله اقتصادی جداگانه تلقی شود؛ بايد هم

لحاظ حكم معضل آموزش سياسی و ساختار سياسی به آن پرداخت. مفهوم كار از 

شد،  خواه پنداشته می ی بورژوايی كه از اين لحاظ ترقی آموزشی حتی در جامعه

های اجتماعی و طبيعی به ميانجی كار  كشف اينكه نظام»ی محوری داشت، زيرا  جنبه
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شوند، نخستين عناصرِ درك شهودی از يك  و با فعاليت نظری و عملی انسان ايجاد می

ای را برای تكوينِ بعدی  آورد؛ پايه ات را به وجود میجهان عاری از هر نوع جادو و خراف

كند،  سازد كه حركت و تغيير را درك می برداشتی تاريخی و ديالكتيكی از جهان می

ای  های گذشته ی تركيبی از گذشته، تمامی نسل عصر خود را به منزله جهان هم

وزشگاه ابتدايی ی واقعی آم كنند. اين پايه فهمد كه خود را به آينده معطوف می می

ی گرامشی متذكر  ای ثابت را در انديشه توانيم گذرا درونمايه (. و می۳۳-۳۱) «بود

 .شويم: تداوم تكوين انسان از طريق انقالب، وحدت گذشته، حال و آينده

  

 درك گرامشی از هژمونی

ی معروف سپتامبر  ی سياسی گرامشی در نامه های اساسی نظريه خطوط كلی درونمايه 

 :ترسيم شده است ۰۲۳۰

 فراتر را روشنفكران مفهوم من …ای است گسترده ی روشنفكران پروژه ام درباره مطالعه

ن كلمه كه عمدتاً مراد از آن روشنفكران بزرگ است، گسترش اي كنونی معنای از

دهد.  های دولت سوق می ام. اين مطالعه همچنين مرا به برخی از تعيّن زيادی داده

شود )يعنی ديكتاتوری يك دستگاه قهريه  ی سياسی مراد می ا جامعه معموالً از دولت

ی معين  های مردم را به همداستانی با توليد و اقتصادِ مسلط در هر لحظه كه توده

ی مدنی )يعنی هژمونی يك گروه  ی سياسی و جامعه دارد(، نه توازن بين جامعه وامی

های خصوصی مانند  الح سازماناصط ی ملی كه از طريق به اجتماعی بر تمام جامعه

ی مدنی دقيقاً  شود(. جامعه های كارگری، مدارس و غيره اعمال می كليسا، اتحاديه

 «.قلمرو خاص عمل روشنفكران است

ی توازن بين نهادهای قهری و هژمونيك )يا به عبارتی  اين درك از دولت به منزله

گرايانه به جهان  ه واقعكم برای كسانی ك نفسه جديد نيست، دست وحدت هر دو( فی
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ی حاكم نه تنها به قدرت و اقتدار قهری بلكه به اقبال  نگرند. روشن است كه طبقه می

شده از سوی گروه  اعمال« رهبری فكری و اخالقی»كه گرامشی  -ناشی از هژمونی 

« شده بر زندگی اجتماعی توسط گروه اصلی مسلط كنترل عمومی تحميل»حاكم و 

 .ستمتكی ا -نامد  می

ی گرامشی جديد است، اين مالحظه است كه حتی  آنچه در اين خصوص در انديشه

هژمونی بورژوايی خودكار نيست بلكه از طريق كنش و سازمان سياسی آگاه به دست 

آيد. بورژوازی شهری رنسانس ايتاليايی توانسته بود به لحاظ ملی، همانطور كه  می

 -در واقع از طريق نوعی ژاكوبنيسم  -عملی ماكياولی مطرح كرده بود، از طريق چنين 

« همياری اقتصادی»وجه هژمونيك بيابد. يك طبقه بايد از آنچه گرامشی سازمان 

نامد فراتر رود و از لحاظ سياسی هژمونيك شود؛ و از قضا به همين دليل است كه  می

باقی  داری ی سرمايه گرايی كارگری جزء فرودست جامعه جوترين اتحاديه حتی مبارزه

و « هژمونيك»يا « مسلط»شود كه تمايز بين طبقات  ماند. اين نتيجه گرفته می می

وار است و در  های گرامشی بنيادين است. اين يكی ديگر از نوآوری« زيردست»طبقات 

  ای انقالب اين است كه چگونه طبقه كننده. زيرا معضل پايه ی او تعيين انديشه

ی حاكم  جد هژمونی، معتقد به خود به عنوان طبقهای وا زيردست كنونی را به طبقه

 .بالقوه و به اين عنوان معتبر برای طبقات ديگر بدل سازيم

  

 گرامشی و حزب

نهفته  -( ۰۲۲)ص. « ی نوين شاهزاده» -در اين موضوع اهميت حزب برای گرامشی  

و  -وايی ی بورژ طور كلی در دوره نظر از اهميت تاريخی تكوين حزب به است. زيرا صرف

گرامشی تشخيص  -تواند بگويد  ی اين موضوع می گرامشی نكات درخشانی درباره

ی كارگر تنها از طريق جنبش و سازمانش، يعنی به نظر او از طريق  دهد كه طبقه می
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خودجوش يا « همياری اقتصادی»تواند آگاهی خود را گسترش دهد و از  حزب، می

دانيم، در جايی كه  برود. در واقع، چنانكه می گرايی كارگری فراتر ی اتحاديه مرحله

ها ميسر شده است.  سوسياليسم پيروز شده باشد، اين امر با دگرگونی احزاب به دولت

ی نقش حزب عميقاً لنينيست است، گرچه الزاماً  اش درباره گرامشی در ديدگاه عمومی

ايد باشد يا ی اينكه سازمان حزبی در هر مقطع معين چگونه ب در نظراتش درباره

ی  ی ماهيت زندگی حزبی چنين نيست. اما به نظر من، بحث گرامشی درباره درباره

 .رود لنين جلوتر می  ماهيت و كاركردهای احزاب از بحث

  

 ی روشنفکران درباره

شود  دانيم، معضالت عملی چشمگيری از اين واقعيت ناشی می گمان، چنانكه می بی 

شوند، يك چيز نيستند و  ظ تاريخی يكی گرفته میكه حزب و طبقه هر چند از لحا

ممكن است به ويژه در جوامع سوسياليستی با هم اختالف داشته باشند. گرامشی از 

توانستم بگويم  شدن كامالً آگاه بود. كاش می اين معضالت و نيز از خطرات بوروكراتيزه

ندارم او بيش از افراد  های مناسبی برای اين معضالت ارائه كرد، اما يقين حل كه او راه

ديگر در اين امر موفق شده باشد. به هر حال، مالحظات گرامشی درباره سانتراليسم 

(، ۰۸۸-۰۸۲ ، صص.دفترهای زندانبوروكراتيك، گرچه فشرده و دشوار است )مثالً در 

 .ی جدی را دارند ارزش مطالعه

ه است كه دستگاه اش بر اين نكت چيزی كه در رويكرد گرامشی جديد است، پافشاری

حكومت هم در شكل هژمونيك و هم تا حدی در شكل اقتدارگرای خود، اساساً 

های  است. وی آنان را نه نخبگانی خاص يا گروه يا گروه« روشنفكران»مشتمل بر 

شدن كاركردی جامعه برای اين مقاصد تعريف  اجتماعی خاص بلكه نوعی تخصصی

ی آنها  ی افراد روشنفكر هستند، اما همه همه كند. به بيان ديگر، به نظر گرامشی می
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كنند. موضوع يادشده از اين لحاظ اهميت  كاركرد اجتماعی روشنفكران را اعمال نمی

دارد كه نقش خودمختار روبنا را در فرايند اجتماعی يا حتی اين واقعيت ساده برجسته 

ارگرِ پشت ميز كار كند كه سياستمداری كه خاستگاه كارگری دارد، ضرورتاً مانند ك می

نيست. اما با اينكه گرامشی براساس اين ديدگاه نوشتارهای تاريخی درخشانی را نوشته 

ی كه خودِ گرامشی  ا اندازه  است، اما من خودم موافق نيستم كه اين اظهارنظر به همان

كنم  اش اهميت داشته باشد. به ويژه، فكر می ی سياسی دانست، برای نظريه مهم می

ی  كه خود طبقه« ارگانيك»و روشنفكران « سنتی»اصطالح  بينِ روشنفكران بهتمايز 

اهميت كمتری از آنچه گرامشی  -كم در برخی كشورها  دست -كند  جديد ايجاد می

ی گرامشی را  ی دشوار و پيچيده ترديد امكان دارد كه انديشه كند دارد. بی مطرح می

د كنم كه چنين تمايزی، اگر بر اساس مقدار كامالً درك نكرده باشم و مسلماً بايد تأكي

اهميت زيادی  اوفضايی كه گرامشی به آن اختصاص داد داوری شود، برای خود 

 .داشت

  

 ی استراتژیك نظریه

ی استراتژيك گرامشی، نه تنها مانند هميشه سرشار از  از سوی ديگر، انديشه 

لی اساسی است. گمان های تاريخی كامالً درخشان است بلكه واجد اهميت عم بينش

كنم بايد سه نكته را در اين زمينه كامالً از هم جدا كنيم: واكاوی عام گرامشی،  می

های تاريخی خاص و سرانجام  ی استراتژی كمونيستی در دوره های او درباره ايده

ی معين كه  ی استراتژی در هر دوره های بالفعل حزب كمونيست ايتاليا درباره ايده

 .ی گرامشی توسط تولياتی و جانشينان تولياتی بوده است از قرائت نظريهيقيناً ملهم 

هايی خارج از هدف  ی موضوع سوم بپردازم زيرا چنين بحث خواهم به بحث درباره نمی

خواهم مفصالً به موضوع دوم بپردازم زيرا  كنونی اين مقاله است. عالوه بر اين، نمی
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و  ۰۲۲۱های  های ويژه در دهه و از وضعيتی گرامشی به ارزيابی ا داوری ما درباره

 .متكی نيست ۰۲۳۱

ماركس كاری است عميق و  هجدهم برومركامالً امكان دارد كه معتقد باشيم مثالً 

و  ۰۸۱۱تا  ۰۸۹۲های  ای، ولو اينكه نگرش خود ماركس به ناپلئون سوم در سال پايه

ا اين حاكی از نقدی بر بينانه بود. ام برآوردش از ثبات سياسی رژيم اغلب غيرواقع

نظر از اين  دفاع هستند. صرف استراتژی گرامشی يا تولياتی نيست. آنها هر دو قابل

 .ی استراتژيك گرامشی انگشت بگذارم موضوعات، مايلم بر سه عنصر در نظريه

  

 «جنگ موضعی»

ی استراتژيك گرامشی به اين معنی نيست كه وی استراتژی  نخستين عنصر نظريه

يا جنگ مانوری « ی مستقيم حمله»در غرب را در مقابل « موضعی»زمدت يا جنگ درا

اين امكانات را واكاوی  چگونهانتخاب كرده بود، بلكه بحث بر سر اين است كه او 

ی  كرد. گرامشی با توجه به اين كه در ايتاليا و اغلب كشورهای غربی از اوايل دهه می

ای هم از بروز آن  گرايانه انداز واقع و چشم - به بعد انقالب اكتبری رخ نداده بود ۰۲۲۱

گرفت. اما در حقيقت  آشكارا بايد استراتژی راه طوالنی را در نظر می -وجود نداشت 

بينی و توصيه  درازمدت كه پيش« جنگ موضعیِ»يك از پيامدهای خاص   وی به هيچ

ه سوسياليسم يا به توانست مستقيماً به گذار ب بند نبود. اين استراتژی می كرد، پای می

ی استراتژيك ديگری بيانجامد.  ی ديگری از جنگ يا حمله مانوری يا مرحله مرحله

آنچه اتفاق خواهد افتاد، به تغييراتی در وضعيت مشخص بستگی دارد. اما گرامشی 

يك امكان را در نظر گرفت كه كمتر ماركسيست ديگری به وضوح آن را در نظر گرفته 

ناميد، به  می« انقالب منفعل»تواند در اثر آنچه او  ر غرب میبود: شكست انقالب د

تر نيروهای مترقی بيانجامد. از سويی، طبقه حاكم ممكن  و خطرناك  ضعف بلندمدت
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است به مطالبات معينی پاسخ دهد كه مانع از وقوع انقالب شود، و از سوی ديگر 

( ناتوانی خود را بپذيرد و جنبش انقالبی ممكن است در عمل )هر چند نه لزوماً در نظر

، صص. دفترهای زندانتحليل رود و از لحاظ سياسی در نظام جذب شود. )ر. ك. به 

جنگ »نحو دستگاهمندی به  و صفحات بعد از آن(. كوتاه سخن اينكه، بايد به ۰۱۱

به عنوان يك استراتژی پيكار انديشيد و نه استراتژيی برای انقالبيونی كه « موضعی

ی دمكراسی اجتماعی پيش  ساختن سنگر را ندارند. البته گرامشی از تجربهانداز  چشم

آموخته بود كه ماركسيسم جبرگرايی تاريخی نيست. كافی نيست كه منتظر  ۰۲۰۱از 

 .تاريخ باشيم تا كارگران را به طور خودكار به قدرت برساند

  

 مبارزه برای هژمونی

ی كارگر را به  ای كه طبقه اينكه مبارزهدومين عنصر عبارت است از تأكيد گرامشی بر  

از گذار به  پيشكند، يعنی مبارزه برای هژمونی، بايد  ی كارگر بالقوه تبديل می طبقه

توان با نويسندگانی مانند  قدرت و نيز قبل و بعد از آن برپا شود. اما )و دراينجا نمی

نيست، بلكه « ضعیجنگ مو»ای از   پری آندرسن موافق بود( اين مبارزه صرفاً جنبه

ای از استراتژی انقالبيون در هر اوضاع و احوالی است. طبعاً كسب  كننده ی تعيين جنبه

ويژه مهم  هژمونی، تا جايی كه ممكن باشد، پيش از انتقال قدرت، در كشورهايی به

ها استوار است و نه بر اعمال قهر.  بودن توده ی قدرت حاكم بر زيردست است كه هسته

نظر از اينكه چپ افراطی چه  است، صرف« غربی»تِ اغلب كشورهای اين خصوصي

، قهر است در تحليل نهايیشود كه  گويد و اينكه اين واقعيت زير سوال برده نمی می

ای معين،  بينيم، فراتر از نقطه شود. مثالً، چنانكه در شيلی و اروگوئه می كه اعمال می

رد اقبال ظاهری يا واقعی ناسازگار كاربرد قهر برای حفظ حكومت آشكارا با كارب

های هژمونی و قدرت، دست نوازش يا مشت آهنی،  شود و حاكمان بايد بين بديل می
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دست به انتخاب بزنند. جايی كه زور انتخاب شود، معموالً نتيجه به نفع جنبش 

 .ی كارگر رقم نخواهد خورد طبقه

دهد، مانند پرتغال،  ن رخ میاما حتی در كشورهايی كه سرنگونی انقالبی حاكمان پيشي

بست و افول بيانجامند.  ممكن است به بن هژمونيكها نيز در غياب نيروی  انقالب

های  هايی را به دست آورند كه هنوز از رژيم انقالبيون بايد حمايت و موافقت اليه

اند. معضل بنيادی هژمونی، به لحاظ استراتژيكی، اين نيست كه  پيشين نگسسته

توانند برسند، هرچند اين پرسشی بسيار مهم است.  به قدرت می چگونهانقالبيون 

موضوع بر سر اين است كه آنها، نه تنها به عنوان حاكمان سياسی موجود يا 

شوند. آشكارا اين  ناپذير بلكه به عنوان راهنما و رهبران چگونه پذيرفته می اجتناب

، و ديگر آنكه آيا انقالبيون موضوع دو جنبه دارد: چگونه رضايت مردم را كسب كنند

ی اعمال رهبری هستند. همچنين وضعيت سياسی مشخصی، هم ملی و هم  ده آما

های  كند. كمونيست شان را كارآمدتر يا دشوارتر می المللی، وجود دارد كه تالش بين

احتماالً به عنوان يك نيروی هژمونيك پذيرفته نشده بودند، گرچه  ۰۲۱۹لهستانی در 

المللی برقرار كردند.  ن بودند؛ اما آنها قدرت خود را به مدد وضعيت بينی آ آماده

احتماالً به عنوان نيرويی هژمونيك پذيرفته شده  ۰۲۰۸های آلمان در  دمكرات سوسيال

خواستند به اين عنوان عمل كنند. در همين نكته تراژدی  بودند اما خودشان نمی

شايد به عنوان يك نيروی هژمونيك هم های چك  انقالب آلمان نهفته است. كمونيست

ی ايفای اين نقش بودند، اما قادر  پذيرفته شده و آماده ۰۲۱۸و هم در  ۰۲۱۹در 

نشدند چنين كنند. مبارزه برای هژمونی پيش از گذار، در طی آن و نيز پس از گذار 

 .ماند كننده باقی می نظر از ماهيت سرعت آن( تعيين )صرف

  

 



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 24 

 روابط طبقه و حزب

ی استراتژی گرامشی، واجدِ يك جنبش طبقاتی  سومين جنبه اين است كه هسته 

به برداشت خود ماركس، « حزب»ی  ی او درباره متشكل و دائمی است. از اين نظر، ايده

ی  ی طبقه ی حزب، به تعبيری به منزله  اش، درباره دست كم در اواخر زندگی

ماركس و انگلس، و حتی لنين، گردد، گرچه گرامشی بيش از  يافته برمی سازمان

ی  های رهبری و ساختار سياسی، و به ماهيت آنچه رابطه توجهش را به شكل

 .شود، اختصاص داد تا به سازمان صوری بين طبقه و حزب محسوب می« ارگانيك»

ی كارگر، سوسيال دمكراتيك بودند.  ای طبقه در زمان انقالب اكتبر، اغلب احزاب توده

، ناگزير در چارچوب ۰۲۰۱ها پيش از  ان انقالبی، شامل بلشويكپرداز اغلب نظريه

ها را در زمانی  انديشيدند كه نارضايتی خودجوش توده هايی از فعاالن می احزاب يا گروه

ای يا اجازه نداشتند وجود  های توده كردند، زيرا جنبش كه امكان داشت بسيج می

توانستند براساس  پردازها هنوز نمی يهداشته باشند يا معموالً رفرميست بودند. اين نظر

ی كارگر كه نقشی  زمان انقالبی، طبقه دار، اما هم ای دائمی و ريشه های توده جنبش

 .كردند، بيانديشند ی سياسی كشورهای خود ايفا می اساسی در صحنه

هايش را در آن شكل داد، يك استثنا نسبتاً نادر بود. و  جنبش تورينو، كه گرامشی ايده

ای  الملل كمونيستی ايجاد چند حزب توده كه، يكی از دستاوردهای اصلی بين اينبا 

، «ی سوم دوره»گرايی به اصطالح  هايی وجود دارد، مثالً در فرقه كمونيستی بود، نشانه

های برخی كشورها كه  الملل )متفاوت از كمونيست كه رهبری كمونيست بين

ای كه به  های كارگری توده ت جنبشای داشتند( با معضال های كارگری توده جنبش

 .طريق پيشين رشد كرده بودند، آشنايی نداشت

ای حائز  های توده انقالبيون و جنبش« ارگانيك»ی  در اينجا پافشاری گرامشی بر رابطه

های انقالبی آشنا كرد كه چنين  ی تاريخی ايتاليا او را با اقليت اهميت است. تجربه
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بودند كه هر زمان كه   «داوطلبان»هايی از  د اما گروهنداشتن «ارگانيكی»ی  رابطه

 بلكه …ای نبودند  وجه احزاب واقعاً توده هيچ آنها به»شدند:  توانستند، بسيج می می

دفترهای ) «شدند ها محسوب می نشين های كولی يا كوچ سياسی دارودسته معادل

شايد به ويژه  -گراها حتی امروز  (. بخش بزرگی از سياست چپ۲۱۲-۲۱۹، زندان

متكی به اين روش است، و به داليلی مشابه، نه بر طبقه كارگر واقعی با  -امروز 

كنند، به عبارت ديگر به نوعی به  اش بلكه بر طبقه كارگر ملی تكيه می ای سازمان توده

بديع بودن گرامشی  .اند پذير ديگر متكی ی بيرونی طبقه كارگر يا هر گروه بسيج جلوه

كارگر   ای بود كه هرگز تسليم اين وسوسه نشد. طبقه كه او انقالبیدر اين است 

ی واكاوی و  كه براساس نظريه بايد باشد، پايه چنان كه هست، و نه آن چنان متشكل آن

 .استراتژی او بود

  

 تداوم و انقالب

ی سياسی گرامشی فقط استراتژيك، ابزاری يا  ام، انديشه اما چنانكه بارها تكرار كرده

های متفاوت آغاز  ياتی نبود. هدف آن پيروزی ساده نبود كه پس از آن انواع واكاویعمل

ی بسيار بارز اين است كه گرامشی بارها معضلی تاريخی يا يك رخداد  شود. نكته می

هايی درباره  دهد و سپس از آن نه تنها به تعميم عزيمت خود قرار می  معين را نقطه

طور  بههای مشابه بلكه درباره خود سياست  موقعيت ی حاكم يا درباره  سياست طبقه

پردازد. علت اين است كه وی پيوسته آگاه بود كه چيزی مشترك در مناسبات  می عام

ی بسيار  كم از لحاظ تاريخی در دامنه ها در مجموع، يا دست سياسی ميان انسان

ان كه گرامشی شوندگ وسيعی از جوامع وجود دارد؛ مثالً، تفاوت بين رهبران و رهبری

 .(۰۱۱شده بود )ص.  متذكر 
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ی اقتصادی و  گرامشی هرگز فراموش نكرد كه جوامع چيزی بيش از ساختارهای سلطه

شوند،  اند، و حتی هنگامی كه با مبارزات طبقاتی دستخوش شقاق می قدرت سياسی

يد ها پيش انگلس مطرح كرده بود( و آزادی از ق ای كه مدت انسجام معينی دارند )نكته

های آزاد  هايی متشكل از انسان استثمار امكان برساختن جامعه را به عنوان جماعت

بالفعل  -گرفتن مسئوليت يك جامعه  آورد. او هرگز فراموش نكرد كه برعهده فراهم می

واسطه طبقاتی يا جناحی يا حتی  وجو برای منافع بی چيزی بيش از جست -يا بالقوه 

فرض  را پيش« با گذشته، با سنت يا با آينده»دی پيوند حكومتی است: مثالً چنين تعه

مالكيت از  اين است كه گرامشی بر انقالب نه تنها به عنوان سلب (.۰۱۱ .گيرد )ص می

 -به عنوان آفرينش مردم، تحقق يك ملت  -در ايتاليا  -كنندگان بلكه  مالكيت سلب

ند. در حقيقت، ك تأكيد می -هم به عنوان نفی و هم به عنوان تحقق گذشته 

ندرت موردبحث قرار  كند كه به های گرامشی معضلِ بسيار مهمی را مطرح می نوشته

شود، چه چيزی  گرفته است: دقيقاً چه چيزی از گذشته درون يك انقالبْ انقالبی می

 .شود و چرا و چگونه؛ يا به عبارتی ديالكتيك بين تداوم و انقالب حفظ می

ای برای بسيج  عنوان وسيله نفسه، بلكه به اين موضوع نه فیگمان به نظر گرامشی  اما بی

ای و خوددگرگونی، تغيير فكری و اخالقی و خودتكوينی جمعی به عنوان بخشی  توده

ی هژمونيك  از فرايندی كه به مدد آن افراد طی مبارزه خود را تحت رهبری طبقه

هميت دارد. و با اينكه ، بند دوم(، ا۰۳۳دهند )ر. ك. ص.  جديد و جنبش آنْ تغيير می

ی  زنی درباره های معمول ماركسيستی را نسبت به گمانه گرامشی همان سوءظن

وجوی  ی سوسياليستی دارد، برخالف اغلب آنها، در ماهيت خودِ جنبشْ به جست آينده

ی  گردد. اگر گرامشی ماهيت و ساختار و تكوين آينده سرنخی برای آن می

، به عنوان يك حزب، با طول و تفصيل و سياسیشی جنببه عنوان سوسياليستی را 

 با تمايز در - يافته را  كند، مثالً اگر ظهور جنبشی مداوم و تشكل ريزبينی واكاوی می
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كوچكترين عناصر مويين و مولكولی آن )چنانكه خود توصيف  تا - سريع «انفجاری»

گيری  شكل»تكی بر ی آينده را م كرد، به اين دليل بود كه جامعه كرد( دنبال می می

  دانست. از طريق چنين جنبشی می فقطاز طريق چنين جنبشی و « ی جمعی اراده

تواند خود را به  تاكنون زيردست بوده می كه ای طبقه كه است راه اين از فقط زيرا

ای بالقوه هژمونيك تبديل كند، يا به عبارتی برای ساختن سوسياليسم برانگيخته  طبقه

تواند از طريق حزب خود عمالً به  طريق است كه اين طبقه می شود. تنها به اين

شاهزاده مدرن، موتور سياسی دگرگونی، تبديل شود. و با ساختن خود، به تعبيری، 

ی آن استوار و برخی از  ی جديد برپايه هايی را برقرار كند كه جامعه برخی از شالوده

 .دشو اش در آن و از طريق آن پديدار می خطوط پيرامونی

  

 ی سیاست کننده اهمیت تعیین

در خاتمه مايلم اين پرسش را مطرح كنم كه چرا در اين مقاله تصميم گرفتم به 

موضوع فقط اين نيست كه او به  .پردازی سياسی توجه كنم گرامشی در مقام نظريه

پردازی جذاب و شورانگيز است. و مسلماً به اين علت نيست كه او  نحو نامتعارفی نظريه

ها بايد سازمان يابند. گرامشی مانند  ای در جيب دارد كه چگونه احزاب يا دولت هنسخ

پرداز جزييات  ی بنيانگذاری و دگرگونی جوامع بود، نه نظريه پرداز نحوه ماكياولی نظريه

ی مكاتبات  ای كه دغدغه پاافتاده مربوط به قانون اساسی، چه رسد به موارد پيش

پردازهای ماركسيست  اين است كه او ميان نظريه اهميت گرامشی در .محفلی است

 ترين روشن بهای از جامعه  اهميت سياست را به عنوان ساحت ويژه فردی است كه 

عالوه بر اين تشخيص داد كه سياست در قياس با قدرت متضمن  و دريافت وجه

ه ای به ويژ كننده مسائل و موضوعات بيشتری است. اين موضوع از اهميت عملی تعيين

 .ها برخوردار است برای سوسياليست
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ای كه در اينجا  يافته، به داليل تاريخی كم در كشورهای توسعه ی بورژوايی، دست جامعه

اش توجه زيادی  توان بررسی كرد، هميشه به چارچوب و سازوكارهای سياسی نمی

 های سياسی به ابزاری قدرتمند برای تقويت وترتيب كرده است. به همين دليل، نظم

هژمونی بورژوايی بدل شده است، به نحوی كه شعارهايی مانند دفاع از جمهوری، دفاع 

های مدنی، حاكمان و محكومان را اساساً به نفع  از دمكراسی يا دفاع از حقوق و آزادی

ها ارتباطی با محكومان  زند؛ اما نه به اين معنی كه اين شعار حاكمان به هم گره می

های ساده  های محض بر سيمای قهر يا دوزوكلك وجه آرايه هيچ بهها  ندارد. بنابراين آن

 .نيستند

اند  فهمی بر وظايف ديگری متمركز شده جوامع سوسياليستی نيز به داليل تاريخی قابل

ی اساسی قدرت و  و )به غير از مسئله -ريزی اقتصاد  به ويژه وظايف مربوط به برنامه -

ی  دهنده های تشكيل از مناسبات بين ملتشايد در كشورهای چندمليتی، به غير 

اند.  ها( توجه بسيار كمی به نهادها و فرايندهای سياسی و حقوقی بالفعل خود كرده آن

اند مسائل يادشده به نحو غيررسمی و گاهی حتی در  اين جوامع حداكثر اجازه داده

و اغلب با  -ها  مثالً فراخوانی منظم كنگره -شده  قوانين يا مصوبات پذيرفته  شكاف

 .نوعی ابهام، عمل كنند

رسد كه  های اخير مصداق آن است، به نظر می در موارد افراطی، چنانكه چين در سال

گذارند، ناگهان از درون مبارزات  ی كشور اثر می های مهم سياسی كه بر آينده تصميم

هرگز  شان ناروشن است، زيرا آيند كه ماهيت گروه كوچكی از رهبران در رأس پديد می

ی آنها در سطح عمومی بحث نشده است. آشكارا در چنين مواردی نقصانی  درباره

آورد، ما  بار می های ديگری كه اين غفلت از سياست به نظر از زيان وجود دارد. صرف

ای  جامعهتوانيم انتظار داشته باشيم كه زندگی انسانی را دگرگون كنيم و  چگونه می

شده( به وجود آوريم،  ادی با مالكيت اجتماعی و مديريتمتمايز از اقتص)سوسياليستی 



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 29 

اند و حتی اجازه داده  های مردم از فرايند سياسی كنار گذاشته شده در حالی كه توده

اعتنايی سياسی كشانده شوند و نسبت به موضوعات عمومی  شود كه به بی می

ستی از احساس شوند؟ بيش از پيش روشن است كه غفلت اغلب جوامع سوسيالي بی

ی سوسياليسم، هم  انجامد كه بايد اصالح شوند. آينده های جدی می سياست، به ضعف

در كشورهايی كه هنوز سوسياليست نيستند و هم در كشورهايی كه سوسياليست 

 .هستند، ممكن است به توجه بيشتر به اين امور متكی باشد

ی مهمی از  ه جنبهی سياست، توجه را ب كننده گرامشی با تأكيد بر اهميت تعيين

برساختن سوسياليسم و نيز پيروزی سوسياليسم جلب كرد. اين تذكری است كه بايد 

ی  به آن گوش دهيم. بنابراين، امروزه متفكر ماركسيست مهمی كه سياست را به هسته

كردن و جذب و هضم  واكاوی خود تبديل كرد، به ويژه ارزش خواندن، برجسته

 .هايش دارد انديشه

  

 ته از سایت نقدبرگرف
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 :ها یادداشت

ی  كه در مجله  Gramsci and Political Theoryای است از  ی حاضر ترجمه مقاله -۰

Marxism Today   منتشر شده بود۲۱۹-۲۰۳، صص۰۲۱۱ژوييه. 

 .به تاريخ اين سخنرانی توجه كنيد ـ م .۲

ی مهشيد  ترجمه، با آنتونيو گرامشی: زندگی مردی انقالبیاين اثر با عنوان . ۳

 .به فارسی برگردانده شده است ـ م ۰۳۱۱اميرشاهی، تهران: انتشارات خوارزمی، 

۱. Risorgimento  های كوچك  يا وحدت ايتاليا، جنبشی سياسی ـ اجتماعی كه دولت

ی نوزدهم گرد هم آمدند و يكی شدند. شروع اين فرايند با  و بزرگ ايتاليا در سده

و  ۰۸۱۰پايان آن با تاسيس پادشاهی ايتاليا در و  ۰۸۰۹ی وين در  كنگره

 است ـ م ۰۸۱۰شدن رم در  پايتخت
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 پرداز روبناها گرامشی،نظریه

 (۰) درباره مفهوم جامعه سیاسی

 ژاک تکسیه 

 روزبه فراهانی

 ی ساسا   نیاز سه

 خـت در تكامـل ماترياليسـم تـاريخی از طريـق پردا     گرامشیشود كه   معموال گفته می 

كـامال موجـه بـه     ادعـا، ين اين زيربنا و روبنا سهم نوينی ايفا كرده است. بمفهوم رابطه 

تـر   تكامـل مشـخص   ايـن  جهـت  ادای سهم او وكه بتوان درباره  رسد. برای اين  نظر می

را قـادر   گرامشـی ين زيربنا و روبنا بكه مفهوم و رابطه  اذعان كردتوان  ، میسخن گفت

در  آن ی و تكامـل تـاريخی  يهـای روبنـا   فعاليـت  خاسـتگاه ل سازد تا از طريق تحلي می

يا انقالب در روابـط     "براندازی پراكسيس" قطعی ی تا لحظه ،شرايط يك ساختار معين

 دهد. به دست  را ، ايده مشخصی از ديالكتيك تاريخی(۲) اجتماعی

ويـژه   و بهتمامی بقايای دترمينيسم تاريخی  اليشماترياليسم شكل پا تكامل ،بنابراين  

تحليل همه  رهگذراز  گرامشی (۳) ی دترمينيسم اقتصادی را به خود گرفته است. تتمه
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 ها در عرصه ايدئولوژيك نسبت به وظـائف تـاريخی   كه طی آن انسان یلحظات و مراحل

نيـز اشـاره    یيبـه نهادهـا   ،هنگام هم ،ها بپردازند به حل آن تاكنند   آگاهی پيدا می خود

سـازند.    مـی  "تا به آخر"ها را قادر به ادامه مبارزه  دهی، آن ه سازمانكه در عرص كند می

هـا هسـتند كـه     كه اين انسان بخشد  می ماركس به عبارت معنای دقيقی ديگر، به بيان

 (۱) سازند.  را تحت شرايط معينی می خود تاريخ

ـ ابـط  رو سياسـت،  دانـشِ  پـرداز روبناهـا،    نظريه گرامشیگفت كه  توان  می ،بنابراين ن يب

روابـط   ،قهرلحظات وفاق و  مبارزه برای هژمونی و تصرف قدرت، ،جامعه مدنی و دولت

پـرداز عملكـرد     او نظريه انگهی، وبود سياسی -اقتصادی تاريخِ وسياسی  -مابين اخالقی

 (۹) .رفت شمار می نيز بهو حزب سياسی  "روشنفكران"

و نظريه  بنيادبر  گرامشی از سوی روبنا شد، نظريهاين بسط و تكامل كه موجب تكوين 

 (۱)رهبـر انقالبـی   ی چنـين تجربـه خـود او بـه مثابـه      و هـم (۱)عمل لنينيستی انقالب،

سياسـی   -اخالقـی كروچه كه تاريخ را امـری   نظريهاز طريق مطالعه انتقادی  چنين هم

 مفـاهيم هژمـونی و جامعـه مـدنی،     ،بنـابراين  (۸) ساخته و پرداختـه شـد.   دانست،  می

بايـد    از ايـن رو مـی   و ،رسـند   روبناها به نظر مـی  نظريهر اهميتی در ن لحظات پُچو هم

آيد. امـا اگـر     نمی به چنگ یآسان به ها ارائه داد كه ن  آ نظریتعريف دقيقی از محتوای 

كـه از همـين آغـاز چنـد نكتـه       سـزاوار اسـت   بخواهيم شانس موفقيت داشته باشـيم، 

 به خاطر بياوريم. آشكار هستند، (۲)"های زندان  يادداشت"مقدماتی را كه به نقد در

، از كننـد  بازنمـايی مـی  مفاهيمی كه يك لحظـه يـا يـك واقعيـت تـاريخی را       ،نخست

ند كـه جنبـه متضـاد امـا مكمـل همـان واقعيـت را مشـخص         اناپذير  مفاهيمی جدايی

ای جـا نـه بـه معنـ     )دستگاه حكومتی در ايـن  در تقابل با دولت، كنند. جامعه مدنی  می

قـدرت و ديكتـاتوری، در    و اسـت، معنای دستگاه هژمونيك طبقه حاكم  بهفراگير آن( 
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كـه زيربنـا را دگرگـون     سياسـی  -اقتصـادی تقابل با لحظه تشـويق و وفـاق، و مبـارزه    

 غيره... سياسی و -در تقابل با لحظه فرهنگی يا بسط اخالقی ،كند  می

 عنـای م درز جامعـه سياسـی يـا دولـت     تـوان ا   جامعه مدنی را نمی در تئوری روبناها، 

آن عبـارت اسـت    "مفهوم فراگيـر "گويد كه دولت در   می گرامشی محدود آن جدا كرد:

بلكـه   ،...از دولت، نه تنها دسـتگاه حكـومتی  "كه  و يا اين (۰۱)"ديكتاتوری+ هژمونی"از

 (۰۰) ".دريافتهژمونی يا جامعه مدنی را نيز بايد  دستگاه خصوصی، چنين، هم

 تـر اسـت كـه سـعی      روبناها خود بخشی از يك مجموعه گسترده نظريه ديگر، سویاز 

و نـه  "فراگيـر " گويـد تـاريخ    مـی  گرامشیدر كليت آن) را ديالكتيك زنده تاريخ كند می

به حسـاب   به تنهائی( سياسی -يا لحظه گسترش اخالقی نيروهای اقتصادی، بخشی از

اتحـاد   نظريـه  رابطـه ميـان روبناهـا،    نظريهل روبناها در همان حا نظريه ،بنابراين .آورد

 (۰۲) گيرد.  در برمی نيز را "  بلوك تاريخی"ها و آن

اقتصاد با فرهنگ و فرهنگ با سياست كـه از آن   وحدتو "بلوك تاريخی" نظريهبدون 

او  "یيـ گرا تـاريخ "ماركسيسـتی نيسـت،   دربـاره روبناهـا،   گرامشـی  نظريـه  خيزد،  برمی

در تالش برای انديشيدن لحظه  گرامشیاگر  فراتر نخواهد رفت. هكروچ "یيگرا تاريخ"از

از آن  گامكه وظائف پيشـ  ، شرايطیی را ناديده گرفته بوديشرايط زيربنا ابتكار تاريخی،

كـرده  تكرار را او تنها كروچه  خيزد،  بر پايه آن بر می "جنبش تاريخی"گيرند و  ريشه می

 (۰۳) ماند.  باقی می "كالبد  بی" تاملی ،خینتيجه ادارك او از ديالكتيك تاري و در

های اصـيل گرامشـی دربـاره مفـاهيم       كنيم كه اگر بخواهيم ايده  ما فرض می ،بنابراين 

بايستی شمار معينی از مالحظات  جامعه مدنی را در جايگاه خود قرار دهيم، هژمونی و

نقطـه  هـا عبارتسـت از    ن  اولـين آ  ای ذاتی متدولوژی او را مد نظـر داشـته باشـيم.     پايه

 از وحـدت  بـرای رسـيدن بـه درك ديـالكتيكی    "بلوك تـاريخی "ی بر پايه مفهومعزيمت

و  "جنـبش تـاريخی  "و بنابراين تولـد  ،گذر از لحظه اقتصادی به سياسی و روبنا، زيربنا
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. ايـن  سياسی -اخالقی ی لحظه و گسترش "یبراندازپراكسيس "ی  ن تا لحظه  تكامل آ

مفاهيم  توان آن را در  و بنابراين می ،ی استوار ماندهيت فعاليت روبنااصل در تمام لحظا

امـر  كـه ايـن يـك    گفـت   تـوان   به زبان گرامشی می هژمونی و جامعه مدنی به كار برد.

و ايدئولوژی را از  آزادی را از ضرورت، كيفيت را از كميت، بتوان است كه نظری مهمل

 (۰۱) .رداقتصاد جدا ك

ای   و بـه شـيوه  "وحدت روند واقعـی تـاريخ  "به اغتشاش در  ،اين مهم ناتوانی در رعايت

( ۰۹) .انجامـد   ی ديالكتيك تـاريخی مـی  "محتوا" و"شكل"اسازی  به جد معنا،  كلی بی هب

  برد كه اگر محتـوای    هايی می  ها و ايدئولوژی  روساخت"تحقق  عدم "چنين كاری راه به 

و در "عقالنيت تاريخی"ی نكند كه پايه همراف آنان رایب بنيادی شان سياسی -اقتصادی

ــارا ــه ك ــان   یينتيج ــردش ــرار گي ــعق ــا ، آن، در واق ــز ه ــزی ج ــواهر"چي ــام "و "ظ اوه

 (۰۱) نخواهند بود."فردی

بـه دو   بسـته بـه سـمت و سـوی عمـومی حـاكم،       ،نياز اساسـی اين  پذيرشناتوانی در 

بـه علـل    اولـی، در  انجامد.  می"یيگرا  ايدئولوژی"و "یياقتصادگرا"يعنی اشتباه، برداشت

در اهميــت عنصــر فــردی و  دومــی،در  و ،شــود  مكــانيكی بــيش از حــد بهــا داده مــی

طلبـی و    ما بـا فرصـت   بنابراين در سطح سياسی، .شود راه اغراق پيموده میگرايانه   اراده

يـا بـا    ،دارد"یياقتصـادگرا "انقياد سياسـی روبـرو خـواهيم شـد كـه دسـت در دسـت        

كه با تركيبی  ی و يا اينيگرا  ايدئولوژی همراه بای سياسی يپيگير و ماجراجوهای نا  برنامه

 (۰۱) از اين دو گرايش سرو كار خواهيم داشت.

بلكه به ، "بلوك تاريخی"نه به رابطه بين روبنا و زيربنا در چارچوب نياز اساسی،دومين 

ايـن فعاليـت    شود.  میی مربوط يهای متفاوت فعاليت روبنا  ها يا لحظه  رابطه ميان جنبه

توان با اصطالحات گونـاگونی    شود كه می  ی دو جنبه متفاوت را شامل میيتاريخی روبنا

جامعـه   ديكتـاتوری و هژمـونی،   سـلطه و رهبـری،   و وفـاق،  قهـر  چون اجبار و تشويق،
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 ترديدی نيست كه اين امـری ممكـن،   شان كرد. و غيره تعريف سياسی و جامعه مدنی،

تمايز قائل  ی،يلحظه يا مرحله فعاليت روبنا ست كه بين اين دو جنبه،مفيد و ضروری ا

 گرامشـی  .  ست كه در ماهيت ايـن تمـايز توافـق داشـته باشـيم      نكته اساسی اين شويم،

بندی كرده و به  صورت دهيم،  ی قرار مینياز اساسمثابه دومين  خودش آنچه را كه ما به

 سـان  يـك "تمـايز ارگانيـك  "بـا  را  "كتمايز متدولوژي" خطاست وضوح مطرح كرد كه

لحظـه وفاق)جامعـه مـدنی(يك سـالح      )جامعه سياسی(و قهرتمايز ميان لحظه  گرفت.

فـاهم  تحليل بهتر از يك واقعيت ارگانيك را  امكانابزاری كه  عملی برای تحقيق است،

 گرامشـی  ای غيـرممكن اسـت.    كه در آن جداسازی اين دو لحظه به طور ريشه كند می

   (۰۸). "ندادولت مانند هم  جامعه مدنی و ،موجودواقعيت "يد: درگو  می

چنـين   ی را هـم نيـاز اساسـ  دومـين   گيـرد،   می وام كروچهاز  گرامشیبا اصطالحاتی كه 

و بـا رد   سياسـی  -و اقتصـادی  سياسی -اخالقی     توان از طريق طرح وحدت لحظات  می

ــدا ــی "یيج ــه اخالق ــی  -جنب ــونی و و "    سياس ــوری هژم ــاق()تئ ــه "از ف ــجنب ر و قه

و وفاق(يا دولـت   قهرگرچه مفيد است كه ميان دو چهره سياست ) فرموله كرد."اقتصاد

چـه در حيطـه تحقيـق و چـه در      جامعه مـدنی(  به مفهوم فراگير آن)جامعه سياسی و

 گرامشینظر دور داشت كه در واقع  حقيقت را از ايدبناما  .تمايز قائل شد عمل، ی هپهن

 ميزد.  آ سياست يا دولت به مفهوم فراگير آن در هم می اصطالح واالترِ اين دو را در

جـا مـا بـه علـت تعـداد زيـادی از        باشد كه در ايـن ن خالی از لطفذكر اين نكته شايد 

در خصوص معنای دوگانه اصـطالحاتی چـون سياسـت يـا دولـت در       هايی برداشتسوء

رايجی است كه در آن دولـت   و صُلبيكی مفهوم  .شويم مواجه می گرامشی های هنوشت

و يكی مفهوم بـازتری اسـت    ،ستگاه دولتی و سياست معنای قهر و زور را دارد  د   معنای

و در آن دولـت در برگيرنـده دسـتگاه دولتـی و دسـتگاه       ،كند  پيشنهاد می گرامشیكه 

ايـن منبـع آن    گيـرد.   و در آن سياست مفهوم اجبار و ترغيب را دربرمی ،هژمونی است



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 36 

ی كه يدر جا ،تی است كه در اثر همانند دانستن فلسفه با سياست پديد آمده استشگف

ی يهـا   چنـين هـراس   .صورت گيردتئوری با ناموفق  برخورد ابزاریهراس از اينست كه 

)فعاليـت  "فرهنگ"ن يبتمام عيار  تضادتوان يك   به حق نمی االوصف، مع ،مورد است  بی

مثابـه گـوهر    وابط ميـان نيروهـای موجـود(را بـه    )ر"سياست "اخالقی و روشنفكرانه( و

شی است بـرای  كوشيابيم   می اوچرا كه در واقع آنچه ما در  عرضه كرد. گرامشیانديشه 

دسـت يـافتن بـه مفهـوم      رهگـذر و از اين  ،دو لحظه اصلی اين وحدتبه چنگ آوردن 

هـای    ماناعتمادی كه نسبت به همه سـاز  با آن بی يك چنين تقابلی، نوينی از سياست.

طرز غريبی مبارزه طبقه كارگر برای  شود كه به  منجر به اين می كند،  سياسی تلقين می

آور نخواهد بود كـه چنـين     خيلی شگفت كسب هژمونی در جامعه مدنی را درك كنيم.

بايستی حزب انقالبی را   طبقه كارگر می برای كسب هژمونی، فرمولی از آن بيرون بيايد:

 تبديل سازد!   "گخانه فرهن"به يك

از  گرامشـی پيش از پرداختن به تدوين سومين اصل عمومی كه ما برای بررسی مفهوم 

 گرامشیتوان از عقايد   می ويبوبو تفسيری كه به گمان پروفسور  نياز داريمجامعه مدنی 

طور اجمالی رابطه ارگانيك موجود ميان دو اصـلی را   كه به شايسته است نتيجه گرفت،

و  قهـر توان ادعا كرد كـه وحـدت     نمی يم.ا هم كه در باال مورد مداقه قرار دادمدنظر آوري

از وحدت زيربنا و  ی)اصل دوم(يهای روبنا هژمونی در سطح فعاليت ديكتاتوری و فق،اوت

 ،ايـن امـر  برای نشان دادن  شود.  ناشی می )اصل اول("بلوك تاريخی"روبنا در چارچوب

 جدالبر  گيرد،  كه زيربنا را در برمی یتماعی توليديكافيست يادآوری كرد كه روابط اج

 یيهای روبنا  كه فعاليت در حالی ،كند  ميان طبقات اصلی دارای منافع متضاد داللت می

گيرنـد،    اجتماعی شيوه توليد مادی صورت می حل تضادهای كه برای در لحظه تاريخی

كـه بـرای شكسـت طـرف      شـد با گر يك عنصـر از مبـارزه راديكـالی    تواند بيان  تنها می
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كـه بشـريت در    هنگـامی اين وضع تـا   .شوند به كار گرفته میمقابل)لحظه ديكتاتوری(

 ادامه خواهد داشت. مرحله پيشاتاريخی خود قرار داشته باشد،

وحـدت   ی كـرد كـه  يـادآور  توان  می شود،  آنچه كه به اصل سوم مربوط می خصوص در

يگانه در اشكال گوناگون آن  یعاليت بشری عاملكه در آن ف است روندی ،روبنا و زيربنا

آن را بـا   گرامشیمثابه يك كل است كه  اين روند ديالكتيك تاريخی به شود. میمعرفی 

اصطالحات فلسفی همچون گذار از عين به ذهن، از كميت به كيفيـت، از ضـرورت بـه    

ل نيروی توليد ی كه تكامهنگام اين گذار به شكل ادواری، (۰۲) .كند  تشريح می آزادی،

امـر  "ورده باشـند كـه     فراهم آ را ها كليه شرايط الزمی اجتماعی و ابتكار سياسی انسان

و يك تركيب تـاريخی   "یبراندازپراكسيس "به      ،رسانند به منصه ظهور میرا  "ممكن

و  هـا،  پايه عينی و نقطـه عزيمـت ابتكـار سياسـی انسـان      زيربنا، شوند.  جديد منجر می

نتيجـه   خود در يك لحظـه تـاريخی معـين،    بايست حل شوند،  دهايی كه میتضا منشاء

ــت.   ــاعی اس ــار اجتم ــت ك ــا خالقي ــارا"ام ــالی  "یيك ــرداختن  ،آناحتم ــدون پ ــه  ب ب

 (۲۱) .خواهد بود ممكن  نا يابی،  سازمان در سطوح ايدئولوژی و"مكانيكی"نيروهای
افكنـد    ربنا و روبنا میی جديدی بر تز وحدت زييروشنا اين درك از ديالكتيك تاريخی،

را درهـم   در سـطح پديـداری   گرايانه ايدئولوژی  يا اراده گرايانه تقليلهای  كه همه تالش

ی زور و يلحظات روبنـا  دهد كه بر پايه چه شرايطی،  اين درك به ما نشان می شكند.  می

ايـن   نـد. كن  ريزی می  پی اری،  جهت تاثيرگذ اعتبار و فعاليت تاريخی خود را در ترغيب،

داشتن توانـائی تفكـر ديـالكتيكی را     ی كه با آن سروكار دارد،مورخدرك از فيلسوف يا 

در شـناخت اصـل نـوينی از     ،ايـن درك  طلبد كه آشكارا يك نعمت طبيعی نيست.  می

آن را در  مـاركس و  ،كند كه هگل به شـيوه خـودش بيـان كـرد      قابليت فهم را وارد می

 مطرح كـرد،  ارهاب گرامشیكه  چنان  ن  آ اين درك را، كرد.بندی   صورت "رباخئفو "تزهای

 ،خالصه كرد دهد را آموزش  می"آموزگار" خودِ"ختهآمو دانش"كه  توان با گفتن اين  می
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اساسـاً بايسـتی درك كـرد كـه انسـان       .دارد"آموزش"به نياز خود "وزگارآم"كه  يا اين

يـا بـه    كنـد،   توليد مـی  سياسی،چه با ابتكار  محصول تاريخی است كه خود چه با كار،

و  ،دارد "قانطبـ ا"ط با تغيير شـرايط فعاليـت انسـانی   تغيير در محي ،بيان ماركسيستی

چـون يـك    طور عقالنی آن را تنها هـم  تطابق يك تغيير خودكار است كه بهكه اين  اين

    (۲۰) توان درك كرد.  عمل انقالبی می
در رابطه با درك  بوبيو كه پروفسور نظریای ه گيری  را كه آيا نتيجه پرسشما بايد اين 

 ی دارد يـا نـه،  يبا اين اصـل سـوم خوانـا    ،يابد  ها دست می آن  از جامعه مدنی به گرامشی

 مورد بررسی قرار دهيم.  

 
 رابطه زیربنا و روبنا نزد مارکس و گرامشی

شـروع  با  از تاريخ و جامعه، گرامشیبرجسته كردن نوآوری مفهوم  بوبيوهدف پروفسور 

مركـزی   پرسشاست. بنابراين "های زندان  يادداشت"در "جامعه مدنی"از تحليل مفهوم

 گرامشـی كه آيـا   توان آن را به راحتی در اين  است كه می گرامشی و ماركسرابطه ميان 

وجـود دارد كـه او را از    "ويژگـی "]افكـار او    در ،بـرعكس  يا ؟ماركسيست هست يا نه

 كرد.خالصه  كند،  جدا می ماركس

مسئله بـر سـر    ،برعكس ،شناسانه نبوده تنها يك مشكل اصطالح پرسشاين  ،در نتيجه

را بـه همـان   "جامعه مدنی"اصطالح گرامشیكه  برای نمونه، اين حقيقت، اصول است.

بـه خـودی خـود     دهـد،   بـرد مـورد اسـتفاده قـرار نمـی       كار مـی ه ب ماركسای كه   شيوه

 ست كه آيا اين تفاوت در كـاربرد،  كشف شود اينبايستی  آنچه می كننده نيست. تعيين

اين تفـاوت   در واقع، بوبيوخواهيم ديد از نظر  سازد يا نه.  ی را برمال میويك تفاوت ماه

 گرامشیو  ماركسبين ( ۲۲)مثابه يك تفاوت اساسی هبايستی ب  در كاربرد اصطالحات می

را در رابطـه بـا   "سـازی  اژگـون و" شود دو  می گرامشینزد  از نظر او، در نظر گرفته شود.
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 چيرگـی ......اولـی در  " (۲۳) تشـخيص داد.  ،انگلـس و  ماركساستفاده معمول از جانب 

در سـلطه لحظـه ايـدئولوژيك بـر لحظـه       در خـود زيربنـا،   روبنـا بـر زيربنـا، و دومـی،    

جـا كـه مفهـوم     در بخش سوم اين مقاله آن "سازی دوم واژگون" ( ما با36)ص"نهادی.

حال بگذاريد بـه   برخورد خواهيم كرد. كنيم،  گرامشی را بررسی مینزد  "جامعه مدنی"

 بپردازيم. گردد،  كه به مسئله رابطه زيربنا و روبنا برمی"سازی واژگون"اولين 
كـه   كننده اسـت حـال آن    تعيين نزد ماركس....اولی عنصر اصلی و ......از اين دو لحظه،"

 -جـا  )همـان "...ايـن درسـت بـرعكس اسـت.    دومی فرعی و تابع اسـت....نزد گرامشـی .  

اين همان چيزی است كه نوآوری ايدئولوژيك او  و -در حقيقت (از نظر گرامشی،33ص

 تاريخ باشـد، در كننده   كه در اصل لحظه تاريخی تعيين از اين زيربنا،-دهد را تشكيل می

بـرای توضـيح    ،بوبيـو (پروفسـور  34ص-جـا  شود.)همان به يك لحظه مشروط تبديل می

موقعيت ممتـازه دومـی نسـبت بـه      روبنا و-در روابط زيربنا  گرامشی "سازی واژگون"تز

 شـده.   كننـده ممشـروط    مشـروط  اصـل فرعـی،   آورد:  به يك سری تضادها روی می اولی،

مشـخص   "مثبـت "و "فعـال "هـا بـا صـفات    كه معنـای دقيـق آن   ،شده تابعكننده م تابع

نزد ماركس اين "ن ادعا آورده شده است:اين درست آن چيزی است كه در اي شوند.  می

ی يلحظـه روبنـا   يـك  گرامشـی و نـزد   لحظه فعـال و مثبـت، لحظـه سـاختاری اسـت،     

 (  ۳۰)ص"است.

ای   آيا واقعا مباحثه دقيقا چيست ؟"ها  قول نقل"سيد كه معنای اينتوان پر  البته می

به  -ای گفتن ای است بر  تر شيوه كه بيش از تاريخ است يا اين گرامشیدرباره درك 

ی فكری خود را به مطالعه يكه ماركس بخش اساسی توانا اين-شيوه نامتناسب

ی را به ياين توانا گرامشیكه  حال آن اجتماعی اختصاص داد،-های اقتصادی بندی  شكل

با  گرامشیتوان افزود كه   می امر به اين ی معطوف كرد؟يهای روبنا بندی  مطالعه شكل

ها را در ديالكتيك تاريخی بيش از  خصلت فعال آن به روبناها، خود راجع نظريهتدوين 
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اما اين فرضيه را بايد به كناری  ،در واقع های متقدم بر او، آشكار كرد.  همه ماركسيست

 سازد.  نويسنده پيشنهادهای خود را با موشكافی منطقی بزرگی به هم مربوط می .نهاد

كه تزهای مختلف كامال  اين و ،ا اصطالحاتتزها مورد بحث هستند و نه صرف ،جا در اين

 گرامشیاين ادعا را در نظر بگيريد كه براساس آن نزد عنوان نمونه،  به منسجم هستند.

 از سویای است كه   سازی از رابطه  يك واژگون ،شرط تئوريك خصلت فعال روبنا

را  ماركس نزد درتر   يك تفسير مكانيكی ی كهتز ،دهشزيربنا برقرار  ن روبنا ويب ماركس

آشكارا قابل توجه داشت تا چنين تفسيری  "شهامتی"امروزه بايستی گيرد.  مفروض می

اما درست همين شيوه مطالعه است  شناخت ماركسيسم، پيشرفته است. را مطرح كرد.

 "انعكاس"مفهوم ،بنابه نظر او كند.  پيشنهاد می داند و می منطقی آن راكه نويسنده 

سنت  و ماركسی است كه ييك آنچه كه هست تنها محتواايدئولوژ "توجيه"و

شود كه   اين تز هنگامی روشن می( ۴۲) .دهد  ماركسيستی به مفهوم روبنا نسبت می

طور  آن "جامعه مدنی" گرامشیكه برای  كند  مطرح می رو،  نويسنده متن كتاب پيش

ای   بلكه لحظه ،يك مجموعه از روابط توليد وتوزيع نبوده مطرح هست، ماركسكه برای 

مفهوم.....بالدرنگ اين  اين یيجا آيا جابه»پرسد:  و می ؛ی استيهای روبنا  از فعاليت

را "صحنه واقعی تمام عيار تاريخ"،"منزلگاه واقعی"انگيزد كه گرامشی  پرسش را برنمی

  (۴۲).«بيند؟  در جای ديگر می

اترياليسـم تـاريخی را   ای م  تـز پايـه   گرامشـی دهـد كـه     سـادگی پاسـخ مـی    هنويسنده ب

گاه بـرای توضـيح پايـه اقتصـادی      ماركسچرا كه اصطالحی كه  ،كرده است "واژگون"

 شـود.   ای در روبنا استفاده می  برای توضيح لحظه گرامشی از جانب برد،  كار می هجامعه ب

ــزد  ــاركسن ــه  م ــا لحظ ــلی"ی زيربن ــروط"،"اص ــده  مش ــت"، "كنن ــال"و  "مثب  و "فع

  (۴۲) تمام تاريخ است."اقعیمنزلگاه و"بنابراين
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آموزنده خواهد بود اگر چند نتيجه  ، گرامشیپيش از شروع بررسی اعتبار اين تفسير از 

نتايجی كه برای تعداد نه چندان كمی از خوانندگان  را از آن استخراج كنيم،"منطقی"

قليل كند. اول اينكه اين تز تفسيری جز ت  خوراك كافی برای تعمق فراهم می ، گرامشی

اين  اما برحسب اتفاق، همراه ندارد. هو ماركسيسم به اكونوميسم و مكانيسم را ب ماركس

از ماركسيسـم   كروچـه  از ماركسيسم درست همان قرائتی است كه   "مكانيستی"تفسير

ای كـه از    وليتی و فقدان عينيت علمیئمس  بی سبباو را به  گرامشیو  ،دهد  دست می هب

 كـرد. آشـكار  عملی آن را هم  و منشاء ،به باد انتقاد گرفته آيد،  میاين شيوه برخورد بر 

ای ماركسيسـم    طور منطقی بايد چنين نتيجه گرفت كه اين درك كروچـه  به ،در نتيجه

هنـوز گرايشـات   "جـوان كـه    گرامشیاين  و ،گرامشی است كه درست است و نه درك

 .بايد تلقـی كـرد  واقعی  رامشیگاست "انقالب عليه سرمايه"نويسنده  و دارد،"ای  كروچه

(۲۱)  

نه  -گفت   برخالف آنچه كه خود می - گرامشیناگزير بايد ادعا كرد كه  سياق،بر همين 

 -اخالقـی  ی لحظهمثابه  ای تاريخ به  و منتقد برداشت كروچه لنينو  ماركسدهنده  ادامه

عبـارت   بـه  .شـمار آورد  بـه  كروچهو شاگرد درخشان  ماركسبلكه منتقد ناآگاه  ،سياسی

عنـوان   و به كلی نادرست است. هب كروچهو  ماركساش با   نظر خود او درباره رابطه ،ديگر

ايـن نقـاط گسسـت از     بنيـاد بايستی بـر    می گرامشی نظریكه نوآوری  اين بندی، جمع

 ماترياليسم تاريخی در نظر گرفته شود.

ديع و اصول تئـوريكی  دانشی ب پرداز،  عجيبی نيست كه يك نظريه در حقيقت اين چيز

امـا حتـی در چنـين     ها تطابق نداشته باشـد.  دست دهد كه با نظر خودش درباره آن هب

چنـين   گرامشـی درمورد  ها بايد اين فرض را اثبات كند.  بررسی اين نوشته صورتی نيز،

 .پذير است به سختی امكاناثباتی 
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 ،مـاركس تفسير مكانيستی بايستی با يك انتقاد از  می بوبيوطرد صوری تزهای پروفسور 

بهترين ادعانامه  اما دست بر قضا، شود. آغاز درآن تزها پنهان است، كه آشكار يا پنهان،

هـای    يادداشـت  شـود.   يافـت مـی  "هـای زنـدان    يادداشـت "عليه چنين تفسيری در خود

 ،مـاركس های   در حقيقت يك تفسير روان از نوشته درباره ماترياليسم تاريخی، گرامشی

 هستند. "سهمی در نقد اقتصادسياسی"و ۰۸۹۲ سال"گفتار پيش"ژه ازوي هب

 را در يـك جلـد كوچـك    گرامشـی هـای    كار دشواری نيست كه چند دوجين از نوشـته 

هــا  هســتند و در آن"گفتــار پــيش" كــه حــاوی تحليــل موشــكافانه ،آوری كــرد  جمــع

 .انـد   ه  آمـد ی متـدولوژيك تفسـير در  بـه صـورت معيارهـا    گرامشیای   پيشنهادهای پايه

 مسـتقيما بـر پايـه دو    كه از ماترياليسم تاريخی را گرامشیدرك  ،گلچينی از اين دست

 سازد.  ممكن میه و داد قرار دارد، نشان"گفتار پيش"قسمت از

 گرامشـی  كنـد، توسـط    را تعريف مـی  "جنبش تاريخی"یياولين اصلی كه شرايط روبنا

 ل به پيش رود:ومحدوده دو اصبايستی در   تكامل می"چنين خالصه شده است:

كـه شـرايط الزم و    آن مگـر دهد  نمیی قرار يفاخود وظ برای ای جامعه هيچ اصل اول:"

 د.انكشاف باش و پيدايشكم در شرف   يا دست و ،فراهم پيشاپيشآن حل كافی برای 

سـپارد، مگـر آن    شود و جای خود را به ديگری نمی نابود نمی ای  هيچ جامعه اصل دوم:

 (۲۸)."داده باشدگی مستتر در روابط خود را تكامل اشكال زند مامت كه

كند، همانی است كـه در   بر آن تكيه می گرامشیكه  ۰۸۹۲سال "گفتار پيش" قطعه دوم

اشـكال   خالصـه، "،"هنـری يـا فلسـفی    مذهبی، سياسی، اشكال حقوقی،"از ماركسآن 

هــای توليــدی و روابــط هــا از ايــن تضاد)تضــاد نيرو هــا انســان ايــدئولوژيكی كــه در آن

 (۲۲) .گويد سخن می"كنند  گيری می  اش پی آن را تا نتيجه توليد(آگاه شده و

كند كه برای درك رابطـه ميـان روبنـا و     برای تفسير اين قطعه چنين آغاز می گرامشی

ی نيـروی  يرا كه اقتصاد تنها در تحليل نهـا  انگلسنظر " زيربنا الزم است به ياد بياوريم
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 گفتار پيش"بايست مستقيما به آن قسمت از  خ است.....چنين اظهاری را میمحركه تاري

ی كـه در  يها به تضادها شود كه انسان  می گفتهپيوند زد كه در آن "نقد اقتصاد سياسی

 (۳۱) "يابند.  ها آگاهی می در ميدان ايدئولوژی ،شود  حيطه اقتصاد پديدار می

تاريخا ارگانيك.....كه برای يك سـاختار  "های ايدئولوژی"در جای ديگر ضمن صحبت از

 تا آنجا كه تاريخا الزم هستند، ها، كند كه آن مشخص می گرامشی ،"معين الزم هستند

زمينه  دهند،  سازمان می» را یی انسان  آنان توده است:"شناسانه  روان"اعتباری دارند كه

و غيـره..... خلـق   الزم را برای حركت در آمدن كسب آگاهی از موقعيت و مبارزه خـود  

   (۳۰). «كنند  می

بـه   ناپـذير اسـت.    امكان ،۰۸۹۲سال "گفتار پيش"از بوبيواز نظر ما تاييد تفسير  ،بنابراين

 ،"ايـدئولوژی آلمـانی  "در  انگلـس  و مـاركس است كـه گفتـه شـود     خطا ،سياقهمين 

وجـود   تا آنچه را كه به نقد "هميشه متأخر است" دانند كه می"انعكاسی" ايدئولوژی را

به تئوری انقالب كمونيستی كه در نوشته موجود است،  ،بوبيو تفسير توجيه كند. دارد،

ــاچيزی   ــت نـ ــت اهميـ ــل اسـ ــاركس .قايـ ــی  مـ ــيح مـ ــه    توضـ ــد كـ ــدون »دهـ بـ

 توانـد وجـود داشـته باشـد.      هيچ انقالب كمونيستی نمـی  (كمونيستی،"وجدان"آگاهی)

هـا   و يك تغيير همه جانبه انسانآگاهی از لزوم يك انقالب راديكال  آگاهی كمونيستی،

ضـروری  خود را  انجام خود عمل، ای و  برای خلق آگاهی كمونيستی در يك سطح توده

 (۳۲) .«دهد نشان می

بلكه در آگاهی عملی نيـز   ،نه تنها در تئوری ناب"آگاهی كمونيستی"توان گفت كه   می

بايسـتی بـا     ش اسـت مـی  بخـ   ای كه خود رهـائی   در آگاهی ،به بيان ديگر شود،  يافت می

بلكـه   ،هـا   و فلسفه ها هبای كه نه تنها مذ  ه  شيو شيوه موجود توليد در تضاد قرار گيرد،

 (۳۳)."دهد  شكل می"ها را هم  دولت
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جا كـه   ن  آ كند،  بيان می"۰۸۹۲گفتار  پيش"در ماركساين آشكارا همان چيزی است كه 

هـا از تضـادهای اقتصـادی     ن  كـه انسـا   كند كه اين در عرصه ايدئولوژی است  می تاكيد

تـوان    كامال به حق مـی  ،پس"كنند.  گيری می  شان پی ها را تا سرانجام آن"آگاهی يافته و

كـه او آن را وارد سـنت    نـه ايـن   تئوری نقش روبناها را گسترش داد، گرامشیگفت كه 

در  .تسـت كـرده اسـ   گس  مـاركس از  كمتر از آن در اين نقطـه  و يا ،ماركسيستی كرده

روبنا "مثبت"و "فعال"در رابطه با خصلت گرامشیو  ماركس در تقابل قرار دادن ،نتيجه

 .  وجاهت ندارد

 مـاركس كـه نـزد    توان اضافه كرد كه به نظر ما اين نادرست است كـه گفتـه شـود     می

رونـد  "مثبـتِ "و "فعـال "روابط اجتماعی توليـد لحظـه    ،كند  ادعا می بوبيوچنان كه  آن

مركز و عرصه تمام تـاريخ   اين روابط پايه حركت تاريخی، ماركسبرای  .تاريخی هست

از تكامل نيروی  ،ماركسنزد  "شكل روابط اجتماعی"در واقع، محرك اصلی. تنهانه  ،ندا

بسـته بـه    طور مثبت يا منفی، همولده كار اجتماعی ناشی شده و متقابال اين تكامل را ب

ل روابـط اجتمـاعی هـم مشـروط و هـم      ايـن شـك   ،درنتيجـه  كنـد.   مشروط مـی  مورد،

كننده و در يك وضعيت وابستگی عمومی، در رابطه با تكامـل نيروهـای مولـده     مشروط

 ،خيـزد  برمـی ی است كـه در آن تعارضـات سياسـی و اجتمـاعی     يجا اين آن قرار دارد.

هـا بـرای حـل تضـاد ميـان       انسان ،ها آن رهگذراز  و   د،گيرن  مبارزات تاريخی صورت می

 كنند.  ط اجتماعی توليد و نيروهای مولده تالش میرواب

تر   طور مشخص هو ب حال بگذاريد تا در پرتو اصولی كه در بخش اول مقاله مطرح شدند،

اولـی جـدا كـردن     بپردازيم. بوبيوبه بررسی تز  سومين اصول، در پرتو مشترك اولين و

تبلـور  "بلـوك تـاريخی  "درهـا   زيربنا و روبنا را كه به لحاظ تئوريك وحدت ارگانيك آن

اصـل ديالكتيـك اسـت كـه تجديـد تربيـت        سـومی خـودِ   سـازد.   می غيرمجاز يابد،  می

سـازد    يعنی اصلی كه ما را قادر می كند،  گيرنده را بيان می  دهنده توسط آموزش  آموزش
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هـای    ن فعاليـت   رونـد خالقـی دريـابيم كـه در آ     ی تا وحدت بلوك تاريخی را به مثابـه 

آيـا معنـا دارد كـه     اگـر چنـين اسـت،    سازند.  دست آخر زيربنا را دگرگون می ،یيروبنا

ی با مفهـوم  يآيا چنين ادعا د؟بخش  رجحان می در برابر زيربنا، به روبنا، گرامشی بگوييم

 بلوكی كه درآن: گويد در تضاد نيست،  خود مشخصا به ما می گرامشیبلوك تاريخی كه 

معطـوف بـه تحكـيم مفهـوم بلـوك تـاريخی اسـت، كـه         ها  نظرم واكاوی اين گزاره به»

سازند. گرچه ايـن تمايزگـذاری    را برمی ها، شكل آن نيروهای مادی، محتوا، و ايدئولوژی

لحـاظ تـاريخی تصـور     رو كـه بـه   ؛ از آندارد تشريحیارزش ميان شكل و محتوا، صرفا 

ادیْ هـا بـدون نيروهـای مـ     نيروهای مـادی بـدون شـكل نـاممكن اسـت، و ايـدئولوژی      

 (۳۱) «.تصورهای فردی خواهند بود

گـذار از  "كـه او بـه آن   را لحظه ابتكـار تـاريخی   گرامشیآيا اين به معنای آن است كه 

زيربنا در نظر  بنيادبر  ،  دهد  يا تولد جنبش تاريخی نام می(۳۹)"اقتصاد به تاريخ عمومی

نيسـت  ی او اين زيربنـا  چنين نتيجه گرفت كه در نتيجه برا جا بايد آيا از اين آورد؟  می

ضـرورت   ديالكتيـك آزادی و  آيا اين نقطـه اتصـال   است؟"كننده مشروط"و "قدمم"كه

آيا برای تأييـد ايـن نظـر     يستد تا آزادی پديد آيد؟زابا حركتآيا ضرورت بايد از  است؟

ضروری است تا ايـن عقيـده را مـردود     سازند،  ها هستند تاريخ خود را می كه اين انسان

بـر آنـان    ، شـرايطی كـه  دزنسـا  مـی  را تـاريخ  معينیشرايطی ها تحت  آن د كهاعالم كر

اگـر پرسـش ايـن چنـين      سازد؟  ها را مشروط می تحميل شده و تمام كردار و رفتار آن

مثابـه اصـل سـوم بـزرگ      ی ادراك كه ما بهيآنگاه ما از اصل ديالكتيكی توانا طرح شود،

ــم  ــرار دادي ــود ق ــرد  ،خ ــواهيم ك ــدول خ ــعدر . ع ــرای  ،واق ــیب ــا  گرامش ــا واقع  زيربن

او يـك   ،بـدين معنـا   ،("سـازد  روبنا را تابع خـود مـی  ") است"كننده مشروط"و"قدمم"

گـاه فعـال    ن نيست كه روبنا هيچآروی به معنای   اما اين امر به هيچ ماركسيست است.
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و روابـط توليـد    آغـاز، "انقالب اجتمـاعی "ی كه هنگام ،يیكه فعاليت روبنا يا اين نبوده،

 (۳۱) نيست. "كننده تعيين"د،نشو  يرعقالنی میغ

ای تـاريخ    به بحث در باره مفهوم كروچه"های زندان  يادداشت"در گرامشیی كه هاي نمت

بـر   گرامشی نشان دهيم كه نظر سازد تا بی هيچ ترديدی،  را قادر می اختصاص داده، ما

كـار كـوچكی    ،كروچـه  از دست يازيدن به يـك نقـد جـدی    است. استوار چنين دركی

 ،كـه بـر اسـاس آن    ، تـزی بپـردازد  كروچهبايد به رد اين تز  گرامشی سو، از يك نيست.

هـا را   كـه فعاليـت انسـان    كنـد  تبـديل مـی   ماركسيسم زيربنا را يك نيروی متافيزيكی

او بايـد بـه نقـد     ،ديگر سویاز  كند.  كجاآباد كنترل میاز نا "پنهانخدای "چون يك هم

ـ   خصلت غيرواقع  سياسـی  -مثابـه چيـزی اخالقـی    ای تـاريخ بـه    ه مفهـوم كروچـه  گرايان

بنـدی    ولـوژيكی را فرمـول    و در همان حال ثابت كند كه او پيشنهادهای متـد  ،پرداخته

 و در خود ادغام كرده است. ،يافته دستها  آن به كند كه ماركسيسم  می

 :نويسد  می"هانپنخدای -ساختار"در رد كاريكاتور متافيزيكی و اكونوميستی ، گرامشی

؛ كند یم« جدا»ها  ساخت را از روساخت ژرف سْيپراكس ی فلسفه اين راست نيست كه»

ديگر و ضـرورتا متقابـل و    عميقا در پيوند با يكها را  آن ی توسعهبرعكس، كه،  در حالی

خـدايی  »توانـد بـه    يی استعاری نيز نمـی  گونه ساخت حتا به نگرد... ژرف تنيده می درهم

ی  تزهايی دربارهدر  «اموزديب ستيبا یآموزگارْ خود م»بيه شود... آيا عبارتِ تش« پنهان

سـاخت را مفـروض نـدارد و، از     ی ضروریِ واكنش فعال انسـان بـه ژرف   ، رابطهفوئرباخ

 (۳۱«.) فشارد؟ ها پای نمی رو، بر فرآيند وحدت واقعيت اين

كـرده، و وحـدت واقعيـت    روبنا را از سـاختار جـدا ن   نويسد كه ماركسيسم،  می گرامشی

آيا اين به معنای  كند.  طريق تبديل اقتصاد به امری متافيزيكی مختل نمی تاريخی را از

با طرح وحدت لحظات متفـاوت رونـد تـاريخی متحـول شـدن و       گرامشی آن است كه

اقتصـاد را     كننـده  تز ماركسيستی خصلت تعيين برجسته كردن اهميت لحظه روبنائی،
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آيا الزم است كه برای به رسميت شـناختن جايگـاه و اهميـت لحظـه      و است؟  رد كرده

را "سياسـی -لحظه اقتصادی "ايده ترسيم تاريخ "جنبش تاريخی "در سياسی -اخالقی

نكبت و مبارزه سـخت كـه طـرح     قهر،"ميان يك مرحله كروچهدر واقع  مردود شمارد؟

يـك   و"يرممكن استغ فهمد(  آن)به مفهوم محدودی كه او از آن می سياسی -اخالقی

 شود.  تمايز قائل می ،"باشد  تاريخ واقعی"بايست   گسترش فرهنگی كه می"مرحله 

را "مبـارزه و نكبـت   لحظات قهر،" او در كار تاريخی خود درباره ايتاليا و اروپا از اين رو،

آغـاز   بـرای اروپـا،   ۰۸۰۹ بـرای ايتاليـا و   ۰۸۱۱و تاريخ خود را تنها از سال  هخوار شمرد

نـه تنهـا جنبـه زور و اقتصـاد     " در اين نهفته است كه در كار او ماركسبرتری  كند.  می

يعنـی تئـوری    سياسـت،  سياسـی  -اخالقـی جنبـه   ای،  در شكلی نطفـه  چنين، بلكه هم

 "يابيم.  هژمونی و وفاق را می

ــب مــی      ــش سياســی طل ــل ضــروری دان ــت بــه شــيو      تكام ــد كــه سياس ای   ه  كن

ای دربـاره روبنـا     نظريهبايستی  ،در نتيجه و ود،گرفته شدر نظر  (INTEGNALفراگير)

ديگر  وسياسی -اقتصادیلحظه "پرداخته شود كه پرسش مربوط به روابط موجود ميان

باقی  رزانهونظراين مشكل كامال  ،ای  حل كروچه  ه  را در پاسخ دهد. "های تاريخی  فعاليت

 از سـوی كـه   در وحدت فكـر ها  ننقش آ و  «های ويژه لحظه»ی اين  رابطه مانده است.

 در بهترين حالـت پيشـنهادی بـرای حـل واقعـی معضـل اسـت،        شود،  طرح می كروچه

نقطـه عزيمـت    دسـت داده شـود.   هگرايانه ب  ی واقعيگرا  حلی كه بايد توسط يك تاريخ  راه

بـرای   اين به چه معناسـت؟  د.كن  می ارائه گرامشیباشد كه "بلوك تاريخی"بايد مفهوم 

 ر و وفـاق، قهـ    لحظـه  ی،يهـای متمـايز فعاليـت روبنـا      حدت لحظـات يـا جنبـه   درك و

بايسـتی بـر    مـی  ،سياسـی  -اخالقـی و سياسی -اقتصادیلحظه  هژمونی و و ديكتاتوری

وحدت ارگانيك روبنـا و زيربنـا در بلـوك تـاريخی آغـاز كـرده و خصـلت نهايتـا          بنياد

گويد از  می گرامشـی  ن،ايون بر افز كننده شرايط اقتصادی را به رسميت شناخت. تعيين
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سياسـی  -اقتصـادی از مطالعـه لحظـه    در تاريخ خود از اروپـا و ايتاليـا،   كروچهآنجا كه 

ـ   می كند،  خودداری می عبـارت   هتوان ادعا كرد كه او تلويحا برتری واقعيت اقتصادی يا ب

بـه رسـميت   عنوان نقطه ارجاع و انگيزه ديالكتيكی برای روبنـا را   هديگر تقدم ساختار ب

 (۳۸) شناسد.  می

ــ  آ ــی یدمـ ــگفت مـ ــه    در شـ ــه چگونـ ــد كـ ــومانـ ــی بوبيـ ــويش    مـ ــز خـ ــد تـ توانـ

تقـدم  "را بـا تاكيـد او دربـاره     گرامشـی روبنا توسط -روابط زيربنا"سازی واژگون"درباره

ست كه بـرای   آيد اين  دست میه ای كه از اين جا ب  نتيجه آشتی دهد."واقعيت اقتصادی

هـا باشـيم الزم نيسـت تـا      پرداز خالقيت انسان  نظريه ، گرامشیچون  هم كه بتوانيم، اين

كـه بـه    های نظری بحثبا توجه به  ای ماترياليسم تاريخی را درهم بشكنيم.  اصول پايه

از ايـن  "كردنـی  واژگـون "يـا  هر گسست اين يك نكته حياتی است، اند،  تازگی در گرفته

 را بـه ايـده   و مـا  ،را نـابود كـرده  « رود  یانسانی كه با پاهايش راه م» گرامشیتز  دست،

 جـان  یو درنتيجه به يك درك ب ،به عقب كشانده «رود  اش راه می  انسانی كه روی كله»

 انجامد.       از خالقيت و ديالكتيك تاريخی می

 يا روبنائی آن درك كـرد. "سياسی"خالقيت انسان را نبايد تنها در سطح ،گذشته از آن

از  پـيش  و پيونـدد،   به وقوع می نيز نيروهای مولده كار اجتماعیاين خالقيت در تكامل 

 (۳۲) و ماركسيسم است. گرامشیاين نقطه عزيمت  گونه بايد درك شود. هرچيز هم اين

بارديگر با محاط كردن مشخص ديالكتيك تاريخی در توليد و ادراكی از  ما يك ،بنابراين

دريـافتی   مانـد،   سـياری اسـتوار مـی   ب هـای شـويم كـه در برابـر انتقاد    انسان روبرو مـی 

چون بلوك تاريخی عناصر ذهنی و انفرادی ناب و توده و عناصر  را بايستی هم  انسان"كه

 (۱۱) "در نظر گرفت. ،ای كه افراد با آن در يك رابطه فعال قرار دارند  مادی يا عينی
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 نظر گرامشی درباره جامعه مدنی
و تحليـل او دربـاره درك    بوبيـو رح شده از جانب ای مط  حال بگذاريد به دومين تز پايه

 بپردازيم."جامعه مدنی"از  گرامشی

سـازی   از تـاريخ بـا دو واژگـون    گرامشـی درك  كـه از نظـر او   جا مالحظه كـرديم  تا اين

ه شـاهد ما اولی را م شود.  مشخص می انگلسو  ماركسدرجهت تضاد با مطالعه معمولی 

برتـری دادن بـه لحظـه ايـدئولوژيك در     »دومی م.افكني  رديم و حال به دومی نظر میك

(همانند رابطـه  ۳۱ص-د.)بوبيوگير دربر میدر چارچوب خود روبنا را  برابر لحظه نهادی،

نويسـنده   هسـتيم.  "تـابع "و "پايـه "ما درجستجوی كشـف لحظـات   بين روبنا و زيربنا:

آن  تابعادها لحظه تاريخ بوده و نه ای پايهها لحظه  ايدئولوژی»، گرامشیگويد كه نزد   می

جا مورد بحث است معضل روابـط ميـان    (در واقع آنچه در اين۳۱ص-جا .)همان"هستند

ر قهـ "ت ميانجفسازد كه   جامعه سياسی و جامعه مدنی است. نويسنده خاطر نشان می

بـه   ،(بنـابراين ۳۱ص-جـا  .)هماناسـت  ت ميان نهـاد و ايـدئولوژی  جفمنطبق بر "و وفاق

اصـلی ميـان    برابرنهـاد بـه   گرامشـی »رسيم:  ز تز دوم نويسنده میبندی ديگری ا  ل  فرمو

كه در حوزه روبنـا ميـان    برابرنهادی كند،  فرعی اضافه می برابرنهاديك  ساختار و روبنا،

اولـی همـواره مثبـت و      ،از ايـن رو  د.باي  لحظه جامعه مدنی و لحظه دولت گسترش می

 (    ۳۹)ص«دومی همواره منفی است.

تـوان   مـی  ايـم،   همواجه شدها  جفت ديگری از صفاتی كه تا به حال به آن بستبا كار يا،

و "یيچون لحظه اصلی روبنا هم"بايستی  جامعه مدنی می ، گرامشیبنا به نظر  گفت كه،

-جـا  در نظـر گرفتـه شـوند.)همان   "ی فرعـی يچـون لحظـه روبنـا    هـم  "جامعه سياسی

ـ    (چند نمونه به ما اجازه خواهند داد كه معنای۳۹ص در  كـار رفتـه را   هكامـل صـفات ب

 ای فرعـی اسـت؟    تنها لحظه گرامشیر در نظر قهچرا لحظه  دريابيم. اين جفت پيوند با

تصـرف پايـدار قـدرت توسـط     "هـای زنـدان    يادداشـت "گويد زيرا در   نويسنده به ما می
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بايسـت اول در جامعـه     مثابه تابعی از تغييری است كـه مـی   هطبقات فرودست همواره ب

 (۳۱ص-)همانجا"نی صورت بگيرد.مد

 ؟درك كـرد ای منفـی    لحظـه  "همـواره را  "ر و  ديكتاتوری،فرعی قه"و چرا بايد لحظه 

ــی    ــا م ــه م ــت ك ــه اس ــن نهفت ــواب در اي ــی   ج ــه م ــوزيم ك ــد    آم ــی رون ــوان در ط ت

مرحله مثبـت يـا منفـی     چيرگیبنابر  های نزول را،  های صعود و مرحله  مرحله"تاريخی

گـذار بـه سوسياليسـم و     معضـل انقـالب،   بـه  (اين نكته۳۱ص-جا )همان"تشخيص داد

تسخير هژمونی بر كسـب   در نظر گرامشی،":اشاره دارد لنينبا  گرامشی چنين رابطه هم

يـا   كند و  اولی همواره دومی را همراهی می ،لنينكه در نظر  حال آن قدرت پيشی دارد،

ـ   ۱۱ص-جـا  )همـان "آيـد.   حتی بـه دنبـال آن مـی     از گرامشـی ا تحليـل  (پرسشـی كـه ب

اينست كه آيـا   مدام اظهار دارد، بوبيوطور كه  همان شود،  طرح می"جامعه مدنی"مفهوم

تـر يـك    كـه او بـيش   دانش سياسی اسـت يـا ايـن    ی پهنهدر  لنين تداوم آرای گرامشی

 است."كراتيكوسوسياليسم دم"پرداز  نظريه

جامعـه  "از گرامشـی رك محتـوای د  كه طبـق نظـر نويسـنده،    بگذاريد ببينيم در آخر،

قرار دادن اين درك با  هم او اين نكته را با مقابل .دهد تشكيل می چه چيزیرا  "مدنی

 (۱۰) .بخشد  تعين می د،فهم میاين عبارت  از ماركسی كه يمضمون زيربنا

تـوان گفـت كـه جامعـه مـدنی از نظـر        می ،ماركسبا نقل قسمت بيان شده در باال از "

 فرهنگـی، -تر كـل روابـط ايـدئولوژيك    بلكه بيش عه روابط مادی،نه تنها مجمو گرامشی

تر كل زندگی معنوی و فكری را در بـر   بلكه بيش مجموعه زندگی صنعتی و تجاری،"نه

 (۳۰ص-جا )همان"گيرد.  می

سـنگ  "گويـد كـه ايـن     با چنين تعريفی از مفهوم جامعه مدنی ادامه داده و مـی  بوبيو،

 "سـازی  واژگـون "اين ادعا وقتی به تز دو دهد.  كيل میرا تش گرامشینظام فكری  "بنای

كننده روبنا و قدرت مثبت و اصلی جامعـه سياسـی در    خصلت اصلی و تعيين- گرامشی
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ايـن   كنـد.   معنای سياسی و فلسفی بسيار دقيقی پيدا مـی  گره بخورد، -چارچوب روبنا

از "ايـدئولوژيك "پـرداز يـك درك   را بدل به يك پيرو هگليان چپ و نظريه گرامشیامر 

 "مـدنی   جامعـه "روشـنفكران ايـن بـازيگران اصـلی     نزد اوكسی كه  كند،  تاريخ بدل می

جا ديگر احتياجی  در اين ند.شو محسوب مینيروی محركه تاريخ در حال ساخته شدن 

نوشته " ايدئولوژی آلمانی"توان آن را در  ی نيست چرا كه به نقد میدريافتبه نقد چنين 

ايـدئولوژی  "يـك بخـش دربـاره   بايـد    هرچند كـه مـی   ،جستجو كرد۰۸۱۹ -۱۱ شده در

ايـن وظيفـه ماسـت كـه نشـان دهـيم دركـی كـه در          كـرد.  ضـميمه به آن "یيايتاليا

 تـوان  میبرای شروع  متفاوت است. ادعاكلی با اين  هوجود دارد ب"های زندان  يادداشت"

جع بـه روبناسـت   بخشی از تئوری او را"جامعه مدنی"از مفهوم گرامشیگفت كه درك 

برخـورد مـا بـه     ،رو از اين تفسير كرديم. بوبيومتفاوت با  سر يك ای  كه ما آن را به شيوه

در واقــع هــدف او ايــن بــود كــه بــا  كلــی متفــاوت خواهــد بــود. هايــن مســئله نيــز بــ

 گرامشـی  آرای شروع كرده تا نشان دهد كه وجـود آن در "مركزی جامعه مدنی"مفهوم

تالش ما ايـن   درك ماركسيستی از رابطه ميان زيربنا و روبناست. سازی رونهمعنای وا هب

 رد،روی صحت ندا  يچه ها ثابت كنيم كه اين امر به  بود كه از طريق مطالعه دقيق نوشته

ــیو ــرعكس    انگه ــه ب ــرديم ك ــان ك ــاطر نش ــا در   ،خ ــا و زيربن ــدت روبن ــوك "وح بل

جامعـه  "از یگرامشـ بايسـتی نقطـه عزيمـت يـك تحليـل درسـت از درك         می"تاريخی

 (تز اساسیباشد.)اولين "مدنی

ـ    ديگر، سویاز  "جامعه مدنی"مفهوم معنـای   هيك جنبه از تئوری دولت اسـت وقتـی ب

ر)يـا جامعـه   قهبدين معنا كه نـه تنهـا دسـتگاه دولتـی      در نظر گرفته شود، آن فراگير

 شـود،   را نيـز شـامل مـی    چنين دستگاه هژمونيك)يـا جامعـه مـدنی(    بلكه هم سياسی(

حكـم   بـا وفـاق او،   مثابه يـك كـل،   هآن طبقه حاكم بر جامعه ب رهگذرای كه از   سيلهو

تنهـا   معنای دستگاه دولتـی،  هدر مفهوم محدود آن ب دولت، ی(.اساسراند)دومين تز   می
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 گرامشـی دولـت فراگيـر بـه معنـای      كنـد،   ی را بيان میيهای روبنا  يك جنبه از فعاليت

 (۱۲) گيرد.  ی را دربر میيهای روبنا  م فعاليتمدنی(كل اندا )جامعه سياسی و

های   طبقاتی همه فعاليت-فهم بالدرنگ خصلت تاريخی ،پرسشای از طرح   چنين شيوه

هـا بـا    سـازد كـه در رابطـه آن     اخالقی را ممكن مـی  فكری و ويژه فعاليت هو ب ی،يروبنا

جامعـه  -اتشـخيص دو سـطح در روبنـ    حكومت سياسی غالبا بسيار غيرمستقيم اسـت. 

سازد تا گـره كمـابيش غيرمسـتقيمی كـه       را قادر می گرامشی -سياسی و جامعه مدنی

 كنـد،   وصل می های اجتماعی بنيادين و درنتيجه به حوزه توليد،  روشنفكران را به گروه

 (۱۳) مورد مكاشفه قرار دهد.

بايست مـورد    ای است كه می  اولين نكته ی،يهای روبنا  خصلت طبقاتی فعاليت از نظر ما،

اجتمـاعی و در   اصلی های  چرا كه اين مسئله ما را به موجوديت گروه تاكيد قرار بگيرد،

و به تفكر درباره ماهيـت و عملكـرد    دهد، سوق مینتيجه به عملكرد آن در حوزه توليد 

كند كـه توسـط يـك      هدايت می   با سمت و سوی عمومی پيوندی در يهای روبنا  فعاليت

نوين فعاليـت اقتصـادی    گيری جهتاين همان  شود.  يت اقتصادی داده میطبقه به فعال

برقـراری روابـط جديـد     كه از طريق سرنگونی روابط اجتماعی توليدی پيشـين و  است

آن را عملـی و   بايستی قادر باشد  طبقه اجتماعی به قدرت رسيده می و ،دوش میممكن 

گيـرد كـه     خصوصـی را در برمـی   هـای  واره نـدام ا "دستگاه هژمونی".قابل پذيرش سازد

هركـدام   شـود،   اداره مـی  "مسـتخدمان دولتـی  "كه توسـط  "دستگاه حكومتی"همانند

دسـتگاه  " يـك گـروه اجتمـاعی نـوين     ،آنرهگـذر  كـه از   ،نـد اطبقاتی  "دستگاه"يك

چـون يـك    جامعه هـم كه بر  هدف  اين بادهد  را در راستای جديدی سوق می "توليدی

جـا كـه    يـا از آن  ،های روبنای خصلت طبقاتی دارند ه فعاليتزيرا هم .دنكل حكومت ك

 ای ارگانيـك بـا حـوزه اقتصـاد قـرار دارد،      يك كل فراگيـر در رابطـه   ی به مثابه دولت،

 شوند.   فهميده ديگر جدا لحظات متمايز روبنا نبايد از يك
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ا ر"شناسـانه  تمايز روش"كه اين"نظری است خطایيك "دارد كه اين  اظهار می گرامشی

منطبـق   و دولـت  در واقعيت امروزی جامعـه مـدنی  "بدل كنيم:"تمايز ارگانيك"به يك

دولت بـه جامعـه سياسـی صـرف      كه نيستآن معنای  هاين انطباق آشكارا ب (۱۱) "ند.ا

-كـه خصـلت اقتصـادی    اين تمايز بر اين امر اشاره دارددر واقع  تقليل داده شده باشد.

هـا   و نشـان دهـيم كـه آن    واكاوی كنيمی را يبناهای رو سياسی يا طبقاتی همه فعاليت

 ،نظـر  از ايـن نقطـه   .سـت ا امـری نـاممكن   شان یجداي و ،درندانمطلقا در برابر هم قرار 

از ايـن رو كـه    ويـژه  هب ،ندامعتبر  گرامشیهای  برخی از فرمولدر  ها سانی اين جفت هم

در مـورد تعريـف دولـت     راين د دهند.  وحدت وفاق و ديكتاتوری را مورد تاكيد قرار می

هژمـونی   ،ديگـر  سـخن بـه   ،اسـت دق ادولت=جامعه سياسی+جامعه مـدنی صـ  " شكل

  (۱۹) . حفاظت شده با زره قهر

همـه   سياسـی -يعنـی خصـلت اقتصـادی    جامعه سياسی و جامعه مـدنی،  "انطباق"اين

يم بـا تحليـل محتـوای پيچيـده     وشـ ك  آن چيزی است كه ما می"یيروبنا"های   فعاليت

 يك گروه اجتماعی تا زمانی هژمونی خود را بر نيم.كاثبات  رامشی از هژمونی،مفهوم گ

اش را بـر    ديكتـاتوری  تـا  ،پذيرنـد   اش را می  كند كه سلطه میعمال اِ های اجتماعی گروه

در چه شـرايط و چـه   . ، اجرا كندكنند  كه اين سلطه را رد میديگر  های اجتماعی گروه

كـه يـك گـروه اجتمـاعی وفـاق ديگـر        برای ايـن  آيد؟  دست می هاشكالی اين هژمونی ب

بايستی كـه يـك     از هر چيز می پيش دست بياورد، ههای اجتماعی تحت سلطه را ب گروه

جايگـاه و عملكـرد    از بايسـتی   اساساً می ،سخن به ديگر نيروی اساسی در جامعه باشد،

بار ديگـر   جا ما يك در اين ،بنابراين (۱۱) باشد. برخوردارای در حوزه توليد   كننده تعيين

بايسـتی بـه مفهـوم      گروه اجتماعی جديـد مـی   شويم.  با تقدم عامل اقتصادی روبرو می

اقتصــاد و برقــراری روابــط  ی دربايــد توانــائی تغييــر بنيــاد انقالبــی باشــد، اقتصــادی،
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هژمـونی   ،بنـابراين  .دهد گسترش را ای را داشته باشد كه نيروهای مولده نوين  ی  توليد

   (۱۱) سياسی او، يك محتوا و پايه اقتصادی خواهد داشت.

بايست تعادل   طبقه اجتماعی نوين می ی دارد؟ياقتصادی چه معنا از حيثاين هژمونی 

برقـرار كنـد،    های اجتماعی ثانوی منافع گروهو  ای خود  منافع پايهتامين ميان  درستی

 (۱۸) .تعادلی كه نبايد ناديده گرفته شود

اتحادهاست كه بـه   رشته ازيك  ايجادشرط  يا اتحاد اقتصادی،"مصالحه"يببه اين ترت

متحـد   ،دومی چيرگیرا تحت "مسلطگروه "و "تحت سلطه "های گروه عبارت سياسی،

اخالقـی   كـری و ی ف بايستی در زمينه  می اين هژمونی سياسی، از اين گذشته، سازد.  می

 بينی چنان جهان از  اجتماعی نوين،ست كه گروه  فرض آن اين كه پيش نيز اعمال شود،

خويش و به ايجاد نوع نـوينی از تمـدن   "برتری"است كه او را قادر به تحميل برخوردار  

را كـه مقـدم بـر اسـتقرار نـوع      " مبارزه برای هژمونی"لحظه گرامشیوقتی كه  د.ساز  می

اقتصـادی و   سياسـی،  ايـن سـه جنبـه هژمـونی،     كنـد،   توصـيف مـی   نوين دولت است،

ی هنگامكننده   اين لحظه تعيين شوند.  در وحدت خويش در نظر گرفته می دئولوژيك،اي

 ی خويش:   يافتد كه يك طبقه اجتماعی در روند تكامل روبنا  اتفاق می

از  ،نـده و آي ه حالآگاه شود كه منافع صنفی خود او در گستراز مناسبات بين نيروها "

تواند و بايد منـافع سـاير     فراتر رفته و میای يك طبقه صرفا اقتصادی   رسته ی محدوده

ترين مرحله سياسی است كه گذار قطعـی   اين ناب .را دربر بگيردهای تحت سلطه  گروه

ای اسـت    اين آن مرحلـه  د:ده  های پيچيده را نشان می ساختساخت به حوزه رو ژرفاز 

ر تعـارض و  د شـوند،   بـدل مـی  "حـزب "ی كه قبال جوانه زده بودند بـه يها ولوژیئكه ايد

يا حداقل تركيب واحدی  ها، كه يكی از آن هنگامیتا  گيرند،  قرار میديگر  چالش با يك

. اين دشو  در سراسر جامعه پخش میهای آن  و ايده ،شود و چيره میدست باال  ها، از آن

د كـه  آيـ   دست می هاخالقی ب -فكریو  اهداف سياسی و اقتصادی، يگانگی از رهگذر امر
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در بلكـه   ،نـه در سـطحی صـنفی    گيرند،  ها صورت می مبارزه حول آن های پرسشتمام 

هـای   بر يك سری از گـروه  اصلیهژمونی يك گروه اجتماعی  ،و بنابراين سطح عمومی،

   (۱۲) ".آفريند میتحت سلطه را 

از  ای كه پيش از صعود به قدرت قـرار دارد،   در طول دوره"مبارزه برای هژمونی"هدف 

از طريق تـأمين اتحـاد    سياسی، طور ايدئولوژيك و هردن طبقه حاكم بمنفرد ك سو، يك

بلوك سياسی جديدی است كه بنياد "كنترل"تأمين  ،ديگر سویو از  ،هاست ساير گروه

ــت. ــده اس ــی ش ــی گرامش ــد م ــارزه در  گوي ــن مب ــه اي ــدنی"ك ــه م ــق  ،"جامع از طري

صـورت   هسـتند،  هـا   ها احزاب سياسـی و اتحاديـه   ترين آن كه مهم"خصوصی"های  نهاد

 فرهنگی)روزنامـه، -اما در عين حال اين مبارزه اشـكال متنـوع ايـدئولوژيك     .گيرند  می

كنـد كـه     مـی  آشـكار را نيـز   ی از همـه دسـت(  يهـا   و انجمن ادبيات كليساها، ها،  جنگ

استواری يك دولت)دستگاه حكومت(در واقـع بـه    شان را تهيه كرد.  بايستی فهرست  می

 (۹۱) بستگی دارد. دهد،  را تشكيل می آن   كه پايه "جامعه مدنی"انستج

طـور كـه بيـان     همـان  در ايـن صـورت،   واقع مضمون مفهوم هژمونی است،در اگر اين،

و مفهـوم   سـو، ممكن است كه مفاهيم جامعه مـدنی و سياسـی را در يـك    غير كرديم،

امعـه  ج"كـه ظـرف آن   یيهـای روبنـا   شكل فعاليت ديگر قرار دهيم. سویزيربنا را در 

ها اقتصادی و اجتماعی اسـت و   اما مضمون آن تواند ايدئولوژيك باشد،  می است،"مدنی

كـه چـرا    دليـل ايـن   بنابراين، يك مبارزه برای قدرت است. مبارزه برای كسب هژمونی،

به نظر  .در اين جا نهفته است منطبق هستند كنونیسياسی در واقعيت  جامعه مدنی و

دهد تا چنين نتيجه بگيريم كه تعارضی كه   اتی اجازه میرسد كه حتی تحليل مقدم می

 "ثـانوی "هـا و خصـلت    جامعه مـدنی و ايـدئولوژی  "اصلی"ين به اصطالح خصلتب بوبيو

برای شروع بايد گفـت كـه    .وجاهت نداردخيلی  كند،  نهادها و جامعه سياسی برقرار می

 الزم اسـت،  اين كامال روشـن اسـت كـه خالقيـت ايـدئولوژيك بـرای جامعـه سياسـی        
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كليساها  ها،  اتحاديه احزاب، نهادها برای جامعه مدنی حياتی است: برپايیطور كه  همان

و دهنـد،   ا را تشـكيل مـی  يا به عبـارت ديگـر نهادهـ    "انجمن"يا "ارگانيسم"و مدارس،

بـه سـختی    توانـد عمـل كنـد.    بدون فعاليت فكری نمـی  "رقه-دولت"دستگاه حكومتی

ت جامعـه سياسـیمجامعه   جف "بر"ت نهادمايدئولوژیجف"گونهتوان ديد كه چرا و چ  می

را بـه دور انداختـه و خـود را بـه     "تطابق"توانيم اين  بنابراين می يابد.  انطباق می "مدنی

از ديالكتيـك تـاريخی    گرامشـی ر و لحظه وفـاق در درك  قهمطالعه روابط ميان لحظه 

 محدود كنيم.     

لحظه هژمونی  گرامشی توان اظهار داشت كه برای  یم كند،  طور كه بوبيو ادعا می آن آيا،

بـه راحتـی    تـاريخی اسـت؟   قلمـروی لحظـه اصـلی    سلطه فرهنگـی،  ،سياسی-اخالقی

   گيـری  ين نتيجها را به سمت بوبيو"های زندان   يادداشت"توان ديد كه چه چيزی در  می

 اده شـده اسـت،  ها ارجاع د ی كه به نقد به آنيها  ی از قسمترخبويژه  هب ،دهد سوق می

(۹۰) 

شرايط مشخص انقالب كمونيسـتی در كشـورهای    گرامشیها  كه در آن را یيها قسمت

فشـرده در   "جامعـه مـدنی  "يـك  ، كنـد   را بررسی می متكامل"به طور اجتماعی"غربی،

دارد   او را وا مـی كـه   وجود دارند، "حكومت-دولت "در خدمت بنيادی ی مثابه به ،ها آن

گذار از جنگ متحـرك بـه    در هنر سياسی،. ی جديدی پيشنهاد كندتا استراتژی انقالب

ی كه احتمـال زيـادی وجـود دارد    يجا از آن مطابقت دارد. هنر نظامی، باجنگ موضعی 

كه يك تعرض انقالبی با هدف سرنگونی دسـتگاه حكومـت شكسـت خـورده و گرفتـار      

سـتی كنتـرل   باي  طبقه كـارگر مـی   د،شوجامعه مدنی "استحكامات"و "سنگرها" خشم

آن اعمـال   و هژمـونی خـويش را بـر    ،را پـيش از تعـرض كسـب كـرده    "جامعه مدنی"

   (۹۲)كند.
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خويش را پيش از كسـب  "رهبری"به نقد واقع بايد،در و  تواند،  يك گروه اجتماعی می»

ترين شرايط كسب چنان قدرتی   واقع يكی از اصلیدر  )اين، اِعمال كندقدرت حكومتی 

امـا   ،يافـت خواهد  به چيرگی دستقدرت  كسبدر صورت  هنتيج ر، داين گروه است(:

بـه رهبـری ادامـه     كماكانباز هم بايد  حتی اگر قدرت را محكم در دست گرفته باشد،

نسبت  گرامشیبه  از تاريخ را دركی قادر اندها   ست كه آيا اين نوشته اين پرسش .«دهد

نيـز   و در حيطه روبنا ،شده"واژگون"ن رابطه ماركسيستی زيربنا و روبنا   دهيم كه در آ

ــه ــدئولوژيك -فرهنگــی"لحظــه  ب ــه نكتــه اول، داده شــده اســت؟ اولويــت"اي طــرز  ب

پرسـش بـه    اما در رابطـه بـا نكتـه دوم،    توضيح داده شده است. به نقد، بخشی،    رضايت

نشـان داديـم كـه اگـر مبـارزه شـكل        . ماگردد برمیت خود مبارزه برای هژمونی سرش

واسطه اين واقعيت كه در حيطـه روبنـا صـورت     هب ئولوژيك به خود بگيرد،ايد-فرهنگی

 «سياسی است.-در محتوا اقتصادی گيرد،  می

قهـر   ازيا آيا اصوال بايـد  -به كار برد"قهر"بايد  زمانیحياتی اين نيست كه چه  پرسش 

 ست كه كسب هژمونی يك مبارزه اجتمـاعی نكته ا اين دريافت بلكه-يا نه استفاده كرد

 .دهـد  آماج خود قـرار مـی  است كه دگرگون كردن رابطه قدرت را در يك مقطع معين 

تـا   ،بايستی برچيده شده و يك بلوك نوين ساخته شـود   سياسی می-يك بلوك تاريخی

كـه چـرا    ی استدليل آن اين د. در حقيقتفراهم سازدگرگونی روابط توليدی را  مكانا

امـا   ،نـد دارهـا فـرق     شـرط  قيد و ند،انطبق مبرهم توان گفت هژمونی و ديكتاتوری   می

كـه  شـود   گفتـه مـی  اگـر   .يكسان است كه اين يك مبارزه اجتماعی است مساله گوهر

بلكه  ،درحال گفتن نوعی مناجات نيستيم ت يا لنينيست هست،سيك ماركسي گرامشی

 دهيم.  خويش قرار می گاهگوهر درك گرامشی از تاريخ و سياست را از نو در جاي

در برابـر تعيـين محتـوای     بوبيـو  صرف پروفسور چنين به شيوه برخورد تحليلیِ هم ما 

 جفـت متضـاد   او در واقـع بـه ايـن محتـوا از طريـق يـك       جامعه مدنی اعتراض داريم.
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های  های جامعه مدنی مترادف با روابط و فعاليت  روابط و فعاليت يابد.  راديكال دست می

 های جامعه سياسی نيستند.   با روابط و فعاليتچنين مترادف  هم ساختار اقتصادی و

ايـن مشخصـه    نيسـت،  پرسشخودی خود قابل ه چيزی در رابطه با اين تعين منفی ب

كه خرد ديالكتيكی  "تمايزاتی" كند،  توليد می "تمايزاتی"گرايانه است كه  بينش تحليل

ها در يـك   طابق آنها را با درك نسبيت و تفكر درباره وحدت و ت تواند به راحتی آن  می

يافتـــه در معـــرض رونـــد ديـــالكتيكی قـــرار دهـــد.)آن را  كليـــت زنـــده و تكامـــل

خـرد ديالكتيـك كـه     كننـده  تركيبكند(.جای تاسف است كه اين وظيفه "ديالكتيزه"

ی يدر شيوه برخورد نويسـنده جـا   دهد،  را تميز می فرآيندحلقات ارتباطی را دريافته و 

 (۹۳) ندارد.

بـه   به لحظه زيربنـا كـه   نه گرامشینزد در  ،ماركس برخالف نظر مدنی بنابراين، جامعه

مجموعه "شود كه جامعه مدنی نه  محتوای آن چنين تعريف می ،داردلحظه روبنا تعلق 

بلكـه بـيش از آن كـل روابــط     ،مجموعـه روابـط مـادی   و  "زنـدگی صـنعتی و تجـاری   

 (۳۰ص-)بوبيو".گيرد را دربر میكل زندگی فكری و معنوی  و فرهنگی،-ايدئولوژيك

ـ  اين حقيقت دارد كه در نظر گرامشی جامعه مدنی زيربنا نيست، معنـای آن   هاما اين ب

نيست. به اين موضـوع  "اقتصادی"و يا حتی در ژرفنا  "اقتصادی"نيست كه محتوای آن

هـای    واره نداما"قسمی ازها را   چرا كه گرامشی اتحاديه نگريست،ترديد  به ديده توان می

تغييراتی كـه  "كند به  و در جای ديگر اشاره  می ،جامعه مدنی محسوب كرده"خصوصی

 (۹۱) ."اند  ه  دورپديد آ تناسب قوادر جامعه مدنی در  موجود های كارگری  اتحاديه

توانـد از چشـم پنهـان بمانـد       مسئله بر سر چند اشاره پراكنده كه مـی  ،اما در واقع امر

چنـين ميـان جامعـه     زيربنا و جامعه مـدنی و هـم  چرا كه گرامشی روابط ميان  نيست.

ها  ن  كند كه در آ  طور مشخص در متون متعددی تعيين می هحكومت را ب-مدنی و دولت

آور است كه نويسنده حتی يك بار به اين متـون اشـاره     شگفت معنا كامال آشكار است.
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 تضـادهای ا از تـ  سـاخت   ها او را قادر مـی  يك تعمق جدی درباره محتوای آن كند.  نمی

بايـد   ،بر آن افزونفراتر رود.  دهد،  كه به خواننده ارائه می"یانتزاع"های مطلق و تعريف

تعريـف  شويم كـه بـا     می اضافه كرد كه در اين متون ما با تعريفی از جامعه مدنی روبرو

در شگفت خواننده هرگاه اين دو تعريف را كنار هم قرار دهد  بسيار متفاوت است، رايج

بعد از يك انقـالب در   دولت جديد، هر ؟شود يافت میچه چيزی در اين متون  .ماند می

كه شامل دگرگون كردن رفتـار  مواجه است ای اساسی   وظيفهبا  روابط اجتماعی توليد،

اين رفتار اقتصادی  .است اقتصادی انسان در جهت تطابق آن با نيازهای زيربنای جديد

طـور   هب يدی اوست و از طرف ديگر شيوه مصرف و،از يك طرف شيوه كار و ظرفيت تول

 د.دهـ   ركت او در توليـد را بازتـاب مـی   اشـ م راهجا كه  شيوه زندگی اوست تا آن تر،  كلی

انسـان اقتصـادی نيـز     تغييـر داد:  از بنيانكه، كافی نيست كه زيربنا را  كوتاه سخن اين

يـك واقعيـت    سان اقتصـادی، بنابراين ان ق پيدا كند.اطبان بايد با اين ساختارهای جديد

انسـان  " گويد:  بلكه برعكس يك واقعيت تاريخی است. گرامشی می تغييرناپذير نيست،

نيازها و عمليات اقتصادی يك جامعـه مشـخص و يـك سـاختار      ی ازاقتصادی، تجريد

يعنـی نـوعی فعاليـت     ،هر شكل اجتماعی انسان اقتصادی خـود را دارد  مشخص است.

 (۹۹) "اجتماعی.اقتصادی مختص آن شكل 

سـاختار   بـا آن را  ،كه رفتار اقتصادی را تغيير داده استالزم  شود، نیوقتی زيربنا عقال

درست آن قـدرتی اسـت    ی خويش،قهرو  یبا دستگاه قضاي دولت، يم.دهق اطبانجديد 

 سازی را فعليت ببخشد:  تواند و بايد اين دگرگون  كه می

)و در "عين تمدن و يك نوع معين شهروند اگر دولت قصد خلق و نگهداری يك نوع م"

اگـر قصـد از ميـان برداشـتن      نتيجه يـك نـوع از زنـدگی جمـاعتی و روابـط فـردی(،      

كـه   چنـان  آنگاه قانون)هم عادات و برخوردها و اشاعه برخی ديگر را داشته باشد،"برخی
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 ها(آن ابزاری است كه توسط آن اين هدف بـه دسـت    فعاليت ديگر نهادها و"و "مدرسه

 (۹۱) "آيد.  می

نيازها و الگوهای رفتاری انسـان   تغييريش از هر چيز پسازی اخالقيات بيش و   دگرگون

جا  اين يك اشتباه خطير از جانب طبقه حاكم است كه تصور كند از آن اقتصادی است.

دگرگـون سـاختن زيربنـای اقتصـادی و گسـترش دسـتگاه توليـد         كه وظيفه اساسی،

و  "به حال خـود رهـا كـرده   "ها را  آن توان ناديده گرفت،  را می"یيواقعيات روبنا"است،

ـ   هب" نيازهـا و الگوهـای رفتـاری انسـان اقتصـادی      " خـودی گسـترش داد.   هطـور خودب

 ،"عقالنـی كـردن  "ابـزار   در اين ميـدان نيـز،   و دولت، "ی هستنديترين داده روبنا مهم

گر كل فعاليت  و سركوب تبلور كردن است.... قانون نيز جنبه منفیمشتاب بخشيدن و 

   (۹۱) "ای است كه دولت بر عهده گرفته است.  كننده مثبت و متمدن

هاسـت كـه    هـای اقتصـادی آن   هـا و خواسـت   دانيم كه اين رفتار انسـان   ما می ،بنابراين

بـا   كه ايـن دولـت،   و اين دگرگون شوند. بايستی در جهت انطباق با زيربنای جديد،  می

اما ما هنـوز بايـد    .رود شمار می بهابزار اصلی اين انطباق  ،قهر خودهای قانونی و  دستگاه

عــادات و  كـه قبــل و بـيش از هــر چيـزی،    كشـف كنــيم كـه ايــن عـادات و رفتارهــا،   

در "دهنـد:   را تشكيل مـی "مدنی  جامعه"ای  محتوای پايه ند،ا "انسان اقتصادی"رفتارهای

ـ   قرار دارد كه می"جامعه مدنی"نيمه راه ميان ساختار اقتصادی و دولت طـور   هبايستی ب

هـای علمـی دگرگـون     ای مشخص و نه تنها در اسناد قانونی و كتاب ای و به شيوه  ريشه

ــا ســاختار اقتصــادی اســت،    ــدنی ب ــه م ــزار تطــابق جامع ــت  شــود....دولت اب ــا دول ام

ر سـاختار  بـ كـه   را و در نتيجه بايستی تفسيری ،دباشاين كار  انجام " خواهان"بايستی

كـه جامعـه مـدنی از طريـق      برای ايـن  د.گی كن، نمايندچيره استدی و بر دولت اقتصا

 "انسان اقتصادی"كه و انتظار اين ،دده تساختار جديد مطابقبا تبليغ و تشويق خود را 
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شـكل   ،ده شـود تمام احترام در خور به خـاك سـپر   آنكه او را با  بی ،از بين برود پيشين

 (۹۸) "توخالی اقتصادی است.سرايی  سخنير و ی اقتصادی ناپيگيگرا  جديد اخالق

توانـد پديـد     مـی "جامعه مدنی"باال به بهت و حيرتی كه اين تعريف ظاهراً تازه از ما در

 و "ی كه در باال مورد بررسی قـرار گرفتند)نامـه تاتيانـا   يها  در نوشته اشاره كرديم. آورد،

ی و جامعه سياسی به صورت (جامعه مدن"گيری روشنفكران  شكل"هائی درباره  يادداشت

يـك فعاليـت   "جامعه مدنی"خود را نشان داده و در مفهوم فراگيرش، دو جنبه فعاليت،

است كـه هـدف كسـب وفـاق تمـام جامعـه را        سياسی-خالقیاايدئولوژيك فرهنگی يا 

اگر درسـت بيـان    كه، اين  بدون "جامعه مدنی"رسد كه   حال به نظر می .كند تعقيب می

(و موضـوع  "انسان اقتصادی"مستقيما دارای يك محتوای اقتصادی) باشد،زيربنا  كنيم،

بنابراين مسـئله اينسـت كـه آيـا      ی است.ييك فعاليت بنيادی دستگاه حكومتی و قضا

رغـم يـك    علـی  كـه،  يـا ايـن   ،ها دو استفاده كامال متفاوت از همان اصطالح هستند اين

را در يـك كـل متجـانس درهـم     هـا    توان ايـن نوشـته    نمی ،شخصم در كاربرداختالف 

گرامشـی راجـع بـه رابطـه ميـان       دريافتاز  را تری  ها درك موشكافانه و از آن ،آميخت

 تر باشد.  آيد كه اين فرض دومی درست  به نظر اين طور می ورد.  دست آ هزيربنا و روبنا ب

شـروع  ( ۹۲) "طبيعـت انسـان  "از گرامشـی شايد مفيدتر اين باشد كه با يادآوری درك 

كه فرد  اين روابط،"ای از روابط اجتماعی است.  انسان مجموعه"گويد:  می گرامشی كنيم.

 طـور تصـادفی    ]بـه انسـان منفرد "در واقع از يك طرف، ساده نيستند. كانون آن است،

يعنـی   كنـد،   بلكه به شكل ارگانيـك ارتبـاط برقـرار مـی     ارد،ها ند روابطی با ديگر انسان

ها را تشكيل  ترين آن ترين تا پيچيده  از ساده ها،  ی از ارگانيسمعبارتی تا آنجا كه بخش هب

و مستقل از اراده نظيـر روابـط    "ضروری"از طرف ديگر اين چنين روابطی يا "دهد.  می

كه ارادی هستند مانند آن روابطی كه مـن بـا تعلـق بـه يـك       يا اين و، توليدی هستند

 اين روابط مكانيكی نبـوده، "خر اين كه آ  دست" كنم.  حزب سياسی با ديگران برقرار می
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از "فـردی -های فرا  ارگانيسم"بايستی در تجسم  و در نتيجه می ."اند   بلكه فعال و آگاهانه

كـه در آن   ورانـد پر را ای  بايستی نظريه  می"شيوه مكانيستی و دترمينيستی برحذر بود.

 گاه ايـن فعاليـت،    تكيهبه وضوح نشان داد كه  و ،همه اين روابط فعال و در حركت بوده

 ."آگاهی انسان منفرد است...

 ،"ارگانيـك "ای از روابط اجتماعی است و اينكه اين روابـط   گفتن اينكه انسان مجموعه

اينكـه او تـاريخ    اسـت، "تـاريخ "يم انسان يمانند اينست كه بگو فعال و آگاهانه هستند،

دهـد كـه او     جا تغيير می هريك از ما خود را تا آن"شود گفت كه  زيرا می خويش است،

 كنـد.   تغيير داده و دگرگون می كل مجموعه روابطی را كه خود در كانون آن قرار دارد،

يم همه تغييرات ممكن هستند و نـه اينكـه مـن    ويالبته اين به معنای آن نيست كه بگ

اما اين حقيقـت   توانم تنها با اتكاء به نيروی خودم تغييرات عظيمی را موجب شوم. می

ی كه تمايل بـه تغييـرات مشـابهی دارنـد     يها تواند با همه آن  می"انسان منفرد"ارد كهد

توانـد    انسـان منفـرد مـی    پيمان شده و درصورتی كه اين تغيير امری عقالنی باشـد،   هم

مراتب بيش از آنچـه در   های ب  آوری تكثير كرده و به تغييری ريشه  طور حيرت خود را به

 (۱۱) "رسد دست يابد.  مینگاه اول ممكن به نظر 

ای از   او مجموعـه  شود گفت كه انسان در عين حال فعـال و منفعـل اسـت.     بنابراين می

جـا كـه بـه     ن  تـا آ  دهـد.   ها را تغييـر مـی   كه آن استشده در باال  بيان روابط و فعاليت

هـا كمـابيش و بسـته بـه درجـه خودمختـاری و        آن شـود،   های منفرد مربوط می انسان

 فعال هستند. آورند،  دست می هری كه بابتكا

فايده يادآوری اين نظرات ايـن بـود كـه ايـن حقيقـت را از يـاد نبـريم كـه وقتـی مـا           

چنــين از فعاليــت  و هــم"جامعــه سياســی" و"جامعــه مــدنی"از ،"زيربنــا"و "روبنــا"از

سـخن   دهنـد،   انواع گوناگون روابط اجتمـاعی را تغييـر مـی    از رهگذر آنای كه   آگاهانه
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ی از يـ هـا جز  هستند كه آن "یيها  ارگانيسم"ط اجتماعی افراد و ما رواب رادم ،گوييم می

 دهند.  آن را تشكيل می

توانيم به اين بپردازيم كه مجددا روندهای متنوعی را كـه بـا اصـطالح      آيا اكنون ما می

 ديالكتيك تاريخی جای دهيم؟ از شوند در يك ديدگاه عمومی  بيان می "جامعه مدنی"

كـه توسـط درجـه معينـی از     اسـت   یيای است از شرايط زيربنا  نقطه عزيمت مجموعه

هـای    ای از فعاليت  مجموعه ،مطابق با اين زيربنا شوند.  تكامل نيروهای مولده متعين می

نظـام اقتصـادی را برقـرار نگـه      هـا،  ن  ی وجود دارند كه طبقـه حـاكم از طريـق آ   يروبنا

تكامـل دسـتگاه    ر(قهمالكيت و حفاظت از اين نظام با ی يك نظام يداشته)تقديس قضا

بـا ايـن نـوع توليـد و      نطبـق م"انسان اقتصادی"توليدی را هدايت و كنترل كرده)خلق

و قدرت خـود را از   ی و آموزشی(يروابط توليدی در يك لحظه معين از طريق جبر قضا

ين تضـم  سياسـی  -اتحادهای سياسـی و يـك نظـام اخالقـی     ی ازطريق گسترش نظام

 عمـال مثابه يك كـل اِ  هبر جامعه ب را اش  هژمونی و سلطهتا دهد   به او اجازه می كرده، و

يـك نيـروی اجتمـاعی     شـود،   وقتی جامعه وارد يك دوران انقالب اجتمـاعی مـی   .كند

كوشد تـا قـدرت     میآن  اخالقی -و نظام سياسی مستقرجديد در جهت سرنگونی نظام 

گذاری نظام جديدی   ن  اين امر به مفهوم بنيا ی را بنا نهد.دست گرفته و دولت نوين هرا ب

به الزامات جديـد و غيـره   "انسان اقتصادی"نياز به انطباق هنتيجدر از روابط توليدی و 

 كنـد؟   چـه چيـزی را بيـان مـی    "جامعـه مـدنی  "بـرای گرامشـی   سخن، . به ديگراست

 نهايت متنوع،  اجتماعی بی ربافتاعملی)كل  ای از روابط اجتماعی ايدئولوژيك و  مجموعه

كه بر پايه يك روابط توليدی معين بر پا شده و  كل محتوای انسانی يك جامعه معين(

 -اخالقـی انسان "و نيز"انسان اقتصادی"انواع رفتارهای  كند.)جامعه مدنی(  میا نشوونم

هـای    مكـان فعاليـت   سـوژه و  ابـژه،  جامعه مدنی، ،در نتيجه گيرد.  را در بر می" سياسی
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 سـطوح و  در "قهـر دسـتگاه  "و "دسـتگاه هژمونيـك  "تاثير متقابـل  ازی است كه يروبنا

 (۱۰) گيرند.  صورت می لحظات متفاوت

بايستی توسط تحليل دقيـق متـون متعـددی از      كنيم می  ای كه ما پيشنهاد می  مطالعه

 آموزشی، تئوری ه به قانون،يافتص اصتخاهای   ويژه يادداشت هو ب"های زندان  يادداشت"

ای توسـط    بـه نظـر مـا چنـين مطالعـه      تكميل شود. فورديسم و غيره، ی،يگرا  آمريكائی

كند تا گوهر نظراتش را بيان كرده   ن گرامشی تالش می  شود كه در آ  تأييد می   ای  نوشته

وحـدت توسـط   "ناميـد.  مـی  (۱۲) "دهنده ماركسيسم وحدت در عناصر تشكيل"و آن را

فـراهم   توليـد( "نيروهای مادی-طبيعت"ادهای بين انسان و ماده)تكامل ديالكتيكی تض

نيروهـای  "يعنـی رابطـه ميـان كـارگر و      است، وحدتمركز  در اقتصاد ،ارزش شود.  می

 رابطه ميان اراده انسان )روبنا(و ساختار اقتصـادی، -پراكسيس-در فلسفه صنعتی توليد،

 دولت)اراده متمركز كننده("بين دخالت  جامعه مدنی، رابطه ميان دولت و-در سياست

ـ و  آموزگار، -آموزش در اصـطالح   در و دولـت  پـرورش ) طـور كلـی   همحيط اجتماعی ب

   "تر(.  دقيق

از جامعـه   گرامشـی دربـاره درك   بوبيـو برای ما يك نكته نهائی در تكميل نقد تزهـای  

يك دوره تاريخی به چه نوع "اخالقی"بايد دريافت كه خصلت سياسی باقی مانده است.

نوع  ارتقایقدرت  از ها هستند كه  كدام فعاليت به عبارت ديگر، ،دهد ارجاع میفعاليتی 

 الحظـه م انـد.  ربرخـوردا "غنای انسانی"گسترش های خالقه او، و  رهاسازی قابليت بشر،

 دارد."منفـی "ر و ديكتاتوری همواره يك طنينقهلحظه  بوبيوديم كه در واقع از نظر كر

وفاق به معنای اينست كـه يـك دوره فسـاد  و     متضاد آن حظهر بر لقهغلبه اين لحظه 

خصـلت اخالقـی تـاريخ انحصـارا بـه گسـترش        رفـت در حـال طـی شـدن اسـت.      پس

ــت ــای  فعالي ــری ه ــی  -فك ــدنی "اخالق ــه م ــت. "جامع ــوط اس ــش مرب ــی  پرس اساس

بـه   پيشـين،  های پرسشچون  هم ما را، يك دوره تاريخی،"عمومی"يا "اخالقی"خصلت
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بـه   ،ديگـر  سـوی از  و انطباق جامعـه مـدنی و جامعـه سياسـی     ،سو يك وحدت روبنا از

ـ  ،عبارت ديگر بـاز   اسـت،  بوبيـو كلـی متضـاد بـا ديـدگاه پروفسـور      ه به ديدگاهی كه ب

يـك جنـبش    "عمومی"يا دامنه "اخالقی"توان به حق خصلت  می ،در واقع گرداند.  می

جنـبش قـادر بـه     اشـكال معنـوی تمـدنی كـه ايـن     "كيفـی "تاريخی را با معيار غنـای 

هـای    آن وجود دارد كه در رابطه با جنبش خطر ،. با اين وجودسنجيد ،توليدشان است

كـه قـادر    در پـيش گيـريم   را "انسان رنسانس"ی  بينانه نگرش كوتاه های تاريخی، توده

 .ای بسط و گسترش فرهنگـی را دريابـد  های عظيم موجود در رنسانس بر  نيست توانائی

 ،اسـت "كيفـی "واقعـا ايـن گسـترش    ی جنبش تـاريخی، يتوجيه نها اگر ديگر، جهتاز 

يا اقتصادی "كيفی"شرايطاين است كه  گيرد،  روی هر انقالبی قرار می  پرسشی كه پيش

يا اقتصـادی بـه معضـل كيفيـت تنهـا      "كمی"يك برخوردكه  آن چنان گسترشی است

   (۱۳) انسان دوستانه است. شود گفت،  می گرايانه و  واقع روش جدی،

تـاريخ  "انسانی"عمومی يا ،"اخالقی"ی كه پرسش خصلتهنگامما يكبار ديگر  ،بنابراين

 موضـوع  انگهـی بـا  و شـويم.   رودررو می "تفوق عامل اقتصادی"با شود،  پيش كشيده می

كـه   "هـای زنـدان    يادداشت"های  در طول آن قسمت وحدت ارگانيك اقتصاد و فرهنگ،

 تكـرار  كـه  يـك نواخـت   یموضـوع  چـون هم به معضـالت فرهنگـی اختصـاص دارنـد،    

   (۱۱)شود.  می

ر قهانجامد كه بپرسيم آيا لحظه   كند مستقيما به اين می  مطرح می بوبيواما پرسشی كه 

 پاسـخ او منفـی اسـت.    داشته باشـد، "اخالقی"تواند يك معنای ضمنی  ديكتاتوری می و

ل افراطـی جامعـه   اشكا"موضع او در قبال در واقع، متفاوت است. سر يك گرامشیپاسخ 

)ديكتاتوری به اصطالح سياسـی امروزی(بـه حـق يـك معيـار تـاريخی وارد       "سياسی 

گرايانه   قضاوت درباره خصلت پيشرو يا عقب و خورد،  به چشم نمی بوبيوكه نزد  كند،  می

اين يك نكتـه شـكل افراطـی    "نويسد:  می گرامشی گيرد.  آن ديكتاتوری از آن ريشه می
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عليه نو مبارزه كرده و چيزی را كـه بـه نقـد متزلـزل شـده       يا بر جامعه سياسی است،

مثابه بيـان نـو در    هيا ديكتاتوری ب كند، میحفظ كرده و از طريق قهر خود را مستحكم 

 (۱۹) "غيره. شكند و  درهم می شود،  مقاومتی را كه با آن روبرو می حين پيشرفت،

هـر  " معنای سياسی را نـدارد.    همان نويسد كه قيصرگرائی همواره  مين روال او میه به

معنای دقيقـی هـر    تواند وجود داشته باشد،  ی میيشكل پيشرو يا ارتجاعی قيصرگرا دو

 ،شناسـانه  وسيله يك حساب انگشتی جامعـه  هنه ب ی،يدر تحليل نها كدام از اين اشكال،

    (۱۱) ."تواند بازسازی شود  طريق تاريخ مشخص می بلكه تنها از

تعادل ميان جامعه سياسی و "برقراری ا مثال دولتی را در نظر بگيريم كه درحال اگر م

آنگـاه خـواهيم ديـد كـه خصـلت اخالقـی آن تنهـا در         موفق شده باشد،"جامعه مدنی

در واقع چه چيزی عملكرد اصـلی دسـتگاه    دهد.  نشان نمی را خود"جامعه مدنی"قلمرو

ا به انطباق با نوع توليد و اقتصـاد يـك   های مردم ر  توده"اين كه  ؟دهد را نشان می قهر

يــك وظيفــه پرورشــی دولــت "ايــن گويــد:  مــی گرامشــی(۱۱) "لحظــه معــين وا دارد.

.....هر دولتی تا آنجا اخالقی است كه يكی "توان گفت كه   و به اين معنا می (۱۸)"است.

 وردن توده عظيم جمعيت به يك سطح معـين فرهنـگ    آ ترين عملكردهايش باال از مهم

)يا نوعی(كه با نيازهای نيروهای مولده برای گسـترش مطابقـت    سطحی و اخالق باشد،

 (۱۲) "و درنتيجه در تطابق با منافع طبقات حاكمه قرار دارد. ،داشته

ق دادن اانطبطبقات حاكمه به همان اندازه از طريق استفاده از تشويق و ترغيب به امر 

هيچ تضاد مطلقـی بـين ايـن دوشـيوه عمـل       بنابراين ر.قهيابند كه از طريق   دست می

 چه نظريه آموزشی باشد،-های فعاليت انسانی  در همه زمينه از آن گذشته، وجود ندارد.

تواند در آخـر    می يك نوع رفتار كه در ابتدا توسط قهر تحميل شده باشد،-چه سياست

-خـود  بـدل بـه   انضـباط،  آزادانه هم مـورد پـذيرش واقـع شـود.     سوژه، خودِ از رهگذر

و "ضـرورت "اين يك جنبه از ديالكتيك شود.  حكومتی می -ر بدل به خودقه انضباطی،
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از  گرامشی درست گوهر درك كه نشان داده باشيم اين جنبه،   ما اميدواريم آزادی است.

 تاريخ است.
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 ها و منابع یادداشت
كنگـره   "روفسـور نوربرتـو بوبيـو اسـت كـه در     هـائی راجـع بـه مقالـه پ      خوانيد بحث  صفحاتی كه می -۰

مفهـوم جامعـه    گرامشـی و "تحت عنوان ۰۲۱۱آوريل  ۲۱تا   ۲۳كاگلياری،"ی مطالعات گرامشیلالمل بين

ی كه توسط پروفسور بوبيو مطرح شدند در روز اول بـه تفصـيل مـورد بحـث قـرار      يتزها ارائه شد."مدنی

گسـترش   نسبت به ايـن نوشـته پروفسـور بوبيـو وارد كـرد،     را كه نويسنده  یاتهاين مقاله انتقاد گرفتند.

 دهد.  می

لعمـل عامـه فهـم      يـك دسـتورا   تئـوری ماترياليسـم تـاريخی:   "گرامشی در تحليـل كتـاب بوخـارين:   - ۲

چگونه جنـبش تـاريخی    به اين نكته اساسی برخورد نشده است:" نويسد:  می"شناسی ماركسيستی جامعه

ی اسـت كـه حـول فلسـفه پراكسـيس مطـرح       هـاي  پرسـش اين...اوج همـه   شود؟  بر پايه ساختار بر پا می

خرافـاتی را ازميـان   "معجـزه  "هـر اثـری از   سازوكارتوان تمام   ای است كه می    اند...تنها بر چنين پايه  شده

يسـتی طـرح          بـا   هـای سياسـی فعـال...می       گيـری گـروه    ل شـكل عضـ اسـت كـه م   بنيادو بر اين  برداشت،

 (۰۲۱۰-لورنس و ويشارت-)لندن."های زندان  يادداشت"باتمنتخ"شود.

ــی   "دترمينيســم"- ۳ ــن م ــاريخی را ممك ــك ت ــه درك ديالكتي ــت ك ــومی اس ــازد.  مفه ــمتی  س در قس

ديالكتيـك تـاريخی   "نويسـد:   گرامشی می كه به نيكالی بوخارين اختصاص دارد،"های زندان  يادداشت"از

 ،توان با چنين ديدی از امـور   اما چگونه می ايگزين شده است.هنجاری ج های بندی  با قانون عليت و قاعده

توانـد ورای    معلول هرگز نمـی  مكانيكی، ديدگاهدر  را نتيجه گرفت؟ "براندازی پراكسيس"بر فائق آمدن 

ها قـرار گيـرد و بنـابراين هـيچ گسترشـی جـز گسـترش يـك بعـدی از نـوع عاميانـه             علت يا نظام علت

 (.۱۳۱ص-های زندان  )يادداشت"گرائی داشته باشد  تكامل

برای . "های زندان يادداشت"۰۸۹نگاه كنيد به صفحه  های متفاوت ميان نيروها،  در باره تحليل لحظه -۱

و اين اساسـاً  -ديگر مفقود شود ای  ند گسترش از يك لحظه به لحظهاگر اين رو"نويسد: نمونه،گرامشی می

از وضـعيت بهـره گرفتـه نشـده و     -نـد رو شمار می به  ها نسانا ،بازيگران آناراده و ظرفيت روندی است كه 

يا جامعه كهن مقاومت كرده و از طريق حذف فيزيكی سـر آمـدان    د:شو  می پذير ناكمآن امتضاد  نتايجی

يـا يـك نـابودی متقابـل     ، آورد  طبقه رقيب و ارعاب توده ذخيره آن برای خود فضای تنفسی فـراهم مـی  

شـايد حتی)صـلحی(زير نظـارت يـك      شـود،  برقرار می یگورستان آرامش نيروهای متخاصم پيش آمده و

  "گارد خارجی.

ــه -۹ ــد ب ــدان  نامــه"نگــاه كني ــ ،"هــای زن ــر ۰۲۳۰ســپتامبر  ۱خصــوص نامــه  هب ــين الون و  (۰۲۱۹-)ل

 (.۰۲۲ص-۰۲۱۲-انودی )تورينو،"فلسفه بند تو كروچه ماترياليسم تاريخی و"چنين هم
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سازمان سياسی)لنين(،در مقابله بـا   لسفه پراكسيس در زمينه مبارزه وترين تئوريسين مدرن ف بزرگ"- ۱

قـرار  "مجدد ارزيابی"جبهه مبارزه فرهنگی را مورد انواع گرايشات اكونوميستی و در ترمينولوژی سياسی،

-ماترياليسم تاريخی -)گرامشی"قدرت بنا نهاد.-مثابه مكملی بر تئوری دولت  هداده و نظريه هژمونی را ب

 (۲۱۰ص

نظـم  "و"شـورای كارخانـه  "بنـدی مثبتـی از    در جمع در آستانه دستگيری گرامشی، ،۰۲۲۱در سال - ۱

هژمـونی  "پرسـش ی يهـای تورينـو   كمونيست"نويسد:  می جنبشی كه خود نيروی محركه آن بود، ،"نوين

 ی.يعنی پايه اجتمـاعی ديكتـاتوری پرولتاريـا و دولـت كـارگر      طور مشخص مطرح كردند: هرا ب"پرولتاريا

اجـازه بسـيج    تواند به اندازه درجه موفقيت خود در خلق يك نظام اتحاد طبقاتی كه بـه وی   پرولتاريا می

غالـب بـدل    بـه طبقـه رهبـر و    داری  و دولت بورژوائی را بدهـد،   رورز بر عليه سرمايههای كا  اكثريت توده

هـای وسـيع دهقـانی موفـق       اسـت كـه پرولتاريـا در كسـب وفـاق تـوده       معيـاری در ايتاليا ....ايـن   شود.

 (۱۱۳ص-۰۲۱۸متن انگليسی لورنس و ويشات ۰۲۲۰-۲۱های سياسی  )منتخبات نوشته"شود.

های فلسـفه پراكسـيس)ماركس و     در مورد مفهوم فلسفه كروچه همان تحويلی كه اولين تئوريسين"- ۸

آن را دارد كه يگ گـروه   بايستی صورت بگيرد....اين ارزش  می انگلس(در قبال مفاهيم هگلی انجام دادند،

 (.۲۱۱ص-)ماترياليسم تاريخی"ای اختصاص دهد.  كاری ده ساله را.....به چنين وظيفه كامل،

ــدا،  - ۲ ــه در ابت ــيم ك ــال آزادی تصــديق كن ــد در كم ــتفاده گرامشــی از اصــطالح   بگذاري ــه "اس جامع

 را توضيح خواهيم داد. ما دليل آن كند.  در خواننده اغتشاش به پا می"های زندان  يادداشت"در"مدنی

 (.۲۳۲ص"های زندان  ياداشت"-۱۲ص-۰۲۹۲-اينودی-)تورينو"ته و حالشگذ"رجوع كنيد به - ۰۱

هـای    يادداشـت "،۱۲ص-۰۲۹۲-اينـودی -تورينو-"سياست و دولت مدرن او ،"ياداشتی بر ماكياول"- ۰۰

 .۲۱۰ص-"زندان

 كيـ از  فراتـر  یزيـ چ، رديـ گ  یم دهيد  را نا یخيجا كه مفهوم بلوك تار تا آن یْاسيس -یاخالق خيتار"- ۰۲

ـ . امـا، ا ستيجذاب ن وكم شيب یفلسف یها از گزاره یجدل شينما )ماترياليسـم  ".سـت ين خيتـار  گـر يد ني

 (۲۱۱ص-تاريخی

كنـد   ای برای برآمد طبقات اجتماعی گوناگون فـراهم مـی    سطح تكامل نيروهای مادی توليد، پايه"- ۰۳

ای در خـود توليـد دارنـد....با مطالعـات ايـن            دگی كـرده و جايگـاه ويـژه   كه هر كدام عملكردی را نماينـ 

امكان اين هست كه دريابيم آيا در يك جامعه معين شرايط الزم و كافی برای دگرگـون   ای،  پايه های داده

هـای مختلفـی را كـه در      عملی بودن ايـدئولوژی  ی ويگرا  به عبارت ديگر درجه واقع-ردكردن آن وجود دا

 (۲۱۳ص"های زندان  يادداشت")گرامشی"محك بزنيم. اند تكوين يافتهمين خود او ز
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فعاليـت عملـی بـدون     از آنجا كميت بدون كيفيت يا كيفيت بدون كميت)اقتصاد بـدون فرهنـگ،  "-۰۱

 بـه لحـاظ عقالنـی،    در تقابل قرار دادن اين دو اصطالح، تواند وجود داشته باشد،  نمی و برعكس( ،آگاهی

 (.۳۱۳ص-های زندان  .)ياداشت"است پوچ

صـفحات  "های زنـدان   ياددشت"ر.ك تحليل گرامشی در روبنا،"فنومناليستی اپی"برای منشاء مفهوم -۰۹

۰۳۱-۰۳۸. 

 .۰۱۸ص-جا همان– ۰۱

   گرايشـی كـه هروقـت   "گرائـی تـاريخی و    ر.ك نوشته بسيار به جای گرامشی دربـاره تركيـب غايـت   - ۰۱

اعتمــاد  حــل،  بخشــنده ســالح در ارائــه راه كورانــه بــه فضــيلت نظــمكور معيــاری وجــود نداشــته باشــد،

 (۲۳۰ص-انتشارات سوسيال-)منتخب آثار"كند.  می

 .۰۹۱ص-انتشارات ريونيتی ، "گرامشی"ر.ك به تفاسير تولياتی در -۰۱۱ ص"های زندان  ياداشت"-۰۸

 .۲۱۱ص"ماترياليسم تاريخی"-۰۲

 ضرورت وقتی وجود دارد كه يك كارپايـه كـارا و  ":۱۰۲م۰۳صفحات"های زندان يادداشت"-گرامشی- ۲۱

اهـداف مشـخص بـه آگـاهی جمعـی       كار افتاده، هآگاهی از آن، در اذهان مردم ب فعال وجود داشته باشد،

عمـل  "ای  باورهـای تـوده  "ی كه با قدرت تمام بـه شـكل  يها  ای از باورها و آرمان  جموعهپيشنهاد كرده و م

شـرايط تحقـق انگيـزه اراده       ضـروری  بايستی مواد الزم و  اين كارپايه می در تشكيل داده باشد. كنند،  می

شـود سـطح      مـی بايد روشن باشد كه ن  اما اين می. د موجود بوده يا در روند پيدايش باشندجمعی يا به نق

بـه معنـای    ،و درنتيجـه  از اقـدامات روشـنفكرانه،   ای  كه از طريق آن با مجموعه ،يیگرا معينی از فرهنگ

هـا قـدرت    برجسته به اين معنـا كـه آن   -فهميم   را می هيجان برجستهشور و  ای از احساسات و  مجموعه

گيـری    كه قابـل انـدازه  "كار پايه مادی"از اين  بايد  -را دارند"به هرقيمت"ها به عمل كردن هدايت انسان

 "جدا كرد. است،

-انتشـارات پروگـرس  -مسـكو -انگلـس  ورباخ در منتخب آثار سه جلدی مـاركس  ئتز سوم درباره فو- ۲۰

 .۰۳ص-۰جلد

اول مـاركس)در   بگذاريد برای نشان دادن اين كاربردهای متفاوت بعضی از متون را به يـاد بيـاوريم.  -۲۲

مرا بـه ايـن نتيجـه رسـاندند كـه       ات منقتحقي"(۹۱۳جا ص همان"گفتاری بر نقد اقتصاد سياسی پيش"

 درك كـرد، انسـانی   آگاهیها و نه از به اصطالح تكامل  آن همانند اشكال دولت را نه خود ی،حقوقروابط 

بـه   مجموعـه آن چـه را كـه هگـل،     شرايط مادی زنـدگی،  ی فراوردهبيش از هر چيز ها  برعكس، آن بلكه

بـه   ريشـه دارنـد.   ،نامـد  می"جامعه مدنی"تحت نام  ،۰۸های قرن   انگليسی ها و پيروی از نمونه فرانسوی
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جامعـه مـدنی هـم    "نويسند:  (می۱۱جا ص همان-"ايدئولوژی آلمانی"گلس)در ماركس و ان ،طريقی مشابه

 گيـرد.  روابط متقابل مادی افراد در چارچوب يك مرحله مشخص تكامـل نيروهـای مولـده را در بـر مـی     

گيرد....بنابراين كامال واضح است   جامعه مدنی تمام زندگی صنعتی و تجاری يك مرحله معين را در برمی

هـای    يادداشـت "از طـرف ديگـر گرامشـی در    "ی مركز صحنه واقعـی تمـام تـاريخ اسـت.    كه جامعه مدن

آنچـه در  "بـرد.   ی به كار مـی يان دادن يك جنبه از فعاليت روبنارا برای نش"جامعه مدنی"اصطالح"زندان

جامعـه  "تـوان آن را    مـی    يكی آنچه ی است:يروبنا"سطح"تثبيت دو توانيم انجام دهيم،  می لحظه حاضر،

ــد،"دنیمــ ــل ارگانيســم خوان ــيهــا  يعنــی ك ــه ب ــده مــی"خصوصــی"طــور معمــول هی ك  و ،شــوند  خوان

كه گروه غالب در پهنـه  "هژمونی"طرف با عملكرد اين دو سطح از يك ."دولت"يا"سياسی  جامعه"ديگری

ای كـه از طريـق دولـت و      يـا فرمانـدهی  "سـلطه مسـتقيم  "از طـرف ديگـر بـا     كنـد و   جامعه اعمال مـی 

بـا   پيونـد  در كردهای مورد سؤال مشخصـا سـازمانی و  كارشود مطابقت دارند.  اعمال می"یيقضا"حكومت

گر بوده و وظائف فرعی هژمـونی اجتمـاعی و حكومـت     گروه سلطه"قائم مقام"روشنفكران ند.هم قرار دار

يم عظـ   كه از جانب تـوده "خودی هخودب"وفاق-۰ اين وظائف چنين هستند: رسانند.  سياسی را به انجام می

نشـان   شـود،   گر بر زندگی اجتماعی تحميل مـی   ای  كه توسط گروه بنيادين سلطه  مردم به جهت عمومی

چه فعاالنـه و  "وفاق"ی كه يها  انضباط را بر گروه"ور قانونیط هب"ری دولت كهقهقدرت  -۲ شود....  داده می

بگذاريد يادآوری كنيم  (.۰۲ص"انهای زند  )يادداشت"كند.  اعمال می دهند،  نشان نمی طور منفعل، هچه ب

اما در معنـای فراگيـر    ،دولت در معنای محدود دستگاه قهری يا جامعه سياسی است كه از نظر گرامشی،

 دولت جامعه سياسی و جامعه مدنی است.    آن،

 .۱۱ تا ۲۰در همين جلد ص"مفهوم جامعه مدنی گرامشی و"بيوبو ربرتون– ۲۳

ها همـواره بعـد از     ايدئولوژی"دهد كه  توضيح می"ايدئولوژی آلمانی"چنين و هم"گفتار..... پيش"او در- ۲۱

هـا توجيهـات    آيند...از بركت اين واقعيت كه به آنان از اين نقطه نظر كـه آن  چون انعكاسی می هم نهادها،

-انگلـس  )مـاركس و "شـود.   نگريسـته مـی   زآميزكننده سلطه طبقـاتی هسـتند،  ازآميز و راپس از مرگ ر

 (.۹۱۱ص-ار منتخب آث

يـا  "جامعـه مـدنی  "كلمات بين گيومه از ماركس هستند كـه بـرای او   -۳۰بوبيو در همين مجله ص- ۲۹

 .۲۲ر.ك به يادداشت  زيربنا پايه همه تاريخ است.

را مـورد  "جامعـه مـدنی  "در بخش سوم اين مقاله ما بايد مسئله متناسب بودن تعريـف گرامشـی از  - ۲۱

 مداقه قرار دهيم.
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كه در آن گرامشی انقـالب روسـيه و    ،۰۲۰۸ماركس در اين مقاله  سال  بارهردوت كروچه نفوذ قضا- ۲۱

ها(انديشـه   ها)بلشويك آن"بسيار آشكار است: ،دهد  ها  را مورد ستايش قرار می ماركسيسم اصيل بلشويك

ائی و آلمـان  آليستی ايتاليـ   ای كه دنباله تفكر ايده  زنده ماركس هستند آنچه كه جاودانه است  در انديشه

در -"انقالب عليـه مـاركس  ")"های پوزيتويستی و ناتوراليستی آلوده شده است.  است و ماركس با پوشش

 (.۳۱ص-۰۲۱۱-های سياسی به انگليسی   منتخبات نوشته

 .۰۱۱ص"های زندان يادداشت"-گرامشی- ۲۸

 .۹۱۳ص-منتخب آثار -انگلس ماركس و- ۲۲

 .۰۱۲ص-"های زندان  يادداشت"-گرامشی- ۳۱

 .۳۱۱ص-همانجا-۳۰

 ايدئولوژی آلمانی.-انگلس ماركس و- ۳۲

 تاكيدها از منست. ۳۳

 .۲۱مقايسه كنيد با يادداشت ۳۱۱ص"های زندان يادداشت"-گرامشی- ۳۱

مفهوم كميت با مفهوم كيفيت و با مفهوم كميـت ديـالكتيكی    در گذار از اقتصاد به تاريخ عمومی،"- ۳۹

 كيفيـت=آزادی.  ضـرورت،  -كميـت "يادداشـت توضـيحی زيـرين:   "ود.ش  بدل به كيفيت می تكميل شده،

-)منتخبـات آثـار  "آزادی مطابقـت دارد. -كيفيت با ديالكتيك ضرورت-ديالكتيك)گره ديالكتيكی(كميت

 (۲۳ص

يچ وجه در تناقض بـا  ه شود به  فعاليت سياسی لحظه تعيين كننده می ،گفتن اينكه در شرايط معين- ۳۱

ـ  "بنابرآنتز بنيادين ماركسيسم كه   طـور كلـی بـر رونـد زنـدگی اجتمـاعی       هشيوه توليد زندگی مـادی ب

داللـت بـه نقـش تعيـين كننـده       اين سلطه كلـی در شـرايط ويـژه،    نيست."سياسی و فكری سلطه دارد  

 پراكسيس سياسی دارد.

 .۲۳۰ص"ماترياليسم تاريخی"- ۳۱

 كنـد،   را روشن می ساخت ژرف شته را كه درك گرامشی از وحدتبگذاريد دو نو .۲۱۱-۰ص-جا همان-۳۸

ته و پايـه  مجموع نيروهای مولده در عين حال تبلـور تمـام تـاريخ گذشـ    "چنين است: اولی اضافه كنيم.

اما مفهوم فعاليت وقتی  هم يك سند و هم يك نيروی پيش برنده بالفعل است. .تاريخ حال و آينده است

و نبايد بـا فعاليـت بـه معنـای فيزيكـی و نـه بـه         شود  كار بسته می هی از اين دست بيكه در مورد نيروها

دومـين نوشـته    (۱۱۱ص-هـای زنـدان   داشـت د)يا"مخلوط و يا حتی مقايسه شود. معنای متافيزيكی آن،

هـا   كـه بـه آن   ،عمل و ابتكار سياسی و روشنفكرانه برخورد اكونوميستی در رابطه با ابزار اراده، "گويد:  می
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تنهـا ابـراز فعـال اقتصـاد      واقع تجلی ارگانيك نيازهای اقتصادی وحتی ها در آن یينگرد كه گو  چنان می

 ۳۱و ۲۱هـای   ها را با يادداشت  (اين نوشته۲۲ص-)منتخب آثار"كم عجيب است. برخوردی دست ند،يستن

 مقايسه كنيد.

م(توسط تكامـل ديـالكتيكی تضـادهای ميـان انسـان و      سكسيردهنده ما وحدت)در عناصر تشكيل"- ۳۲

 (۲۱ص-)منتخب آثار"شود.  فراهم می نيروهای مادی توليد( ،ماده)طبيعت

 .۳۱۱ص-"های زندان يادداشت"-۳۹ص"ماترياليسم تاريخی"- ۱۱

 .۲۲در يادداشت شماره "ايدئولوژی آلمانی"ر.ك به نقل قول از- ۱۰

دهد و درهمـان حـال     ی را از هم تميز میيماركس دو لحظه فعاليت روبنا ۰۸۹۲گفتار سال  در پيش-۱۲

ل پايـه واقعـی را تشـكي    جمع اين روابط توليدی ساختار اقتصادی جامعه،"كند:  ها را تاييد می وحدت آن

رود كه اشكال معينی از آگاه اجتمـاعی بـا آن     ی قانونی و سياسی باال میيدهد كه برفراز آن يك روبنا  می

 (۹۱۳ص-منتخب آثار-)ماركس"منطبق هستند.

گويـد    چنين معنای وحدتی اسـت كـه گرامشـی مـی     اين هم .۰۲ص"ی زندانها يادداشت"-گرامشی-۱۳

 ميان فلسفه و سياست وجود دارد. 

 .۰۱۱جا ص همان-۱۱

 .۲۱۳جا ص  همان– ۱۹

 .۰۱۰همانجا ص - ۱۱

 ،نهـاده اسـت   نلـت نـوع جديـد را بنيـا    محتوای هژمونی سياسی گروه اجتماعی جديـدی كـه دو  "- ۱۱

جـا مطـرح اسـت تجديـد سـازماندهی سـاختار و        آنچه اين شد:طور غالب از نوع اقتصادی با هبايست ب  می

 (۲۱۳ص-)همانجا"ها از يكسو و دنيای اقتصاد يا توليد از سوی ديگر است. روابط واقعی ميان انسان

ی كه قـرار اسـت بـر    يها منافع و گرايشات گروه كه گيرد   ترديد پيش فرض می یب واقعيت هژمونی "-۱۸

بـه   ،اسـت لحه مصـا  بـر اسـاس   رسميت شناخته شوند كه اين توافق معينیبه  اعمال شود، هژمونی ها آن

امـا در عـين حـال     ،نـد دار صنفی -اقتصادی ای كه صبغهی يها كاریبايستی فدا  گروه رهبر می بيان ديگر

چـرا   اساسی خدشـه وارد كنـد:   ی نبايد به مسئلهياه ترديدی نيست كه چنين فداكاری و چنين مصالحه

بـر پايـه عملكـرد تعيـين      الزامـا  و بايستی اقتصادی هم باشـد،   می سياسی است،-قیكه اگر هژمونی اخال

بنــا  ،گيـرد   كننـده فعاليـت اقتصـادی صـورت مـی       كـه توسـط گـروه رهبـر در هسـته تعيــين      ای  كننـده 

 (۰۸۰ص-های زندان  يادداشت")"شود.

 .۰۸۰ص-جا همان– ۱۲
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كـافی   نـد، ان عناصر جامعه مـدنی متعـدد   در آ واست طور اجتماعی پيش رفته  هدر كشوری كه ب"- ۹۱

برد تا اطمينـان حاصـل كـرد كـه       نيست كه گفته شود جامعه سياسی در يك وضعيت بحرانی به سر می

و يـك   دوشـرايط تطبيـق داده شـ    ايـن  استراتژی سياسی بايد بـا  .رسد میيك حمله انقالبی به پيروزی 

 هنگـامی  های مـدرن،   كراسیوفشرده دمساختار  جايگزين شود. "جنگ موضعی"با يك "جنگ متحرك"

بـرای هنـر سياسـی     كنـيم،   هـای زنـدگی صـحبت مـی      های دولت يا مجموعـه انجمـن    كه درباره سازمان

در "-(۲۳۹ص-)همانجـا "كنند.  را بيان می"جنگ موضعی"و استحكامات جهبه در"ها سنگر بندی"معادل

در غرب يك رابطه متناسب ميـان   نی بود،ی و ژالتييجامعه مدنی ابتدا دولت همه جا بود، ۰۲۰۱روسيه 

دولت و جامعه مدنی وجود داشت و وقتی دولت متزلزل گرديد ساختار تنومندی از جامعه مدنی يكبـاره  

 (.۲۳۸)همانجا ص "كرد.آشكار خود را 

 همانجا- ۹۰

 .۹۱-۸همانجا ص- ۹۲

 ۲۱۱ص"های زندان  نامه"گرامشی- ۹۳

 .۲۱۱ص"های زندان  تيادداش"-۲۱۱ص-"ماترياليسم تاريخی"- ۹۱

 ۲۱۱ص-همانجا- ۹۹

 .۲۱۱ص-"های زندان  يادداشت"،۸۸ص"ماكياولی"- ۹۱

 .۸۸همانجا ص- ۹۱

توليـد   های كـار و  سازگار با روش درباره ضرورت خلق انسان نوين، .۲۱۱ص-"ماترياليسم تاريخی"-- ۹۸

ی و يـ گرا  آمريكـائی "تحـت عنـوان    ،"هـای زنـدان    يادداشـت "ی در يها نگاه كنيد به بخش صنعتی مدرن،

 ."فورديسم

 همانجا- ۹۲

 .۲۱ص-منتخب آثار- ۱۱

به يكباره "جامعه مدنی"("گيری روشنفكران  شكل ،"نامه به تاتيانا"هائی كه مطالعه كرديم)    در نوشته-۱۰

بـرای وضـوح    شود. سياسی اعمال می-و همزمان دستگاه هژمونی  مكانی است كه در آن هژمونی اخالقی

جامعـه مـدنی از يـك طـرف      بـرد.  بايستی تنها برای نشان دادن مكان به كار  اصطالح را میاين  ،تر بيش

و از طرف ديگر مجموعه نيازهـای اخالقـی سياسـی و    "انسان اقتصادی"های رفتار  مجموعه نيازها و شيوه

 كنند.  میی هژمونيك در دگرگون كردن اينان تالش يهای روبنا  فعاليت گيرد.  انواع رفتارها را در بر می

 .۲۱ص-منتخبات آثار - ۱۲
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 .۳۱۳-۱ص"های زندان  يادداشت"- ۱۳

ــت  - ۱۱ ــه يادداشـ ــال بـ ــرای مثـ ــه در    ر.ك بـ ــئله مدرسـ ــاره مسـ ــائی دربـ ــت"هـ ــای   يادداشـ هـ

 .۱۳تا  ۳.صفحات "درباره آموزش"و"روشنفكران"."زندان

 .۰۱۰ص"ماكياولی"- ۱۹

 .۲۰۲ص"های زندان  يادداشت" -۱۱

 ۲۱۱ص"های زندان  نامه".۰۲۳۰سپتامبر  ۱ه تاريخ ب"نامه به تاتيانا"- ۱۱

 .۲۹۰منتخب آثار ص -۱۸

 .۲۹۸ص"های زندان  يادداشت".۰۲۸ص-"ماكياولی"- ۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 76 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 77 

 

 

 

 

 

 

 آسای آنتونیو گرامشی رنسانس معجزه

 روبرت بوش
 گیالنی رتضیبرگردان م 

  
برآورد شانس موفقیت یک انقالب حقیقت این است که برای »

 «سوسیالیستی معیار دیگری وجود ندارد، مگر خود موفقیت
 

 درباره انقالب اکتبر
 (۷۹۳۷-۷۳۹۱آنتونیو گرامشی )

كم اينك پس از  شود، دست خوانده می« نظريه ماركسيستی»طور كلی چه كه به آن

نندگی اجتماعی ك ناپديد شدن اتحاد شوروی از صحنه سياست جهانی، هرگونه تعيين

تر از  طور قطعی از دست داده است. اگر زمانی حتی برخی انواعی قابل تامل را نيز به

 بندی شكلكم يك  شوروی را اگر نه سوسياليستی، دستماركسيسم، 

آميز  دانستند، اينك سقوط فاجعه می« داری غيرسرمايه»يا « داری مابعدسرمايه»

می را كه اين چپ از تئوری داشت مهر شوروی حكم محكوميت چپ تاكنونی و مفهو

 زند. می

ای، توجه نسبتا وسيعی كه هنوز نسبت به آنتونيو گرامشی  با وجود چنين زمينه

برانگيز نباشد. روشن نيست چرا به انديشمندی كه وظيفه  تواند تعجب وجود دارد، نمی

و نزد او لنين ( ۰« )به ايتاليايی ترجمه كند»دانست تجربيات انقالب اكتبر را  خود می
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(، برخالف خود لنين به مثابه سگی ۲ماركسيسم بود )« پرداز مدرن بزرگترين نظريه»

الملل سوم  خورده دوران بين شود. رنسانس اين انقالبی شكست میمرده نگريسته ن

شود، وقتی كه در نظر بياوريم كه نه تنها چپ، بلكه  تری می سبب تعجب هر چه بيش

را برای خود « انديشمند كالسيك ماركسيسم»ز هر يك اين پردازان راست ني تئوری

های  های هفتاد در طيف معينی از چپ اند. اگر گرامشی در همان سال كشف كرده

ويژه گرد نشريه آرگومنت جمع شده بودند،  هآكادميسين، كه در آلمان فدرال ب

های  استنيز آلن دوبنوا، از انديشمندان ر ۰۲۱۱داران زيادی داشت، در سال  طرف

 خود شيوه به آن در و نموده منتشر كتابی فرانسه، در  ((nouvelle droiteجديد 

 از آرگومنت انتشارات موسسه سو يك از كه حالی در. گرفت كار به را گرامشی انديشه

ته نوش فاشيسم زندان در گرامشی كه -«زندان دفترهای» انتشار به ۲۱ های سال اوايل

 از  -ن جديدا برای نخستين بار به آلمانی ترجمه شده استآغاز نموده و متن كامل آ

 نيز آلمان «جديد های راست» افكار درون به گرامشی از دوبنوا آلن تعبير ،ديگر سوی

 انقالب" عنوان با دوبنوا آلن كتاب آلمانی ترجمه ۰۲۸۹ سال در. كند می رسوخ

آزادی »زنامه ماهانه منتشر شد و رو "ی و راست جديدگرامش: راست ناحيه از فرهنگی

رسيده است، با ارجاع مستقيم به گرامشی در  ۳۹۱۱۱كه تيراژ آن به بيش از « جوان

ها  را كه به چپ« هژمونی اجتماعی»ها بايد  اين مورد به وراجی پرداخت كه راست

 اند، دوباره به دست آورند. واگذار كرده

پرداز از دو  ين نظريهتوان تناقض ظاهر بارزی را كه از تصاحب ا حال چگونه می

پردازی كه نشريه  نظريه -موضع متضاد ناشی شده است، توضيح داد

نظم »در مورد او ادعا نمود كه او هم برای  ۰۲۸۸در سال « اندازها چشم»سوسياليستی

(، و استوارت ۳به يك اندازه خطرناك است )« ها بينی چپ كوته »و هم برای « حاكم

نوآوری در »گويد كه او مظهر  اش می رههال، ماركسيست انگليسی، دربا



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 79 

( است. آيا اين امر كه گرامشی پس از مرگ خود هم از موضع راست و ۱«)ماركسيسم

های تئوريك او  هم از موضع چپ به خدمت گرفته شده است، نشانه كهنه شدن آغازه

 نيست؟

، اما ای بدهم ها پاسخ بسنده البته من نخواهم توانست در مقاله حاضر به اين پرسش

ای كه  های مركزی گرامشی و به زمينه تاريخی تر به آموزه مايلم بكوشم با نگاهی دقيق

ها را فرموله نمود، به اين امر اشاره كنم كه تعبيرهای به ظاهر  او بر بستر آن اين آموزه

 كنند. اند تا چه حد از منطق واحدی حركت می ها شده متضادی كه از اين آموزه

  
 روبنا: اساس اندیشه گرامشی -الگوی زیربنا

توان درك  شك آغازگاه انديشه تئوريك گرامشی است. به راحتی می انقالب اكتبر بی

يك »د كه او با سقوط رژيم تزاری در بحبوحه جنگ جهانی اول احساس ظهور كر

 ( را داشت.۹)گرامشی( )« آغاز نظمی نو»و « آگاهی اخالقی جديد

انقالبی بر عليه »امشی اين بود كه اين انقالب، صفت مشخصه انقالب اكتبر برای گر

واقعيت »اند كه  ها نشان داده كارل ماركس بود، چرا كه به نظر او بلشويك« كاپيتال

(. اين ادعاها كه ويراستار ۱بخشيدن به سوسياليسم هر زمان ممكن است، )گرامشی( )

داند، از  می« غريبادعاهايی عجيب و »ها را  ( آنGuido Zamisگرامشی، گيدو ساميز )

ای از ماركسيسم  شوند كه گرامشی به دام نسخه مخدوش و مسخره جا ناشی نمی اين

وار هسته مركزی دركی از ماركسيسم را نشان  (، بلكه به شكلی نمونه۱افتاده باشد)

گرايانه مبارزه طبقاتی  شناسی دهند كه واقعيت را صرفا در چارچوب طرح جامعه می

كنند، اين اراده در  رويدادها... از اراده شمار كثيری از افراد تبعيت می»كند:  ارزيابی می

چنين در قالب رفتار معنوی منطبق با اين انجام يا  انجام يا عدم انجام امور معينی و هم

كنند كه يك اقليت  ای تبعيت می چنين از آگاهی يابد. رويدادها هم عدم انجام تبلور می

كه اراده اكثريت در  پس از آن -كه آن اقليت چگونه به تواند ناز اراده اكثريت دارد و اي
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(. برای ۸« )... آن اراده را به هدف مشتركی معطوف سازد -قالب قهر دولتی متحد شد

تاسيس يك دولت »است كه اوج خود را در « يك تئوری عمل»گرامشی ماركسيسم 

 (۲).«يابد نوين می

گرايانه گرامشی را از ماركسيسم  ضع ارادهرسد كه اين مو به نظر می ،در نگاه نخست

به اين ترتيب در برابر : »رسد كه رت كرامر به اين نتيجه میارتدكس تميز دهد، آنه گ

چه و يا در بهترين  تئوری تاريخی كه پرولتاريا را به دنبال« گرايی قدرگرايانه غايت»

تكار عمل سياسی كند، گرامشی اب تبديل می« عقالنيت تاريخ»حالت به مأمور اجرای 

 جدلزبانی آشكار گرامشی با  (. اما هم۰۱« )سازد در روند تطور تاريخ را برجسته می

وجه  هيچ الملل دوم بر اين امر داللت دارد كه او به بين« مرتدهای»لنين بر عليه 

( معاصر خويش برهاند. او صرفا ۰۰نتوانست خود را از بند دستگاه مقوالت ماركسيسم )

« زيربنای عينی»گرايی كه ريشه خود را در تقابل بيرونی و دوگانه  دهبر عنصر ارا

كند. و اين  دارد، تاكيد می«( طبقه كارگر« )»عنصر ذهنی»و «( مناسبات توليد)»

و « گرا عينی»ها به دو گرايش  تقابل همواره بستری مخفی برای انشقاق دائمی چپ

 (.۰۲بود)« گرا ذهنی»

گرايی  غايت»مثابه يكی از موثرترين تبلورات  هرا ب« گرايی اقتصاد»گرامشی 

بلكه به  ،نگاری بايد با آن نه تنها در حوزه تئوری تاريخ»كند كه  قدرگرايانه تعبير می

( مبارزه نمود. او در يكی از ۰۳)گرامشی( )« ويژه در حيطه تئوری و عمل سياسی نيز

نويسد: اين  می« ربنا و روبنازي»های خود از دوره دفترهای زندان درباره رابطه  يادداشت

مثابه تبلور  بايست به ه سياست و ايدئولوژی میادعا را )...( كه هر حركتی در حيط

ای در  افتادگی ابتدايی و كودكانه بالواسطه زيربنا برنموده و توضيح داده شود، بايد عقب

 (.۰۱« )دكرئوری دانست... و با آن مبارزه حوزه ت
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  رای ادعای خود، نامه انگلس به يوزف بلوخ به تاريخ عنوان شاهدی ب گرامشی به

بنا به درك ماترياليستی »نويسد:  كند. انگلس در اين نامه می استناد می ۰۲۸۱م۲م۲

 واقعی زندگی بازتوليد و توليد نهايی تحليل در تاريخ در  كننده تاريخ، عنصر تعيين

وبنا نيز )...( تاثير خود را ی زيربناست، اما عناصر گوناگون راقتصاد وضعيت)...( است

(. از اين نكته بنا به تعبير ۰۹) روی سير حركت مبارزات تاريخی دارند...)انگلس(

« تاثير و تاثر متقابل»در درون پروسه « وحدت ديالكتيكی زيربنا و روبنا»گرامشی 

ع كند كه اين نو خود آشكار می« تاثير و تاثر متقابل»(. البته مفهوم ۰۱شود) نتيجه می

وجه بر ساختار دوگانه شناخت در فلسفه  هيچ به« رابطه زيربنا و روبنا»بندی  فرمول

با نگاهی »غرب چيره نشده است. و اگر بخواهيم اين نكته را به زبان هگل بيان كنيم: 

شود  كه به هنگام كاربرد رابطه تاثير و تاثر متقابل، عنصر ناكافی  تر ]روشن می دقيق

ارزی برای مفهوم به شمار آيد،  كه هم ست كه اين رابطه به جای آندر اين نكته نهفته ا

هم از اين طريق كه دو روی اين رابطه به عنوان داده  خود بايد كه ابتدا درك شود، آن

ای از يك ]عنصر  سوم و  شوند بلكه... به عنوان لحظه بالواسطه به حال خود رها نمی

  (۰۱) .«تشوند كه همانا مفهوم اس واالتر شناخته می

شود كه  از فقدان يك مفهوم عمومی برای مناسبات اجتماعی اين وضعيت ناشی می

تكيه كرد يا بر روبنا )يعنی «( عامل عينی»بتوان در تحليل تئوريك يا بر زيربنا )يعنی 

پرداز واحد نيز بسته به  تواند در نزد يك نظريه )و اين وضعيت حتی می«( عامل ذهنی»

گرايی )كه اقتصادگرايی نيز ناميده  ير كند(. اتهام متقابل عينموقعيت تاريخی تغي

الشعاع  شود( اين واقعيت را تحت گرايی نيز ناميده می گرايی )كه اراده شود( و ذهن می

 همانی منفی است. دهد كه مسئله در اينجا تنها بر سر يك اين قرار می

 در كه متفاوت ستا محتوايی مانند فرهنگی –سياسی « روبنای»در نظر گرامشی 

 را حوزه دو اين بايد رو اين از او و ،دارد قرار «اقتصادی حركت» معنای به زيربنا، مقابل
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(. است «ديالكتيك» اين او نظر به و) وادارد تاثر و تاثير به مكانيكی شيوه به

گلس متأخر نيز( وحدت ان نزد در كم دست كه طور همان) گرامشی نزد در «ديالكتيك»

ات متضاد نيست، بلكه صرفا بر يك رابطه علی داللت دارد كه به شيوه پويای لحظ

دوقطبی به حركت درآورده شده باشد. شكل رابطه بورژوايی، كه خود بنياد اين 

شود، و سپهرهای  ای ناآگاهانه مفروض گرفته می گونه وضعيت است، همواره به

ابطه بورژوايی و غيره )يعنی سپهرهايی كه توسط همين ر« اقتصاد»، «سياست»

 شوند. ديگر مربوط می اند( تنها به شكل بيرونی به يك گذاری شده بنيان

ای شد تا گرامشی بتواند بر اساس آن انقالب اكتبر را  روبنا زمينه -اين الگوی زيربنا

ها  كه توسط ماركسيست  شرايط سياسی برای دگرگونی»كه  گونه تفسير كند اين

انطباق   داری های اقتصادی سيستم سرمايه فرض با پيشهدايت شده باشد نبايد لزوما 

(. گرامشی به پيروی از همين ۰۸« )هاست عمر آن به سر رسيده كه مدت ،داشته باشد

پنداشت كه در مورد اتحاد شوروی با يك پارادوكس مواجه شده است،  انديشه می

ز آن هنو« زيربنای اقتصادی»نيستی كه كمو «سياسی روبنای»پارادوكس يك 

حلی برای مشكل  چون راه« تاثير و تاثر متقابل»داری است. اينك مفهوم  سرمايه

شود، چرا كه اين مفهوم اين امكان را به گرامشی  ظاهر می« رابطه بين زيربنا و روبنا»

(، يعنی مناسبات ۰۲قائل شود )« واقعيت عينی و موثر« »روبنا»دهد كه برای  می

كاهش داده شده باشد، « شرايط اقتصادی»به سطح اجتماعی توليد را در معنايی كه 

و در عين حال در مقام  ،كننده تعريف كند تعيين« در تحليل نهايی»به عنوان علت 

عنوان مبارزه برای منافع بالواسطه  هدر سياست )سياست كه ب« فيلسوف عملی»يك 

كننده  ( امر اقتصادی در تحليل نهايی تعيين۰طبقات تعبير شود( مداخله نمايد: 

جايگاه »تواند از الويت داشتن بر اقتصاد چشم بپوشد: سياست در  ( سياست نمی۲است،

ای ندارد  سياست چاره»(. و يا به زبان لنين: ۲۱) )گرامشی(« رهبری قرار گرفته است
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جز اين كه نسبت به اقتصاد الويت داشته باشد. هر استدالل ديگری معنايی ندارد جز 

های ناشی از اين  كه همه پيچيدگی ( برای آن۲۰«. )ركسيسمفراموش كردن الفبای ما

تری  الزم است مفهوم ايدئولوژی نزد گرامشی را با دقت بيش ،طرح را درك كنيم

 بررسی كنيم.

  
 بخش و مبارزه بر سر هژمونی دولت وحدت -۲

: «كند الويت مبارزه طبقاتی تبعيت می»مفهوم ايدئولوژی در نزد گرامشی نيز از 

ها آگاهی نسبت به  را كه انسان« در نقد اقتصاد سياسی»مله از مقدمه اين ج»

آورند، بايد تشخيصی  ها به دست می های ساختاری را در حوزه ايدئولوژی كشمكش

شناختی و  و نه تنها ارزش روان ،شناسانه برخوردار است دانست كه از ارزش شناخت

در مرحله معينی از »نويسد:  (. ماركس در مدخل اين متن می۲۲) )گرامشی(« اخالقی

(. ۲۳« )گيرند تكامل، نيروهای مولد مادی در تضاد با مناسبات توليدی موجود قرار می

منظور گرامشی اما آنتاگونيسم ميان محتوای مادی و شكل مراوده اجتماعی )ارزش( 

تضاد ميان كار مزدی و سرمايه. از  -است نيست، بلكه به معنای كالسيك ماركسيستی

ا كه گرامشی پرولتاريا را صورتكی برای كاالی نيروی كار و از اين راه يكی از ج آن

ای كه توسط خود رابطه سرمايه به وجود آمده  مقوالت درونی رابطه سرمايه )مقوله

داند، بايد كه ضرورتا پديدار سطحی تناقض منافع طبقات چون مرجعی به  باشد( نمی

 افرازنده است.نظرش آيد كه نسبت به رابطه سرمايه تر

دهد،  گرامشی تضاد ميان سرمايه و كار را تنها در سپهر توليد بالواسطه جای نمی

 را« فرهنگی -روبنای سياسی»بلكه عالوه بر آن در رابطه با ماركس سياست به معنای 

كه »كند  تعريف می« اشكال ايدئولوژيكی»عنوان سپهر مبارزه طبقاتی بر سر  به

« رسانند سبت به اين كشمكش آگاه شده و آن را به انجام میها در قالب آن ن انسان
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در انديشه « ملت»يا « دموكراسی»)ماركس، به نقل از همان منبع(. مفاهيمی مانند 

بدون معنای كامال »طور نيز در انديشه مقلدين او( چون مفاهيمی  گرامشی )و همين

« جنگی استراتژيك»ها  سر آن تواند بر رو می آيند، مفاهيمی كه از اين به نظر می« ثابت

داری  را شكل سياسی متناسب با سرمايه« دموكراسی»( در بگيرد. گرامشی نه ۲۱)

بخشی برای فرد ]در جامعه بورژوايی ،  را مرجع هويت« ملت»و نه  ،داند پيشرفته می

داند  آزاد، مفاهيمی می -گرامشی اين مفاهيم را بنا به زيباترين روياهای اراده انتزاعی

توانند چون ابزاری در خدمت اهداف  و می ،بوده« خنثی»كه به لحاظ ساختاری 

مسئله اين است كه معنای مفهوم »بخش )و ارتجاعی نيز( به كار گرفته شوند:  رهايی

سياسی  گفتمانده و در منطق يك كرزه آگاهی عمومی جدا را از حو«( دموكراسی)»

ترتيب كامال عملی است كه به مفهوم به اين (: »۰۰۱جا، ص  همان«)ديگر وارد كنيم

 (۰۰۸جا، ص  )همان .«معنا و باری مترقی داده شود...« ملت»

كننده اين است كه چه كسی در جامعه حق  از اين ديدگاه تعيين ،ترتيب  اين  هب

مفاهيم و مقوالت معينی در حوزه « معنا و بار»تواند  تعيين تعاريف را داراست و می

هستند كه « هايی بينی جهان»ها از نظر گرامشی د. ايدئولوژیرا تعيين كن« روبنا»

بخشی و  شكل»شان تا چه اندازه در  شان به اين بستگی دارد كه تدوين فلسفی انسجام

( درك متعارفی موفق بوده باشد. درك متعارفی يا عقل عوام محلی ۲۹» )تغيير دادن

در آن آگاهی عملی  شوند، محلی كه است كه در آن مفاهيم و مقوالت ساخته می

دسته  از آن« »محل»رو اين  جا(. از اين )همان« گيرد ها به طور مشخص شكل می توده

ها  ايدئولوژی  (۲۱.)«های نبرد طبقاتی است كه از اهميت استراتژيكی برخوردارند ميدان

ها برای فلسفه  هايی عملی هستند، ابزاری برای رهبری سياسی )...( ايدئولوژی ساخت»

هايی متعلق به تاريخ  ها واقعيت بخواه نيستند، ايدئولوژی وجه اموری دل هيچ هعمل ب

ده كرافشا ها را  و بايد آن ،شان ابزار سلطه بوده هايی كه بنا به طبيعت ند، واقعيتا واقعی
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تا بتوان »هم نه به داليل اخالقی، بلكه به داليلی عملی ها به مبارزه پرداخت، آن و با آن

 ی مثابه گرها مستقل ساخت، تا بتوان به طها به لحاظ ذهنی از سلها ر تحت سلطه

ای ضروری در دگرگونی پراتيك، يك هژمونی را نابود ساخته و هژمونی ديگری  لحظه

برد كه برای  ( ايده هژمونی ايدئولوژيك به مفهومی راه می۲۱) گرامشی(.«)آفرينيم را بی

 مفهوم اين  بر آن است كه به كمكگرامشی «. ائتالف تاريخی»گرامشی مركزی است: 

 در را طبقات بين رابطه و دهكر درك( ۲۸) «مشخص كليت» يك مثابه به را جامعه

 و گذاری پايه از نوعی دولت كه جا آن از». كند وارد عمومی پيوستگی هم به يك

ائتالف  يك درون در گوناگون اجتماعی قشرهای وحدت... است طبقه يك دهی سازمان

(. ۲۲«)شود در قالب يك دولت عملی می كننده و گرد يك طبقه رهبری تاريخی، بر

كه يك طبقه بتواند رهبری را در دست بگيرد، يعنی هژمونی پيدا كند،  البته شرط اين

« گيرد ای است كه به اين طبقه در درون توليد مادی تعلق می كننده نقش تعيين»

يد كه اقتصادی نيز باشد و سياسی است، با -اگر هژمونی از نوع اخالقی(. »۳۱)

كننده در بخش  ای داشته باشد كه گروه رهبری كننده اش را در نقش تعيين ريشه

 ،(. به اين ترتيب۳۰) )گرامشی(« كند كننده فعاليت اقتصادی بازی می مركزی و تعيين

نوين از طريق كسب هژمونی اقتصادی، سياسی و فرهنگی به « ائتالف تاريخی»يك 

دست گرفتن دولت توسط طبقه رو به  با در»آيد، و  به دست می وسيله يك طبقه

« كردی كه پيش از اين به دست آمده بود( رشد، عملكرد هژمونيك آن نيز )يعنی عمل

 (.۱۲جا ص  )همان« شود كردهای دولت تبديل می به يكی از عمل»سرانجام 

دولت »ز ورده باشد، گرامشی ادست آ اه كه يك طبقه هژمونی كامل را بهو آنگ

جامعه سياسی »كند:  طور تعريف می كند، او اين دولت را اين صحبت می« بخش وحدت

، يا «ای كه برای استحكام، قهر نيز به آن اضافه شود و جامعه بورژوايی، يعنی هژمونی

(. منظور از اين نكته ۳۲) گرامشی(«)ديكتاتوری به اضافه هژمونی»به عبارت ديگر 
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مه، دولت با كابينه يكی است، يعنی با دستگاه ديكتاتوری چيست؟ در معنای دقيق كل

كردهای اقتصادی و تحميلی داشته باشد. سلطه  جا كه اين دستگاه عمل طبقاتی تا آن

طبقه به وسيله دستگاه دولتی به معنای كالسيك آن )ارتش، پليس، دستگاه اداری، 

ولت است، دولت رك كالسيك از د(. اين همان د۳۳« )شود بوروكراسی( اعمال می

ماشينی برای پايين نگاه داشتن طبقه »چون  هم، «مثابه ابزار سلطه طبقاتی به»

 (۳۱) .)انگلس( «استثمار شده و تحت ستم

را «( politica Societa)»مثابه دستگاه اعمال قهر  اينك گرامشی اين مفهوم دولت به

ر آن وارد وايیم مدنی دجامعه بورژ عنوان را به« Societa civile»گسترش داده و طرح 

به  داری يعنی به شرايط زندگی مادی، جوامع سرمايه»به  ،سو كند. اين طرح از يك می

 -های فرهنگی دستگاه ،ده و از سوی ديگركراشاره « سيستم توليد خصوصی

(. اين مورد ۳۹« )ايدئولوژيك دولت، يعنی جنبه تربيتی دولت را نيز در خود نهفته دارد

شوند، باز  ناميده می« خصوصی»هايی كه  تماميت همه ارگانيسم»را در  اخير بيان خود

ها، كليسا،  نهادهايی مانند مدارس، دانشگاه»(، و منظور از آن ۳۱) يابد )گرامشی( می

 (۳۱) باشد. می« های گروهی ها، سنديكاها را رسانه انجمن

«societa civile » و«societa politica »و سطح از جا د توان در اين را می

های اجتماعی و  همه حوزه»كند،  طور كه شرايبر بيان می تاثيرگذاری دانست كه، آن

( به اين ترتيب دولت عالوه بر نقش خود به عنوان ۳۸«. )گيرند دولتی را در بر می

ها  های كسب هژمونی خود )اين دستگاه زمان از طريق دستگاه دستگاه اعمال قهر، هم

عنوان  هنگی، سياسی و اقتصادی فهميد( بههای فر هرا بايد به عنوان دستگا

تفاهم ميان »(. اين دولت نوعی ۳۲شود) نمايان می« كننده موافقت تامين»

در « طبقه مسلط»راه هژمونی  كند و از اين ( ايجاد می۱۱) )گرامشی(« شدگان اداره

 كه گرامشی چه نقشی برای سلطه اين»نويسد:  كند. كرامر می جامعه را حفظ می
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به عنوان « هژمونی و تفاهم»شود كه او از  جا آشكار می هژمونيك قائل است، از اين

كند، يعنی به نظر گرامشی تنها به  يك ائتالف تاريخی صحبت می« شكل ضروری»

وسيله يك رابطه هژمونی است كه وحدتی واقعی و پايدار بين زيربنا و روبنا ايجاد شده 

 (.۱۰« )دآي به وجود می« دولت وحدت بخش»و 

اش تنها بر قهر عريان استوار نباشد،  ای مسلط است كه سلطه آن طبقه ،ترتيب اين هب

اين »جايگاه رهبری را به دست آورده باشد. « اش هژمونی»چنين به واسطه  بلكه هم

عبارت ديگر صالحيت رهبری كردن را دارد، بلكه ابزار  هطبقه نه تنها توانايی و ب

يعنی آن سازمان (: »۱۲»)اش را نيز در اختيار دارد: دولت را  اجتماعی نمودن برنامه

نظری و ايدئولوژيك را برپا نگاه داشته، از آن دفاع نموده به آن « جبهه»مادی كه 

ساختار ايدئولوژيك »(. اين ۱۱)گرامشی، به نقل از همان منبع، ص « بخشد تكامل می

يابد كه به  می« هژمونيكی»ی ها جا( بيان خود را در دستگاه )همان« يك طبقه مسلط

ها  های وسيعی از انسان به آگاهی عادی و روزمره گروه« »ابزار ايدئولوژيك»مثابه 

كشند.  می« ايدئولوژی مسلط»، يعنی اين آگاهی را به زير يوغ «بخشند انسجام می

، طبق برنامه از طريق  سيستم مطابق ميل وهايی برای انديشه و رفتارايجاد الگ( »۱۳)

(، و پرولتاريا به اين ۱۱« )شود جامعه بورژوايی عملی می« خصوصی»ادهای باصطالح نه

های هژمونيك طبقه مسلط  ای پايين قرار دارد، زيرا تحت يوغ دستگاه ترتيب در رده

 (۱۹) )كارين پريستر(.« قرار گرفته است

متعاقبا به ميدانی « های هژمونيك دستگاه»بخش  با توجه به طرح دولت وحدت

شوند. اگر بتوان در اين ميدان در هژمونی  تبديل می« مبارزه طبقاتی»ركزی برای م

شكافی ايجاد نمود، حاكميت طبقاتی آن به زير سئوال كشيده شده « طبقه مسلط»

(، ۱۱« )به كار گيرد»ابزاری ساده در دست طبقه نيست كه آن را »است، چرا كه دولت 

( بين طبقات ۱۱جا، ص  )همان« توازن قوابلكه انسجام يك حالت »نيست، « چيز»يك 
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ای كه  تعادل شكننده»باشد، « در تعادلی شكننده»تواند هم  ای كه می است، رابطه

)گرامشی، به نقل از « صفت مشخصه آن اين بديل ساده است: يا انقالب، يا ارتجاع

« رابطه تعادلی بين نيروهای موجود»رو همه چيز به  (. از اين۲۳همان منبع ص 

استحكام بخشيدن به ائتالفی از »كه طبقه مسلط توانائی  ستگی دارد، يعنی به اينب

 (۱۱) .(۲۹جا، ص  )همان« نيروهای اجتماعی ناهمگن را داشته باشد

  
 جامعه شناسی انقالبی گرامشی -۳

به كرات به عنوان « ائتالف تاريخی »و « بخش دولت وحدت»طرح گرامشی درباره 

گر كوشش گرامشی برای  تلقی شده است، چرا كه اين طرح بيانجوهر اصيل انديشه او 

های تئوريك گرامشی، از  (. و واقعا هم آغازه۱۸مثابه يك كليت است ) رك جامعه بهد

توانستند در دولت  هايی كه نمی دسته از ماركسيست ديدگاه تاريخی، در برابر تعابير آن

رفتی است. اما  ببينند، پيش« طبقه حاكم»چيزی بيش از يك ابزار سركوب در دست 

رفتی دوپهلوست، زيرا با  رفت، پيش شود كه اين پيش تر  روشن می ]با نگاهی دقيق

هم در زمانی كه اين  شود و آن راستا می بندی مجدد انديشه مبارزه طبقاتی هم فرمول

دهد. اگر از اين حركت كنيم كه  تر رواج خود را از دست می بندی هر چه بيش فرمول

ولت را به راحتی توان د كم حداقلی از تأمل و بازبينی موجود باشد، ديگر نمیدست 

د. تطور دولت بورژوايی كرتعبير « بورژوازی»مثابه يك ابزار سركوب ساده در دست  به

كه در مراحل اوليه آن واقعا نيز سرشت دفاع از منافع جزئی در آن قوی بود، و اين 

كه دولت به مرجعی شيی شده در خدمت تامين رفت  جا نيز پيش می سرشت تا به آن

توانست در انديشه  برای متحقق شدن ارزش تبديل شود نمی« شرايط عمومی»

شناس  توانيم گرامشی را يك جامعه جا می تئوريك چپ تاثيری نداشته باشد. تا اين

اش چرخشی انقالبی بدهد. گرامشی،  كوشد به نظريه شناسی كه می بدانيم، البته جامعه
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چنين در سراسر ماركسيسم نيز(  شناختی )و هم طور كه در انديشه عادی جامعه مانه

طور نيز با نمودهای  كرد، و همين رايج بود، با مقوالت سطحی جامعه بورژوايی كار می

مثابه نمود رفع شوند. او  توانند به ديگر قرار داده شده اما نمی ثابتی كه تنها در برابر يك

مثابه سپهرهايی مستقل  در حال تالشی رابطه بورژوايی را بهسپهرهای گوناگون و 

مثابه فعل و انفعال خارجی اين  تواند به گيرد و كليت اجتماعی را تنها می فرض می پيش

های  مثابه نتيجه مجموعه نيروهايی تصور كند كه گروه ديگر، يعنی به سپهرها روی يك

گرامشی نسبت به شكل مراوده  (.۱۲سازند ) ی متعلق به اين سپهرها می اجتماعی

های گوناگون سرشت سرمايه  بورژوايی كه اساس مشترك ضديت منافع صورتك

باشد، كامال كور است. اگر ماركس و انگلس در ايدئولوژی آلمانی از اين صحبت  می

دولت آن شكلی است كه در قالب آن افراد متعلق به طبقه مسلط منافع »كنند كه  می

ند و سراسر جامعه بورژوايی در يك دوره در چارچوب آن خالصه كن خود را مطرح می

را كه در قالب دولت به خود « بورژوازی»(، گرامشی ۹۱) )ماركسم انگلس(« شود می

مثابه مقوله  طور بالواسطه به دهد )به نقل از همان منبع( به می« يك شكل عمومی»

)گرامشی، به نقل از « گروه اجتماعی»مثابه  كند، يعنی به شناختی درك می امعهج

 (۹۰) .شان مالكيت خصوصی بر ابزار توليد است ( افرادی كه خصلت۸۲همان منبع، ص 

اما مسئله به اين سادگی نيست كه مالكيت خصوصی خصلت اشخاص معينی يا 

 -جا با يك شكل مراوده اجتماعی های معينی از اشخاص باشد. بلكه در اين گروه

مثابه مالكين  ساس بنيان دارد كه افراد بايد بهبر اين ا فيتشيستی سر و كار داريم كه

مثابه مالكين  ديگر را متقابال به رو يك از اينديگر قرار گيرند و  كاال در برابر يك

های حقوقی تبديل  ( رابطه ارزشی افراد را به سوژه۹۲شناسند. ) خصوصی به رسميت به

كند كه اين  گذاری می را بنيان زمان آن شكل اجتماعی عمومی رو هم نموده و از اين

شوند: قانون و سرانجام دولت بيان اين  ديگر مربوط می افراد در چارچوب آن به يك
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طور كه شكل كااليی  عموميت انتزاعی مونادهای بورژوايی پول و قانون است. اما همان

ای محصول كار، چون سرشت  ها را چون سرشت شئی سرشت اجتماعی كار انسان»

(، ۹۳« )كند ها منعكس می اجتماعی اين اشياء در برابر ديدگان خود اين انساندرونی و 

ای تبديل  شكل حقوقی، مالكيت را از يك شكل مراوده اجتماعی درآورده و به شئی

 «.خصلت خصوصی افراد باشد»رسد  كند كه به نظر می می

چون  مثابه يك كل، بايست مانند اجتماعی شدن ارزش به دولت و قانون نيز می

درك شوند كه بايد ابتدا از طريق چند دوره تكاملی به  در يك فرايندمقوالت واقعی و 

طور كه حقوق مدرن نيز، از  سطح مفهوم خود ارتقاع يابند. دولت دوران جديد، همان

)ماكس وبر( سلطه ناشی شده است. الزامات عينی ناشی از نوع « عقالنی شدن مادی»

توانستند توسط  رفت تا خود را به كرسی بنشاند، ديگر نمی میدارانه كه  استفاده سرمايه

بلكه به مركزيت يافتن همه  ،ای و ميانی اداره شوند قوانين خودسرانه نيروهای منطقه

، درست مانند مانوفاكتورهای در حال ر قالب يك دولت مسلط نياز بود كهنيروها د

كرده بود.  «واختی، ترتيب، نظمن تداوم، يك»انكشاف، آغاز به فشردن افراد در رابطه 

 ( ۳۱۹جا، ص  )همان

كننده در روند تشكيل دولت  انقالب فرانسه طبعا يكی از لحظات تاريخی تعيين

مدرن است. اگر دولت مطلقه در درجه اول يك دستگاه اعمال قهر در خدمت حفظ و 

م تبعيت آوری سودها بود، و در اين شكل هنوز از منافع و حقوق ويژه اشراف حاك جمع

قرار داشت(، « محدوديت مشخص»توان گفت: در مرحله  كرد )به زبان هگل می می

مثابه حقوق غير قابل انتقال انسان و با محدود  با اعالم حقوق بشر به« طبقه سوم»

نمودن قدرت دولتی به قانون از طريق تفكيك قوا )كه بر آن است كه به جای پيكر 

نشاند( فرآيندی را رانتزاعی قانون را ب -و عمومیوری ای سلطه ص فيتشی حكام منطقه

گفت، به يك دولت واقعی  طور كه ماركس می راند كه طی آن دولت، همان به پيش می
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چنين  هم سال و ۰۹۱الوصف زمانی بالغ بر  شود. مع يعنی به يك امر عمومی تبديل می

كراسی تا اين وضعيت در چارچوب دمو ،الزم بودند های عظيم اجتماعی كشمكش

 ای پلوراليستی واقعا متحقق شود. توده

ای مدرن  تن دموكراسی تودهانديشه گرامشی را بايد بر بستر اين به كرسی نشس

كوششی برای « بخش دولت وحدت»توان گفت مفهوم گرامشی از  د. میكردرك 

ای خود را از  طرز فزاينده البته نه به اين شكل كه دولت به توصيف اين روند است،

كند، بلكه برعكس به اين شكل كه طبقه معينی در آن  گرايی رها می خاص عنصر

طور كه  بيند، يعنی اين يابد. گرامشی اين روند را به شكل معكوس می سلطه می

« داری كننده در حوزه اقتصاد در سرمايه گروه رهبری»بورژوازی، كه گرامشی آن را 

ماعی نيز شده است، زيرا رفتار اين زمان طبقه عمومی اين فرماسيون اجت اند، هم د می

، يعنی به «كننده طبقه رهبری»ارتقاع آن به كننده تطور اجتماعی است.  طبقه، تعيين

گذار از لحظه »دهنده  گرامشی نشان نظر ، بنا به«شود ای كه به دولت تبديل می بقهط»

نی سياسی است...، يع -پرشور( به لحظه اخالقی -صرفا اقتصادی )يا خودخواهانه

ها انجام  دهنده صعود زيربنا به روبناست، صعودی كه در درون آگاهی انسان نشان

كننده  مركز هدايت»بندی  (. به نظر دتلف آلبرس اين فرمول۹۱) )گرامشی(« شود می

( است: و اين مركز اين امكان ۰۱۰جا، ص  )همان« تمام ماركسيسم در انديشه گرامشی

تر و  های ايدئولوژيك ظريف تر و سالح جامع مفاهيمی»دهد كه  را به گرامشی می

هايی كه  سالح»(، ۰۱۱)گرامشی، به نقل از همان منبع ص « تری به سازد كننده تعيين

در »طور نيز تسخير هژمونی  و همين« در شرق»ها بايد مدعی هژمونی شدن  بدون آن

 جا(. )همان« برای گرامشی امر غيرممكنی به نظر آيد« غرب

را در سه مرحله، « زيربنا به روبنا»يك طبقه از « صعود»ه گرامشی گاه ك زيرا آن

 ،«دولتی مرحله» و «سياسی –مرحله اخالقی »، «صنفی -مرحله اقتصادی»يعنی 
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 خويشتن به» كه ای طبقه برای «عمومی فكری مدل» يك را صعود اين دهد، می نشان

نقالبی پرولتاريا ا راتژیاست برای بايد صراحت به كه مدلی( ۹۹)داند، می رسد می «خود

 ديدگاه بنا به ،ترتيب اين ه( نيز اعتبار داشته باشد. ب۹۱« )جنگ موضعی»در موقعيت 

خود را پشت سر گذارد، « صنفی -مرحله اقتصادی»گرامشی پرولتاريا نيز بايد 

ترين گام از اشكال آگاهی، اشكال  ابتدايی ،گيری شكل از حيث»ای كه  مرحله

ای است كه در آن  ( و اين آن مرحله۹۱است. )« سياسی يك طبقه دهی و عمل سازمان

همبستگی منافع همه اعضای يك طبقه اجتماعی... هنوز در حوزه صرفا اقتصادی »

مسئله »ای كه در آن  ( موجود است، مرحله۸۳)گرامشی، به نقل از همان منبع ص 

« مورد نظر باشدحقوقی با طبقات مسلط  -تا جايی كه برقراری سياسی»تنها « دولت

 كه «اقتصادی –برابری سياسی »اين ترتيب ه شود. ب )به نقل از همان منبع( طرح می

 از ارتقاع و تكامل برای» شود می تبديل «بستری» به «است آمده دست به راه اين از

 جامعه چارچوب درون در سياسی -اخالقی هژمونی مرحله به صنفی –اقتصادی مرحله

 (۸۱ه نقل ازهمان منبع، ص ب گرامشی،) .«تدول مسلط و بورژوايی

بينی  شدن طبقه فرودست به لحاظ جهان با كنده»دهد اين مرحله  گرامشی ادامه می

« از طبقه مسلط پيوند دارد، با يك رفرم اخالقی و روشنفكرانه، با تشكيل اراده جمعی

ر مورد توان آن را د (. اين نمونه برای گرامشی حركتی است كه می۸۱جا ص  )همان

تكامل  جامعنمونه »آل نمايش داد، اين انقالب  انقالب فرانسه به شكل يك تيپ ايده

دهد، زيرا بورژوازی در  ( را نشان می۹۸) )گرامشی(« نواخت همه نيروهای ملی هم

منافع طبقات فرودست را نيز در نظر »خود چيره شده و « بر گرايشات صنفی»جا  آن

ای كه به  توجه طبقه»كننده اين است كه  مشی امر تعيينزيرا به نظر گرا«. گرفته است

يابد... در درجه نخست نه به طبقه در خود، بلكه به  سوی كسب هژمونی تكامل می

 (۹۲) .)تاكيد از مولف(« تكامل تمام ملت معطوف باشد
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عاست كه او يك همين مراجعه كامال تاييدآميز گرامشی به ملت دليلی برای اين مد

توان فهميد كه در نظر  بورژوايی است و اين امر را تنها زمانی می نوآور پرداز نظريه

يجاد شد. هم به شكلی ناپايدار ا ملت در ايتاليا با تاخير و آن -داشته باشيم كه دولت

رويی كه به لحاظ سياسی متحد بوده و دارای تعريف  مثابه قلم ايتاليا از تحقق ملت به

ای داخلی كه مالكين آزاد و برابر كاال بتوانند در  زهحو چون همحقوقی يك كشور باشد، 

رو نيز ناسيوناليسم به  ديگر رابطه برقرار كنند، بسيار دور بود و از اين درون آن با يك

وجه كاربرد خود  هيچ ای كه دارای توانائی عموميت يافتن باشد هنوز به مثابه ايدئولوژی

برابری مالكين كاال در سپهر گردشی طور كه آزادی و  را از دست نداده بود. همان

طور  ( باشد، همان۱۱« )بهشت برين حقوق فطری بشر»رسيد  انقالب فرانسه به نظر می

ها به ملت شد و ناسيوناليسم به  رمز ايدئولوژيكی برای تبديل توده« برادری»نيز 

ل ايدئولوژی مناسبی برای دموكراتيزه كرده و به كرسی نشاندن عمومی قانونيت تبدي

 شد.

خود را بدون هيچ گسستی در راستای سنت انقالب « فلسفه عمل»گرامشی 

پيوندی ميان رفرماسيون »را « فلسفه عمل»صراحت اين  هدهد. او ب بورژوايی قرار می

ترين مراحل  ( يعنی پيوند مهم۱۰) نامد، )گرامشی( می« پروتستانی و انقالب فرانسه

ل و قانون، يكبار در پيكر ظهور مجدد مذهبی انتزاعی پو -تاريخی تحقق مونادهای عام

گرامشی، مسئله  نظر ، بنا به۰۱۸۲آن و يكبار در قالب دنيوی ناسيوناليسم. در انقالب 

مذهب را »بود، رفرمی كه كوشيد « رفرم بزرگ فكری و اخالقی مردم فرانسه»بر سر 

و «. ين سازدپرستانه جايگز وسيله يك ايدئولوژی الئيك با تغييراتی ملی و وطن به

توان از  نمی »وجه خيال انتقاد نمودن از اين عمل را ندارد، چرا كه  هيچ گرامشی به

مردم عادی مذهب را گرفت، بدون آنكه در مقابل چيزی به ايشان بدهيم كه بتواند آن 
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)به نقل « اطرشان بوجود آمده و هنوز برجاستخ هنيازهايی را برآورده كند كه مذهب ب

 (۱۲). از همان منبع(

  
 داری حزب کمونیست و فرآیند نوسازی سرمایه -۴

گرامشی برای ارتقاء يك طبقه به هژمونی اجتماعی ادامه خود را از « مدل عمومی»

يابد. چنين حزب  ديدگاه استراتژی انقالب، در تئوری حزب كمونيست باز می

عنی برترين شكل سازماندهی سوژه انقالبی است، ي»كمونيستی در نزد گرامشی 

برترين شكل سازماندهی آن سوژه روشنفكر جمعی كه بر آن است كه خود به دولت 

(. اين شكل از ۱۳«)تبديل شده و دولت را در انطباق با تصور خود شكل دهد

ده و به آن وجود كررا در خود جمع « مبارزه عمومی تمامی نيازهای»سازماندهی بايد 

« شاهزاده»ه عرا با توجه به مطال كه گرامشی اين ايده (. اين۱۱خارجی بخشد )

ماكياولی در سراسر اين »گرايی اوست:  گر سياست كند، نمايان ماكياولی طراحی می

پردازد كه شاهزاده چگونه بايد باشد تا بتواند مردم را به  كتابچه به اين پرسش می

يك »( به نظر ماكياولی، شاهزاده از طريق ۱۹« )سوی تأسيس دولت هدايت كند

آميز و از طريق مبارزه برای دست آوردن نظر مساعد مردم نسبت به  موفقيت زيركی

)تاكيد از ماست(. البته گرامشی اين نظر را به اين شكل  (۱۱رسد ) به قدرت می« خود

ديگر « ای شاهزاده»چنين « اما در دوران مدرن انقالب پرولتری»كند:  محدود می

(، بلكه بايد ۱۸يك فرد مشخص باشد)( يا ۱۱« )تواند يك شخصيت كاريسماتيك نمی

يك ارگانيسم باشد، يك عنصر اجتماعی مركب، كه در آن... يك اراده جمعی شروع به 

بنيان نهادن خويش كرده باشد. اين ارگانيسم هم اينك در نتيجه تكامل تاريخی 

 (۱۲) .«شود موجود بوده و در حزب سياسی خالصه می
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ك سازمان بزرگ و مدرن در دوران طرح گرامشی درباره حزب همانا طرح ي

عبارتی گوياتر، طرح گرامشی  ای جامعه دموكراتيك است، و يا به های توده سازمان

ای  شان با نظام رسته هايی كه رابطه ها در سياست، توده طرحی است برای جذب توده

باشد، « روشنفكر جمعی»گسيخته شده است. به نظر گرامشی، حزب بايد يك 

، «طبقه هم به لحاظ روشنفكرانه و هم به لحاظ اخالقی وحدت بخشدمرجعی كه به »

(. او با لنين بر سر اين مسئله توافق دارد كه ۱۱برای رجوع طبقه باشد )« مأخذی»

ن خود حزب ضروری چنين وحدت و ديسيپلين در دور هم وجود يك رهبری قوی و»

متشكل « ای يون حرفهانقالب»( اما در عين حال يك حزب كادرها را كه از ۱۰« )است

كند. اين موضع اخير به اين مسئله مربوط است كه گرامشی تفاوت  شده باشد، رد می

های اجتماعی در روسيه و ايتاليا را به خوبی ديده است. دقيقا به اين دليل كه  موقعيت

افتاده  روسيه در مقايسه با كشورهای مركز و غرب اروپا در روند نوسازی كامال عقب

در روسيه عمال هنوز انكشاف نيافته بود، « جامعه غيرنظامی»اين دليل كه  بود، به

توانست در يك « پيشتاز انقالبی پرولتاريا»اصطالح  هبه مثابه ب»حزب كمونيست 

بطور مشخص در  -ای به قدرت رسد. بر عكس در غرب و ضربه« جنگ متحرك»

در »آماده شد. « ر تحركیجنگ طوالنی و غي »بايد به نظر گرامشی برای يك  -ايتاليا

شرق دولت همه چيز بود، جامعه مدنی هنوز در بند مراحل آغازين خود گرفتار بوده و 

مرزهايش مشخص نبود. در غرب، بين دولت و جامعه مدنی رابطه متعادلی برقرار بود، 

شد ساختار قدرتمند جامعه مدنی را  گشت، فورا می و هرگاه كه دولت دچار تزلزل می

ی  لت صرفا عبارت بود از گروه تيراندازان خط اول جبهه، و در پس آن زنجيرهديد. دو

هنوز پيش از  »بايست  (. به همين دليل نيز می۱۲ها قرار داشتند ) محكمی از پناهگاه

به دست آوردن هژمونی در »برای « يك جنگ دراز مدت... طبقه كارگر»برای « انقالب

 (۱۳) .شدآماده « های زندگی اجتماعی همه عرصه
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وجه يك  هيچ چه در روسيه روی داد، به بياييد فعال اين نكته را ناديده بگيريم كه آن

نبود، بلكه يك انقالب بورژوايی كه به وسيله آن نوع معينی « دگرگونی سوسياليستی»

چنين اين نكته را كه در ايتاليا نيز امر  داری آغاز گشت، و هم از نوسازی متاخر سرمايه

تور روند تاريخی آتی اندن اجتماعی شدن در شكل ارزشی، هنوز در دسبه كرسی نش

های واقعی ميان سطوح اجتماعی  دهنده تفاوت الوصف چنين تحليلی نشان بود، اما مع

چنين  باشد. سرشت مدرن طرح گرامشی درباره حزب )و هم شدن در اين دو كشور می

( از اين ۱۱ دهد() به دست میقابل قبول بودن نسبی طرحی كه او از جامعه غيرنظامی 

 راه قابل درك است.

رفرم »بايد در « متحركجنگ غير»وظيفه اصلی حزب در فاز  گرامشی، نظر بنا به

ها نهفته باشد. انجام اين رفرم بايد اين امكان را به  ( توده۱۹« )اخالقی و روشنفكرانه

های  مه طيفخود را وسيعا گسترش دهد تا از طريق متحد ساختن ه»حزب بدهد كه 

آن لحظه »اين رهگذر، حزب  از، و «مردم... به يك هژمونی جديد دست بيابد

فرآيند كننده است كه اراده جمعی را در حالت جنينی خود و در ابتدای  وساطت

ها به وسيله حزب، يعنی از  كند. توده مثابه يك كل بدل می انقالبی به بيان جامعه به

ام به عامل آگاه فرآيند انقالبی تبديل طريق نقش تربيتی حزب، گام به گ

بيند، با مشكلی كه لنين در  جا می جا( مشكلی كه گرامشی در اين همان«.)شوند می

تر از  ديد، اساسا متفاوت نيست: سطح تكامل مناسبات اجتماعی پائين برابر خود می

يی بين آنست كه امكان تكامل همه جانبه افراد وجود داشته باشد، و به اين دليل جدا

تواند از ميان  و بين كارگر يدی و كارگر فكری نمی« رهبری شونده»و « كننده رهبری»

های بنيادی اجتماعيت  برداشته شود. البته اين امر از نظر گرامشی يكی از مشخصه

دهد كه  ای كه قابل رفع باشد. او به روشنی تشخيص می مدرن است و نه مشخصه

ها و نيازهای افراد همراه است و  عی شكوفائی توانائیتقسيم كار فزاينده صنعتی با نو
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شوند، اما اين امر نه  تر در فرآيندهای اجتماعی شركت داده می اين افراد هر چه بيش

تر شدن و در  مراتبی، بلكه در تحليل نهايی به هرچه ظريف به انحالل سيستم سلسله

 انجامد. شدگی آن می عين حال به شئی

تحت رهبری »داند، اما بر آن است كه  ناپذير می اجتنابگرامشی اين روند را 

آلی كه بايد برای  داد. از نظر او، ايده« دموكراتيك»توان به آن حالت  می« سوسياليستی

ای را كه هر انسان تا حد  فعاليت روشنفكرانه»به دست آوردن آن كوشيد، اين است كه 

و رابطه انسان را با كار عضالنی ای انتقادی گسترش دهيم  گونه معينی موجود است، به

در يك رابطه تعادلی جديد درآوريم و بكوشيم به جايی برسيم كه كار عضالنی خود... 

(. به اين ۱۱)گرامشی( )« بخش تبديل شود بينی نوين وحدت به بستری برای يك جهان

. است ترتيب هدف، رفع كار انتزاعی نيست، بلكه تنها افزايش ارزش اخالقی آن

مراتبی را از زاويه  خواستند سيستم سلسله كند كه می ها را متهم می ی فاشيستگرامش

هرچند به عده »شان برای پيشبردن نوسازی  ای تثبيت كنند، كه روش حقوقی و رسته

های  زمان نابرابری های خود را اصالح كنند، اما هم معدودی اين امكان را داد كه توانائی

( در مقابل، گرامشی اين خواسته را پيش ۲۱جا، ص  )همان«. اجتماعی را تثبيت كرد

ای انتزاعی،  شيوه مت كند و جامعه او را، هر چند بهوند بتواند حكو هر دولت»نهد كه  می

در آن مناسبات عمومی قرار دهد كه اين امر برايش ممكن شود،... و در عين حال بايد 

طور رايگان توانائی و دانش  بهين را داشته باشد كه به تواند شونده اين تضم هر حكومت

(. ۲۱)گرامشی، به نقل از همان منبع، ص « فنی الزم برای اين امر را كسب كند

جتماعی شدن مدرن ارزش توان وظايف تربيتی دولت در چارچوب ا تر از اين نمی دقيق

بحران »نظر او  بهچه كه  پندارد به آن جا كه می گرامشی آن ،ترتيب اين هد. بكررا بيان 

جا،  داده باشد )همان« پاسخی سوسياليستی»است، « داری ارگانيك و درازمدت سرمايه

های پس از جنگ جهانی  كند كه در سال ای را بيان می (، در اساس تنها برنامه۲۱ص 
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در دستور قرار داده شده بود. اگر « ها برابری شانس»تر  دوم تحت عنوان بسيار شاعرانه

را از لعاب ايدئولوژيك آن بزداييم، دقيقا با آن « گریدولت كار»تصورات گرامشی از 

ای غربی خود به  های توده چيزی انطباق دارند كه در چهل سال اخير در دموكراسی

 واقعيت اجتماعی بدل شده است )و البته اينك دوباره دچار بحران گشته(. 

« تر يفنسخه خف »تر از  اگر طرح گرامشی درباره حزب در تحليل نهايی چيزی بيش

سرمشق لنينی آن نيست، پس تضاد آن با تصور او از دموكراسی تنها تضادی ظاهری 

پيكره روشنفكرانه »، بايد كه چون «شاهزاده مدرن»است. حزب كمونيست، به عنوان 

جا( را كه در  )همان« سانتراليسم بوروكراتيك»(، و از اين راه ۱۱عمل كند )« جمعی

)به نقل از « صرفا سلسله مراتبی و از جنس نظامی»آن رابطه حزب با طبقه كارگر 

رابطه حزب و طبقه... ارگانيك و »جا بايد  گزين سازد. در اين ( جای۰۱۳همان منبع، ص

ترين و  اساسی»(، رهبران طبقه كارگر بايد ۰۱۳جا ص  )همان« نه دموكراتيك باشد

باشند، و « كارگرخود بخشی از طبقه »نمايندگی كنند، « ترين آرزوهای طبقه را زنده

)به نقل از « ای از آن يا عنصری كه فقط به زور به آن اضافه شده باشد نه تنها زائده»

 -رد هرگونه رابطه بوروكراتيك»گلوكسمن اين به معنی  -همان منبع(. به نظر بوچی

« باشد ها می د، با تودهكر سياست استالينی به آن عمل می ای كه نظامی، از نوع رابطه

اندازهای اصالح  مانده و در دست ا(. اما چنين ردكردنی تئوری خشك باقیج )همان

شود كه ساختار بنيادی آن )كه بنا به تعريف ورنر هوفمن  نااميدانه طرحی غرق می

استقالل نسبی رهبران از زيربنای »دهنده از استالينيسم، عبارت است از  زيبا جلوه

اسی استوار است، كه ضرورتا با بر شكل سازماندهی يك حزب سي«( اجتماعی خود

دفاع از منافع شهروند انتزاعی، در تناقض با منافع جزئی و مبتنی بر ارزش اعضای خود 

 (۱۸) .گيرد قرار می
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« سانتراليسم دموكراتيك»بندی جديد مفهوم لنينی  گرامشی بر آن بود كه با فرمول

و باشد و هم در برابر لزوم گ های ايتاليايی پاسخ هم در برابر درجه باالتر آگاهی توده

طور كه  بندی، آن خواست با اين فرمول مراتب در درون حزب. او می ديسيپلين و سلسله

ديالكتيك بين روشنفكران و توده را، ديالكتيك بين خودجوشی »كند،  شرايبر بيان می

وحدت ميان روشنفكران و »اصطالح  ه(. اين ب۱۲را ممكن سازد )« و رهبری شدن

ساختار سه »( بر ۸۱« )شوندگان كنندگان و حكومت مردم، ميان حكومت های توده

های عادی  انسان»( حزب استوار است. نخستين عنصر آن ۰۰۹جا ص  )همان« سطحی

« شان )در زندگی حزبی( عبارت است از ديسيپلين و وفاداری اند كه شركت و متوسط

« دهند را تشكيل می پايه اجتماعی واقعی حزب»ها  (. اين انسان۰۱۲جا ص )همان

دارنده،  دارنده است... كه دارای نيرويی نگاه جا(. عنصر دوم، عنصر اصلی نگاه )همان

)به نقل از همان منبع(. اين عنصر همان رهبری « مركزيت بخشنده و ... خالق است

تر از  كه اين عنصر بيش»گفت  ای كه گرامشی در مورد آن می حزب است، رهبری

)به نقل از همان منبع(. و سرانجام « اختن يك حزب را داردعنصر نخست توان س

چون حلقه »هم از اين طريق كه  كند، آن كننده بازی می عنصر سوم نقشی وساطت

« دهد دو را... به هم پيوند می ده و اينكريان عنصر نخست و عنصر دوم عمل اتصالی م

 ارگانيك روشنفكران» اصطالح به همان عنصر اين(. ۰۰۱ ص  )به نقل از همان منبع،

كنش و وحدت سياسی، اخالقی و روشنفكرانه  ميان»شند كه كار آن با می «پرولتاريا

 (.۸۰سازد. )به نقل از همان منبع ( ) را ممكن می« ها ميان رهبری و توده

را از ضرورت نوعی « تقسيم حزب به سطوح گوناگون»گرامشی حقانيت اين 

تر  و به نظر گرامشی اين تقسيم سطوح بيشكند، از اين ر كسب می« تقسيم كار»

( دارد. به همين دليل نيز فرودستی نهفته در اين ۰۰۹جا ص  همان«)خصلتی فنی»

منشاء قدرتی كه ديسيپلين را »است، زيرا اگر « سرشتی دموكراتيك»تقسيم، دارای 
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 ،«خودكامگی»باشد، يعنی اگر اتوريته نه « دموكراتيك»يك منشاء «... كند مقرر می

كرد صرفا فنی باشد، در اين صورت ديسيپلين عنصری ضروری برای  بلكه يك عمل

و  -كند و شخصيت و آزادی را رفع نمی« آيد آزادی و نظم دموكراتيك به حساب می

 هر برای كه كند می خالی محتوا از چنان را مفاهيم اين بلكه –بايست اضافه نمود  می

شنی رو به حزب، درباره گرامشی طرح. شوند استفاده قابل انتخاباتی مبارزه برنامه

مراتبی دستگاه توليد صنعتی مدرن  چنان سلسله انعكاس ساختمان شئی شده اما هم

طرز مخربی اين جمله  گرايانه گرامشی در اين رابطه به است، و موضع كامال ستايش

 آورد كه آزادی درك ضرورت است. قصار هگل را به ياد می

بلكه  -گرايانه با دركی شخص -داران لق به طبقه سرمايهجا ديگر نه تع در اين

رفع »بخشد و در انطباق با همين درك نيز  صالحيت فنی به ادعای رهبری حقانيت می

شود. و در اين رهگذر عنصر  داری تلقی می همانا معادل رفع سرمايه« سلطه بورژوازی

شخصی به سلطه صوری  شود: تبديل سلطه داری ناديده گرفته می تاريخا نوين سرمايه

های زندگی از عقالنيت و مناسبات ارزشی. برای از بين  يا شيئی، تبعيت تمامی حوزه

شان  بردن مالحظات عينی صوری كه نتوان به اراده و عمل آگاهانه سوژه طبقه تنزل

مناسبات،  ارزشی شكل وجوداند.  تنها مزاحم« خودرايی»هايی نظير  داد، پديده

داری و در بطن آن شرايط فنی نيز كه در قالب  ر دستگاه سرمايهدبه خود چنين  هم

رو  بخشد، و از اين شوند، ماديت می در برابر انسان ظاهر می« های عينی ضرورت »

ای  ر دهد، مسئلهتواند به يك كارگر دستو مسئله تعلق طبقاتی يك تكنسين كه می

 ماند. بات سرمايه باقی میگرايانه در سطح مناس شناسی طرزی جامعه ثانوی است كه به

و در چنين حالتی، تحت شرايط محدود شدن در چارچوب مرزهای اجتماعی شدن 

شوند. در شرايطی  ارزش، تناقضات آن نيز اجبارا در درون حزب كمونيست بازتوليد می

داری تازه بر آن است كه خود را به كرسی نشاند، جدايی ميان  كه نوسازی سرمايه
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تواند  نيز نمی« روانیره»رو وضعيت  رفع شدنی نيست. و از اين« انروره»و « رهبران»

د كه اصول بورژوايی كربايد تنها به اين كوشش بسنده  گاه تغيير اساسی كند. و آن

شهروند بالغ در »ای كه طرح  تر كنيم، ايده «انسانی»ديسيپلين و فرودستی را 

ديسيپلين و »جديد رهبری را:  های آورد، يا ايده اصلی روش را به ياد می« اونيفورم

ها و مجادالت عمومی تكوين  وحدت نبايد از باال تحميل شوند، بلكه از خالل بحث

اعضا نبايد از دستورات مكانيكی از باال پيروی كنند، بلكه... از »(، ۸۲« )يابند

شان سهيم  بندی كنند و در فورمول هايی كه خود كامال درك می ها و تاكتيك استراتژی

 به زيادی ربط -ماليم بيان با –كه اين طرح  (. اما اين۰۰۹جا ص  )همان« اند هبود

 را حقيقت خود گرامشی. نيست ای تازه چيز ندارد، كمونيست احزاب تاريخی واقعيت

 از بعضی كه نوشت ايتاليا كمونيست حزب درباره كه زمانی هم آن است، كرده بيان

عی خدای مقتدر، واقعا نو خيالی، موجود آن كه بپندارند» كه دارند گرايش اين به اعضا

)به نقل از همان منبع(. و كيست كه نخواهد در اين كلمات « بر فراز افراد وجود دارد

را ببيند، سرشتی « شان رهبران»با « روانره»ارزشی شكل رابطه  -سرشت فتيشيستی

 ت؟رغم خواست صريح دسته اخير به كرسی نشانده اس كه به وضوح خود را علی

  
 همانی پنهانی فوردیسم، سوسیالیسم و فاشیسم تحمیل جامعه کار و این -5

ن منافع بالواسطه افراد و منافع يباساسی و ناشی از شكل ارزشی كه اين تضاد 

مثابه سپهر مجزايی از زندگی  به« سياست»وجود دارد، تضادی كه  انتزاعی عمومی

احزاب « سانتراليسم بوروكراتيك»قالب و در  ،اجتماعی برای نخستين بار بنياد نهاده

طور كه  آن -گاه نيز از بين نخواهد رفت كه حزب كمونيست بازتوليد شده، طبعا آن

( رسيده باشد، ۰۰۲)به نقل از همان منبع ص « كمال خود»به  -كند گرامشی بيان می

يك »يعنی به دولت تبديل شده باشد. دولت سوسياليستی هر چند از سويی تنها 



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 012 

دولت از »( است، اما بايد كه به سمت ۸۳) )گرامشی(« بورژوايی بدون بورژوازی دولت

 شناس گرامشی دفليچه فرانكو كه طور آن –گرايش داشته باشد، دولتی كه « نوع جديد

 هدفش بايد» -(اصلی متن در تاكيدات ، ۰۹۰ ص منبع، همان از نقل به) نويسد می

آيد رفع  نظر می چه به . آن«باشد سياست و داقتصا ميان بورژوايی تمايز بر شدن چيره

بندی جديد از طرح  مثابه يك فرمول تر صرفا به باشد، با نگاهی دقيق جدايی سپهرها

مفهوم دولت را به دستگاه اعمال قدرت سياسی و »شود: گرامشی  روبنا افشا می -زيربنا

كه دولت  لی(، و در حا۰۱۱جا ص )همان« كند سيستم توليد و مبادله... تقسيم می

تواند حفظ شده و تكامل  دهی صنعتی و اقتصادی يك كشور می اصل سازمان»عنوان  به

هر قدر كه كارگران در چارچوب « »عمال قدرت سياسیاصل اِ» چون هم، «داده شود

)گرامشی به « يابند تر زوال می قدر سريع توليد جای گرفته و ديسيپلين يابند، همان

 (۸۱) .نقل از همان منبع(

معنای مدرن آن درك  عنوان دولت به را به« ریدولت كارگ»اما تا آن زمان، بايد 

 موجود هنوز «طبقات به شده تفكيك جامعه» -گرامشی استدالل به بنا -د، زيرا كر

 تا «طبقات به شده تفكيك جامعه هر خاص شكل» يعنی دولت، نيز رو اين از و است،

 .برود بين از تواند نمی زيادی مدت

در خدمت اين هدف « دولتی كه در دست طبقه كارگران و دهقانان باشد»ته از الب

آزادی شكوفايی اين طبقه را تضمين كند، بورژوازی را كامال »استفاده خواهد شد كه 

گونه  و آن شرايط مادی را تثبيت كند كه تحت آن ديگر هيچ ،از پهنه تاريخ پاك كند

كه به اين وعده نادقيق در چه وقت  اما اين (.۸۹« )ستم طبقاتی نتواند به وجود آيد

ماند )و در اين مورد نيز گرامشی يك  عمل خواهد شد، كامال ناروشن باقی می

 ماركسيست ارتدكس است(.
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ای در  به نظر گرامشی، پس از انقالب سوسياليستی ابتدا مسائل كامال ديگر گونه

مفاهيم رقابت و »، اما «طبقات و رقابت هنوز موجودند»ت: دستور قرار خواهند داش

ديكتاتوری پرولتاريا هنوز يك «. »اند منتقل شده»المللی  مبارزه طبقاتی به سطح بين

 كه كند حل را معضالتی همان بايد» كه ،«است ملت -دولت طبقاتی و يك دولت 

 از پس دوره زيرا «خارج و داخل برابر در دفاع: داشت خود برابر در بورژوازی دولت

« داری و سوسياليستی ی ميان اقتصادهای ملی سرمايها رحمانه بی ورهد» انقالب،

 ( خواهد بود. ۱۳جا ص  )همان

 -روشنی يك برنامه نوسازی دولت كند، به در اين رابطه فرموله می چه گرامشی آن

ملی است كه با توجه به موقعيت تاريخی ايتاليا پس از جنگ جهانی دوم قابل درك 

و از  ،دكرتر تسريع  هم بيش داری را باز بازار جهانی سرمايه شود. اين جنگ ايجاد می

المللی شد. برای كشوری مانند مانند ايتاليا  اين راه سبب تشديد و فراگيری رقابت بين

كه هم شديدا به بازار جهانی وابسته بود و هم در مقايسه با ساير كشورهای اروپا عقب 

چه كه برای ايتاليا در  ای نبود. آن ی كار سادهالملل مانده بود، هم پا شده با رقابت بين

های بيست به طور عينی )عينی در رابطه با اجتماعی شدن بازار جهانی كه  سال

فرض قرار داده شده بود( در دستور قرار داشت، عبارت بود از صنعتی شدن و  پيش

(. ۸۱ها در خدمت اين هدف) راسر كشور در پيوند با بسيج تودهاجتماعی شدن شديد س

 منطقی پيوند در -و اين امر اين نتيجه را در خود نهفته داشت كه جوهر انتزاعی كار و 

 (۸۱) .شود بدل برجاهستی عام و اجتماعی شكل به انتزاعی وند دولت - آن با

ديگر جای تعجبی نيست كه گرامشی در اساس نسبت به  ،از اين ديدگاه

موضع موافقی داشت. فورديسم برای شد،  های بيست آغاز می كه در سال« فورديسم»

طور  (، و آن۸۸« )بايست عموميت يابد رو می يك حركت عقالنی بوده و از اين»گرامشی 

از ضرورت بالواسطه سازماندهی يك »كند، اين حركت  كه گرامشی خود تاكيد می
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 بايست دستورات فورديسم را در رو می گيرد. از اين سرچشمه می (۸۲« )اقتصاد با برنامه

تركيب عقالنی و »ها را با  و آن ،مقابل مقاومت اقشار سنتی به كرسی نشاند

طبقاتی »ای كه در آن ديگر نبايد  پيوند داد، تركيب عقالنی« شناختی ملت جمعيت

(، يعنی اقشاری از ملت ۲۱« )بدون عملكرد اساسا توليدی، يعنی طبقات مطلقا انگلی

. گرامشی از شدت زش قرار نگرفته باشندد آفرينش اركه در فرآينوجود داشته باشد 

توجه به ارتقاء جوهر انتزاعی كار به شكل عام برجاهستی، فاصله انتقادی خود را از قهر 

دهد. او به روشنی تشخيص  ساختاری دستگاه شكل ارزشی سوء استفاده از دست می

 دهد كه فورديسم به معنی خلق نوع جديدی از كارگر كارخانه است كه پس از می

آيد. و اين باز  وب توليد برمی( در چارچ۲۰)گرامشی( )« شدن تيلوری عقالنی»شرايط 

روانی با برخی  -يك فرآيند انطباق جسمی»است، « يك تربيت عمومی»معنی لزوم  به

شرايط معين كار، تغذيه، سكونت و عادات، كه امری ذاتی و طبيعی نيست، بلكه بايد 

 -عقالنی شدن جسمی ،(. به اين ترتيب۱۱ )به نقل از همان منبع ص« كسب شود

روانی افراد نبايد به مرزهای كارخانه محدود شود، بلكه بايد سراسر زندگی را دربر 

هايی مانند روابط جنسی، تغذيه  بگيرد، و پيش از همه حوزه بازتوليد را، يعنی حوزه

ی جديد، ها اين روش »سالم، اعتدال در مصرف الكل، بهداشت جسمی يا تقسيم مزد. 

كنند...، يعنی تقويت خانواده به معنای  ديسيپلين قوی غريزه جنسی را ضروری می

، تاكيد ۱۱)به نقل از همان منبع ص « و تنظيم و تثبيت روابط جنسی را وسيع كلمه...

های  سخت كسب كنند و ضرورت« خود نظمی»از ماست(. در يك كالم: افراد بايد يك 

 (.۲۴د درونی كنند)سيستم كار انتزاعی را در خو

گرامشی، تنها در امريكا عملی شده  نظر فورديسم، بنا به« تكامل واقعا ارگانيك»

های تكنولوژيكی نيست كه بازده كار را  تنها به معنی نوآوری»جا فورديسم  است. درآن

معنی سهيم شدن كارگران  د... بلكه از آن فراتر رفته و بهدر چارچوب كارخانه باال برن
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های  زمان قيمت داری بر پايه مزدهای باال و هم مداوم رفاه در سيستم سرمايه در رشد

( هدف از اين كار اين است ۲۳«. )باشد ای نوين نيز می نسبتا پايين برای توليدات توده

كه پشت سر گذاشتن مبارزه طبقاتی و جايگزين ساختن آن به وسيله درك جديدی از 

هر دو طرف... از باال رفتن »، زيرا كه اينك « رابطه ميان طبقات امكان پذيرشود

جا(. در فورديسم  )همان« برند ها سود می ديسيپلين كار و تغيير ساختار كارخانه

ای با اقناع و توافق  طرز هوشمندانه اجبار... به»انطباق با همين هدف امريكايی در 

كه از طريق  -« ای سهم داشتن در مصرف توده»(، و ۲۱)گرامشی( )« همراه شده است

ها به چارچوب همياری اجتماعی  توده« وارد ساختن»امكان  -شود محل كار منتقل می

 جا(. )همان« كند را ايجاد می

اقتصاد امريكا « هرحمان از طريق فشار بی»در كشورهای اروپا اين روند  ،عكسبر

عتيقه  زيربنای اقتصادی و اجتماعی»ويژه ايتاليا را مجبور ساخت كه  تحميل شد، و به

گرامشی، اهميت  از منظر( به اين ترتيب، ۲۹)گرامشی( )«. خود را دگرگون كند

تر در نقش آن به عنوان ابزاری برای نوسازی است،  فورديسم در كشورهای عقب افتاده

( و تنها مرجعی كه ۱۲)به نقل از همان منبع ص «. كه به يك تكان از خارج نياز دارد

)به نقل از همان « اه توليدی را از خارج هدايت كندتواند تكامل ضروری دستگ می»

 ای و فاشيستی به خود گرفته است.  منبع(، دولت است، و دولت در ايتاليا صورتی رسته

عنوان دولت نيست،  ت كه مسئله اصلی، مداخله دولت بهتوان گف جا می اما در اين»

لتی شدن كامل دهد، بلكه شكل خاص دو نيز روی می« New Deal»امريكای  كه در

شود، و اين  كه به واسطه سطح )نسبتا پايين( رشد اجتماعی شدن ارزش، اجباری می

های  نسخه»ها را  هايی از فورديسم كه من مايلم آن دولتی شدن كامل در مورد نسخه

فورديسم بنامم، يعنی فاشيسم ايتاليا، ناسيونال سوسياليسم آلمان و بلشويسم « فراگير

ها فرمول جادويی  گيرد. در اين نسخه تر به خود می اتب قهریروسی سرشتی به مر
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كند  اين امكان را ايجاد میكه  شود حذف می ای ای و مصرف توده نهاد توليد توده هم

هايی در حوزه  كشمكشتوان تخاصمات مبارزه طبقاتی را به جريان كنترل شده  كه به

تر از روياهايی برای آينده  بيشها چيزی  های كمونيست جا وعده . در اينتوزيع انداخت

تواند خود را از بازار  قدر قوی باشد كه به ای خودكفا آنگاه كه يك ايتالي نيستند: آن

حوزه بزرگ »بر « پيروزی نهايی»گاه كه آلمان پس از  جهانی منفك كند... آن

رفت كرده  قدر پيش گاه كه صنايع سنگين شوروی آن مسلط شود... آن« اقتصادی اروپا

 گرامشی زبان به توان می –اشند كه رشد صنايع مصرفی نيز ممكن شود... تا آن روز ب

 عنصر عليه بر مداوم ای مبارزه» گام نخستين در و چيز هر از پيش فورديسم -گفت

ناك درد و خونين موارد بسياری در آن سير كه روندی... بود خواهد انسان در حيوانی

ه زير يوغ عادات و هنجارهای هرچه جديدتر، خواهد بود، يعنی كشيدن غريزه... ب

تری درباره نظم، عدالت و دقت، عادات و هنجارهايی كه اشكال هر  تر و سخت پيچيده

خود نتيجه ضروری تكامل  و ،سازند تر زندگی جمعی را ممكن می چه پيچيده

 (۲۱) )گرامشی(«. باشند ی میيگرا صنعت

رهای زندان، كه گرامشی در آن بر قول از دفت اين نقل« گرايانه عينيت»سرشت 

ناپذيری عام شدن جوهر انتزاعی كار تاكيد دارد، به وضوح ناقض درك رايجی  اجتناب

( ۲۱«)آليست ايده -گرا ماركسيسم ذهن»است كه از گرامشی به عنوان نماينده يك 

های  انداز انقالبی و دوری اجباری از پراتيك در سال موجود است. كدرشدن چشم

دوره اوليه شد، تطور تئوريكی كه تضادمندی « یيگرا اراده»سبب عقب نشينی زندان، 

شود. در واقع  دو ديدگاه فاش می همانی پنهانی اين ظاهری آن تنها از طريق اين

دولت كار كه هدف »های بيست، با خواسته يك  ( در سال۲۸نوو ) گرامشی دوره اوردينه

های ليبرالی... فرد بورژوا... آزادی  بر آزادیدر برا»، دولتی كه «آن رفاه اجتماعی باشد
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اش در  (، گرامشی دوره زندان و موضع۲۲« )نهد، آزادی توليدكنندگان را ديگری می

 (۰۱۱) برابر فورديسم را از پيش در خود نهفته دارد.

چون و چرای  بی پذيرش گرامشی، امروزی هواداران  از يكی بولونيا، سرجيو 

های  عالقه او ... به برنامه»دهد كه  گونه توضيح می ا اينفورديسم توسط گرامشی ر

طرحی »، «طرح او برای قدرت»طور نيز  فورديسم برای تصحيح و تربيت( و همين

تر به  ، بلكه بر عكس بيش«روشنگرانه بود و ... ربط زيادی به اعمال قهر نداشت

توان رابطه  ( اما متأسفانه در عمل نمی۰۱۰«. )شد فرهنگ و تربيت مربوط می»

د. بر عكس در كررا با قرار دادن چند گيومه حل « اعمال قهر»روشنگری و تربيت به 

ای  تثبيت فورديسم سرشت قهری ساختاری آن به شكل برجسته« فراگير»اشكال 

ای نيست كه امكان آزادی انتخاب  كننده جا فرد، شهروند مصرف شود. در اين نمايان می

كننده در درون يك جمع است  اشد، بلكه يك اتم توليد)انتخاب سياسی هم( داشته ب

ها همراه  شود. بسيج توده اش با سياست تنها به انباشت صرف محدود می كه رابطه

شان، با عقالنی  دهی دولتی اوقات بيكاری ها، با سازمان شود با نظامی كردن آن می

يسيپلين سياسی، و اين شان و با اجبار به باال بردن بازده كار و د كردن عادات روزمره

های ديگر زندگی استوار است، بر  دهی و روش همه بر تخريب اشكال مستقل سازمان

ای كه تعينات آن از  سازی ساختار جمعيت از طريق كنار گذاشته شدن از جامعه همگن

كنند، و يا از طريق قرار گرفتن اجباری در چنين  كاربرد پيشرفته ارزش پيروی می

هايی همراهی و پشتيبانی  ( اين مهندسی اجتماعی توسط ايدئولوژی۰۱۲ای. ) جامعه

شود كه حقانيت خود را از برتری يك نژاد و يا رسالت تاريخی يك طبقه كسب  می

گردانند.  های به حركت درآمده را به انجماد سياسی باز می و از اين راه توده ،كنند می

(۰۱۳) 
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نويسد،  كه آنگليكا ابينگهاوس میطور  اين امر بی شك تصادفی نيست كه، همان

تبديل « استالين، هيتلر و روزولت... سرانجام همگی به طرفداران شيفته فورديسم»

 –آلمانی های دموكرات –طور كه موسولينی و سوسيال  ( ضمنا همان۰۱۱شدند، )

ی بود كه خود را مستقل از نوساز عنقريب موج انعكاس امر اين( ۰۱۹. )نيز اتريشی

های ايدئولوژيك  اين رهگذر به لباس ازو  ،نشاند راد درگير به كرسی میاراده اف

چه كه فاشيسم ايتاليا به  توان به حق گفت كه آن آمد. به اين ترتيب می گوناگونی درمی

 از حيثاش داد(،  راه اندخت )و جامعه كار فورديستی پس از جنگ جهانی ادامه

ها پيش از آن با عالمت ايدئولوژيك  سال ای كه گرامشی ساختاری كامال با طرح برنامه

های بيست با تكيه بر تئوری  ده بود، مطابقت داشت. گرامشی در سالكرگری ترسيم دي

های  كرد كه طبقه بورژوازی ديگر صرفا از بازنشسته امپرياليسم لنين همواره تاكيد می

( ۰۱۱« )ن افتادهداری... به زير سلطه ثروتمندا سرمايه»ای تشكيل شده است،  انگل گونه

( ۰۳۲)به نقل از همان منبع ص « به انحصاری در دست خارجيان»و دولت ايتاليا 

 «ملی وحدت برای مبارزهبه دوره »ه است. به نظر گرامشی ايتاليا عمال يافتاستحاله 

رولتری قادر به قطع پ دولت تنها» كه بود معتقد عميقا او و( جا همان) بود، بازگشته

باشد )به نقل از همان منبع(، زيرا كه طبقه كارگر  می« تن وحدت ملیروند از بين رف

 ( تبديل شده است.۰۳۰)به نقل از همان منبع ص « تنها طبقه ملی»به 

در »پرولتاريا « موقعيت كليدی»گرامشی علت توجيه اين ادعای خود را از سويی در 

تنها نيرويی است كه  دانست كه پرولتاريا ( و از سوی ديگر در اين می۰۱۱«. )اقتصاد

كارگران... با باال بردن... بازدهی دستگاه »را تكامل دهد: « نيروهای مولده»تواند  می

تواند بر سازمان طبقاتی ايشان استوار  ملت تنها می -دهند كه دولت توليد... نشان می

، «ناولويت كار است، اولويت توليدكنندگا»چه اينك بايد اعتبار يابد،  ( آن۰۱۸«. )شود

دولت »(، ۳۰۳جا ص  )همان« دكرجديد را تصور  دولتی از نوع»توان  زيرا از اين راه می
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دهی  بايد سازمان»)گرامشی( كه « دولت توليدكنندگان»ی )تولياتی( كه، «كار

اقتصادی را الگوی خود قرار دهد، اعضای اين دولت ديگر شهروندان نيستند، بلكه 

، تاكيد از ماست(، ۰۲۳نقل از همان منبع ص )گرامشی، به « ندا كنندگان توليد

« دهی و همگنی انسجام، ديسيپلين، وحدت، سازمان»های اين دولت  پرنسيپ

 ، تاكيد از ماست(۰۹۱جا ص  باشند.) همان می

سراسر ايتاليا بايد به يك كارخانه تبديل شود.  »خواسته موسولينی نيز اين بود كه 

سال ديگر چنان تغيير خواهد كرد كه ديگر  ۰۱تا  چهره ايتاليا»د: كر( او اعالم ۰۱۲)

)به نقل از همان منبع(. فاشيسم برای متحقق ساختن اين « را بشناسد كسی نتواند آن

برنامه در سطح توليد به همان ابزاری متوسل شد كه بلشويسم نيز: اگر در شوروی بنا 

« ميليتاريزه ساختن كارهای  به ارگان»بر اين بود كه، به زبان هاينس آبوش، سنديكاها 

بود، و اگر، « منافع كار، بلكه دفاع از منافع دولت»شان نه دفاع از  بدل شوند، كه وظيفه

طبقه »شد كه  بنا به نظر تروتسكی، از سنديكاها در خدمت اين هدف بايد استفاده می

دهی كنند، تربيت كنند، به ايشان ديسيپلين ياد  كارگر را در خدمت توليد سازمان

های معينی يا كارگران معينی را  شان كنند، گروه بندی شان كنند، گروه هند، تقسيمد

 دولت، دست در دست كالم، يك در –برای مدت معينی به پست معينی به گمارند 

 ،«دهد قرار واحد اقتصادی برنامه چارچوب در شان جايگاه در را كارگران خدايگانه،

ل طبقه كارگر نابود شدند و اصناف تحت های مستق ( در فاشيسم نيز سازمان۰۰۱)

ها شدند. يكی از وظايف مهم اين اصناف، كنترل بازار كار  گزين آن كنترل دولتی جای

حق انتخاب آزادانه محل كار از بين رفت، ارجاع يك محل كار منوط به اين بود »بود: 

 (۰۰۰كه شخص متعهد شود در محل ثابتی زندگی كند. )

قادر باشد »كند كه  ی از ضرورت وجود قدرتی صحبت میطور كه گرامش و همان

برای طبقه كارگر آن شرايط تغديه و رفاه را فراهم كند كه دسترسی به يك راندمان 
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طور نيز موسولينی برنامه  ( همان۰۰۲، )«سازند معين كار و باال بردن توليد را ممكن می

اندازی  ت عمومی برای راههای باير، يعنی برنامه گسترش امكانا بارآور ساختن زمين

طور كه  كند. همان صنايع در مناطق عقب مانده و صنعتی كردن كشاورزی را مطرح می

كند كه با  ( را طلب می۱۹جا ص  )همان« ارتش سوسياليستی»گرامشی ايجاد يك 

( دولت پرولتری خوانايی داشته و از ۱۳جا ص  )همان« سرشت شديدا نظامی»

( تشكيل شده ۱۲جا ص  )همان« تاريای آگاه و با ديسيپلينهای پوالدين پرول گردان»

كه  كند. و سرانجام اين را طلب می« militarista nazione»است، فاشيسم نيز ايجاد

دهی يك دولت  سازمان»ترين وظيفه پس از انقالب پيروزمند سوسياليستی، بايد  مهم

ند تجزيه پايان داده و در اسرع وقت به بی نظمی و رو»كه « پايدار سوسياليستی باشد

به شيوه خود « ای دولت رسته»جا(، فاشيسم نيز با ايجاد  )همان« به جامعه شكل دهد

 به اين ضرورت پاسخ داد. 

تواند در برابر فاشيسم مطرح كند، در  سرانجام، انتقادات بنيادی كه گرامشی می

رايانه تصور گ شناسی شود كه فاشيسم ساختار )جامعه اساس به اين نكته محدود می

تواند  داری را دست نخورده باقی گذارده و به همين دليل نيز نمی شده( استثمار سرمايه

های سنتی و  اش برای همگن ساختن جامعه و از ميان برداشتن عقب افتادگی به برنامه

( به نظر گرامشی تنها طبقه كارگر از عهده اين ۰۰۳گيرانه تحقق بخشد. ) فئودالی پی

آيد، و يا در واقع حزب كمونيست كه در جايگاه سوژه ترافرازنده قرار داده  وظيفه برمی

بايد تربيت پرولتاريا را از نو از سر بگيرد و پرولتاريا را به اين فكر عادت دهد »شده و 

گيری اين هدف  كه برای درگذشتن از دولت... نوعی از دولت ضروری است كه برای پی

ز ميليتاريسم، نوع جديدی از ارتش ضروری است. و مناسب باشد، كه برای درگذشتن ا

باشد.  اين به معنی قادر ساختن پرولتاريا به اعمال ديكتاتوری و حكومت خود می

(۰۰۱) 
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يك ديكتاتوری به »بندی، تعريف ورنر هوفمن از استالينيسم را به عنوان  اين فورمول

ای كه البته ايرادش  اتوریآورد، ديكت ( به ياد می۰۰۹« )ديكتاتوری تربيتی»يا « نيابت

طرزی بيگانه  ابر حاملين اجتماعی واقعی خود بهقدرت دولتی در بر»در اين بود كه 

(. به اين ترتيب دولت به خودی خود به معنی بيگانگی ۱۲جا ص  )همان« شد ظاهر می

خود باز « دولت خلقی»هويت خود را در « خلق»نيست، بلكه تنها اين امر كه 

( ناشی شده ۱۸جا ص  )همان« اپورتونيسم قدرت»ن وضعيتی است كه از يابد، و اي نمی

يابی، به كليد رمز يك مدل اجتماعی شدن تبديل  است. تحقق بخشيدن به اين هويت

همانا « دولت توليدكنندگان»يا « دولت كارگران و دهقانان»( اطالق ۰۰۱شود. ) می

اند، رفع  ی طراحی شدهدهد كه مقوالت اجتماعی كه بر اساس شكل ارزش نشان می

مثابه جوهر مصرف  شوند. برجا هستی توليدكننده به ینشده، بلكه به وضوح تاييد م

بايست عام شود، و اين امر منوط است به تبعيت اين جوهر از  كامل كار انتزاعی می

باشد. در  منافع عام انتزاعی مصرف سرمايه، و دولت نماينده سياسی مصرف سرمايه می

كوشيده بود تعيين كند، « مسئله يهود»طور كه ماركس در  ن را، آنگذشتن از آ

تنها زمانی فرد انسان، انسان واقعی، شهروند »د: كرتوان در اين شكل تصور  نمی

اش،  انتزاعی را دوباره به خويش بازگرداند و انسان به عنوان يك فرد در زندگی روزانه

تبدل شود، تنها زمانی كه انسان اش به موجودی نوعی  اش و روابط فردی كار فردی

را چون نيروهای اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به « اش های اختصاصی توانايی»

های سياسی جدا  اين سان ديگر نيروی اجتماعی را از نيروی خويش به شكل قدرت

 (۰۰۱) .«نكند، تنها در آن زمان است كه رهايی انسان كامل خواهد شد است

های الزم برای  فرض با توجه به اين وضعيت اجباری كه پيش سوسياليسم كوشيد،

گذشتن از دولت وجود نداشتند، عكس اين راه را طی كند، يعنی انسان فردی را به 

وند انتزاعی تبديل كرده و ملت را در دولت حل كند، و از اين راه سوسياليسم،  -دولت
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م حزبی اروپا ظاهر شده بود، بر آن بود كه آخرين ايمانی را كه درسيست»جا كه  تا آن

 ترين بيان دموكراسی بود. گيرانه ( پی۰۰۸، )«متحقق كند

  
 بندی جمع

يك ابزار عمومی »ه پس از جنگ، كه برای او روگرامشی با توجه به پوپوليسم د

آن عبارت از « ساختار اساسی»بود و « های بحرانی ها در دوره كارگردانی راست

باشد، اين نتيجه  ( می۰۰۲« )ه اصطالحات چپآراستن سياست راست به جام»

ناميد،  می« زيركی طبيعت»چه را ويكو  قسمتی از آن »كند:  بينانه را اخذ می خوش

«. شود توان ديد، يعنی آن محرك اجتماعی را كه سبب تحقق عكس هدف خود می می

ربيت يك دوره گذرا از ت»( پوپوليسم را بايد به عنوان ۱۲)به نقل از همان منبع ص 

هم تربيتی در راستای  غيرمستقيم مردم )به نقل از همان منبع( دانست، آن

 (۰۲۱سوسياليسم. )

كند، يعنی همان كه  كه جانباتيستا ويكو از آن صحبت می« زيركی طبيعت»آن 

ناميدش و در تحليل نهايی چيزی جز منطق كور اعمال  می« نيرنگ خرد»هگل 

 كه طور همان) بود شده موفق ست،ني ارزش شكل–فيتشيستی « طبيعت دوم»

 به «اش اهداف خدمت در ای وسيله» عنوان به نيز را سوسياليسم( دهم نشان كوشيدم

 را حركت اين وی، سيمون گرامشی، عصر هم و فرانسوی پرداز نظريه گيرد، كار

رحمانه به خود  سيار نافذ و بیب تصوير... كارگری جنبش تاريخ»: بود ديده هوشيارانه

د كه طبقه كارگر كرول خالصه توان در اين فرم رد. سراسر اين جنبش را میگي می

جا نشان داد كه در خدمت چيز ديگری جز انقالب  ترين قدرت خود را تا آن بيش

سازی بقايای فئوداليسم  كارگری قرار گرفت. مادام كه جنبش كارگری سهمی در پاك

 شكل در يا و خصوصی ریدا سرمايه شكل در يا -داری و برقراری نظم سرمايه
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. «كند ايجاد را قدرت از توهمی توانست كرد، می ادا -روسيه در دولتی داری سرمايه

(۰۲۰) 

تر آن در مورد گرامشی نيز اعتبار دارد،  رسد اين حكم، كه در معنای وسيع نظر می به

قابل درك باشد. اين حكم اهميت هم برای بسياری از هوادارانش غيرحتی امروز 

ك گرامشی را در رابطه با بحران آن زمان سيستم كااليی جهانی به ميزان تئوري

مثابه يك تئوريسين نوسازی  كند. يعنی اگر گرامشی را به ی میای نسب كننده تعيين

كه او در  جامعه بورژوازی درك كنيم، اين هيچ معنای ديگری نخواهد داشت جز آن

له زوال خود شده باشد، ديگر چيزی داری وارد مرح ای كه نوسازی سرمايه مورد دوره

ای انتزاعی اين انديشه او را به كار گرفت كه هر  توان به گونه برای گفتن ندارد. البته می

جنبش اپوزيسيون كه دگرگونی بنيادی جامعه را هدف خود قرار داده باشد، بايد به 

از همه آن  دست يابد. اما اگر بخواهيم اين انديشه را« هژمونی اجتماعی»طريقی به 

نتايجی كه زاويه ماركسيستی و تئوری نوسازی )سقوط سلطه طبقاتی، ايجاد وحدت 

تر از  گاه ديگر چيزی بيش و غيره( دارد، پاك كنيم، آن« دولت كار»ملی، تثبيت يك 

توان با خيال آسوده اين دستاورد را برای  ماند. از اين زاويه می تكرار واضحات باقی نمی

جا كه امروز نيز نويسندگان  اش بود. اما تا آن اش در اوج زمانه نديشهاو قائل شد كه ا

هايی از آن( ارجاع  يا بخش راست يا چپ از موضعی تاييدی به تئوری گرامشی )

كنند كه حتی يك دوره  تر از اين امر را ثابت نمی كار خود چيزی بيش دهند، با اين می

شود، بلكه فشار نقد كماكان  ش رها نمیا رو به زوال نيز، خود به خود از بار گذشته

 ضروری خواهد بود. 

 اين مقاله از مجله نقد برگرفته شده است.
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گرايانه مبارزه طبقاتی  شناسی چند خود نقاط تالقی با طرح جامعهكه هر  شود نمی

 .شود دارد، اما به آن خالصه نمی

  و نوربرت ترنكله (Ernst Lohoff)ايسه كنيد با مقاالت ارنست لوهوف مق -۰۲
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 .۱۸، ص ۲به نقل از : منبع   .۰۹



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 005 

متقابل همه اين  اثير و تاثراين ت»كند:  جا نيز از الگوی انگلس پيروی می او در اين. ۰۱

« نشاند كه در نتيجه آن حركت اقتصادی سرانجام خود را به كرسی می -هاست لحظه

 .۱۲، ص ۰۱چنين مقايسه كنيد با : منبع  جا( . هم انگلس، همان)

-G.W.F. Hegel; Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften, im 

Grundrisse 1, 1830, S.302.    

.Werner Hoffmann   Was ist Stalinismus?, Dstel- Verlag 1984, S. 43. 

 .۱، ص ۲به نقل از منبع    .۰۱

   .۲۱۱، ص ۹به نقل از منبع    .۰۸

  .۱۸همانجا، ص    .۰۲

 به نقل از:    .۴۲

22-Detlef Albers; Versuch Uber Otto Bauer und Antonio Gramsci, 

Argument- Verlag 1982, S. 138. 

 :از نقل به   .۴۲
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1982, S. 79. 

24-Stuart Hall; “ Ideologie und Okonomie- Marxismus ohne Gewahr”, in: 
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 ببعد. ۱۲، ص ۰۱به نقل از : منبع  -۴۶

 .۰۰۹جا، ص  همان -۲۸

 .۲۱۲، ص ۹منبع  -۲۲

 .۲۱، ص ۰۱منبع  -۳۱

 .۱۱، ص ۲۳به نقل از منبع  -۳۰

 .۰۱، ص۲منبع  -۳۲
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 .۸۸، ص ۹منبع  -۳۳

 .۲۹، ص ۲۳به نقل از منبع  -۳۱

 .۱۸، ص ۹منبع  -۳۹

 .۲۱، ص ۲۳به نقل از : منبع  -۳۱

 .۸۱، ص ۰۱منبع  -۳۱

 :Attention.031ص  ۲۳منبع  -۳۸

 .۸۱، ص ۹منبع  -۳۲

 .۲۲، ص ۲۳به نقل از منبع  -۱۱

 .۲۱، ص ۰۱منبع  -۱۰

 .۹۱ ص ،۲۳ منبع  -۱۲

 .۱۳-۲۹و  ۰۳، ص ۲منبع -۱۳

 .۱۱-۲۲، ص ۰۱منبع -۱۱

 .۱۹-۰۳، ص ۲به نقل از : منبع -۱۹

 .۱۱– ۲۹ص ، ۹منبع  -۱۱

های ايدئولوژيك  دستگاه»لوئی آلتوسر، ماركسيست ساختارگرا، كه طرح  -۲۶

سال نيز نتوانسته  ۹۱گرامشی است، پس از « های هژمونيك دستگاه»وی ادامه « دولت

های ايدئولوژيك دولت لزوما محل  دستگاه»است گامی بيش از اين به جلو بردارد: 

های ايدئولوژی  ای كه در درون دستگاه رزه طبقاتیباشند، مبا وقوع مبارزه طبقاتی می

حاكم، مبارزه طبقاتی عمومی را كه بر سر فرماسيون اجتماعی حاكم است، ادامه 

 «.دهد می

 اين در گرامشی اصالت: نويسد می( ۰۳۱ ص ،۲۳ منبع) شرايبر  عنوان نمونه به -۱۸

ژمونيك دولت را كرد ه پرداز ماركسيستی عمل نخستين نظريه ی مثابه به كه است
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 توافق آن در كه نگرد می  «شكلی» چون همكه به دولت  بررسی كرده، در اين

 طبقه بينی جهان چنين هم و اقتصادی و سياسی برنامه با مردم از وسيعی های بخش

 .«شود می ايجاد حاكم

شود به  گرايانه است كه سبب می شناسی همين تفكر محدود به سطح جامعه -۱۲

د. از كرشی چون ابزاری در خدمت محتواهای بسيار متفاوت استفاده توان از گرام

بر سر مفاهيم « مبارزه ايدئولوژيك»جای تعجب نيست كه ايده گرامشی درباره  ،رو اين

داری  تواند توسط سوسيال دموكراتی مانند پيتر گلوتس در خدمت نوسازی سرمايه می

خدمت تدوين دولت  اند در شده جمع هايی كه گرد آلن دوبنوا سط نازیو يا حتی تو

ی بماند كه قرار گيرد. اگر اين نكته درك ناشده باق« استفاده سوء»خلقی مورد 

، و به لحاظ ساختاری شكل ارزشی دارند« خلق»و يا « ملت»، «دولت»مفاهيمی مانند 

مهر خود را بر اين مفاهيم بكوبد، « هژمونيك»تواند به شكلی  اگر چپ بپندارد كه می

 ه با اين بيچارگی تئوريك زيادی بودن خود را نشان داده است.گا آن

 .۲۹، ص ۲۲به نقل از منبع  -۲۲

ماركس و انگلس نيز گرايانه در خود  شناسی البته ريشه اين ديدگاه جامعه -۲۲

گاه را آشكارا نمايندگی كرده ديد اين معين متون در خود انگلس  ويژه موجود است. به

 است.

داد شكل آن است... يك رابطه بين اراده است كه قوقی، كه قراراين رابطه ح» -۲۴

 (۲۲، ص ۲۹)ماركس، منبع «. شود در رابطه اقتصادی منعكس می

 جا. همان-۲۹

 .۲۴۲، ص ۴۹به نقل از منبع -۲۲

 .۲۲۶جا ، ص  همان -۲۲
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جنگ »در مقابل مفهوم « جنگ موضعی»وم جا از مفه گرامشی در اين -۲۲

« جنگ متحرك»د. او فرآيند انقالبی در روسيه را يك كن استفاده می« متحرك

 اين مقاله. ۱داند، مقايسه كنيد با بخش  می

 .۸۲، ص۲۳منبع  -۹۱

 .۱۰، ص ۹منبع  -۹۸

عهده گرفته بودند، يعنی  ها به در انقالب فرانسه ژاكوبين جا. سهمی كه همان -۲۲

ايست  (، وظيفه۱۹، ص ۹: منبع گ... ملت مدرن )گرامشی به نقل ازتامين وحدت تنگاتن

ازی ايتاليا، يعنی وباشد. ضعف بورژ كه به نظر گرامشی در ايتاليا به عهده پرولتاريا می

)گرامشی، منبع « حزب ژاكوبينی»وابستگی اقتصادی به دولت و در نتيجه فقدان يك 

)تولد دوباره ايتاليا، يعنی جنبش  Risorgimento( سبب شده است كه ۳۲۲، ص ۸

( به انقالبی بدون انقالب، تبديل شود كه در آن ۰۸۰۹-۰۸۱۱های  وحدت در سال

باشد. به نظر « رهبری كننده»، اما نه «مسلط»بورژوازی به اين بسنده كرده است كه 

وجه خودمختار نبود، چرا  هيچ عمال به»گرامشی حاصل اين شد كه دولت جديد ايتاليا 

های وسيعی كه  بی عملی توده ها و توسط كه اين دولت از درون توسط دستگاه پاپ

 (۳۰۱جا، ص  )همان«. دادند، فرسائيده شده بود ای نشان نمی هيچ عالقه

 .۰۸۲، ص ۹۳ماركس، منبع  -۱۱

 .۲۳، ص ۲۳منبع  -۱۰

بورژوايی تا چه حد « عقل سليم»كه موضع گرامشی در برابر  . اين۲۳منبع  -۱۲

با « پيوند»نويسد بايد در  دامه میشود كه او در ا جا روشن می انتقادی است، در اينغير

)هسته سالم( عقل روزمره را تكامل داد « buon senso»ها  احساسات خودجوش توده

جا  (. در اين۰۱۳، ص ۰۱بخشيد )به نقل از: منبع « متحد و پيوسته»كه به آن شكلی 
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مفهوم هژمونی با نيازهای »كند:  نيز گرامشی بدون هيچ مكثی تفكر ملی را تاييد می

 (۰۱۱فرهنگ ملی پيوند دارد. )به نقل از همان منبع ص 

63-Perspektiven, Zeitschrift fur Sozialistisch Theerie, Antonio Granmschi, 

Sonder Heft 1 1988, s.18. 

64-8- Antonio Gramsci Zu Politik, Geschicht und Kultur, Reclam- Vrelag, 

Lepzig 1980, S.117. 

از »د، راه تثبيت سلطه اين است: كرتوان اضافه  . و می۲۳،۹۳ص ، جا همان -۲۲

رو يك شاهزاده هشيار بايد شرايطی فراهم كند كه اتباعش در هر مرحله زمانی و  اين

تحت هر شرايطی به او و دولتش نياز داشته باشند: از اين راه اتباعش همواره به او 

 (۹۸، ص ۱۱)در منبع «. وفادار خواهند ماند

  

66- Nicolo Machiavili: Der Furst, insel- tb1207, 1513,S. 54 

67- Orietta Caponi de Hermandez; “Die neue Partie: der moderne furst, 

der kollecktive Intellektuelle”, in: Linie Luxembur- Gransci, Arument 1989, 

S. 108. 

. اين بود« هزاده مردمیشا»نه واقعی يك الوصف دوچه موسولينی نمو مع -۲۸

)ماكس وبر( در دوران عقالنی شدن و « سلطه كاريسماتيك»آخرين درخشش يك 

بار ديگر يك فرد  های اجتماعی، يك دارانه شدن قطعی و كامل به هم پيوستگی سرمايه

های  تنها را به پيكره فيتشی عموميت انتزاعی تبديل نمود )هيتلر و استالين نيز پديده

 (.مشابهی هستند

 .۲۹۳، ص ۱۱منبع  -۱۲

 .۰۲، ص ۱۳منبع  -۱۱

 .۰۲۱، ص ۱۱منبع  -۱۰

 .۲۱۳، ص ۱۱منبع  -۱۲

73- Ulrich Schreiver; Die politische Theoie Antonio Grancis, Argument 

1982, S.114. 
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جا. پس از وقايع هويرزوردا و روستك دو شهر در آلمان شرقی. )چند  همان -۶۲

های  عده نسبتا زيادی از جوانان و نوجوانان هوادار گروه سال پس از وحدت آلمان،

هايی كه آوارگان  فاشيستی در اين دو شهر با دادن شعارهای ضد خارجی به خوابگاه

ها را به آتش كشيدند.  خارجی در آن اسكان داده شده بودند، حمله برده و ساختمان

عادی محله از اين  دهنده در هر دو مورد حمايت و تشويق وسيع مردم نكته تكان

، كه چند سالی است در «جامعه غيرنظامی»، ديگر اين امر كه اين م( جوانان بود.

نيست، بلكه از سويی تنها « پايان تاريخ»وجه  هيچ شود، به مباحثات سياسی طلبيده می

دهد و از سوی ديگر يك پديده تاريخی متناهی  داری را نشان می جنبه مطبوع سرمايه

تر  ن دوران خود را پشت سر گذاشته است، حقيقتی پيش پا افتاده بيشاست كه بهتري

ترين شكلی كار نقد ايدئولوژيك  جا نيز نقد عملی مناسبات، به وحشيانه نيست. در اين

 د.كررا تاييد 

 .۰۰۰، ص ۱۱منبع  -۶۲

76- Anne Showstack – Sassoon; “Volk, Intellektuelle und spezialisertes 

Wissen”, in: Die Linie …, S. 105. 

77- Christine Buci- Glucksmann; Gramsci ud der staat, Pahl – Rugenstein 

– Verlag 1981, S.175. 

مرزهای اساسی، »كاپونی. د. هرناندز، خود برای طرح گرامشی درباره حزب  -۶۸

برای های خاصی  كوتاهی از تبيين قواعد و روش»شود، اما اين نقد را به  قائل می

(. ۰۰۸، ص ۱۱كند )منبع  محدود می« ها در حزب و در دولت شركت فعال و مداوم توده

ماند، و شكل  دوری برجا میهای پروس به اين ترتيب او در نقد خود در سطح تكنيك

هراس  ۰۲۰۲گيرد. در نزد خود گرامشی همانا در سال  مثابه حزب را ناديده می حزب به

نقش حزب در انقالب اين ادعا را تاييد كند كه »در آن شود كه  از حركتی نمايان می

قابل تغيير به خود گرفته و سيستم كنترل ين دستگاه واقعا شكلی محكم و غيرا

های در حال حركت، در حالت اشكال مكانيكی و بالواسطه اعمال قدرت منجمد  توده
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به نقل از همان «. )شده و بر آن است كه اشكال حزبی را به فرآيند انقالبی تحميل كند

« های در حال حركت سيستم كنترل توده»كه اين روند، نتيجه ناگزير  منبع( اما اين

 تر از اين بود كه بتواند اين نكته را ببيند. انقالبی و لنينی»گرامشی بسيار -است

 .۰۲۱، ص ۱۳منبع  -۱۲

 .۰۰۱، ص ۱۱منبع  -۸۱

 او. كند می بازی مهمی شنق گرامشی تئوری در "ارگانيك روشنفكران" مقوله  -۸۲

 كننده تضمين كه آنجا تا ايشان كه داند می اين در را روشنفكران اهميت كلی طور به

 از تازه و باشند، می "سلطه های واسطه" هستند، "جامعه ولوژيكايدئ و سياسی پيوند"

 بخشند. نامد، تحقق می می "بلوك تاريخی"كه گرامشی  ارگانيكی وحدت به راه اين

Anegrer Ktamer; Gramscis Interpretation des Marxismus”, in: 

Gesellschaft, Beitrage zur Marxdchen Theorie 4, S. 101. 

هر طبقه در جامعه كه به واسطه داشتن نقش "نويسد:  گرامشی خود دراين باره می

  زمان به شكلی ارگانيك قشری از شود، هم مهمی در جهان توليد اقتصادی، ايجاد می

 هم و تجانس هم طبقه آن به روشنفكران اين و. سازد می خود برای نيز را روشنفكران

 چنين هم بلكه اقتصاد، حوزه در طبقه نقش به نسبت تنها نه آگاهی بخشند، می آگاهی

 ،۱۳ منبع:  از نقل  مشی، بهگرا) "سياسی و اجتماعی های حوزه در آن نقش به نسبت

 از است عبارت روشنفكران "نقش" گرامشی، نظر  طبق ترتيب اين به(. ۹۱ ص

 ص ۱۱ منبع:  از نقل به) "آن دولتی سلطه و گروه يك اجتماعی هژمونی سازماندهی"

 و حاكم، طبقه موجود، طبقه يك ارگانيك روشنفكران" ميان بايد جا اين در و( ۱۱

ن ( تفاوت گذاشت. منظور از اي۱۲)به نقل از همان منبع، صفحه  "سنتی روشنفكران

يكی "باشد، و  روشنفكران ارگانيك يك طبقه زوال يافته يا رو به زوال می"دسته اخير،

ترين مشخصات هر گروهی كه به قدرت رسيده باشد، اين است كه برای  از برجسته

 (.۹۸، ص ۱۳كند ) منبع  مبارزه می "روشنفكران سنتی "ايدئولوژيك"فتح و الحاق 
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 .۰۲۱، ص ۱۱منبع  -۸۲

 .۰۱۳ص ، ۱۱منبع  -۸۳

 "داری عنوان باالترين مرحله سرمايه ياليسم بهامپر"به نظر گرامشی دولت در  -۸۲

به «)سيستمی از كارخانجات»و از اين راه تبديل شده است "تنها مالك ابزار كار"به 

(بر پا نموده است كه تنها در انتظار آنست كه از ۰۲۱، ص ۱۱نقل از منبع 

 تاريا منتقل شود.بورژوازی به پرول« طبقه مرده»دست

 و ادامه. ۹۹، ص ۱۱منبع -۸۹

عنوان يك  دهند كه ايتاليا را به ها به اين تطور از اين طريق پاسخ می فاشيست-۸۱

و از اين راه مفهوم استثمار را، اگر بخواهيم مسئله را به  بيان كنيم« ملت پرولتری»

 ارتقاء " ها ملت مبارزه سطح به طبقات مبارزه از"زبان ارنست نولته بيان كنيم، 

 های دولت ساير برابر در ايتاليا مبارزه با رابطه در بايد را ماركس طرح": "دهند می

 عليه بر ايتاليا پرولتاريای مبارزه با رابطه در نه و... بست كار به داری سرمايه

 ."لياايتا داری سرمايه

Sabine Kebiri; Gransci uber Faschesmus, Populismus und Futurismus , in: 

1999 8/89, S.43. 

های عضو حزب  ها، آن موقع كه هنوز ماركسيست های فاشيست مضمون گفته

بی "به دليل انتقاد از موضع  ۰۲۰۱سوسياليست بودند، اين بود. موسولينی در سال 

حزب در مورد جنگ از حزب سوسياليست ايتاليا اخراج شد: و شوخی  "طرفی مطلق

ی در يكی از كارهای ژورناليستی خود از موسولينی به خاطر تاريخ اين است كه گرامش

 اين انتقادش دفاع كرده بود.

 )ارنست نولته: تاريخ دان راست آلمانی م.(

عنوان امری  انتزاعی شكل ارزشی هم از پيش به به همراه ليبراليسم، عاميت -۸۶

ار داده جا كه پيش فرض هر محتوای سياسی قر پيشآ وضع شده و اين عاميت از آن
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های  بايست با گذشتن از خالل خيزش شود، امری فراگير است: هرچند كه می می

ها، ابتدا عموميت يابد. به  كننده اين خيزش های منعكس خاص تاريخی و ايدئولوژی

راليسم را شان، ليب رغم همه دشمنی م و سوسياليسم علیهمين دليل نيز فاشيس

 ته دارند .شته در خود نهفذعنوان يك لحظه در گ به

 .۹۲، ص ۱۳منبع  -۸۸

89- Karin Priester; Die deutsche Ratebewegung und die Tylorismus-

Fordismus- Debatte, Hersg. Von der Gamburger Stiftung fur 

sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, 1989, s. 13. 

 .۱۲، ص ۱۳منبع  -۲۲

 .۱۰همانجا، ص  -۲۲

و اين پرورشی  "يابد "پرورش"كننده مدرن بايد ابتدا توليد"مشی، از نظر گرا -۲۴

برد عقالنی  اخالق كار پروتستانی و راه "عنوان توان به زبان ماكس وبر به كه می است

اين پرورش در كشورهای پروتستان، "د و كراش  ( توصيف۹۱جا ص  )همان "زندگی

م شده است كه گرامشی البد ای انجا برخالف كشورهای كاتوليك و ارتدكس، به شيوه

در ايتاليا هنوز بايد رفرمی مانند "كه  جا(، در حالی )همان "ناميد را ارگانيك می آن

(. اين رفرم گرامشی را با فورديسم ۱جا ص  )همان "های پروتستانی انجام شود رفرم

 دهد. پيوند می

 .۲۹، ص ۲۲منبع  -۲۹

 .۲۲ص  ،۲۹منبع  -۲۲

 .۲۹جا، ص  همان -۲۲

96- Savine Kebiri; Gransci uber Faschismus , populismus und Futurismus, 

in: 1999 8/89, S,56. 

 .۱۳ص  ۱۱كريستين رايش، به نقل از منبع  -۲۶
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نشريه )نظم نوين( ارگان هواداران كمونيسم شورايی بود كه گرد گرامشی و  -۲۸

شد،  تورين منتشر می های بيست در شهر تولياتی جمع شده بودند. اين ارگان در سال

 زمان ايتاليا بود. كه به واسطه وجود كارخانجات فيات مركز جنبش كارگری آن

 و ادامه. ۰۲۱، ص ۱۱منبع  -۲۲

تفاوت "د كه با كرگلوكسمن موافقت  -از اين ديدگاه بايد با كريستينه بوپی -۲۲۲

مخالفت  "ندان( و دفترهای ز۰۲۲۱های دوران مبارزجويانه )تا سال  اشتن بين نوشتهذگ

 (.۰۱، ص ۱۱كند )منبع  می

101- Sergio Bolgona; Zur Analyse der Modernisierungsptozesse, 

Einfuhrung in Lektur von Antonio Graniscis “Anericanismo e 

Fordismo”Hersg. Von der Hamburger Stiftung fur Soialgeschichte des 20, 

Jahrhunderts, 1989, S. 21. 

حل "ست نولته در خالل جا بايد پرسيد كه آيا تزی كه ارن در اين -۲۲۴

دانان آلمانی بر سر دوره  جدلی كه در نيمه دوم دهه هشتاد بين تاريخ ]"دانان تاريخ

مطرح   ترين نماينده موضع راست بود. م. در آلمان در گرفت. نولته برجسته فاشيسم

ها با  ناسيونال سوسياليست "ار نژادیكشت"كرده بود، مبنی بر قابل مقايسه بودن 

ها از يك زاويه معين بر حق نيست؟ البته اين حقانيت از  بلشويك "كشتار طبقاتی"

ها با هدف ايجاد يك هويت  گرايش بسيار واضح به نسبيت بخشيدن به جنايات نازی

رمانی از ]هايی مانند ايده منعكس در رمان آرشيپل گوالگ ملی به وسيله ايده

عمل "آشويتس يا به عنوان يك  "مقدمه منطقی و واقعی"به عنوان   يتسين م.سولژن

شود، بلكه از آنالوگی آرشيپل گوالگ و كشتار  ( منتج نمی۳۱، ص ۰۰)منبع  "آسياسی

ها با كشتار يهوديان به عنوان جنبه وحشيانه فرآيند تثبيت و فراگيری  كوالك

كم جنبه سازگاری(  بودن )يا دستی. اين قابل مقايسه اجتماعی شدن به شكل ارزش

كند، اما  هر چند كه هيچ تغييری در منحصر به فرد بودن قتل عام يهوديان ايجاد نمی

بر زمينه مشتركی در تاريخ نوسازی داللت دارد. هم ناسيونال سوسياليسم و هم 
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 داری مثابه بيان چيرگی انقالبی بر سرمايه شان به از ديدگاه عاملين مستقيم بلشويسم

شوند، اما اين مسئله ناقض اين امر نيست كه هم عمل اين افراد و هم  پنداشته می

العمل مثبتی نسبت به بحران نوسازی  عنوان عكس شان را بتوان به تركيب ايدئولوژی

 اشكال – متفاوتی عمومی شرايط تحت –د: و اين بحرانی بود كه كرداری فاش  سرمايه

 رسيد می نظر به كه انقالبی پتانسيل آن. بود شده سبب را غلبه انقالبی ظاهر به

 يك به خود درآمدن كنترل زير به برای باشند، آن گر بيان درآمده حركت به های توده

 بازی "طبقه" و "نژاد" مانند هايی طرح را نقش  نان نياز داشت، و ايناطمي سوپاپ

 "عينی دشمن" آن بتوان كه شد می ايجاد امكان اين ها طرح اين وسيله به. كردند می

. باشد می فراگير سلطه شكل مركزی مفاهيم از آرنت هانا نظر به كه دكر تعريف را

طور كه  و همان باشند جامعه نژادی می "عينی دشمنان" پست نژادهای از هايی انسان"

شان... دشمنان عينی جامعه بی طبقه و ياوران عينی  و نمايندگان "طبقات ميرا"

 "بورژوازی هستند

Hannah Arnedt; Elemente und Ursprunge totaler  Herschaft, Seri Piper 

645, 1966, S. 654. 

طور كه از جمله معروف الگوی هيتلر، كارل لوگر، پيداست كه گفته بود:  و همان

و  "نژاد"، در پس دقت ظاهری مفاهيم "ست كنم كه چه كسی يهودی من تعيين می"

ی شكل ارزشی نهفه است: شكل ارزشی، در حالی در تحليل نهايی خودكامگ "طبقه"

تفاوت است، تنها از طريق نابود ساختن ناهمگنی،  كه در برابر هر گونه محتوايی بی

نيز بر آن  "و طبقه  "نژاد"های  سازد كه طرح گرايانه از هويت را ممكن می دركی ذات

و يا  "ها ككوال"، "ها كولی"، "ها يهودی"رسيد در قالب  استوارند. به نظر می

بايست برای آگاهی  آن انتزاع در دسترس قرار گرفته باشد كه می "بورژوازی"

قابل تحمل باشد، اما در عين بالواسطه است، غير "مقصر"بال يك دن های كه ب روزمره

 در توان یم را مسئله اين  حال مجبور است در روند نابودسازی بازتوليدش كند. بيان
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 و گرفته خود قربانيان از را انسانی هويت ها بلشويك هم و ها نازی هم كه ديد امر اين

جه نتي يك تنها ديگر شان بردن بين از كه دندكر می تبديل هايی كليشه به را ها آن

 را هايی پديده كه  جا منطق انتزاعی ارزش، منطق نابودسازی است، منطقی بود. در اين

 نبود فرد به منحصر راه اين زا و اند، اقضنمت ظاهر به كه كند می متحد خود در

 آن. آفريند می خود درون از خود، امكان ترين عام به بخشی تحقق مثابه به را آشويتس

پندارد در آشويتس كشف كرده باشد، بر عكس در  یم نولته كه "آسيايی" های رگه

های آدمكشی  تر از كارخانه مانده مراتب عقب شوند كه به آرشيپل كوالك پيدا می

گرايی غربی، چون يك  بايست از ديدگاه عقالنی ها بود، كه می ال سوسياليستناسيون

ها توسط آلیم هايم  گرايی غير قابل درك به نظر رسد. به اين پرسش كه تازگی ناعقل

اش، تا به  ها به همراه جمعی كردن اجباری كه نابودسازی كوالك مطرح شده، يعنی اين

 در بايد دارد،  ناسيونال سوسياليستی در خودهايی از سياست كنترل جمعيت  كجا رگه

 .پرداخت ای جداگانه فرصت

 ها توده و "رهبران" ميان رابطه در قيموميت به گرايش در  انجمادی كه -۲۲۹

 عنوان به موسولينی و استالين هيتلر، نوع از "رهبرانی" چند هر. شود می منعكس

الوصف تنها  ما چنين رهبرانی معشوند، ا گرا ظاهر می جامعه جمع يك در افراد آخرين

باشند و كيش شخصيت مضحكی نيز كه  ها می انعكاس نيازهای ابتدايی و كودكانه توده

 ها را فرا گرفته از همين راه قابل توضيح است. ای آن چون هاله

104- Angelika Ebbinghaus; Arveiter und Arbtiswissenschaft 

Westdutscher Verlag 1983, S. 221. 

  از... تواند می سوسياليستی سيستم يك"نويسد:  می ۰۲۲۰كارل لوين در سال  -۲۲۲

 سيستم اين كه چرا كند، استفاده صنعتی مدرن روانشناسی چنين هم و تيلوريسم

 اساس بر بلكه شان، طبقاتی تعلق به وابسته آموزش اساس بر نه را ها انسان

(: و دو سال پيش ۰۹، ص ۲۱)منبع  "ردگما های گوناگون می به فعاليت هايشان توانائی
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تيلوريسم اگر در اختيار دولتی قرار گيرد كه دموكراتيك بوده و "گفت  از آن اتو بائر می

 "تواند برای باال بردن توليد سودمند باشد رفاه اجتماعی را در مد نظر داشته باشد، می

 استبداد يك"د جا( و اين همان اتو بائری است كه در شوروی از سويی ايجا )همان

 يوغ زير به اش زندگی های حوزه همه در را فرد كه "بيند می را "وحشتناك و جديد

 باقی او های فعاليت برای دولتی  از مستقل سپهر هيچ ديگر و كشد می خود

 . "ردگذا نمی

Kitlef Albers; Versuch uber Oto Bauer und Antonio Gramsci, Argument – 

Verlag 1982, S. 75. 

استبداد يك اقليت پيشرفته، ضرورتی گذرا "اما از سوی ديگر بر آن است كه اين 

)به نقل از  "توان از آن چشم پوشيد است، ابزاری برای پيشرفت تاريخی كه موقتا نمی

اهميت بسياری برای اين امر "(. دولت موسولينی نيز به سهم خود ۰۱۰همان منبع ص 

 "ها تيلوريست"برگزاری سومين كنگره جهانی  قائل شده بود كه رم به عنوان محل

 (. ۲۹، ص ۰۰۱انتخاب شود) منبع 

 .۳۰۱، ص ۱۱منبع  -۰۱۱

 . ۱۱، ص ۱۳منبع  -۰۱۱

  .۰۱۸، ص ۱۱منبع  -۰۱۸

109- E rnst Nolte; Die faschistishen Bewegung, dtv- Weltgeschichte des 

20. Jahrhunderts, 1966, S. 83. 

 به نقل از  -۲۲۲

Heinz Abosch; Trotki und der Bolshewismus, Ullstein- Tb. 36191, 1984, 

S. 64. 

را به حساب  داند آن گويد كه آدمی نمی ای می تروتسكی در اين رابطه جمله

در نزد ما، جبر به وسيله دولت كارگران و دهقانان و "لوحی بگذارد يا بدبينی:  ساده

 نزد در مسئله اين(.۱۹ ص جا، همان) "شود می متحقق زحمتكش  های بنام منافع توده
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 اين به داری سرمايه دولت در دولتی داری سرمايه": شود می بندی فرمول گونه اين لنين

 به نيز آن توسط و شده پذيرفته رسميت به دولت جانب از داری سرمايه كه است معنی

مين امر به نفع شود. در دولت كارگری ه نترل میك پرولتاريا عليه بر و بورژوازی نفع

  "دهد كارگران روی می

Arthur Rosenberg; Geschichte des Bloschewismus, athenaum- Tb, 

1933,s.182. 

 .۹۱ص  ،۲۱منبع  -۲۲۲

 .۹۰، ص ۱۱منبع  -۲۲۴

هايی كه بر آنند برخی از جوانب امريكاگرايی  در اروپا همه كوشش" -۲۲۹

، روبرت بوش( و داند ز اين دسته میرا نيز ا the american way of life)گرامشی

گيرند، قشری كه مايل است  فورديسم را وارد كنند از قشر كهنه ثروتمندان نشئت می

رسد با هم سازش  همه چيزهايی را كه تا ثابت شدن عكس آن ناسازگار به نظر می

با اشكال كامال مدرن توليد و  را اروپا شناختی جمعيت –دهد: ساختار كهنه اجتماعی 

اش، آنرا نمايندگی  كه صنايع هنری فورد به عنوان نوع كامل امريكايی شيوه كار، چنان

انقالب "با وجود اين گرامشی فاشيسم را يك  (.۱۱، ص ۱۳)گرامشی ، منبع  "كنند می

اين انقالب منفعل شايد در چارچوب مناسبات فعلی ايتاليا تنها "داند:  می "منفعل

ی مولده تحت رهبری طبقات سنتی حاكم باشد، آنهم در امكان برای ادامه رشد نيروها

  عظيم توده و بوده اوليه مواد  انحصار دارای كه كشورهايی پيشرفته  رقابت با صنايع

                       ."كند می مرعوب را آدمی است شده انباشته ها آن در كه ی سرمايه

 و ادامه. ۱۳، ص ۱۱منبع  -۲۲۲

كاركرد "بيند كه درباره  ر اين ضرورت میخود را در براب در اين رابطه گرامشی

كه اينك پس از سلطه يافتن  "مترقی پليس در خدمت منافع تاريخی جنبش كارگری

 بايست عملی شود، بينديشد. حزب كمونيست می
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115- Werner Hoffman; Was ist Stalinimus? , Distel- Berlag 1984, S. 48f. 

 گرايی سياست واقعی پدر از كه نيست  ا ديگر اين امكانمتاسفانه در اينج -۰۰۱

طور كه شايسته است، قدردانی كنيم. من مايلم  آن روسو، ژاك ژان يعنی ماركسيستی

تا آنجا كه به تئوری "ای به لوچيو كولتی بسنده كنم كه تاكيد كرده بود كه  به اشاره

هيچ چيزی برای  شود، ماركس و لنين در معنای صرف كلمه مربوط می "سياسی"

 "زوال دولت "های اقتصادی پايه"اضافه كردن به روسو ندارند، مگر تحليل... 

Lucio Colletti; Rousseau, Kritiker der “burgerlichen Gesellschaft”, in: 

ders. Marxisums und Dialektik, 1977, S. 130. 

چ وجه به طرح مبارزه ، كه به هي"منقد فتيشيسم"البته كولتی ماركس را به عنوان 

 بيند. شود، نمی طبقاتی محدود نمی

117- Kurt Lenk; Theorine der Revolution, UTB 165, 1981, S. 120f. 

 .۰۸۱، ص ۰۰۱منبع  -۲۲۸

 .۱۰، ص ۲۱منبع  -۲۲۲

توان از  اين را كه موضع گرامشی در برابر پوپوليسم چقدر دوپهلوست، می -۲۴۲

  جا ديد اين
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 انقالب و حزب از دیدگاه گرامشی
 یک کاربست مدرن

 دن یاکوپوویچ
 نسرین ابراهیمی

وری انقالبی آنتونيو گرامشی در تئ نيادای سهم بنيادمحور اصلی اين مقاله، ارزيابی از 

  عنوان نهاد مركزی مبارزه: ويژه ادغام نقش حزب انقالبی به دگرگونی اجتماعی، به

زيگران اش با با، رابطه"تجمع روشنفكری"و  "شهريار جديد"چون هم اه آنجايگ

ی متحدان و مخالفان، طبقات مختلف، دولت و مثابه سياسی مختلف )به -اجتماعی

 جامعه مدنی( است.

  

 گرامشی

، منشور مبارزه اجتماعی، جنبش اجتماعی و حزب اين نوشتار محور اصلی رهگذراز  

شاركت گرامشی در تئوری و عمل دموكراتيك )چگونگی برخورد او چنين مانقالبی، هم

ايدئولوژيك  "گامپيش"، رابطه ميان "اراده عمومی"و مفهوم   ایتوده  پايگاه  با موضوع

، "دموكراسی مستقيم"و  "سانتراليسم دموكراتيك"ها، كشاكش ميان مفاهيم و توده

 خواهم داد.  قرار واكاویگرايی و غيره( را مورد خطرات جانشين



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 032 

ی گرامشی، رابطه در انديشه سازگاریی م عناصر ممكن سازندهوشكمی  ثالثا

 ويژه ك، هژمونی ايدئولوژيك و مادی، بهديالكتيكی ميان جنگ موضعی و جنگ متحر

عنوان  نيروی مادی تغيير اجتماعی را به در پيوند با مشكالت توافق و قهر تا قدرت و

ی  هانه و مبارزهال مغاير است با استراتژی دگرگونی آگاعنصری تشخيص دهم كه احتما

مدنی واقعأ دموكراتيك و استوار بر  -كه هدفش استقرار نظم اجتماعی انقالبی منفی

 توافق است. 

  

 فلسفه پراکسیس
استراتژی سياسی  گسترشنگرانه برای معمول پيشكوششی غيركار گرامشی 

انه بر قوانين تغييرناپذير تاريخی مستقل از ماركسيستی است، كه از اتكای تقديرگراي

ابتكارات انسانی عاری است. گرامشی تالش انسانی را در مركز فرآيند انقالبی قرار داد، 

ی كليت و ابعاد ذهنی خالق سياست و در حفظ و ادغام عناصر فراموش شده

يسم ی ماركسويژه طی دوران سلطه مصمم بود، عناصر و ابعادی كه به سوسياليستی

توجهی قرار گرفته بود. از نظر او، تسليم  و رسمی انترناسيونال دوم مورد بیجزمی 

ی درك زدايی و انفعال انترناسيونال دوم، تا حدی نتيجهسياسی، سياست

اجتماعی  عاميانه از دگرگونی یيافتهو ماترياليسم نظام "گراعينيت"پوزيتيويستی، 

آليسم ها، شكلی از ايدهی آنانگارانهاليستی سادهشناسی ماتريبود. از نظر او، شناخت

رويكرد   –محتواست  ها همان متافيزيك سطحی بیدوی آنبود. ويژگی هر  وارونه

ليسم در مقابل ماترياليسم، آذهن در برابر عين، ايده ی به دوگانه گرايانهتقليل

ی كه زندگی جاياز آندر مقابل آگاهی و غيره. گرائی، بر ضد جبرگرائی، ساختار  اراده

( ماترياليسم مكانيكی ۲است، ) "ی نيروهای ذهنی و عينی تاثير متقابل پيچيده"
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ای طرز نااميدكننده ر دو در جبرباوری ابتدايی خود بهآليسم هعاميانه و ايده

 غيرديالكتيكی اند، و مخالف تدوين يك استراتژی انقالبی كارآمد.

، يكی "مدرن"ی پراكسيس در ماركسيسم ان فلسفهعنوان يكی از سازندگ گرامشی به  

 پرداخت )بدون نفی اقتصاد "روبنا "و   "زيربنا"از اولين افرادی بود كه به پويايی 

كننده نداشته  ی تعيينكننده، هر چند كه لزومأ هميشه جنبه ی عامل تعيينمثابه به

وچه و )احتماأل حتی چون بندتو كرهای فكری همی راه غولباشد.(. گرامشی با ادامه

و  ،نظريه و عملتر( آنتونيو البريوال تالش كرد تا به وحدت متقابل ديالكتيكی بيش

غيرارتدكس متناسب برای  "عام"عين و ذهن دست يابد. او به ساختن يك تئوری 

ها را فعال و تشويق های خالق آنمندی ای كه بتواند توانها اميدوار بود، تئوریتوده

طور  داری بهای سرمايهفايده اند. ساختارههای بدون تامل و جزمی بیبندیكند. صورت

 ، بلكه بايستی با تالش آگاهانه تسخير شوند."ريزندهم نمیدر"ساده 

  

 دموکراسی مستقیم کارگری
ای ايتاليا و اشغال كارخانه های تودهی پراكسيس جديد گرامشی طی اعتصابفلسفه

رو شد، به خصوص به سرعت با اقبال روبه (۰۲۰۲ـ۲۱ "رخدو سال س")يا  "بينيو رزو"

 ۲۲۲۲)كه خود از جمله مولفان آن در مه  "نظم نوين"ای در صفحات مجله افسانه

بود(، نشر يافت، يعنی هنگامی كه وی در پيوند با موضوع شوراهای كارخانه 

راسی كال اصلی تشكيالتی دموكها به عنوان اش)كانسيگلی دی فابريكا( و سوويت

 "شوراهای كارخانه"گفت. اين مجله در خدمت ای سوسياليستی از آن سخن می توده

های دموكراتيك در حال ظهور  گر انگيزش بخشيد، بيانها سرعت میبود، به بسط آن

جمهوری "يك دموكراسی مستقيم ای و تشكيل احتمالی بود، به تحول آگاهی توده

 رساند.ياری می "یشوراي

  



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 034 

، هداعطا كر مستقيما به كارگران در توليد مسئوليت وجود شورا"

، نظم آگاهانه و داوطلبانه را كردهها را در بهبود كارشان هدايت آن

ليدكننده، فاعل تاريخ را، خلق شناسی توكند و روانايجاد می

كنند و ها در زندگی شورا شركت میتمام توده  ( )...(۲كند. ) می

كنند كه به چيزی تبديل س میدر بطن اين فعاليت خود احسا

 (۳. )"اندشده

بخش شوراها به عنوان طراوت دهنده، غرورآفرين وبرخالف خصوصيت قدرت

ای، محدود و رفورميستی های تاريخی خودرهانی طبقه كارگر، خصلت غالبا فرقه تشكل

رد كنند. رويكزدا عمل میعنوان عامل سياست ها و ساختار بوروكراتيك آن، بههاتحادي

ی سودجويی )كوتاه مدت( استوار است، با رشد اتحاد و ای كه بر پايهتشكل اتحاديه

ايجاد   همبستگی طبقه كارگر متناقض است، چه رسد به برپايی اتحاد چند طبقه يا

 جبهه متحد.

ها به خودی خود برای اجرای وظيفه دگرگونی اجتماعی راديكال عمدتا اتحاديه 

های د گرامشی در مورد كنار گذاشتن جنبش كارگری و اتحاديهناكافی اند. با اين وجو

توانست حدی از اتحاد و فعاليت دفاعی را انجام دهد( سخنی كارگری )كه هنوز می

امری محتمل و  ،هانگفت، زيرا يك يورش سوسياليستی فراتر از فعاليت اتحاديه

ی اراده ذهنی وسيله سر به های گوناگونی دارد كه يكتصادفی است، و بستگی به عامل

انداز درازمدت بر رشد خودمديريتی طبقه كارگر شود. با اين وجود چشمتعيين نمی

كارگری همين جا و هم  "ايجاد دموكراسی واقعی"استوار بود، كه هدفِ مشخص آن 

 (۱. )"يك دموكراسی كارگری موثر و فعال در ضديت با دولت بورژوازی -اكنون بود

شريح نظری ی آثاری مهم در تمثابه های گرامشی، بهو نوشته "ظم نوينن"ی  مجله

 اند.ی خدمت كردهدقيق به كمونيسم شورايی ايتالياي
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 "شهریار جدید" حزب انقالبی به عنوان
يكی از وظايف انقالبی و حياتی برای گرامشی، پس از شكست شوراهای كارگری )كه 

كست خورد و اقتدار سياسی و ای شدر فراتر رفتن كامل از محيط اقتصادی رسته

ويژه خيانت حزب سوسياليستی  را دست نخورده باقی گذاشت.( و بهاقتصادی بورژوازی 

ترين افراد آی(، هنگامی كه بيش-اس-طلب و تا حدودی متحجر ايتاليا )پیفرصت

)كه  -آی( وارد شدند -سی-گروه نظم نوين، به حزب تازه شكل گرفته كمونيست )پی

تاسيس شد(، انكشاف دادن عنصر ذهنی منسجمی  ۰۲۲۰رنو در سال در كنگره ليو

های وسيع انداز سوسياليستی بديل باشد، و جنبشبود كه قادر به بسط يك چشم

و به تاسيس  ،را با هدف عمومی كردن مبارزات پيوند زند  ("جامعه مدنی"اجتماعی )

ياری ماعی تازه نوين( و يك نظام اجت "جامعه سياسی"يك دستگاه اداری جديد )

عنوان تشكيالت در هم تنيده، بسيار منعطف، اما  رساند. ساختن پی. سی. آی به

حزب سفت و "وز بود، يك ی عاجل در دستور رچون وظيفهای همی تودهرزمنده

(، مبارزات را ارتقاء دهد، ۹) "ها داشته باشدی كه ريشه در اعماق تودهسخت پيشروي

دهنده، ها گرما بخشد. حزبی كه آموزشباشد، و به تودهتجسم فعال آگاهی انتقادی 

پراكسيس باشد. پی. سی. آی قرار بود كه چنين عاملی در خدمت  ی كنندههماهنگ

 يافته جامعه باشد. دگرگونی سازمان

( را "نظم نوين"اگر شورامداری دموكراتيك گرامشی )پيش از دوره هر آينه خطا است

دتشكيالتی مساوی بدانيم كه شاخص افرادی است كه ستايش از خودانگيختگی ض  با

های سياسی سوسياليستی در فرآيند انقالبی اند. به همين مخالف دخالت سازمان

  ی خام )يا استبداد اقليتی(گرايورد نظر  گرامشی را جانشيناستراتژی ]م  نسبت هم

طور  د كه بههايی باشحزب توده"د اين قلمداد كردن اشتباه ست. در نهايت قرار بو

سياسی، از بندگی سياسی و  ی،دهی اقتصادكنند خود را با سازمان مستقل تالش می
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های در جهت تالش  هااز توده  ها،و نه حزبی كه به تقليد از ژاكوبن ،صنعتی رها سازند

 (۱. )"كندقهرمانانه خود استفاده می

اش سرو كار داشته یبايد با رهبری ايدئولوژيك و تشكيالتی حزب می"پيشرو"نقش 

نباشد كه بر جنبش تحميل شود. گرامشی  "مینظ بی" باشد، تا متضمن تشكل انگلی

ی روند كلی وان يك شكل متناقض، مبهم و ابتدايعن به  را "عقل سليم"ی ی ايدهمساله

را كنترل كرد. دگی آنشود به سا آگاهی مطرح كرد كه طبق منافع نخبگان می

داشت در حد  های قبل از كمينترن، ديدگاهیوايل، در نوشتهويژه در ا گرامشی، به

ی سياسی يافته های سازمان لوحانه كه از نقش هويتباوری ساده فاصل بين خودانگيخته

 "عنصر بيرونی"و مركزمداری ژاكوبنی كه كل مساله را به وارد كردن  ،گرفتفاصله می

 داد.كاهش می

 

رفتند، چه رسد به اين كه آن اين عنصر خودانگيختگی را نديده نگ"

ها اين عنصر را پرورش دادند، به آن جهت را بی ارج بشمارند. آن

ی كردند؛ هدف اين بود كه آن های بيرونی تصيفهدادند و از آلودگی

كه از اما به نحو خالق  -را با نظريه نوين]ماركسيسم  همسو كنند

 اين وحدت بين  )...(  باشد. تاريخی منشاء اثر حيث

در عمل "انضباط"يا  "رهبری آگاهانه"و "خودانگيختگی"

ی ای باشد و نه صرفا ماجراجويتوده مادام كه اين سياست -سياسی

دقيقا عمل واقعی  -ها هستندهايی كه مدعی نمايندگی تودهگروه

 (۱.)"سياسی طبقات فرودست است

ادعا كامأل رسد اين های گرامشی ادامه دهيم، به نظر می وقتی به قرائت نوشته

ساالر)هر ق سانتراليست پيشتاز جرگهپذيرفتنی باشد كه ديدگاه گرامشی، با حزب فو

كرد( انطباق دفاع می "سانتراليسم دموكراتيك"ی از طور قطع تا حد باالي چند كه او به

ای منطبق است، ای و گسترده ندارد، بلكه با يك حزب سوسياليستی دارای پايگاه توده
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جامعه را متحد كند،  ترين عناصر)به ويژه از طبقه كارگر(ن و اساسیتريكه رزمنده

ی وسيعی از ساختارهای در واقعيت اجتماعی هر روزه ريشه دارد و با شبكه"حزبی كه 

اين مفهوم   (۸. )"خورد )به عنوان مثال شوراهای كارخانه و شوراها (ای پيوند میتوده

ز كارآمدی كه با استراتژی سياسی وحدت ديالكتيكی سياست و اقتصاد است، ت

دموكراتيك سازگار است، گو اين كه موضع گرامشی در مورد تصور يك رابطه ميان 

 –ی ساختاری در سطح كالن و دگرگونی در روابط انسانی در سطح خُرد مبارزه

ناپذير، دموكراتيك قدرت، سلسله مراتب و تقسيم كار انعطافتخريب ساختارهای غير

به قدركافی منسجم  -حزب انقالبی و هم در فرآيندهای اجتماعی و كاریهم در درون 

و شفاف نبود. بايد با كُل عقالنيت بوروكراتيك و تكنوكراتيك مسلط مخالفت كرد كه 

ها را به موجودات  دهد، و آنبر تقليل میموجودات انسانی را به انسان بی اراده فرمان

ويژه خواست كامأل روشن رزا  ا بهجسازد. در اينموش تبديل میساكت و خا

است. با اين وجود  ترين حقوق دموكراتيك قابل توجهلوكزامبورگ مبنی بر گسترده

ی اقداماتی برای كاهش امكان كارشكنی درون ر بر تعبيهخواست گرامشی ناظ

ی حقانيتی برای به مثابه آزادی مباحثه را نبايد به غلط به  -تشكيالتی درست است.

ی از ايستی سطح بااليدر هر زمان، ب -شاندن سياسی تشكيالت تعبير كرد بست ك بن

 گی موثر حفظ شود. تداوم، اتحاد عمل توام با نظم، آمادگی و رزمنده

، "نظم نوين"ی ی آن در حوالی دورهويژه فاز اوليه گرامشی )به "لنينيستی"قرائت نوع 

، "همه قدرت به شوراها"وه شعار عال ، به"دولت و انقالب"لنين و  "ريلتزهای آو"وقتی

دود او از واقعيت شوروی تعيين رسيد( ظاهرأ با دانش محهنوز به نظر جامع می

 سان  د حكومتی كارگران و شهروندان همگردد، واقعيتی كه او عمدتأ آن را با خو می

(. "دموكراسی كارگری"ی او تحت عنوان: دانست، )برای نمونه، نگاه كنيد به مقالهمی

عنوان يك ايدئولوژی جديد قدرت  به گرامشی در اوايل، لنينيسم را تقريبأ و منحصرأ
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نگريست كه از يك ارزيابی ديالكتيكی از رابطه متقابل بين اقتصاد و كارگری می

رفت، و با كمك به نظر فراتر میو از رفرميسم و اكونوميسم تنگ ،خاستسياست برمی

عنوان يك طبقه برای خود، با به دست آوردن  هساخت ببقه كارگر آن را قادر میط

از  ،(، يعنی عامل خودگردانی"ی اصلیطبقه"ی پيشروی جامعه )طبقه چون همآگاهی 

صطالح بخشد. در اين زمينه، استفاده وی از ا را تحقق می خود تاريخی حيث

 شود، با مفهوماش روشن میگونه كه از چندين نوشته ، آن"ديكتاتوری پرولتاريا"

درك گرامشی از   (۲خوانايی دارد. ) "كارگری"حكومت توليدكنندگان يا دموكراسی 

 -بوروكراتيك "داری يا ماشين دولتی سوسياليستی، اساسا با ]درك  سرمايه "دولت"

كه گرامشی آن را برای نظم جديد سوسياليستی  ،استثمارگر متفاوت است "اشتراكی

او از  "برداری ناقصكپی" دليل سادگی، به ، بهدانست. با اين وجودفايده میبی

گيری انتقادی او ويژه عدم موضع شورايی آغازين و حزب بلشويك و بهی  دولت  ]تجربه

 توان از گرامشی انتقاد كرد.از تئوری و عمل كمينترن به طور نسبی، می

، ترينتشكلی از پيشرفته چون همبرای گرامشی مسئله مهم اين بود كه حزب انقالبی، 

ترين عناصر آموزش ديده، نبايد با جنبش وسيعی اشتباه گرفته ترين و منسجمآگاه

شود كه اين حزب بايد در آن مداخله كند. معهذا در نظر گرفتن اين مسئله، حزب را 

 سازد.ای معاف نمیهاز بدل شدن به يك تشكل تود

طور  به"مشی بايستی م، حزب از نظر گرابار ديگر خالصه كنينظر تشكيالت، يك از نقطه

بوروكراتيك، بر  شكل )مشابه اندام بيولوژيك موجود زنده( عمل كند، نه به "ارگانيك

گيری، مختلف تصميم  اساس سانتراليسم دموكراتيك و برخورد دو جانبه در سطوح

های پايين ]حزب  به درون يافته از ردهورود مداوم عناصر ارتقاء" يعنی از طريق

 (۰۱. )"كندی رهبری كه تداوم و انباشت منظم تجارب را تضمين میدستگاه يكپارچه
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عنوان مكانيسم دفاعی برای حفظ  ، ارگانيك بودن بهجا در اين" 

شد.  نگريسته می  دموكراسی درون حزبی و عمل دموكراتيك عمومی

های مركزی و محلی بايستی هميشه نه تحميل شده از .. قدرت ارگان."

 (۰۰) ."از اراده حزب بررسی شود باال، بلكه برخاسته

های های اعتصاب، كميتهچون كميتههای قدرت مستقيم مردمی همارگان ،عالوه به

های داخلی، مجامع دموكراسی مستقيم پايه )كميتالی دی بيس(، كميسيون

حياتی در جنبش ضد ها و غيره، نقشی گويان اتحاديههای سخنها، شبكهشهرداری

ی  مثابه گر و بهسازمانهای خود ی عملی توانمندیكننده نوان تدوينع داری بهسرمايه

های سياسی مراتب تشكل تر عليه سلسلهتحميل بيش گان و مدافعانكننداصالح

شود( بر فراز طبقه كارگر را بر عهده دارند. )شامل انقالبيون احتماالً خيرخواه نيز می

 ها به خودی خود كافی نيستند.اما اين تشكل

گرامشی به روشنی مسئله به تصوير كشيدن دموكراسی مستقيم را مطرح كرد، اما با 

تری كه ی برنامه مشخصعنوان مثال در تهيه رسد كه او بهاين وجود به نظر می

ای كه به گيرندهحزب انقالبی به عنوان ارگان تصميم( ۰۲) "انحاللی -خود"مختص به 

تر از رزا شود، تا حدی كمجايگزين می ی يك سيستم خودگردانوسيله تدريج به

 لوكزامبورگ آمادگی داشت.

طور ديالكتيكی، عنصر سازمانی و  ين وجود قطعأ در پی آن بود كه بهگرامشی با ا

( و در همان روزهای اوليه زديك كند )فرارفتن از هردو افراطرا به هم ن انگيختگیخود

 متوجه شد كه

های خودی تودها جنبش خودبهتواند فقط بفرآيند انقالبی می   

ترين )...(حزب سوسياليستی بدون شك مهم ،كارگر مشخص شود

عامل در اين روند تخريب و بازسازی است، اما حزب شكل اين فرايند 

شكلی   چونرا چنين شكلی تلقی كرد، يعنی همتوان آننيست و نمی

 (۰۳) ."تغييرپذير و تابع اراده رهبران
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بحران اساسی ميان نياز به حفظ دموكراسی  "حل"شی هرگز قادر به ، گراموجود با اين

  حزبی و لزوم ساختن يك تشكيالت همبسته و رزمنده نبود كه

 

وازی نفوذ به طور فراگيری در هر بخش از دم و دستگاه دولت بورژ" 

ی مبارزه قادر باشد به آن آسيب كننده ی تعيينكند و در لحظه

 (۰۱)  ."دوارد كنای به آن ندههای خُردكنرساند و ضربه

  

 یابی "روشنفکر جمعی" و سازمان
ی اعتصاب عمومی، اهميت "اسطوره"گرامشی با استفاده از برداشت جورج سورل از 

عنوان  مورد تأييد قرار داد كه، حزب به هنجارها، مفاهيم و نمادهای مشتركی را

ی ی ايجاد جاذبهفهو حساس به وظي "ایشهريار اسطوره"يا  "روشنفكر جمعی"

عرفت و عاطفه تدارك ببيند. عاطفی، بايد بتواند چنين امری را با در آميختن م

جديد فلسفی   بينی همگانیآور جهانچون پيامی اصلی حزب اين است كه هم وظيفه

 آشكار.  "علمی"های چون انبار سر به مُهر جزمو اخالقی عمل كند و نه هم

ترين ارگان عمل انقالبی )مصمم به عنوان آگاه حزب به در تئوری انقالبی گرامشی

چنين وظيفه دارد كه روشنفكران پيشبرد ابتكار سياسی، اقتصادی و فرهنگی(، هم

خود نقاد، تريبون رزمنده دموكراتيكی را، به وجود آورد كه با زندگی  "ارگانيك"

ی انسانی متعهد باشد. های آزادی، برابری و همبستگو به آرمان ،ها سروكار داشته توده

طلبانه با اين روشنفكران منتقد، كه در پی به وجود آوردن اتحاد ارگانيك، برابری

داران اميد و طاليه چون همهای انقالبی گان اند، به هدفديدهطبقات پائين و همه ستم

گان ضد دهندالب راززدايی كرده، سازمانكنند، از ايدئولوژی غپيشروی خدمت می

وسيله نظم  عالوه كل نوع بشر كه به بهها، اند كه به نيرومند كردن توده هژمونی
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را هدايت   "تا يك درك برتر از زندگی"  گير شده، كمك كردهداری زمينسرمايه

 (۰۹كنند. )

گان ديدهی اصلی روشنفكر ارگانيك و مدافع پرشور حقوق ستمگرامشی خود نمونه

و احساس درد و طرد به او كمك كرد تا نسبت به بود. شايد قوز بر آمده بر پشت وی 

س همدردی عميقی پيدا كند، گان احساديدهشدگان و ستمها، راندهپائينی

های نااميدی دهشتناك و يازده سال زندان در زندان ای كه حاصلش دوره همدردی

 فاشيستی بود كه به مرگ نابهنگام او انجاميد.  گرسركوب

د كند، بدون ای ايجای واقعی، ارگانيك با آگاهی تودهايد رابطهيك حزب واقعا انقالبی ب

داری قرار طور غيردموكراتيك، خود را در رأس جنبش ضد سرمايه كه بهتالش برای اين

های فقدان بحران  يا "خيانت رهبری"دهد. رفرميسم انترناسيونال دوم فقط نماد 

 "خودانگيخته"ی هدايت نشدهچنين شكست مبارزه طبقاتی اقتصادی نبود، بلكه هم

تغيير قابل توجهی را در   كه -شده و صُلب حزبی  های فسيلعالوه جزم به –بود 

  و آگاهی سوسياليستی ضد هژمونی ،شرايط موجوديت هر روزه كارگران به وجود آورد

 كند.واقعا درونی شده را توليد می

شناسی نش يك روانشكستش در آفري"تراژدی چپ در قرن بيستم ممكن است با 

و توأم با تخيل و  "هابه زبان توده"ارتباط داشته باشد كه به وی اجازه دهد  "ایتوده

 ايل به الگوبرداری و انتزاع داشتد. ماركسيسم بسيار تمسخن گويای عاطفی جذبه

شناسی انسانی و ای از روان ها با ناديده گرفتن بخش عمدهبسياری از ماركسيست ،(۰۱)

بارها و بارها ثابت  ،ز عوامل استراتژيك و ايدئولوژيك تاثيرگذار بر ]روند  تغييرغفلت ا

كردند كه پيوندشان با واقعيت و آگاهی عمومی تا چه پايه ناچيز بود. ويلهم رايش به 

 ای همانند گرامشی خيلی عالی نوشت كه:شيوه
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ای ههای تاريخی درخشان و رسالهها تحليلكه ما به تودهزمانی"  

داديم، هيتلر اقتصادی عالی پيرامون تناقضات امپرياليسم ارائه می

طور كه  هيجانی را به جنبش در آورد. همانهای ترين ريشهعميق

ها ی عملی عامل ذهنی را به ايدآليستگويد، ما عرصهماركس می

اكونوميستی  -های مكانيستی واگذاشتيم؛ ما مانند ماترياليست

 (۰۱. )"عمل كرديم

 

  هاها و اميال و آرزوهای تودهها، نيازها، بيممشغولیها در پاسخ به دلماركسيست 

 و از اين رو منزوی شدند. ،شكست خوردند

 

يك سياست اقتصادی و سياسی جهانی، اگر مراد آن ايجاد و حفظ " 

سوسياليسم بين المللی است، بايد به نقطه تماس و پيوند با مسائل 

ترين ی هرروزه و با اميال وسيعه، زندگی سادهناچيز، پيش پا افتاد

 (۰۸) "ها دست يابد...توده

نفوذ در عمق آگاهی   جايگاه گرامشی در سنت انقالبيون كم بها داده شده است كه 

تاليا اغلب توانسته است كه از و جنبش سوسياليستی اي ،گيردعمومی را نشانه می

 (۰۲ستفاده كند. )مشی نظری و عملی كه او به جا گذاشته ا خط

ای به تئوری و عمل گی ويژهدموكراتيزه كردن مفهوم روشنفكر به همت گرامشی، تازه

های رسمی بندیهای طبقهای كه فراسوی محدوديتپارچه بخشد، بينش يكوی می

 قرار دارد:

 

اش، نوعی از هایبه هر رو، هر انسانی، بيرون از فعاليت حرف" 

، يكی هنرمند، و "فيلسوف"دهد، يكی میفعاليت فكری را انجام 

ست، در دركی ويژه از جهان ایديگری انسان با ذوق و سليقه

ای از كردار اخالقی دارد، و از اين كند، و مشی آگاهانهشركت می
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رو در حفظ دركی از جهان يا تغيير آن دخالت دارد، كه عبارت 

 (۲۱.)"است از به وجود آوردن اشكال جديد تفكر

 

گرايی، با مقامی با تخصص باالی فكری براين، روشنفكران جديد صرفا حامالن نخبهبنا 

كه بايد بيانگر زبان و  "بخش ارگانيك جامعه هستند"ها و اجتماعی نيستند، آن

 ( البته:۲۰)  ."و جديد باشند های گستردهارزش نمادهای مشترك فرهنگ و 

 

تواند نمیی زيست و هستی روشنفكران جديد، ديگر شيوه"

سخنوری باشد، كه محرك بيرونی و برانگيختن احساس و عواطف 

ی شركت فعال در زندگی عملی، است، بلكه در بر گيرنده در لحظه

، است و نه "مشوق دائمی"دهنده، و به عنوان سازنده، سازمان

 ( ۲۲. )"صرفا يك سخنران ساده

نی شده، نه تحميلی، بايد چون نيروئی درودر چنين وضعيتی، روشنفكران جديد، هم

گرايانه، ناروشن ی نخبهو از شيوه ،بخش خود درگير كنند ی رهايیلسفهها را در فتوده

تری از  را در بخش گسترده  روشنفكری  كننده پرهيز كنند كه انفعال ضدو بيگانه

پيوند  هاطور ارگانيك با توده بخش جديد بايد به آورد. آگاهی رهايیها به بار میتوده

با كلماتی   يابد، در درون بافت واقعی اجتماعی و فرهنگی زندگی طبقه كارگر ادغام و

 بيان شود كه به لحظه تاريخی تعلق دارد.

با   سازی روشنفكران سنتی )از جملهم همگون "فتح"  گرامشی اهميت  با وجودی كه

ر( را درك كرد، تای، امنيت و احترام شخصی بيشاشاره به امكان خودمختاری حرفه

ی واقعاً ارگانيك ی جديدی از روشنفكران طبقه كارگر كه بتوانند رابطهاليه

يت(، برای رشد آگاهی جديد های كارگر بسط دهند )در نها دموكراتيكی را با توده

ها باشد، مطلقا ضروری است. بعضی اوقات ای كه برخاسته از واقعيت توده يافته انسجام
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ی دموكراتيك ، رابطه"دوباره در اجتماع ادغام شده"توانند د میروشنفكران سنتی خو

 ها گسترش دهند.جديدی را با توده

برانگيز  رامشی، به ويژه ـ و ]باوجود  بحثها )هرچند، گبندیبه عالوه آزادی دسته

های دائمی مخالف بود( و بحث آزاد، برای دموكراتيزه بندیبا تشكيل دسته  -بودن 

عموما ضروری است. هيچ كس نبايد غيرقابل   روشنفكری و سياسی، كردن فعاليت

)با ميزان باالی همگونی  "جمعی  روشنفكران"جايگزين شود. حزب انقالبی، به عنوان 

ها را از دست بدهد و بوروكراتيك شود، بايستی و اراده جمعی( نبايستی تماس با توده

درهايش )در حقيقت، هر عضو به مدرسه دموكراسی و آزادانديشی تبديل شود، كا

های متعدد طبقه چنين بخشحزب بايستی به يك روشنفكر ارگانيك بدل گردد( و هم

های اجتماعی را آموزش دهد. خودِ تئوری بايد دموكراتيزه شود؛ كارگر و جنبش

روشنفكران بايد مورد چالش قرار گيرد، و گرامشی در  "ایحرفه"ای ذهنيت رسته

دهندگان سياسی است كه كوشيد )هر چند طلب و سازمانن برابریميان نادر متفكرا

ها )سربازان نفكران و تودهنه هميشه به طور استوار( تقسيم تاريخی كار بين روش

 طور كلی در هم بشكند. در درون جنبش انقالبی و جامعه به( را پياده

  

 ای"توده -"ملی
  

بليت تعميم دادن انقالب روسيه به نظرها، گرامشی همواره به قابرخالف برخی اظهار

همواره توضيح و  او كه هدفیجاي ويژه از آن ترديد داشت، به  ساير نقاط جهان

مشخصا ايتاليائی بود، ماركسيسمی كه ريشه در شرايط  ماركسيسمِ گسترش ارگانيك

 ايتاليا داشته باشد:

اقتصادی، نيازها و  -های اجتماعیفرهنگ، آداب و رسوم، زمينه" 

تواند به رزوهای مردم ايتاليا. مبارزه برای هژمونی جديد نمیآ



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 045 

های تنهائی به مسائل طبقه محدود شود، بلكه بايد با نيرو و انرژی

 (۲۳) "ملی سروكار داشته باشد.

 ای نوشت:گرايانهطور واقع گونه كه لنين بههمان  

هرگز در زندگی   باشد، "خالص" هر كس در انتظار يك انقالب" 

 (۲۱. )"دنخواهد كر هشاهدد، آن را مخو

های اجتماعی غير طبقاتی و نبشحزب سوسياليست بايستی سكان بسياری از ج 

چنين جريانات اجتماعی را در دست گيرد، نيل به چنين هدفی اگر خودگردانی  هم

مورد مصالحه قرار گيرد، به  و گرايشات، با زور )يا به طور خزنده( ها ساير تشكل

 وكراتيك نامحتمل است.ی دم شيوه

آهنگی نبايستی با تحميل يك مدل كاری و هم همبستگی انترناسيوناليستی، هم

تفاوت  ملی بی  های ای اشتباه گرفته شود كه نسبت به ويژگیپارچه يك "انقالبی"

گی ملی ، يعنی ويژه"ایتوده -ملی"است. مهم است يادآوری كرد كه درك وی از 

ای را در خود داشته احساس ميهن پرستانه د كه ممكن استجنبش برای تغيير، هرچن

بلكه توضيح غريزه سياسی  -اما هيچ وجه مشتركی با خُرده ناسيوناليسم ندارد  باشد،

تحليل مشخص از شرايط "طور استوار در واقعيت اجتماعی جا دارد ) كه به اوست

زمان فعال و به (، و موقعيت ديالكتيكی او هرگز اجازه نداد كه موضع هم"مشخص

 (۲۹ لحاظ انترناسيوناليستی پرتوان را رها كند.)

  

 انقالبی" -"بلوک تاریخی
ی استراتژی جبهه گرامشی در اين مورد كه سياست انقالبی جدی، بايستی بر پايه

وفاق ملی، حول ابتكارات و اعمال "ی متحد و پلوراليسم سوسياليستی، به مثابه ثمره

نه  ،( مراد از اين سياست۲۱. )"دادتزلزلی از خود نشان نمی قدرت طبقه كارگر باشد،

پی گرفته  "تجديدبنای كمونيستی"جريان غالب   همكاری طبقاتی )مشابه آن چه كه
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های خلقی جبهه"نخبگان ) با ائتالف يامدت انتخاباتی  متحدان كوتاه پيوند با نه ،است(

اريخی كه هدف تشكيل بلوك تهای گسترده شود، بل، كه جايگزين جنبشبودو غيره(

انداز كلی و عام استوار باشد، چشم ی آن بر كه زمينه پايدار بود، نظامی از اتحادها

اندازی كه بتواند با پيچيدگی جامعه مدنی و گرايشات گريز از مركز متفاوت چشم

يافته مقابله كند. به  داری توسعه( در سرمايه"قه متوسططب"طبقه كارگر)به عالوه 

ش گرفتن جدی طبقه حاكمه، بدون مبارزه با گرايشاتی كه در جهت تجزيه و چال

كنند، بدون يك های پيشرفته جامعه عمل میگان و بخشديدهپارگی ستمدچن

ای غيرممكن همبستگی ايدئولوژيك و تشكيالتی معين، بدون بسيج و حمايت توده

  -)ويرجينيا وولف( "رتوحدت در كث"قدرت عام اين برخورد بر پايه   است. هر چند،

 .است تا شكلی از اتحاد اجباری  -های ممكنتكثر هويت

 

كننده بايستی متعلق به طبقه كارگر با اين وجود، نقش هدايت"

استثمار يا تغذيه انگلی از  گونه ميل پايداری بهباشد كه هيچ

ی كارگر در مورد استراتژی های اجتماعی ندارد. اگر طبقه گروه

ای از مصالحه و توافقات اش درجهجدی است، الزمهجبهه متحد 

بر عليه ")اصولی( از جانب طبقه كارگر در مورد متحدان آن است. 

توان زور اعمال كرد، اما نه برضد بخشی از خودمان كه دشمن می

و  "نيت خوب"گونش كنيم و به خواهيم به سرعت هممی

 (۲۱. )"اشتياقش نياز داريم

 

مسئله اين نيست كه چگونه كامأل از آن  -بدون تناقض نيست البته، اين فرآيند 

طلبی را به حداقل زمان عنصر فرصتطور هم ه اين است چگونه بهاجتناب كنيم، بلك

برسانيم و تضادها را بی اثر كنيم. از اين نظر وجود درگيری ميان استراتژی 
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تواند تم میدر درون يك حزب سوسياليست ضد سيس "هارفرميست"و  "انقالبيون"

 تر به امر خالقيت كمك كند.به طور واقعی بيش

های اجتماعی پيشينی كه غالبأ دشمن بودند( هم استراتژی جبهه متحد )تركيب اليه

گذاری نظم جديد بر اساس اراده جمعی الزم است. لنين برای تسخير قدرت و هم پايه

برای  "ی طبقات مردممهرفتن به ميان ه"انقالبيون را به  "چه بايد كرد"نيز در 

( ۲۸از اين عناصر برای طبقه كارگر فراخواند. ) "های كمكی خاصیگروه"دهی سازمان

كرد. جنبش ی طبقه يا موقعيت اجتماعی تعيين توان بر پايهمخالف بودن را صرفاً نمی

ای ی رستهباری، منافع كارگران را به شيوهطرز فاجعه كارگری معاصر عموما به

 "گروهی با منافع خاص"دهد، گويی طبقه كارگر صرفا محدود نشان می اقتصادی

است. و اين البته، آن اصولی نيست كه بر اساس آن بتوان تهاجم سياسی و هژمونی 

 پايدار بنا كرد.

قدرت حزب سوسياليستی و جبهه متحد، تالش  -از طريق تشكيالت ضدچنين، هم

شود(  كه اغلب شامل طبقات بينابينی میشود انضباط معينی بر عناصر غيرمتحد )می

ها اعمال كرد،)گرچه برای بازداشتن و خنثی كردن نفوذ ارتجاعی احتمالی آن

تر است(. اگر فرمانبرداری غير فعال، در تحليل نهائی، معموالً از توافق فعال كم دوام

    ها تحت رهبری انقالبی كارگران ممكن نباشد.تضمين شركت آن

های طور مشخص با منافع عمومی گروه لط به... گروه مس"

چون روند دائمی شود، و حيات دولت همدست هماهنگ میورف

های بی ثبات )در سطح حقوقی( ميان تعادل تشكيل و جايگزين

تعادلی كه  -شودهای زيردست درك میمنافع گروه اصلی و گروه

ی فقط تا مرحله  اما ،در آن منافع گروه مسلط غالب است

ای دست كه به منافع محدود رستهصی، برای مثال، تاجائیمشخ

 (۲۲.)"انداخته نشود
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را در جنبش های خود  و هميشه پايه ،ی مخالفت كندگرايحزب بايد همواره با فرقه

گرامشی در تمام دوران پيش از زندان، مجبور بود با جناح ای استوار سازد.  توده

درگير جو به رهبری آمادئو بورديگا سلطهو در عين حال  "افراطی چپ"حداكثرگرای، 

  ی سياسی و گرايش آن به بيتوته كردن در حاشيهتفاوت شود. ويژگی اين جناح در بی

ای  شود. بورديگا عالقهای مشخص میناپذيری ايدئولوژيك فرقهاست كه با سازش

كه های غيرقابل اجتناب توافق سروكار داشته باشد. زمانی نداشت كه با ضرورت

گير بی مسئوليت  كردند، بنيادگرايی گوشهشان را تحكيم میها ديكتاتوریفاشيست

باشد، امكان ايجاد يك  "طلبمنزه"ها كه مصمم بود از حيث سياسی ها و فرقهتشكل

ای از نيروهای اجتماعی پيرامون طبقه كارگر و متشكل بر جبهه متحد، اتحاد گسترده

ی گرامشی به گرايانه سرانجام وقتی موضع واقععليه دشمن سهمناك را نابود كرد. 

تصويب شد كه ديگر  ۲۲۴۲وسيله كميته مركزی پ. سی. آی در كنگره ليون در سال 

ی و به زندان ،دير شده بود. هم بورديگا و هم گرامشی هر دو در عرض يكسال دستگير

 .در جزيره اوستيكا فرستاده شدند

های در درون طبقه كارگر و گوناگونی جنبش عمدتأ به دليل تفكيك و نايكسانی مداوم

های اجتماعی جديد )زيست بومی، مسائل مربوط به روابط جنسی و جنسيت، جنبش

ر ما ( نياز به به عالوه )به نظ -ی منطقه و غيره( است كه استراتژی جبهه متحدبر پايه

در يژه و واقعيت تاريخی مستمر، به  از -ی ضد سيستم يكپارچهبخش غيرحزب كليت

 شود.مند میتر، بهرهكشورهای توسعه يافته

  

 هژمونی ایدئولوژیک
دار، گره تحد درازمدت و ادامههژمونی با پروژه ايجاد جبهه م -بسط و تكوين ضد

داری ی طبقاتی سرمايهها در اعمال سلطه ترين پيشرفتخورد. يكی از برجسته می
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فزاينده طور  تر و بهست، نقش بيشجامعه مدنی امدرن، تغيير رابطه ميان دولت و 

ی هژمونی ايدئولوژيك، كنترل و دستكاری زيركانه اما فراگير ايدئولوژيك، پيچيده

عمومی، نه تنها از طريق قهر فيزيكی يا تهديد )اين عنصر قطعأ به كار خود  "توافق"

بسيار  "صنعت آگاهی"ای، چنين از طريق فرهنگ تودهدهد(، بلكه همادامه می

ی آموزش، يابد كه در برگيرندههيخته )هنس مگنوس انزنزبرگر( تحقق میفر

ها، اعمال و باورهای اجتماعی عمومی، قانون و غيره است. با چنين مطبوعات، سرگرمی

توان صرفاً در سطحی نهادی مبارزه كرد. اگر قرار است كه مبارزه برای  ای نمیسلطه

سوسياليستی )گرامشی آن را يك  "ونیضد هژم"مدت طوالنی ادامه پيدا كند، يك 

ای از مجموعه"داری ناميد( بايد به وجود آيد. سرمايهجديد می "فرهنگ درونی شده"

های خاصی از آن مخالفت كرد. توان با بخشی و يا با جنبه، از اين رو نمی"روابط است

ی است ای تبديل شده است و ساختاربه ساختار بسيار پيچيده "جامعه مدنی"البته 

ها، ركودها و غيره( فاجعه بار عامل بالواسطه اقتصادی )بحران  "تعرضات"  كه در برابر

 (۳۱مقاوم است. )

و مكتب فرانكفورت  "تئوری انتقادی"هايی كه قرار بود محور بينی موضوعدر پيش

داری ايه)..( نخستين تئوريسين انقالبی در سرم "شوند، گرامشی احتماالً به عنوان 

گر زيرك زندگی مدرن و عنوان مشاهده ( او به۳۰)شود.رفته شناخته میپيش

های جديد جنبش"منادی   طور يست متبحر توصيف شده است، و هميناستراتژ

شد كه انگيزه قابل توجهی در  و پيشگام آزادی همه بشريت معرفی "اجتماعی

كنند )مثل كارل یكه اين پيوند را برقرار مفراهم ساخته است. كسانی ۰۲۱۱های  سال

 "ترين مقاومتخط مشی كم"كنند كه الزم است بوگز( احتماأل اين بحث را مطرح می

داری معاصر تبديل فرهنگی سرمايه -و به مخالف منطق اجتماعی ،را مردود اعالم كرد
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داری تر ضد سرمايهتر و عميقشد، منطقی كه به دليل جلوگيری از بسط آگاهی مهم

 اد قرار گرفته است.دگی روزانه مورد انتقهای زنسياستدر 

-فرهنگضدآزاد شدن خالق انرژی  -رنسانسی جديد، زايش دوباره فرهنگی و اخالقی 

اجزای ضروری برای تغيير اجتماعی راديكال اند. تاكيدی كه گرامشی بر اهميت   

ی تعهد او به يك دهندهو ايجاد يك فرهنگ جديد داشت، نشان "جنگ موضعی"

)سياسی، اجتماعی و فرهنگی( بود، تحولی كه نه فقط بر موسسات  "كامل" انقالب

های مربوط به آن  تچنين در مسير هر روزه زندگی و برداشسياسی رسمی، بلكه هم

را  "، برقراری يك آگاهی اخالقی جديدآزادی روح")سيويلتا( اثرگذار بود. او آرزوی 

توانست فرهنگ جديد، نمیی يك هدف درازمدت چيزی كمتر از شكوفاي (۳۲داشت. )

در توجهی به اين عنصر حياتی فرايند انقالبی و يا كنار گذاشتن آن كه ريشه  باشد. بی

داری است. سرمايهساز خيانت به انقالب اجتماعی ضد  ذهنيت خالق دارد، خود، زمينه

چنان كه اين خواست درستی است، بايد امكان انتخاب عاقالنه نبردها همبا تصديق اين

وحدت "است، اما  عامممكن باشد. حزب سوسياليست ضد سيستم عمومأ يك هستی 

د ايجاد نتوانهايی كه با حزب پيوند مستقيم ندارند، میمشخص، يا جمع "ایجبهه

مستقيم طور غير به شود،يا در مواردی كه موضوعات بحث برانگيز مطرح می ،شوند

ی های پيشين كه مشخصهناپيوستگیبر بسياری از  ،حمايت شوند. با اين وجود

عالقگی و ناتوانی در به چالش گرفتن الگوهای جنسی  ی راديكال )مثل بیهاتشكل

های غالب( بوده است، بايستی)با يك برخورد تاكتيكی خردمندانه( به وسيله سازمان

وذ پيش درآمد هر انقالبی كار فشرده انتقاد اجتماعی، نف"انقالبی در آينده غلبه يافت. 

 (۳۳)."و گسترش فرهنگی بوده است

ست آوردن قدرت مادی، احتماأل ی فرهنگی جديد پيش از به دهژمونی يكپارچه

رود كه  فرسايی پيش میممكن است، چرا كه اين امر در مسير مارپيچی طاقتغير
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ويژه به دليل منطق بسيار  ها بستگی دارد، )بهی واقعی تودهبسيار به موجوديت ماد

تر، اما محدود دستيابی به هژمونی مستقيم .داری(فرهنگی سرمايه -اجتماعیدار  ريشه

شود كه برای حفظ  ای میسياسی )كه مخصوصا شامل چند مفهوم كليدی اساسی

توان به تعويق انداخت، زيرا كه اين هژمونی غالب ضروری است( را نمی "سليمعقل "

سب فوری قدرت سياسی است. كننده برای ارزيابی احتمال كيكی از عوامل تعيين

انتظار يا تالش برای تغيير ايدئولوژيك كامل، يكپارچه پيش از برتری يك واقعيت 

ترديد گرامشی اين نظر را  ی  ناسنجيدگی است. )بیأل ]نشانهمادی جديد احتما

داشت(. شايد اغلب الزم باشد برای خنثی كردن يا از بين بردن اثرات ارتجاعی 

ز ی خوبی ابخش نمونهفرهنگی و اجتماعی غالب )الهيات رهائی هنجارهای اخالقی،

ی مستقيم با آن، قبل از تولد سيستم سياسی و اين رويكرد است( به جای روياروي

هد و رويكرد  دهای ما را افزايش میاقتصادی جديد راهی پيدا كرد. اين نظر گزينش

ها آميز با تودهبرخورد موفقيتدهد كه اغلب در غيرمستقيمی را در اختيارمان قرار می

هائی  به طور موقت چنين اند. رويكرد گونه كه ]چنين گزينشرساتر است، همان

ی كنونی در حال حركت در مورد دگرگونی تر اين است كه با نگاه به جامعهسازنده

ی كه اغلب دنيای كنيم تا با ساختار آرمانی ايستاي ايدئولوژيك استراتژی خود را تعيين

 مانند گرامشی دهيم. بايد عناصر مناسب پيوستگی راعاصر را در برابر آن قرار میم

گونه كه بايستی عناصر را ساخت، درست همانو عناصر متناسب با آن ،درك كرد

اد. اين و مورد استفاده قرار د ا گذشته و حال را راديكاليزه كرد،مناسب ناپيوستگی ب

تواند مفيد باشد. هر يالكتيكی رشد كنند هر دو میی دگونه اندازها زمانی كه بهچشم

های مردمی و ارائه آلترناتيوهای چنان فضای زيادی را برای بازكردن افقبايد هم  دو

آوردهای گذشته در عالوه تلفيق دست های غالب زندگی )بهدر مقابل روشواقعی 

بلكه لبانه نيست، طپرنسيبی فرصت ( باز بگذارند؛ بنابراين، اين بیتاروپود آينده
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فراخوانی است برای يك رويكرد دقيق و حساس نسبت به عقايد و عادات مسلط. من 

تواند در كنار خطوط گرامشی می "جنگ ايدئولوژيكی موضعی"معتقدم كه كاربرد 

 ام به پيش رود. ای كه ترسيم كردهعمومی

های بحران و ]دركار  داری، برای ادامه موجوديت در لحظههژمونی ايدئولوژيكی سرمايه

اش ادامه شينيپعمال نفوذ سوسياليستی، احتماأل به بسياری از اِ عرضبودن  ت

را وادار به پذيرش يا " استثمارشدگان"رود كه ی پيش میدهد، حتی تا جاي می

( با اين وجود، دگرسانی ۳۱. )"بختی روزانه خود سازدبا استثمار و تيره "توافق"

ريزی فرهنگ ظم قديم و بدون بحران ايدئولوژيك آن، كه با پیانقالبی، بدون تضعيف ن

های مادی واقعی بر ممكن است. اين فرهنگ جديد را دگرگونیجديد همراه باشد غير

 دارد.میپا نگه

ای بود از ی جديد مثل يك جرقههر كمدی جديد ولتر، هر جزوه"

به ملت ديگر كشيده شده، از ای كه خطوط آن از ملتی شبكه

اپلئون، راه سرنيزه ارتش ن  ..كرد.ای به منطقه ديگر، عبور می نطقهم

ها و  ای از كتابوسيله ارتش غيرقابل مشاهده تر هموار شده بهپيش

كرد... و مردم و  آورد طی میجزوات و ارتشی كه از پاريس هجوم می

 (۳۹). "موسسات را برای نوسازی آماده كرده بودند

از نيل به حدی از مشروعيت جديد  پيشامعه جديد كوشش در جهت آفرينش يك ج

ای خواهد بود با ابعادی فاجعه بار. تغيير ساختار و تحول پردازیای خيالتوده

ی چپ انقالبی در جايگزينی ايدئولوژی اند، و توانايولوژيك در هم تنيدهايدئ

يخی، به خالقيت تار  ی دروغ، استثمار، و اطاعت تا حد زيادیپوسيده بورژوائی

 همبستگی، و آمادگی تشكيالتی و فرهنگی بستگی دارد. 

  

 



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 053 

 وفاق و قهر  دیالکتیک
ی ساختن تدريجی هژمونی طبقه كارگر های زندان گرامشی با ايدهاز ياداشت شماری

گذارد كه ظاهراً ( می"جنگ محاصره")يا   "جنگ موضعی"رابطه دارد، و تاكيد را بر 

 ت.ی كافی درك نشده اسبه اندازه

ی و ضعيف بود؛ همه چيز بود، و جامعه مدنی ابتدايدر شرق دولت "

ای واقعی ميان دولت و جامعه مدنی برقرار است، و ولی در غرب رابطه

هنگام تزلزل دولت، ساختار مستحكم جامعه مدنی بالفاصله ظاهر 

ای خارجی است كه در پشت آن نظام شود. دولت صرفا اليهمی

 (۳۱) ".وجود دارد  كريزهامستحكمی از دژها و خا

جنگ "يا  "انقالب گام به گام"مدت و حمايت دراز ی جلببا اين وجود، ايده 

  "تئوری تهاجم انقالبی"به   نسبت العمل بسيار الگووارعكس )احتماأل  "موضعی

دم و دستگاه  عليهيا حمله مسلحانه ( " های محدود فعاليت"و نيز رشته   ماجراجويانه

ای دوگانه در های قدرت تودهيستی به افسانه تبديل شود. گسترش شبكهنبا  ]حاكم 

رود، كه بايستی به شمار می "جنگ موضعی"درون جامعه مدنی يك جنبه اساسی از 

ی زندگی ی مدنی باشد. هر دو سويهمقدم بر تسخير مستقيم قدرت يا تسخير جامعه

سياسی هر دو در كليتی زندگی  "اتفاقی"، چه "ارگانيك"های  سياسی، چه جنبه

ی معينی هستند. كنندهو مانور دارای وجه كامل نبرد موضعی ديالكتيكی جای دارند.

نبايد نيروی متالطم و ناپايدار تاريخ را به جمع   مادام كه هژمونی تضمين نشده است،

های بسياری، از جمله بينی، كاهش دهيم. قيامقابل پيش  مستقيم و  نيروهای كامالً

عدم برای مثال، خطای ۰۲۱۱-۰۲۱۹های ی انقالب اسپانيا و انقالب پرتقال در سالنهنمو

دهد، و كننده نبرد را نشان می های تعيين رش و كسب قدرت در لحظهقاطعيت در گست

فرصت و انرژی كافی برای ضد انقالب در تحكيم نيروهايش و افزايش ضد سان،  بدين
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، خطر قابل مالحظه دلسردی و تضعيف یحمله فراهم ساخت. در چنين سناريوي

 همراه باشد، وجود دارد. "انقالب مداوم "استراتژی نفیاگر با  ويژه روحيه، به

قيام بايد در تاريخ انقالب به  كهارائه كرد فرضی ظاهراً منطقی بر اين مبنا  ،لنين

 متكی قدرت دولتی عليهی مستقيم حمله درتجمع نيروها از ی عطفی نقطه چنان آن

گام مردمی در باالترين سطح خود و طبقه  كه فعاليت تشكيالتی ]نيروی  پيش، باشد

ترين ترين و نامطمئناش در ضعيفی كامل، و حاميان احتمالیحاكمه در تفرقه

ی انقالب روهای به هم پيوستهبه عالوه وقتی ني (۳۱موقعيت قرار گرفته باشند. )

تواند بسيار موثرتر می (۳۸)"جنگ برق آسا"يك ترين فعاليت را داشته باشند، تاكت بيش

 باشد.

توانيم به آن بپردازيم، باور گرامشی به نيروی جا نمیبه داليل خارجی و داخلی كه اين

مثبت تجربه روسيه، تا حدی نادرست بود. با اين وجود، نفی نياز عمومی به ايجاد 

كاری حتی در  ات و ادامهدر به حفظ ثبنهادهای انقالبی و ساختارهای متشكل، كه قا

ن معنا، ليسم باشند، مشكل خواهد بود. در اينشينی سوسيای ركود و عقبدوره

 گرامشی حق داشت تأكيد كند كه

ديكتاتوری پرولتاريا بايستی مشكالتی مشابه مشكالت دولت "

پرولتاريا در   دولت داخلی و خارجی. )...(  بورژوازی را حل كند:

يت خيلی كم آموزش ديده است؛ هنر حكومت كردن و هدا

ای را، چه آشكار و چه نهان، چه بورژوازی مقاومت سرسختانه

خشن و چه منفعالنه عليه دولت سوسياليستی بروز خواهد 

داد...انقالب امری سترگ و وحشتناك است و نه بازی اهل ذوق يا 

 (۳۲.)"ماجراجوئی رومانتيك

داری در جوامع قدرت سرمايه ايدئولوژی و جامعه مدنی ممكن است روش غالب 

خالف كننده است. براست كه عامل تعيينداری پيشرفته باشد، اما نهايتأ قهر سرمايه



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 055 

ی مائو كه طور روشن با گفته بايستی بهمدرن، گرامشی می" خواهانآزادی"نظر بعضی 

 داریتوافق داشته باشد، برای اين كه دولت سرمايه" انقالب يك ميهمانی چای نيست"

جامعه سياسی به عالوه جامعه مدنی، به ديگر سخن، "است:  "فراگيردولت "يك 

واقعی آن   اين پرسش كه شكل  ( با اين همه،۱۱. )"ی قهرهژمونی در حمايت زره"

 شود.عامل قهر قرار است چگونه باشد، بسيار به ندرت مطرح می

)دولت،  "سياسیجامعه "ی قهر و كه نقش سياسی اساسی و سازنده آن استراتژی

پذيرد، داری( را میها، زندان و غيره تحت نظام سرمايهنيروی نظامی و پليس، دادگاه

نوعی كه "از   ظاهراً مادام قابل قبول است كه توازن بين جامعه سياسی و مدنی

اشكال طور نهادهای جديد و  گيری باشد، و همين مورد پی "گرامشی در نطر داشت

ا كوركورانه داری و قهر دولتی رگرانه سرمايهانسانی سركوبها سرشت ضد ليت آنفعا

مدت برای ايجاد نظم های بلنددهی وفاق و توانمندیانی كه سازمتوليد نكنند، نهادهاي

قدرت   كند كه مبتنی بر ای را تضعيف میجديد اجتماعی دموكراتيك و مشاركتی

  امشی خود اين احتمال رامدار است. گر-مدون تكثر" اراده عمومی"مردمی و كاربرد 

هر چه عناصر قابل توجه جامعه مدنی بارزتر شوند، عنصر قهر "كرد كه  تصديق می

چنين به منظور ساختن ضد هژمونی ( هم۱۰.)"شوندرنگ می دولتی به تدريج كم

ها  هايی كه مدت سوسياليستی كه مستلزم اخالقيات جديد واالتر است، يعنی ويژگی

های ای در به كارگيری ديدگاههای جسورانهود، بايستی تالشبينی شده ب قبل پيش

 ی منفی به كار گرفته شود.مبارزه "یدالنهساده"انسانی 

... اگر دشمن تو گرسنه است، به او غذا برسان... با اين كار، تو با "

توان گفت كه كنی، میخوبی به شيطان، برای او طلب بخشايش می

  (۱۲.)"افروزییتو آتش عشق را در او بر م

ای كه برای ايجاد و حفظ نظم جديد بر نهادهای اداری، "سطحی"به جای رويكرد  

ناپذير متمركز است، جنبش و نظم جديد بايستی بر ی انعطافكيفری و پليسی به گونه
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محبوبيت و وفاق گسترده استوار باشد، امری كه بدون قدرت بخشش و دست  ی پايه

ی مصالحه و عالقه به لحاظ كردن منافع ( و تواناي۱۳در بشريت )يافتن به تمايالت بهتر 

ديگر نيروهای اجتماعی و تركيب آن با منافع طبقه كارگر، ساختن آن غيرممكن 

خواهد بود. يك پيشگام انقالبی كه وظيفه به وجود آوردن توافقات ضد هژمونی را 

و جامعه مدنی،  های اجتماعیبشهايش را )در جنگيرد، بايستی فعاليتجدی می

دوستی واقعی، رفاقت دموكراتيك، عالوه فضای ادارات عمومی( با روح انسان به

كه جنبش متحد بر عليه یجايگرائی هدايت كند. از آنفرقه دربرگيرندگی و ضد

های اجتماعی متحد و طبقات را برعهده داری بايستی منافع عينی همه اليهسرمايه

كورپراتيسم طبقه "تحاد ]مورد نظر  گرامشی، رد هر نوع فرض استراتژی ا شبگيرد، پي

ی مشروعيت است، تنها راه ايجاد يك هژمونی . اين استراتژی كه بر پايه"كارگراست

رود. يك نظم جديد پلوراليستی قابل دوام، پايدار و دموكراتيك اجتماعی به شمار می

و هدايت شده( نيروهای مبتنی بر اتحاد روادار )و در عين حال به حد كافی منسجم 

 اجتماعی پيشرو، بايد بتواند خطر ضد انقالب بی رحم را كاهش دهد.

كه نفوذ قابل توجهی بر گرامشی  -دانيل د. لئون  –ی آمريكاي  نخستين ماركسيست

 "صلح آميزی"داشت، اميدوار بود كه اكثريت پارلمانی طبقه كارگر بتواند انقالب نسبتاً 

طوری كه طبقه كارگر خارج از پارلمان  را ميسر سازد، به ريزی( )يعنی بدون خون

هم به سرشت  ی پيروزی پارلمانی كند. انگلسقدرت فراپارلمانی خود را پشتوانه

عنوان شاخص مفيد )هر چند ناقص( نيروها اشاره كرد، كه در  آموزنده انتخابات به

ر خالف بورديگا رقيب ( گرامشی، ب۱۱ايستد. )ی نابهنگام میگرانهمقابل تالش شورش

سياسی خود در پی. سی. آی، امتناع از رای دادن را رد كرد، و سياست انتخاباتی را 

ای است كه كنندهدانست. پارلمان عنصر تعيين میچون يك تاكتيك و استراتژی الزم 

 شود.ای پيش برده میدر آن مبارزه برای هژمونی و مشروعيت توده
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برابر هرگونه خطر ادغام در وضعيت موجود، روابط باال به  در عين حال، حزب بايد در  

( "انقالب منفعل "پائين، تطبيق رفرميستی با سيستم غالب )به زبان گرامشی

حزب سوسيال دموكراتيك آلمان قبل از جنگ  "جنگ موضعی"ايستادگی كند. 

ی كه حزب كند. گرامشی با هر دركبار اپورتونيسم اشاره میجهانی اول به نتايج فاجعه

طلبِ نشينان فرصتو مجلس ،را به تجمعی انتخاباتی تنزل دهد شديداً مخالفت بود

شبيه كرد كه در جستجوی ظرف مدافع همكاری طبقاتی را به دسته مگسانی ت

درك گرامشی   (۱۹شوند. )و با خواری نابود می ،كنند ی شيرين در آن گير می حريره

 "دموكراتيك"های قانونی نيمهده با چهارچوبطور سا نست بهتوااز دموكراسی نمی

های انتخاباتی، داری برابر باشد. متاسفانه، انتقاد او از سياستجامعه سرمايه

با پی. سی. آی   توانمی  را  های بوروكراتيك پی. اس. آیپارلمانتاريستی و اتحاديه

 ی پس از جنگ دوم جهانی به طور كامل به كار برد.استالينيزه شده

ر چند درك پلوراليستی گرامشی از قدرت قطعأ و خود به خود نقش احتمالی قيام ه

فرهنگی و سياسی  -تر اجتماعیگسترده  كند، اما آن را در متنمسلحانه را رد نمی

و سرشت محدود  ،شونددهد كه شامل عوامل تغير يابنده میای قرار می تعامل پيچيده

 سازد.استراتژی سنتی انقالبی را نمايان می

وجود داشته و   تغييرات بسيار زيادی"اظهار داشت كه از پيش  ۰۸۲۹انگلس در سال 

ی شرايط در قلمرو شورشيان به وخامت )...( همه  ".همگی به نفع ارتش بوده است

 ی مسلحانه كارگریاو نوشت مبارزه (۱۱گرائيده است. )

می تجهيزات برتری نظا"، و به "تر تاثير اخالقی دارد تا مادیبيش" 

ی ريزی شده هو آموزش بهتر، رهبری متشكل، به كارگيری برنام

 (۱۱. )"باط نظامی اشاره كردنيروهای نظامی و انض

ای در رنه به كمين سهل و سادهگهای طبقه حاكم را تقليد كرد، وشنبايد رو"

دار و پايی حياتی دگرگونی عميق جنبه  "تحول آگاهانه "استراتژی  (۱۸. )"غلتيم می
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مند بود و در ويژه به احيای عامل وفاق در سياست عالقه اجتماعی است. گرامشی به

ی منفی امكان بسط و گسترش دارد. اين جاست كه خدمات گرامشی به تئوری مبارزه

ها، نه تنها به خاطر يت تودهايدئولوژيك و حما  ( تاكنون ضرورت هژمونی۱۲)

دليل قدرت  هچنين ببلكه هم ،داریايههای پيچيده كنترل ايدئولوژيك سرم روش

داری و ارتش خصوصی آن، تا به اين حد ی دولت سرمايهسابقه و سبعانهويرانگر بی

ن نظامی، درست همانند ضروری و غيرقابل اجتناب نبوده است. رويكرد خش

 به -های احتمالیيا بديل  -توانند اين خطرها ی گاندی، نمیانگارانه سازی ساده مفهوم

ی نظامی تقدم داشته باشد، سياست بايد بر جنبه" ".طور كامل مورد بررسی قرار دهد

 (۹۱)  ."دتواند امكان مانور و تحرك را فراهم كنو اين تنها خود سياست است كه می

 را پذيرفت. "آميزمسالمت"ماركس از نظر تئوريك احتمال انقالب 

داب و رسوم دانيم كه در كشورهای گوناگون، موسسات، آمی" 

بايستی در نظر گرفته شوند؛ و وجود كشورهائی مثل آمريكا، انگليس 

شناختم، هلند را هم كنيم، و اگر نهادهای شما را بهتر میرا انكار نمی

كردم. در اين كشورها كارگران ممكن است با اشكال اضافه می

 (۹۰شان برسند. )آميز به اهدافمسالمت

ها هم نسبتأ بدون خونريزی بود، اما حتی شورش ويكالبته به قدرت رسيدن بلش  

داری معموأل خشونت ضد انقالب را به آميز ضد سرمايهخشونتكال نسبتأ غيررادي

آميز به انداز گذار مسالمتدنبال داشته است. بايد توجه داشت كه، لنين از چشم

استفاده كرد.  -احتماأل ضروری –عنوان سالح تبليغی قدرتمند  به ۰۲۰۱سوسياليسم در 

 هنوز هم حضور مداوم   (۹۲)

هم داخلی و  -هسته اصلی كاهش نيافتنی نيروهای ضد انقالبی "

خارجی، دولتی و خصوصی، قانونی، نيمه قانونی و غيرقانونی، به 

را بايد به   -بر سربازان معمولی " سرمشق قدرت"عالوه نقش

اشی ی نشان محدوديت ترغيب شفاهی در تفرقه و فروپمثابه
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  و ضرورت ،داری تلقی كردی دولت و سرمايهدستگاه قهريه

 (۹۳)."جسارت و رزمندگی مشخص طبقاتی و مبارزاتی"

داری را در نظر گرفت. باز هم در رابطه با كاربرد اين اصل در شورش ضد سرمايه 

 بازبينی خالق ضروری است.

حياتی است. انقالب  داری و دولت مطلقاًوظيفه تحليل بردن انسجام درونی سرمايه

های سربازان و ی هر دو عبارت بود از جنبشپرتقال و به ويژه ونزوئال )كه مشخصه

متالشی "افسران جزء، البته نه در مقياس مشابه( داللت بر موضوعيت داشتن مداوم 

 (۹۱)  ."از درون دارد  كردن نيروی مسلح

ر متمركز مداوم در درون بدون كا  تالش در جهت يك انقالب نسبتأ بدون خونريزی،

نيروهای مسلح خيالی نابودكننده است. گسترش و حفظ روابط خوب در درون 

ها را به درگيری خونين سوق آننيروهای مسلح )كه بايستی از سياست كه اغلب 

سازی انقالبی به شمار ر آمادههای قطعی كادهد، متمايز گردد( يكی از اولويت می

دهی داخلی مخفی به های برادرانه و سازمانبايد با روش رود. از نيروهای مسلح می

شوند، حمايت شود، كه به خاطر منافع نخبگان بيش از حد استثمار میعنوان كسانی

ها آلترناتيو احتمالی آنست كه آن -ترين متحدان ما مبدل شوندها به قویبايستی آن

قيقاً برای به حداقل رساندن مان ما تبديل شوند. انقالب دترين دشمنانناكبه دحشت

گری از درون، به حمايت نيروهای فلج كردن سيستم نظامی  خشونت، خرابكاری، و

را كه چاوز اخيرا در ونزوئال )به " آميز اما مسلحانهصلح"مسلح احتياج دارد. رويكرد 

واقعی و كاراترين رويكرد باقی   روش ناكاملی ( عموميت بخشيده است، احتماالً

های د. اجتناب از منزوی كردن بيش از حد مخالفان و پرداختن به توانمندیمان می

آميز كه معموالً كم مورد ارزيابی قرار گرفته ی نسبتاً غير خشونتهمكاری و مداخله

برنهاد ديالكتيكی برتر به جای يك   رسد. هرگز نياز بهاست، منطقی به نظر می

است، در اين   اندازه مبرم نبوده تا اين" عدم خشونت-خشونت"قديمی  دوگانگه
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تواند می "ی انقالبیی منفی مسلحانهمبارزه"جاست كه مفهوم فرهيخته و ظريف 

 كمك كننده باشد.

توانيم به مخالفی كه از نظر انسانی نگرانش هستيم محور بحث من اين است: ما می

ای سرسختانه در تری بيآوريم. دقيقأ نگرانی برای شخص او همراه با مداخلهفشار بيش

ای از كنترل را اعطا كند )به ويژه در  جهاند به ما درتوهای او است كه می فعاليت

ما به حقوق انسانی او  به اين معنی كه -كنيدعملكرد ما هم با عشق، اگر قبول می

مان از به اين اعتبار كه با نقص حقوق  -ی گويو هم با حقيقت  -گذاريم احترام می

فشار مقاومت  -آوريمآوريم.( ما بر دو سو فشار میمخالفت به عمل می  كامالً  سوی او

  د كهآي و چنين پيش می  -مان برای زندگی او مان در برابر او و فشار احترامو مبارزه

مسائل واقعی با احساس   طرز بی همتائی موثر است. )...( هر چه تركيب اين دو فشار به

تری بر تری بيان شوند، و مبارزه فراتر از مسائل شخصی مطرح شود، كنترل بيشبيش

آميز توسل خشونتآيد كه به مبارزه غيربه دست می روی دشمنان به وسيله كسانی

كا دارد و هم وجدان را به كار ين عمل هم به قدرت اتجويند. )...( . موثرترمی

 (۹۹. )"گيرد می

های قرن نترين ديالكتيكسيوان يكی از بزرگعن را به درستی او كار تاريخی گرامشی به

دهد در شفافيت های كه به ما میترين درسبيستم اعتبار داده است. يكی از قاطع

قدرت   ضد هژمونی مادی و ايدئولوژيك،ريزی عمومی نمونه متدولوژی وی است. پايه

ای از سابقه سطح بی  -انتقال به سوسياليسم  - "انقالب در آگاهی"مادی دوگانه و

ها و اشتباهات معينی، و خالقيت تاريخی را الزم خواهد داشت. با وجود ناروشنی

به و شماری ]كه در كار گرامشی بود ، اجای بیهای نادرست و نابهطور استفادههمين

آفرينش يك جمهوری   سنت سوسياليسم از پائين غنا بخشيد، سوسياليسمی كه

  یدموكراتيك شوراهای كارگران و شهروندان را هدف قرار داده بود، جامعه
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ها و توليدكنندگان خودگردان. گرامشی در سراسر زندگی پُر از رنجش، در جنگ

های فاشيستی، با در دخمه های اوليه، عذاب وحشتناك و فعاليت ناروشننااميدی

ای، همواره پشت آن پرچم سرخی ايستاده بود كه بر بينانهناپذير خوشی شكستاراده

تمدن سوسياليستی   حك شده بود، شعاری كه "برده هرگز، ارباب هرگز"آن شعار

 داد. دموكراتيك جديدی را نويد می
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شان در رابطه با سرنگونی را طرفداری  طرفدار حزب كمونيست در سرزمين يوگسالوی برای اينكه

ها به هرحال ها را قبول كردند، چرا كه قرار بود كه آنزات مرگ برای ديگر كمونيستمجا ،بپوشانند

 اعدام شوند.

 .۳۱سی آی تی، ص پی. ، او۰۲۱۸، بوگز ، كارل۳۳۲-۳۳۳آ. گرامشی، پی ان، ص   (۰۹
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 . ۰۲۰۱ ،۰ دمكراتا ، شماره. -( و. آ. لنين، جمعبندی بحث بر سر خود حكومتی، سبورنيك سوتسيال۲۱

آی  .سی پی..، او۰۲۸۲، بوگز  ، ۲۱۱، پی. ان ، ص به آ. گرامشی، دولت و جامعه مدنی( برای مثال ۲۹

 مراجعه كنيد. ۰۱۱تی، ص 

، كريستين بوسی گلوگسمان، ۳۱۱، ص۰۲۱۹، اسكريتز پوليتيكز، گالمارد، پاريس، ( آنتونيو گرامشی۲۱

 .۰۱۱،ص سی آی تی پی.. او

-۰۱۰۳، ص ۰۲۱۹، تورين ۰۰۰( والنتينو گاراتانا )اديتور(، آنتونيو گرامشی، كواندرنی دل كارسر، ۲۱

 .۰۲ص  ،۰۱۱نيولفت رويو شماره   ، تناقضات آنتونيو گرامشی،، پری اندرسون۰۱۰۲

 .۰۱، همانجا. ص ( لنين، چه بايد كرد، پری اندرسون۲۸

 پی.. ، او۰۲۲۰، روجر سايمون، ۰۸۰-۰۸۲، ص۰۲۱۰، . گرامشی، پی ان، لورنس و ويشارت، لندن( آ۲۲

 .۳۲، صسی آی تی

های زندان، نوشته، دولت و جامعه مدنی، منتخب اسميت )اديتور(وآر و جعفری نوول ( كوينتين ه۳۱

 .۰۸۸، ص سی آی تی پی.. ، او۰۲۸۲، در كارل بوگز ۲۳۹، ص ۰۲۱۰، لورنس و ويشارت

 .۰۸، ص سی آی تی پی.. ، او۰۲۱۱، كارل بوگز  (۳۰

 . ۳۱( آنتونيو گرامشی، پی ام آی، او. پی.سی آی تی، ص۳۲

 .۹۲، او. پی.سی آی تی، ص ۰۲۱۱، در كارل بوگز ۰۲۰۱دو ، گري ۰۰( آنتونيو گرامشی، ۳۳

 .۱۱، همانجا، ص ۰۲۱۱، ( كارل بوگز ۳۱
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در كارل ۲۱-۲۰، ص ۰۲۰۱، فلسفه و فرهنگ، سوسياليسم و فرهنگ در تاريخ( آنتونيو گرامشی، ۳۹

 .۱۹، اوپی.سی آی تی، ص۰۲۸۱، بوگز

 .۱۸جا، ص ، همان۰۲۸۱، گزدر بو ۲۳۸، صرامشی، دولت و جامعه مدنی، پی ان( آ. گ۳۱

عه آثار لنين، نشر ، مجموكميته مركزی آر. اس. دی. ال. پی ، ماركسيسم و قيام: نامه بهو ا لنين  (۳۱

 .۲۲-۲۱ص  ،۰۲۱۲، ۲۱، بخش پروگرس، مسكو

، مه ۳، شماره ۳۲، بخش ل را در مقاله عامل زمان در قيام، تحليل استراتژيكیمن اين مسائ  (۳۸

 ام.باز كردهتر  بيش  ۲۱۱۸

پی سی تی،  گلوگزمن ، او -اردين نوو، لو استاتو ا ايل سوسياليسمو، كريستين بوسی  ( آ گرامشی،۳۲

 .۳۸۱-۳۸۲ص 

 .۲۱۲پی سی تی، ص  ( آ گرامشی در پی ان، او۱۱

 .۲۱۳( آ. گرامشی در همانجا، ص ۱۰

عدم خشونت در تئوری و   ،( ريوون كيملمن، عدم خشونت در تلمود، در روبرت ال .هولمز )اديتور (۱۲

 .۲۱، ص ۲۱۱۰، چشم انداز باال  عمل، انتشارات ويولند،

 طور عالی توضيح داد: ه( رزا لوكزامبورگ اين ديدگاه انسانی، پيشرفته را ب۱۳

هر قطره از آن بايستی در   مانند سيل جاری شد. امروز،  خون  در طول چهار سال قتل عام مردم،"

به تنهائی نفس حقيقی سوسياليسم  -. فعاليت انقالبی و انسانيت فراوان گلدان كريستال حفظ شود

تواند حفظ شود، اتهامی است و برای هستند. دنيا بايستی زيرورو شود. اما ريختن هر قطره خونی كه می

 ."دقتی سبعانه است با بی  او ارتكاب جنايت مثل له كردن يك كرم خاكی

 (.۰۲۰۸نوامبر ۰۸،  ۳، شماره مرگ، دی روته فهنهر عليه مجازات )رزا لوكزامبورگ، ب

، ام ای سی كارل ماركس ۰۲۱۸-۰۲۹۱، مقدمه بر مبارزه طبقاتی در فرانسه ( فريدريك انگلس۱۱

 . ۹۱۱-۲۱، ص  ۲۱دبليو، بخش 

، ۰۲۱۱( آ.گرامشی، كريس هارمن، گرامشی در برابر رفرميسم، حزب سوسياليست كارگری، لندن، ۱۹

 . ۸ص 

كارل ماركس، ام ای سی  ۰۲۱۸-۰۲۹۱ك انگلس، مقدمه بر مبارزه طبقاتی در فرانسه ( فريدري۱۱

 . ۹۱۱-۲۱، ص  ۲۱بخش دبليو، 

 جا.( همان۱۱
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گ ) اديتور(. از ماركس تا های زندان، دولت و جامعه مدنی در پل لو بالن، نوشته( آنتونيو گرامشی۱۸

 .۳۰۱، ص ۰۲۱۱، نيويوركهای انسانی،  ، كتابگرامشی: قرائتی در سياست انقالبی

  اما  طور قطعی چندان عالقه به عدم خشونت را توضيح نداد، كه گرامشی نسبتأ به با وجود اين  (۱۲

های متعدد فراوان و احتماأل خالق تئوريكی و عملی رشد راه  اش،يا سرشت باز نظری "قابليت انعطاف"

 كند.آن را پيش بينی می

 .۳۰۱ص  ( آنتونيو گرامشی، همانجا،۹۱

 .۲۹۹، ص ۰۲۸۸، لندن ۲۳، بخش . انگلس، از ك ماركس، فدر كنگره هيگ  (۹۰

 23، مسكو، ص ۲۹لنين سی وی بخش  .؛ و. ا۰۲۱، ص ۰۲۱۱، مسكو  ۲۱بخش   س و  و. ا. لنين  (۹۲

 در همانجا. ۹۹، ص  ۰۲۱۱، مسكو  ۲۹؛ و.ا. لنين س و بخش 

 . ۱۱پری اندرسون ، او پی سيت، ص  (۹۳

، انتشارات دانشگاه ماركسيسم و علم جنگ  ،يدريك انگلس، تئوری قهر، برنارد سمل )اديتور(فر  (۹۱

 . ۹۰، ص ۰۲۸۸، انتشارات پلوتو، لندن، او، ديالكتيك جنگ، مارتين ش۹۱، ص ۰۲۸۰اكسفورد،

، لندانتشارات ويولند، چشم انداز ب، تعادل، روبرت ال هلمز، ا پ. سيت ، در انقالب وباربارا دمينگ  (۹۹

 .۰۱۱ -۰۱۲، ص  ۲۱۱۰

جا با چند تصحيح جزئی به وسيله نويسنده چاپ و در اين ۹۱۰-۹۱۲اين مقاله ابتدا در اينپركور شماره 

 شود.می

  ای دست چپی در خاك يوگسالوی سابق. اومجله  اديتور اصلی نووی پالمن هست،  دن جاكوپوويچ

های ا و مسئول كميسيون كارگری آن در سالعضو كميته ملی حزب سوسياليست اياالت متحده آمريك

 بود. ۲۱۱۸-۲۱۱۱
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 یعناصر سیاست در آثار گرامش

 ماریو سپینال

عناصر »در معرفی آثار منتخب آنتونيو گرامشی به خوانندگان كه تحت عنوان 

به روش كار تعمق دانيم بر روی چند نكته مربوط  گردد، الزم می منتشر می« سياست

 يم.كن

توان منحصرا از درون آثار وی كه در اختيار ماست  تفكر سياسی گرامشی را می

گرامشی يك تئوريسين »نويسد:  د. در اين زمينه پالميرو تولياتی چنين میكراستنتاج 

( از اين رو ۰« )سياست، ولی بيش از همه مرد سياسی اهل عمل، يعنی يك مبارز بود.

مثابه مبارز و رهبر جنبش كارگری،  از عمل او، قبل و بعد از دستگيری، بهتنها تحليلی 

مثابه شكلی از عمل( در  گر جامع تعمق و تفحص وی )و اين نيز خود به تواند روشن می

ها و  اشتباه بزرگی است اگر بخواهيم از مقاالت، يادداشت -زمينه سياست گردد

مثابه نوعی از دفترچه قوانين  يض، بهای از احكام و فرا های گرامشی مجموعه نامه

خود گرامشی به  ،و از همه گذشته ،نيمكطور مكانيكی استخراج  تئوريك و پراتيك به

كند بدين قرار است:  عناصر اساسی تحقيقی درباره موضوع علم سياست اشاره می

اختصاص داده شود و مساله مذكور را « اراده جمعی»يكی از نخستين فصول بايد به »
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توان گفت شرايط بروز و  در چه زمانی است كه می»د: كريد بدين نحو طرح با

بايست به تحليل و بررسی  به وجود آمده است؟ و سپس می« اراده جمعی»تكوين

هايی را كه  تاريخی )اقتصادی( از ساخت اجتماعی كشور مورد بحث پرداخته و كوشش

ه و داليل ناكامی متعاقب در طی قرون جهت تحريك و ترغيب اين اراده به عمل آمد

 ( ۲) .«توضيح داد« دراماتيك»آن را به طور 

های ديگر گرامشی  طور كه به وضوح از اين مدخل و از مضامين بسياری نوشته همان

تواند  اش نمی آيد، برای وی سياست در ارتباط با كل جهت ماركسيستی انديشه بر می

تواند از يك  لمی سياست تنها میعلمی مجرد و مقرر به حساب آيد، بلكه خصوصيت ع

بررسی دقيق و عميق تاريخی و اجتماعی و اقتصادی بر محور اصلی مبارزه طبقاتی 

اخذ گردد، بدين ترتيب خصوصيت سياست از وجود تاريخی و علمی آن كسب خواهد 

 شد.

 بنابراين و اجتماعی، –طور تاريخی، نه تنها شرايط اقتصادی  واقعيت اين است كه به

تغيير مناسبات توليد، طبقات  اين با تنها نه و گردند می دگرگون طبقات، بين باتمناس

تر از همه، خود طبيعت انسان نيز  شوند بلكه، مهم جديدی در عرصه اجتماع نمودار می

های خودسرانه در  گردد. مبدآ حركت ما در انتقادی اساسی از كليه تالش متغير می

روشن »نويسد:  امر بايد نهفته باشد. گرامشی میوضع قوانينی برای سياست، دراين 

طور مجرد و ثابت و بدون تغيير وجود ندارد، بداعت  به« طبيعت انسانی»كه  ساختن اين

)مفهومی كه مسلما از  استاساسی )ماركسيسم( در فلسفه و عمل و در علم سياست 

سانی گيرند.( طبيعت ان های ماورای تعقلی سرچشمه می تفكر مذهبی و انديشه

، يعنی رخدادی است استطور تاريخی مشخص  مجموعه روابط اجتماعی است كه به

رو  باشد. از اين اللغه و نقد تاريخی قابل تشخيص  های فقه طريق روش كه تا حدی به
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علم سياست بايستی در مضمون مشخص خويش )و نيز در طرز بيان منطقی خود( و 

 (۳« )زنده مفهوم گردد. ممثابه يك ارگانيز

 ،تنها برای توسعه علم سياست در اوضاع تاريخی معينی يك چنين مالك عملی نه

های سياسی پيشين نيز صادق است.  بلكه برای تفسير و ارزيابی دقيق آثار تئوريسين

اختصاص دارد. اهميت « نيكوال ماكياولی»های گرامشی به  بسياری از يادداشت

خاطر آن نيست كه  شود به ت محسوب میگذار علم سياس ماكياولی كه به درستی بنيان

مثابه علمی مستقل از مذاهب و اخالقيات  ، سياست را به«پرنس»وی در اثر خويش، 

های  تر بدان خاطر است كه او توانسته از نيازمندی سنتی بنيان گذارده، بلكه بيش

واقعی جامعه ايتاليا در لحظات مشخصی )بحران عظيم دول محلی ايتاليا در اوايل 

ها برای ايتاليا، در  گرد آورد. اين نيازمندی« دراماتيك»( سنتزی ۰۹۱۱های  الس

كه بخواهد خود را با تحوالت جاری در ساير كشورهای اروپايی انطباق داده و از  صورتی

 آيند. آينده زوالی دهشتناك و از تسلط آتی بيگانگان درآيد، ضروری به شمار می

اند بتو كه است تاريخی وظيفه اين واجد درست د،كن می تصور او كه پرنسی واقع در 

سطح فرانسه و يا اسپانيای آن زمان گردانده  را هم و آن ،نظمی نوين به ايتاليا بخشيده

نشين نوين، كه در آينده نام حكومت ملی به خود خواهد گرفت،  و به صورت يك پرنس

 درآورد.

 كند می فعاليت و آورد یدرم تحرير رشته به را خود اثرات گرامشی كه عصری در 

، كيش پرنس، «پرنس جديد»ديگری مواجه است. در اين عصر  مسائل با ايتاليا

تواند در يك شخص واقعی و يك فرد مشخصی تجلی نمايد، بلكه منحصرا ارگانيزم  نمی

چه كه عمال  تواند باشد كه در آن اراده جمعی آن پيچيده و بغرنج می  عنصر اجتماعی

ند. اين ارگانيزم كموقتا تثبيت گشته است، آغاز به واقعيت يافتن متظاهر گشته و 

آن  تواند باشد، حزب سياسی اولين سلولی است كه در چيزی جز حزب سياسی نمی
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شمول و  های اراده جمعی مجتمع گشته و در جهت تبديل به واقعيتی جهان هسته

زب سياسی باشد و در روست كه مبدا حركت ما بايد ح ( از اين۱« )يابد. جامع سوق می

ترسيم خطوط علم سياسی در انطباق با تضاد اساسی اجتماع امروز، يعنی تضاد بين 

بورژوازی و پرولتاريا و نبرد اين طبقات برای حفظ و كسب قدرت، بايد به حزب 

 سياسی رو آوريم.

های  آور نيست اگر بخش اعظم از يادداشت های فوق تعجب بنابراين به دنبال بحث

آوری شده به مساله حزب سياسی، طبقه كارگر، و به  جا جمع ی كه در اينگرامش

 مسائل و زندگی درونی و به تاكتيك و استراتژی آن اختصاص داده شده باشد. 

به هر حال باز هم ضروری است كه در اين باره چند نكته را يادآوری كنيم تا اين 

ره برای همه جا و همه چيز يا توانند به يكبا تصور پيش نيايد كه نظرات گرامشی می

آيد،  حداقل وقتی صحبت از حزب پرولتری، در مبارزه برای كسب قدرت به ميان می

های  های جالب يادداشت برخی از بخش»نويسد:  صادق باشند. تولياتی در اين باره می

اند بدون شك  گردآوری شده« گذشته و حال»پراكنده گرامشی كه تحت عنوان 

ثابه تنظيم صرف اصول استراتژيك و تاكتيك تشكيالتی حزب طبقه م توانند به می

های بعد از  شمار آيند. اين بخش نظرياتی هستند كه از طرف گرامشی در سال كارگر به

روانه  ای( كودكانه و چپ در مشاجره و مبارزه عليه گرايشات سكتاريستی )فرقه ۰۲۲۱

گرامشی در مورد  اتتوان به نظر اند. از آن جمله می مسلط در رهبری حزب بيان شده

خودی و رهبری آگاهانه، مركزيت ارگانيك و مركزيت  مناسبات بين امر خودبه

دموكراتيك، انضباط، مناسباتی كه بين رهبری و سازماندهی و فرماندهی و بين علم 

 (۹« )دكرنظامی و علم سياسی برقرار است، اشاره 
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بلكه منظور تعمقی  ،ميان نيست از نظريات كلی در سخن گفتنجا ضمنا  در اين

است كه به طريق انتقاد و انتقاد از خود درباره واقعيت تاريخی جنبش كارگری و 

 آيد. مسائل مشخص آن در مراحل مختلف رشد به عمل می

در پرتو تذكرات فوق، مطالعات آثاری از گرامشی كه در اين كتاب گردآوری شده 

ادی انجام خواهد گرفت. يعنی تحقيقات انتق -ای تاريخی صرفا به طريق مطالعه

خاطر تشخيص عناصر اساسی مبارزه  ها و مقاالت وی كه به گرامشی و يادداشت

 كمونيست، حزب يعنی –طبقاتی در ايتاليا و بهبود تاثير و عمل ابزار الزم مبارزه 

 دنبر از مقاطعی يا ها جنبه مثابه به بايد آمده، عمل به - كارگر، طبقه انقالبی حزب

 حساب آيند. د از دستگيری، به پيش برده بهبع چه و قبل چه وی، كه آرمانی و سياسی

ها  آيند، آن خاطر اراده يك فرد و يا گروهی از افراد پديد نمی احزاب مصنوعا و به

رو  باشند. از اين طبقات گوناگون اجتماعی می -« صورت»قول گرامشی  يا به -گر بيان

گر وجود و  توانند، از جمله، بيان ر تاريخی رخ داده است، میطو طور كه به احزاب، همان

های  مواضع مختلف طبقات مربوطه باشند، ولی ريشه و اساس آنان را پيش از ويژگی

ای مشخص و در يك مقطع  حوادث سياسی ملی بايد در واقعيت اجتماعی جامعه

 د.كرمعينی از تاريخ زندگی آنان جستجو 

جا باشد. و اتفاقی نيست كه آثار منتخب گرامشی را با نقل  نمبدا حركت ما بايد از اي

منتشره در  كنيم. در اين مقاله شروع می« كارگر كارخانه»قسمت وسيعی از مقاله 

 خوانيم: چنين می ۰۲۲۱فوريه  ۲۰، مورخ «نظم نوين»هفته نامه 

معينی  يابد زيرا كه از نظر تاريخی به توليد كند و رشد می ای زندگی می هر جامعه»

يافته )حتی به شكل ابتدائی آن( موجود  جا كه توليد و كار سازمان وابسته است: آن

ای. جامعه مدرن بقا دارد و تا  ای وجود دارد و نه زندگی تاريخی نيست، نه جامعه

مرحله كنونی رشديافته است زيرا كه به يك سيستم توليد وابسته است، سيستم 
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دار يا  گردد. طبقه سرمايه جود دو طبقه مشخص میتوليديی كه از نظر تاريخی در و

های دستمزد  مالك ابزار توليد، و طبقه كارگر كه در خدمت اولی قرار گرفته و با رشته

 « شود. آور به بند كشيده می و هراس از گرسنگی مرگ

داران )مالكين ابزار توليد( و  طبقات اساسی جامعه جديد بورژوازی را سرمايه

دهند. اين دو طبقه، طبقاتی هستند  ير )كارگران( تشكيل میزحمتكشان مزدگ

گيرد. سود سرمايه  ناپذير، منافع يكی در تضاد با منافع طرف ديگر قرار می آشتی

ممكن   در يك چنين مناسبات توليدی  گونه آشتی محصول استثمار پرولتارياست هيچ

ر توزيع درآمد منجر گردد، تواند حداكثر به تغييراتی د نيست، مبارزه سنديكايی نيز می

 ،كه درجه استثمار را تقليل دهد و از عدم اطمينان در زندگی پرولتاريا بكاهد يا اين

ولی هرگز نمی تواند از اين حد فراتر رود. زمانی كه طبقه كارگر به اين واقعيت آگاهی 

 طور دقيق و يابد، واقعيتی كه كارل ماركس، تئوريسين بزرگ سوسياليسم علمی، به

عميق مورد بررسی و تحليل قرار داده است، شرايط پيدايش احزاب مستقل طبقه 

گردد. اين احزاب سرنگونی قدرت  كارگر، احزاب سوسياليست و كمونيست، فراهم می

ای مبتنی بر مناسبات توليدی كامال متفاوت را هدف  داران و بنيان جامعه سرمايه

 خويش قرار خواهند داد. 

ای كه برای تمام يك دوران تاريخی و برای تمام  لی مسالهدر درون اين طرح ك

داری صادق است، تعداد بيشماری خصوصيات ملی است كه حادث  كشورهای سرمايه

های تاريخی در صحنه نيروهای مولده و مناسبات  روندخواهند شد و به يك سلسله 

گوناگون  های های مختلف نهادهای اجتماعی و فرهنگ توليد و باالخره به واقعيت

سازند. غير از اين امكانات  و امكانات جديد و اشكال مختلف اين مبارزه را می ،اند مربوط

كنند. امكانات و حتی خود  المللی نيز در آن نقشی بازی می های بين و اشكال، ويژگی

با امكانات و رشد آن در يك كشور « مستقل»طرق رشد جنبش كارگری در يك كشور 
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های مختلف بورژوايی  رحال وابسته، متفاوت هستند. گروهه مستعمره و يا به

توانند عليه جنبشی انقالبی كه قادر به درهم شكستن  داران دول بيگانه( می )سرمايه

مقاومت بورژوازی محلی باشد مستقيما دخالت كنند و يا پشتوانه جنبشی ضد انقالبی 

 رخ داد(. ۰۲۳۱طور كه به عنوان مثال در اسپانيای سال  همان باشند )

المللی، دائما  داری و چه اوضاع بين عالوه بر اين، چه پويايی درونی يك كشور سرمايه

گاهی بالعكس  تدريج و گاه گاهی ذره ذره و به ند. اين تغييرات گاها در حال تغيير

ای از رشد خويش  داری در مرحله گيرد، مثال سرمايه آسا صورت می غيرمترقبه و فاجعه

دنبال بحران عظيم انقالبی كه طی آن پيدايش و  گردد يا به بدل می به امپرياليسم

يابد تناسب  سپس تثبيت اولين كشور سوسياليستی يعنی اتحاد شوروی تحقق می

گردند.  دار عميقا دگرگون می نيروها در عرصه جهانی ميان طبقه كارگر و سرمايه

د از جنگ جهانی های وسيع مردم مستعمرات و كشورهای نيمه مستعمره بع جنبش

 و... سازند دوم منظره مبارزه طبقاتی را در سطح جهانی مجددا دگرگون می

كه مبدا حركت خود را بر تضاد بين  رغم اين حزب سياسی انقالبی طبقه كارگر علی

المللی  بايد بتواند تمامی اين عوامل داخلی و بين ،دهد بورژوازی و طبقه كارگر قرار می

ای كه اين تضاد در هر كشور مشخصی به خود  خصوصيات ويژه را نيز در نظر گيرد.

گيرد و تغيير و تلون درونی مناسبات توليد و روابط طبقاتی، انعكاس اوضاع  می

توانند در جهت  نمی -ای دارند كننده گاهی حتی اهميت تعيين كه گاه -المللی بين

بينانه برای  اقعدر حد ممكن روشن و و« دورنمايی»و « بينی پيش»ترسيم چهارچوب 

طور مداوم، از طرف پيشروان پرولتاريا، مورد تحليل و  ها به تحرك و جنبش توده

توانند بدون در  بينی در علوم انسانی نمی بررسی اساسی قرار نگيرند. ولی دورنما و پيش

های مجتمع تصور گردند. گرامشی در اين باره  نظر گرفتن اقدامات و عمليات انسان

معنی تشخيص دقيق عناصر  بينی نگرش صحيح به طور قطع پيش هب»نويسد:  می
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كامال بی معنی « عينی»بينی صرفا  است، اما تصور پيش فراينداساسی و دائمی يك 

ای برای  زند، در واقع در نظر خويش برنامه بينی می است. هر كسی كه دست به پيش

بينی  نيست كه پيش های خود دارد، ولی اين بدان معنی بينی تحقق بخشيدن به پيش

توان گفت  همواره بايد خودسرانه و مفت و مسلم و صرفا مغرضانه انجام گيرد. حتی می

بينی  ای است، آن پيش بينی مرتبط با برنامه صرفا بدان ميزان كه جنبه عينی يك پيش

 يابد زيرا: عينيت می

خشيده و تری ب تنها شور و اشتياق بشر است كه قدرت و ذكاوت را كارآيی بيش -۰

 دهد، توانايی تشخيص را افزايش می

ران بر ماشين(،  واقعيت نتيجه تحقق اراده بشر بر جامعه اشياء است )اراده ماشين -۲

اجتناب از هرگونه عنصر ارادی در تشخيص واقعيت و تنها احتساب اراده ديگران 

 مثابه اراده عينی باعث نقض واقعيت خواهد گشت. به

ناصر الزم اين ع تواند می است خويش اراده تحقق به متمايل شدت به كه كسی تنها 

 (۱« )تحقق را تشخيص دهد.

ای است كه وی  گر مشاجره روشنی نمايان اين مبحث، نظير كليه آثار گرامشی، به

مدت زمانی  عليه تعبيرات مكانيكی از ماركسيسم به پيش برده است، تعبيراتی كه به

ها مبارزه  نوبه خود عليه آن هاند و لنين نيز ب فرما بودهطوالنی در ايتاليا و در خارج حكم

تحقيق يكی از نقاط اصلی تقاطع بين افكار گرامشی و لنين  كرده است. اين امر به

های لنينيستی در  رود. تولياتی اين واقعيت را عليه گرايشی كه منكر جنبه شمار می به

توان  ايشی را نمیبرد. يك چنين گر تفكر و عمل گرامشی است، به كار می

ولی به هرحال گرايشی است ناسيوناليستی )يا حداقل در تضاد با  ،رويزيونيستی ناميد

سازد:  صورت مشخص تاريخی خود(. تولياتی خاطرنشان می انترناسيوناليسم پرولتری به

لنين به ماركسيسم اين خصوصيت خالقش را برگردانده و دكترين ماركس را از »
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تعبيرات ماترياليستی و اقتصادمآبی و پوزيتيويستی آزاد كرده است. های  مالنطقی بازی

چه كه واقعيت آن است، يعنی راهنمای عمل انقالبی،  بدين طريق ماركسيسم را به آن

بدين ترتيب از سويی مشاجره »نويسد:  ( درجايی ديگر تولياتی می۱« )سازد. بدل می

صادمآبانه از ماركسيسم )امری كه پيگيرانه گرامشی عليه اكونوميسم و تعبيرات اقت

خورد( و از سوی ديگر بررسی  های زندان به چشم می طور مدام در يادداشت به

آل  جانبه گرامشی كه از تحليل زيربنای اقتصادی و روابط متقابل آن با روبنای ايده همه

 ند، متعلق به جريانك سياسی، دورنمای سياسی و انقالبی را استنتاج می -و اجتماعی

 (۸« )وسيع تفكر سياسی لنين است.

تحقق »جانبه بايد در نظر داشت درست همان  عنصر اساسی كه در اين بررسی همه

طور تصادفی و  ای كه در جامعه مدرن به است، اراده« اراده بشر بر جامعه اشياء

چه كه گفته شد درست در همان  كند، بلكه مطابق آن مغشوش عمل نمی

كه  يابد. بعد از اين ها يعنی احزاب سياسی تحقق و دوام می سانهای ويژه ان بندی گروه

طور صحيح مطالعه شد، يعنی بررسی تئوريك وی در ارتباط با مبارزه  آثار گرامشی به

عملی او قرار گرفت، مبارزه عملی كه گرامشی با آگاهی صريح به واقعيت طبقات و 

طور مشخصی به مساله حزب  بهتوان  مناسبات طبقاتی در ايتاليا پيش برده است، می

و مجددا يكی از نقاط مشترك رابطه  ،انقالبی پرولتاريا، يعنی حزب كمونيست بازگشت

 د.كرفكری گرامشی و لنين را مشاهده 

ارزيابی عينی از سهم لنين در علم سياسی مدرن بايد مفهوم او را از حزب در نظر 

مثابه يك مبارز و رهبر بر اين جنبه  و حتی ارزيابی تفكر و فعاليت او به ،داشته باشد

 بايد تمركز يابد.

گرامشی در اين مورد نظراتی ابراز داشته و به مراحل انقالبی و نقش حزب معانی 

خاطر تطابق آن با نظريات لنين، قابل توجه و تبيين هستند. وی  جديدی داده كه به
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 كه را سيادتی  آن»د: نويس در اثر ماترياليسم تاريخی و فلسفه بندتو كروچه چنين می

« د.كرقلمداد « متافيزيكی»توان واقعه بزرگ  تحقق بخشيده می و كرده تئوريزه لنين

پراتيك  -اصول تئوريك»دهد:  ( و در همان نوشته مطلب را بدين ترتيب ادامه می۲)

آورد تئوريك مهم لنين را به فلسفه  سيادت دارای يك برد عرفانی است و از اين رو ره

است ه شدقدر باعث پيشرفت فلسفه  د. لنين همانكرد در اين زمينه جستجو عمل باي

جا كه  كه فلسفه باعث پيشرفت دكترين و عمل سياسی. تحقق چنين دستگاهی از آن

های  آفريند و موجد رفرم در شناخت و در روش زمينه ايدئولوژيك جديدی را می

در  (۰۱)« رود. شمار می سفی بهكننده و يك امر فل گردد خود يك امر آگاه شناسايی می

ای بيان شده است، ولی مفهوم نظر وی  زبان بسيار فشرده سخن گرامشی به ،جا اين

واضح است. با انقالب پرولتری و با تحقق سيادت طبقه كارگر از طريق فعاليت حزب نه 

ا ه بلكه حتی طرز فكر آن ،ها تنها مناسبات توليد و از آن رو شرايط عملی هستی انسان

گر، يعنی قدرت جديد پرولتری، باعث  يابد. تحقق يك دستگاه سيادت تغيير می

طور  گردد. با تحول واقعيت مناسبات مادی، به آفرينش مضمون جديدی از جهان می

و باعث پيشرفت در شناخت  ،ها با واقعيت نيز تحول خواهد يافت كلی برخورد انسان

يستی تئوری و عمل )مراحل عمل( وحدت ماركس سان، ها خواهد شد، بدين انسان

ای كه غالبا  گردد، انديشه طور عميق و در كمال تطابق با انديشه ماركس تعبير می به

طور كه  آن -تعبير شده است: نه تنها تئوری برای عمل انقالبی الزم است تحريف و سوء

ر بلكه عمل انقالبی نيز به نوبه خود تئوری يعنی طرز تفك -شود معموال گفته می

ی در فرآيندهای فوق كليد رمز چنين  دهد. اگر مطابق گفته ها را تغيير می انسان

 -قدرت و طبقاتی مناسبات از سيستمی در يعنی –گر نوين  آفرينش دستگاه سيادت

 دارد، می مفروض را انقالبی حزبی وجود دستگاهی چنين آفرينش اگر و باشد، نهفته

 معنی به آن نقايص و اشتباهات تدريجی تصحيح و آن رشد حزبی، چنين يك بنيان
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تنها واقعيت اقتصادی و  جهت ايجاد تغييرات اساسی در واقعيت، و نه در عمل

 بلكه واقعيت فكری و اخالقی، خواهد بود. ،اجتماعی

اصوال اين رفرم فكری و اخالقی يكی از جوانب اساسی عمل حزب سياسی انقالبی 

 رود. شمار می به« پرنس جديد »

  گر و سازمانده رفرم بخش مهمی از فعاليت پرنس جديد بيان»نويسد:  می گرامشی

 تر بيش رشد برای زمينه ايجاد معنی به متعاقبا كه امری باشد، بايد اخالقی و فكری

 و «.بود خواهد جديد اجتماع تر جامع و واالتر شكل فرجام جهت در جمعی -ملی اراده

 بدون آيا جامعه، محروم قشرهای مدنی تعالی يعنی فرهنگی، رفرم ولی»: دهد می ادامه

 اقتصاد، دنيای در قشرها  رم اقتصادی قبلی و دگرگونی وضعيت اجتماعی اينرف يك

 منضم اقتصادی رفرم برنامه يك به تواند نمی اخالقی و فكری رفرم يك است؟ ميسر

است  درست اقتصادی برنامه يك كه از رهگذر مشخص گفت توان می حتی و نباشد،

 (۰۰« )ردد.گ می عرضه اخالقی و فكری رفرم هرگونه هك

های زندان را  اين اشارات و نظاير آن كه بخش وسيعی از تامالت تئوريك يادداشت

لنينيستی و در  -گر درك عميق گرامشی از متد ماركسيستی دهند، بيان تشكيل می

ی با هر ها مويد مخالفت و عين حال نشانه اصالت تحقيقات وی هستند. اين نوشته

ها هدف غايی انقالب سوسياليستی، تحول  و در آن ،گونه گرايش اكونوميستی است

گر مبارزه  ها بيان شود. ضمنا اين نوشته شناخت و غنای شخصيت افراد شناخته می

پرورانه و نشانه آگاهی وی به اين مطلب  گرامشی با مواضع مبهم روشنفكرمآبانه و نوع

ها از طريق دگرگونی مناسبات توليدی راه  اناست كه تحوالت در شناخت انس

و به حزب  ،ندك ها حزب اهميت درجه اول كسب می و باالخره در اين نوشته ،گشايد می

گردد. حزب  نقش غيرقابل تفويض آموزگار، رهبر و مجمع پيشروان راه ترقی واگذار می

ر گرفته عنوان قدرتی در نظ به ،ناميده خواهد شد« جمع آگاه»كه در جای ديگر 
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های  تواند در اثر رشد نيروهای مولد بدل به مركز سازمانی نيازمندی شود كه می می

ن آن اطور مشخص در طبقه كارگر و در متحد و اين نيروهای مولد به ،تاريخی گردد

 يابند. تجسم می

عمل  گرامشی بررسی وسيعی درباره حزب و جوانب اساسی زندگی تشكيالتی آن به

ور كه متذكر شديم برای درك درست نظرات گرامشی در مورد حزب ط آورد. همان می

عطف ما آن شرايط واقعی باشد كه زمينه  و جوانب مشخص آن بايد همواره نقطه

های  اند. كافی است يادآورد شويم كه يادداشت های گرامشی را تشكيل داده بررسی

لتری ايتاليا توسط های پرو انگيز شكست و پراكندگی سازمان زندان بعد از تجربه غم

رغم سطح عالی  اند. بعد از جنگ جهانی اول علی فاشيسم به رشته تحرير درآمده

های زحمتكش و پيشرفت شديد نفوذ سوسياليسم و  رزمندگی طبقه كارگر و توده

بحران وخيم و كوبنده دولت ايتاليا و بنيادهای سنتی آن، يك چنين شكستی حادث 

 گشت.

روشنی تمام يك چنين  به ۰۲۲۱های معروف خود، به سال  گرامشی در يكی از نوشته

ای است  مرحله فعلی مبارزه طبقاتی در ايتاليا مرحله»بينی كرده بود:  احتمالی را پيش

كه سرانجام آن بدين قرار است: يا تصاحب قدرت سياسی از طرف پرولتاريای انقالبی، 

العمل وحشتناك  يد، يا عكسجهت گذار به طريقه جديد توليد و توزيع و بارآوری تول

از طرف طبقه مالك و كاست دولتی كه از خشونت برای اجير ساختن پرولتاری 

رحمانه خواهند  منظور بيگاری اباء نخواهند داشت، آنان بی صنعتی و كشاورزی به

های مبارزه سياسی طبقه كارگر )حزب سوسياليست( را در هم كوبيده  كوشيد تا تشكل

های دولت  ها( را در درون پيچ و خم اقتصادی )سنديكاها و تعاونی های مبارزه و تشكل

 (۰۲« )بورژوازی جای دهند.
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های ممكن  حل در بحران دراماتيك جامعه ايتاليا، كه گرامشی در نهايت روشنی راه

 پيكر فاشيسم در كم كم كه –تنها مقاومت عليه تهاجم ارتجاع  د، نهكر بينی می را پيش

وی سوسياليسم س به پيشروی و كهن توليدی مناسبات شكستن هم در بلكه -يافت می

جا  صرفا با هماهنگی و تمركز نيروهای كارگری و دهقانی ممكن بود. گرامشی در اين

حزب سوسياليست متشكل از آن بخش پرولتری است كه ستم »كند:  اضافه می

و  ،دهد میداری او را به ورطه جبن و خضوع سقوط ن فيزيكی و روحی سيستم سرمايه

گردد. از  او موفق به نجات استقالل و روحيه ابتكار عمل آگاهانه و منضبط خويش می

رو اين حزب بايد آگاهی انقالبی كليه طبقه استثمار شده را در خود مجسم سازد.  اين

رهنمودهای خود را به  ،ها را به خود جلب كرده اين حزب وظيفه دارد توجه توده

 «ها و خويشتن را به رهبر و مغز متفكر آنان بدل گرداند. رهنمود برای تمام توده

و بالفاصله  ۰۲ولی حزب سوسياليست ايتاليا، حزبی كه در فاصله ميان اواخر قرن 

يافت، با يك چنين ابزار انقالبی ضروری  بعد از جنگ شكل گرفته و ويژگی خود را می

ه استثنای گروه نظم های اصلی سوسياليستی، ب تفاوت بسياری داشت. تمامی جريان

طلبانی كه تحت  و چه فرصت ،ناميدند هايی كه علنا خود را رفرميست می نوين، چه آن

از طرح مسئله پيشبرد  ،ساختند روانه ماهيت اصلی خود را پنهان می شعارهای چپ

سوی سوسياليسم عاجز بودند. البته اين ويژگی منحصر به ايتاليا نبود:  جامعه ايتاليا به

نای حزب بلشويك روسيه كه در صدر آن لنين قرار داشت، كم و بيش كليه به استث

های بحرانی بين جنگ جهانی و  المللی ناتوانی خود را در سال های كارگری بين جنبش

سال   هايی كه ده انگيز توده بعد از جنگ عيان ساخته بودند. در درون اين تجربيات غم

ه بودند، احزاب كمونيست پديد آمده و و به آينده چشم اميد دوخت ،مبارزه كرده

دنبال شكست انترناسيونال  و بدين ترتيب به ،پيشروان جنبش كارگری را در بر گرفتند

 دوم، انترناسيونال سوم به وجود آمد.
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های كشورهای مختلف اگر به  در دنبال تفصيل وضعيت واقعی مشترك جنبش

و نحوه گردهمايی  ،ليا را درك كنيمتری ويژگی مبارزه طبقاتی ايتا طور ژرف خواهيم به

در حزب كمونيست ايتاليا بفهميم،  ۰۲۲۰نيروهای پرولتری پيشرو را در ژانويه سال 

مطابق با روش ماركسيستی و آموزش گرامشی بايد به رشد تاريخی جامعه ايتاليا و 

 نظر نزديك از آن از ناشی فرهنگی و اجتماعی نهادهای و اقتصادی –مسائل اجتماعی 

 .افكنيم

خاطر درك ميزان وخامت و عمق بحران بعد از  اين تحليل و بررسی مشخص چه به

برای يك چنين  .باشد خاطر درك فرجام آن غيرقابل اجتناب می و چه به ،جنگ

ای كه دولت واحد  جانبه به شيوه تحليلی بايد از قبل شروع كرد، يعنی از نگرشی همه

سياستی كه بورژوازی حاكم به پيش برد و تاخير  و ،توسط رنسانس پديد آمد ايتاليا به

و كندی رشد اقتصادی و عمق تضادهای بنيادی كه خصوصيت ويژه امپرياليسم ايتاليا 

زمان با بحران بعد  دهند. بنابراين تصادفی نيست كه عالوه بر مقاالت هم را تشكيل می

های  عالوه بر يادداشتو  ،آيند از جنگ كه خود ابزار عمل و تبليغ انقالبی به شمار می

اين  .( گرامشی بدين مسائل دو نوشته برجسته خود را اختصاص داده است۰۳زندان )

كه « تزهايی درباره وضعيت ايتاليا و وظايف حزب كمونيست»دو نوشته عبارتند از: 

مطالبی »و  ،( تنظيم شد۰۱( )۰۲۲۱ژانويه  -تحت هدايت او در كنگره سوم حزب )ليون

 ( كه متاسفانه ناتمام مانده است.۰۹« )اله جنوبچند درباره مس

برای اولين بار يك حزب طبقه »نويسد:  پالميرو تولياتی در مورد كنگره ليون می

كه به اظهارات درباره اصول و مشاجرات روزمره با طبقات  جای آن كارگر ايتاليا، به

علمی و دقيق با سردی تمام و با تحليلی تاريخی و  با خون ،حاكم و دولت اكتفا كند

و رژيم  ،كند مسائل بنيادی اجتماعی كشور و رشد جنبش كارگری برخورد می

های ارگانيك آن و عواقب سياسی و مجموعه سياست  داری ايتاليا، ضعف سرمايه
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و فاشيسم را در اين چهارچوب قرار داده و تعريف  ،كند ارتجاعی بورژوازی را تحليل می

و سپس با همان دقت به تحليل نيروهای طبقاتی و  ،دهد دست می دقيقی از آن به

 سوق اجتماع سوسياليستی تحول يك سوی به را ها آن عينی وضعيت كه –سياسی 

 (۰۱) «.پردازد می داری سرمايه عليه مبارزه در كارگر طبقه متحدان و -دهد می

از مساله سيادت پرولتاريای ايتاليا را « مساله جنوب ی درباره»گرامشی در اثرش، 

داند،  های دهقانی وابسته می جا كه آن را كامال به امر اتحاد و به ويژه اتحاد با توده آن

توان به برخی از نظريات منظم،  دهد. در اين اثر می مجددا مورد موشكافی قرار می

صريح و روشن وی در مورد نقش طبقه كارگر و وظايف آن در قبال تصاحب قدرت 

مثابه  هكه بتواند ب خاطر آن پرولتاريا به»نويسد:  گرامشی مید. در اين نوشته كربرخورد 

يك طبقه حكومت كند بايد خويشتن را از هرگونه بقايای كورپوراتيوی و هرگونه 

داوری و رسوبات سنديكايی رها سازد. اين امر به چه معنی است؟ بدين معنی كه  پيش

بلكه بسياری از  ،حو گردندهای مختلف بايد م نه تنها كليه تمايزات موجود بين حرفه

ها را به خاطر كسب اعتماد و توافق دهقانان و برخی از اقشار نيمه پرولتری  داوری پيش

توانند در طبقه  هايی بايد غلبه كرد كه هنوز می خودخواهی و بر ،شهر بايد از بين برد

و تا زمانی وجود خواهند داشت كه كليه منافع خاص  ،كارگر وجود داشته باشند

ای در درون آن ناپديد گردند. فلزكار، نجار، كارگر ساختمانی و غيره... بايستی  رفهح

 ،مثابه پرولتر و نه به گونه فلزكار، نجار، كارگر ساختمانی و غيره بينديشند تنها به نه

ای بينديشند  مثابه كارگر يعنی عضو طبقه و به برداشتهبلكه بايد گامی ديگر به پيش 

ری دهقانان و روشنفكران متمايل گشته و قادر به پيروزی كه در جهت كسب رهب

تواند به كمك و پيروی اكثريت عظيم اين اقشار اجتماعی  است، و سوسياليسم را می

به طبقه رهبر جامعه بدل  ،بنيان گذارد. پرولتاريا اگر موفق به انجام اين عمل نگردد

به خاطر ابقاء  ،دهند تشكيل می نخواهد شد، و اين اقشار كه در ايتاليا اكثريت مردم را
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در تحت رهبری بورژوازی امكان مقاومت در برابر ضربات پرولتاريا و خنثی كردن آن را 

 (۰۱« )به حكومت خواهند بخشيد.

عنوان مساله مركزی استراتژی  مساله سيادت به آشكارطور  در اين مبحث به

حفظ سيستمی از اتحاد با بقيه  پرولتاريا و به معنی توانايی طبقه كارگر در ايجاد و در

گردد. مساله سيادت، در كشورهای  قشرهای مردم عليه قدرت بورژوازی مطرح می

ولی بايد مجددا  ،گيرد گوناگون و شرايط متفاوت تاريخی جوانب مختلفی به خود می

تذكر داد كه اين امر برای پيروزی مبارزه انقالبی پرولتاريا همواره دارای اهميت اصلی 

شمار دهقانان فقير قدرت  های بی . لنين در روسيه توانست به طريق اتحاد با تودهاست

جاست كه مجددا تفكر گرامشی با  و درست اين ،سوسياليستی را عملی و استوار سازد

 يابد. لنين و فعاليت مشخص اين رهبر كبير روس ارتباط می

ای با نقش حزب هستند.  عالوه بر اين، سيادت و اتحاد طبقاتی دارای ارتباط فشرده

و « خود به خودی»اين دو مساله از طرف گرامشی در بطن مجادله مداومی با جريانات 

و اين جريانات در برگيرنده نظراتی هستند كه  ،ندشو ای( ابراز می )فرقه« سكتاريستی»

ترين  زنند، و مهم در جامه سنديكاليسم انقالبی دست به تحريف ماركسيسم می

در سطح اروپا جرج سورل است. ولی به هرحال جريان مذكور در عمل تئوريسين آن 

 گيرد. معوجی به خود می شكل اشكال مختلف و اغلب بغرنج و

ای را عليه  گرامشی كه به مدت طوالنی در زمينه تئوريك و پراتيك مبارزه

های زندان  در يادداشت ،های ايتاليايی به پيش برده بود سنديكاليست« نمايی چپ»

 يیئولوژيك بورژواايد های ريشه ژرف، بررسی با و ،گردد دا به اين مطلب باز میمجد

را به رشته تحرير « مساله جنوب»سازد. در زمانی كه وی  چنين مواضعی را برمال می

 تر پيشروی در درون احزاب جوان كمونيست  آورد، مبارزه عليه سكتاريسم و چپ درمی

لنين به پيش برده شده است. لنين در  ز سویااز طرف انترناسيونال سوم و مشخصا 
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، با بررسی رابطه «روی در كمونيسم بيماری كودكی چپ»خود  نوشته  صفحات اول

عمال سيادت خويش، ارگانيك ميان وجود انضباط و تشكل در حزب و توانايی آن در اِ

رولتاريا انضباط در حزب انقالبی پ»كه  ند. در تحليل از اينك به لزوم انضباط تاكيد می

دنبال روشن ساختن عنصر درجه اول اين انضباط يعنی  هب« بر چه اساسی متكی است

روان پرولتاريا و فداكاری آنان در راه انقالب و پايداری و از خود گذشتگی  آگاهی پيش»

وی قادر است با »جا كه  دهد كه در درجه دوم از آن چنين ادامه می« و قهرمانی آنان

چنين با  كشان و در نوبت اول با توده پرولتر نزديك گردد و هم متترين توده زح وسيع

كشان غير پرولتر ارتباط برقرار سازد، و تا درجه معينی حتی با آن  توده زحمت

 امری (، بنابراين برای سيادت پرولتاريا نه تنها انضباط و تشكيالت۰۸« )درآميزد

وی يكپارچگی و انضباط در بلكه طرح مساله سيادت به نوبه خود به ر ،ضروری است

ضمن در و بدان خصوصيت حزبی غير متظاهر و غيررسمی ولی  ،حزب تاثير گذاشته

 بخشد. فعال و خالق می

 از برخی عليه روی چپ درباره خود اثر ضمائم از يكی در لنين كه نيست تصادفی 

 شیگرام مبارزه. كند می مشاجره بورديگا رهبری تحت ايتاليا كمونيست حزب نظرات

و مسلما  ،ستا گرفته قرار تحليل و بررسی مورد بارها بورديگا سكتاريسم عليه

مساله »يعنی تزهای كنگره ليون و  -خواهيم مورد بررسی قرار دهيم هايی كه می نوشته

هر دو تحت تاثير مبارزه عقيدتی و سياسی گرامشی برای تصحيح خط  -« جنوب

طور كلی در مركز توجه  گفت كه به توان مشی تئوريك و پراتيك حزب هستند. می

چنين عملی( گرامشی مساله سيادت در ارتباط با مبارزه عليه  فكری )و هم

ای( قرار دارد. اين  روی سكتاريستی )فرقه كاری و عليه چپ طلبی و سازش فرصت

مبارزه تكامل اساسی به ماركسيسم لنينيسم و سياست احزاب كارگری بخشيده است. 

 زبان به «نيروها مناسبات و  تحليل اوضاع»معروف خود  گرامشی در نوشته



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 084 

نويسد  گفته مجددا بيان داشته و می« مساله جنوب»چه را كه در  نآ تری پيچيده

جايی است كه آگاهی به منافع و رشد حال و آتی  جنبه سوم از مناسبات نيروها آن»

صادی فراتر صرفا اقت های گروه صنفیو اين منافع از حيطه  ،گردد آن حاصل می

و بايستی تبديل شود.  ،های متبوع ديگر بدل گردند توانند به منافع گروه روند و می می

به  ساختای است صرفا سياسی كه نشانه گذار كاملی از عرصه  و اين مرحله

  های نطفه ای است كه در آن ايدئولوژی و مرحله ،های عظيم پيچيده بوده ختسارو

 ،آيند و در مقابل و در مبارزه با هم در می ،ندشو ل میتبدي« حزب»به ی پيشين  بسته

ای از آنان به چيرگی و تحميل و  يكی از آنان و يا حداقل تنها مجموعه تنها كه جا آن تا

 وحدتعالوه بر تعيين  ،ترتيب بدين .گرايد اشاعه خود در تمامی عرصه اجتماعی می

و كليه  ،آورد وجود می به يگانگی فكری و اخالقی را ،های اقتصادی و سياسی هدف

كه مبارزه، نه در سطح كورپوراتيوی )صنفی( بلكه در سطح  كند مطرح می مسائلی را

سيادت يك گروه اجتماعی اساسی را بر سان  چرخند. بدين می، برگرد آن «عام»

 (۰۲« )آفريند. های متبوع می ای از گروه مجموعه

تشكيل حزب مستقل طبقه كارگر و بار ديگر در اين مبحث رابطه ارگانيك ميان  يك

ضرورت ذاتی آن  در يك فرآيندنضج مضمون سيادت با برجستگی تمام مطرح شده و 

گيرد. يك حزب سياسی انقالبی پرولتاريا تنها زمانی  مورد تحليل و بررسی قرار می

و در  ،گردد كه طبقه كارگر به استقالل خود آگاهی يابد پديدار گشته و استوار می

كننده  گرای خويش متمايل گشته و به اهرم تعيين يل نيروی مترقی و تحولجهت تحم

گيرد، ولی  های ديگر اجتماعی را نير در بر می شود كه اقشار و گروه ی بدل میروند

ای از واقعيت عينی است كه در درون آن  جا كه خود جنبه تشكيل چنين حزبی از آن

ا به نفع اين طبقه انقالبی تغيير ر« تناسب نيروها»شود مبارزه طبقاتی عملی می

كننده هر اوضاعی نيروی مستمر و  عنصر تعيين»دهد. در شرايط معينی، حتی  می
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ای است كه در زمان مساعد بتوان آن رابه پيش راند )و مساعد بودن  متشكل و آماده

جا است كه يك چنين نيرويی وجود داشته و از اشتياق به مبارزه لبريز  اين زمان از آن

باشد(. بنابراين پرداختن منظم و صبورانه به ايجاد و رشد و هماهنگ و يكپارچه 

ساختن چنين نيرويی و نيز آگاه ساختن اين نيرو از توان خود وظيفه اساسی ما را 

 (۲۱« )دهد. تشكيل می

 گرامشی توجه گوناگون نظرهای نقطه از كرديم مشاهده كه طور همان بنابراين 

 حزب به گرامشی نظرات كه كرديم اشاره قبال. آنست نقش و حزب به متمركز

ا معطوف است و با برخی از جوانب مركزی ايتالي كمونيست حزب به يعنی مشخصی

های گرامشی و  ند. با مطالعه منتقدانه نوشتهك های ويژه آن برخورد می رشد و ضرورت

رات وی حتی توان به آسانی متوجه شد كه نظ در پرتو وقايع درونی جنبش كارگری می

 توانند عموميت يافته و به هرحال همواره مورد توجه قرار گيرند.  می

توان به  سادگی می های گرامشی درباره حزب و زندگی داخلی آن به از يادداشت

نظرهای انديشه او و لنين پی برد، ولی تجربه لنينيستی همواره  رابطه بسياری از نقطه

ی جنبش كارگری ايتاليا مورد نظر قرار گرفته و از طرف گرامشی در خالل مسائل داخل

 تری در افق تاريخی و فرهنگی مختص ايتاليا جايگزين شده است. طور وسيع به

ويژه  ( و به۲۰« )حزب كمونيست»برای مثال نوشته مفصل گرامشی در مبارزه 

قابل  ،بخشی از آن كه به بررسی شرايط ضروری ايجاد و تثبيت حزب اختصاص دارد

است. اين نوشته يكی از آن مباحثی است كه در آن تعمق گرامشی با دقت و توجه 

توان به  جا نيز می كند. و به هرحال در اين ای در درون واقعيت نفوذ می روشنی ويژه

چه در مركز توجه گرامشی قرار دارد به طور مشخص، گذشته از  كه آن ريافتراحتی د

به شرايط تاريخی واقعی فعاليت  بررسی علمی و كوشش در جهت تعميم آن، عطف

های شديد گرامشی اين است كه  حزب كمونيست ايتاليا است. يكی از نگرانی
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ديكتاتوری فاشيستی احتماال بتواند حزبی را كه وی برای تشكيل دشوار آن فعاليت 

 «پرنس» حالت شبيه درست –رو بررسی وی  زيادی كرده در هم شكند. از اين

 زندگی آن درون در گرامشی كه است هايی دشواری و بياتتجر نتيجه – ماكياولی

ای است كه انديشه و آگاهی وی در  يجه شور و شوق سياسینت نيز و كشيده رنج كرده،

 و بينانه واقع جنبه تر بيش چه هر بررسی اين. است يافته پيوند و تحرك  زمينه آن

 مباحث از بسياری در. دگرد می دراماتيك تر بيش قدر همان گيرد می خود به تری علمی

توان به همين  هروان میر و رهبران ميان رابطه و رهبری نحوه و انضباط، به مختص

د. منظور كرهای دراماتيك كه مبين تمايل اراده برای تغيير واقعيت است برخورد  جنبه

ای است كه گرامشی از اوان جوانی عميقا بدان پی برده بود. وی در شماره واحد  مساله

انضباط بورژوايی تنها نيرويی است كه »نويسد:  می ۰۲۰۱در اوايل سال « آينده شهر»

بخشد. بايد در برابر اين انضباط، انضباط سوسياليستی  دستگاه بورژوايی را استحكام می

اما انضباط  ،گزين كرد. انضباط بورژوايی امری است مكانيكی و مستبدانه را جای

پذيرد  است. كسی كه انضباط سوسياليستی را می سوسياليستی مستقالنه و داوطلبانه

تری سوسياليست باشد و كسی كه  طور كامل خواهد به سوسياليست است و يا می

هرگز مطيع و فرمانبر نخواهد  ،خواهد سوسياليست باشد ست و يا میه سوسياليست

ن ها و اميال ناهمگو گيرد و به زندگی و هوس بود: وی كسی است كه از خود دستور می

كه بدون  آور خواهد بود اگر اشخاص در حالی بخشد. حيرت خويش نظم می

شان قابل  ند كه برایباشی در بسياری از موارد مطيع انضباطی اعتراضترين  كوچك

ی عمل كنند كه خود در  نتوانند مطابق با خط و مشی ، ودرك و احساس نيست

خصوصيات انضباط داوطلبانه زيرا اين امر از  .اند گيرانه آن سهيم ترسيم و حفظ پی

كند  كه اين انضباط به زندگی و انديشه كسی كه آن را مراعات می است، يعنی اين

كند آنان را به  گردد. انضباطی كه دولت بورژوازی به شهروندان تحميل می تبديل می
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كنند در جريان حوادث آنان نيز نقشی  سازد كه تصور می اشخاصی مطيع بدل می

سازد: شهروندی كه در  حزب سوسياليست از اشخاص مطيع شهروند می دارند. انضباط

به سبب  ،خاطر كسب آگاهی به شخصيت خويش به قيام برخاسته است حال حاضر به

« تواند آزادانه تحقق يابد. كند اين شخصيت او مقيد بوده و نمی كه احساس می اين

(۲۲) 

ز نقطه نظرهای كلی با مفهوم گرامشی در اين بخش از آثار دوران جوانی خود هنوز ا

های اخالقی تعهد يك مبارز است.  و تاكيدش بر جنبه ،كند انضباط حزبی برخورد می

های  گردد كه به كرات از طرف گرامشی در نوشته ای نمودار می جا هم نكته ولی همين

دوران بعدی وی از سر گرفته شده و تاكيد گرديده است. اين نكته عبارت از اين است 

ها و «هوس»با « نظم در زندگی»باط آگاهانه و داوطلبانه و ضان از طريقبايد كه 

طور مشخص درك  ای به كه يك چنين مقابله د. برای اينكرمقابله « اميال ناهمگون»

گذشته و حال راجع به »بايست آن را در ارتباط با نظرات گرامشی در كتاب  می ،شود

ها عبارتند از:  ر داد. از جمله اين ويژگیقرا« ها برخی از جوانب ويژگی ايتاليايی

انديويدواليسم، غيرسياسی بودن و غيره... زمانی كه گرامشی به اين موضوعات اشاره 

های منفی احزاب سياسی ايتاليا و كمبود  كند آن را از طرفی منوط به ويژگی می

 ،ز طرف ديگرو ا ،اند ها تاكنون در تربيت افراد با انضباط داشته داند كه آن مهمی می

مساله  ،ند. بدين ترتيبك مسئوليت سنگين طبقه حاكم بورژوازی را قلمداد می

يابد.  تری از نظر تاريخ ارتباط می تر و مشخص به زمينه وسيع« انضباط حزبی»مشخص 

د كه قادر شو میبدل « حزب طراز نوين»ای از ساختمان يك  جنبه به يعنی اين مساله

باشد، نقايصی كه ضمنا به نوبه  شخصه احزاب سنتی میهای م به رفع نواقص و ضعف

 خود انعكاسی از عوامل مربوط به واقعيت ملی ايتاليا هستند. 
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ای به خصوصيات تاريخی و اجتماعی  گرامشی در بين اين عوامل توجه ويژه

اند،  دهكردر چهارچوب مناسبات طبقاتی ايفا  ها آنروشنفكران ايتاليايی و نقشی كه 

گيرد كه  دارد. اين توجه از يك سلسله عناصر تفكر گرامشی سرچشمه می معطوف می

كه پيروزی طبقه كارگر  توان بيان كرد: اعتقاد گرامشی به اين آنان را بدين ترتيب می

وابسته به موفقيت آن در هدايت روشنفكران است، قائل شدن اهميت برای مدارس و 

دی روشنفكران ارگانيك پرولتاريا و بن طور كلی، رابطه ميان شكل وسايل آموزشی به

پيدايش طبقه حاكم جديد، احساس عميق ضرورت رشد تئوريك ماركسيسم و نبرد 

 آل عليه جريانات فكری بورژوازی. ايده

علوم »تحقيقات گرامشی را درباره روشنفكران بايد از دستاوردهای بزرگ وی به 

ريخی اين تحقيقات بر زمينه . مطابق متدولوژی ماترياليسم تاشمار آورد به« سياسی

ای درباره نقش و عملكرد روشنفكران ايتاليايی در عصر معاصر  بررسی غالبا موشكافانه

 اند. يعنی بعد از رنسانس انجام گرفته

شود ضرورتا در برگيرنده  چهارچوب غنی و وجوه مختلفی كه از آن نتيجه می

هايی كه در برابر طبقه  ورتمقوالتی است كه برای درك وقايع تاريخی كشور ما و ضر

ای است. در اين  كننده دارای اهميت تعيين ،كارگر برای تحقق سيادت خويش قرار دارد

بندی طبقه حاكم زمان رنسانس و بعد  تحليل و بررسی تاثير روحانيون واتيكان، شكل

های مردم و ديگر موضوعات مهم مطرح  از اتحاد ايتاليا، رابطه بين روشنفكران و توده

رغم پراكندگی  هستند. اثرات گرامشی در يك چنين بافت فكری غنی و روشن، علی

خود رابطه بين مساله روشنفكران و ديگر جوانب اساسی فعاليت سياسی را به صراحت 

 اشاره طوری كه  سازند. همان و منظره مبارزه طبقاتی را در ايتاليا غنی می ،دهكرمعلوم 

 ضرورت مسائل اين كليه درون در اساسی نكته كه گفت توان می هرحال به كرديم

ی است. گرامشی در يادآوری نقشی كه نظم نوين اخالق و فكری جديد رسوم استقرار
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در دنيای جديد، آموزش فنی كه »نويسد: بعد از چندين سال ايفا كرده چنين می

 پايه ،دارد – آن نوع ترين كيفيت بی و ترين ابتدائی به حتی –بستگی تام به كار صنعتی 

  «.دهد تشكيل بايد را روشنفكر جديد نوع

كار كرده است تا برخی از اشكال « نظم نوين»نامه  بر اين پايه است كه هفته

ند كای برای درك آن برقرار  های تازه و شيوه ،نوين را توسعه بخشد« گری روشنفكری»

وه طرح مساله به اين شي را كه،نامه بوده است. چ و اين يكی از داليل موفقيت اين هفته

و منطبق بر رشد اشكال واقعی زندگی است. علت  ،دهد های نهان پاسخ می خواست

تواند تنها فصاحت باشد )يعنی عامل محرك خارجی و  ديگر نمی جديدوجود روشنفكر 

عنوان  موقتی شور و احساسات( بلكه عبارتست از شركت فعال روشنفكر در زندگی به

چون روشنفكر ديگر تنها يك سخنران «. كننده دائمی قانع»دهنده و  سازنده، سازمان

تر از يك فكر رياضی تجريدی دارد، لذا از  كه چيزی بيش نيست و به مناسبت اين

 شود می نايل تاريخ اومانيستی درك به و رسد، می علم -فن مرحله به كار –مرحله فن 

 شود نمی تبديل «رهبر» به ديگر و ماند می باقی «متخصص» يك تنها آن بدون كه

 (۲۳(. )سياسی متخصص يعنی رهبر)

طور خالصه فهرستی از مطالب و نكاتی را كه خواننده  كوشش كرديم به جادر اين 

ها برخورد خواهد كرد برشماريم، اينكار  های گرامشی با آن در اين آثار منتخب از نوشته

انجام داديم. منظور ما های گرامشی  قول و تفسير از ساير نوشته با بيش از همه با نقل

تر آثار  اين بود كه وحدت ارگانيك انديشه گرامشی را خاطر نشان ساخته و مطاله كامل

نيم. اين مطالعه و تحقيق در گشودن افق ديد فرهنگی ما و در درك كوی را ترويج 

های واقعی مبارزه طبقاتی كشور ما موثر خواهند بود. بارها گفته شده است  بهتر زمينه

از آن تعلق « يك جانب»نديشه گرامشی به فرهنگ ايتاليا در مجموع آن و نه به كه ا

يعنی حزب كمونيست گرامشی به آنچنان « اين جانب»دارد. واقعيت اين است كه 
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آل  نضج و آگاهی در شناختن مقاصد خويش نايل گشته كه هدف فعاليت و نبرد ايده

متحدين طبيعی آن، بلكه در تجديد خويش را نه تنها در تامين منافع طبقه كارگر و 

دهد و اين تنها هدفی است كه  حيات ملی از طريق تغيير مناسبات توليد تشخيص می

 تواند كشور ما را به درجه وااليی از تمدن ارتقا دهد.  می
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 ها:  یادداشت
اليايی، برای چاپ ايتاليايی كتاب اين مقدمه به وسيله ماريو سپينال، محقق و مورخ ماركسيست ايت

انتشار يافته، نوشته شده  Editori Riuntiاز طرف  ۰۲۱۱عناصر سياست گرامشی كه در سال 

 است.
 ها( يادداشت« ) لنينيسم در تفكر و عمل ا.گرامشی  پالميرو تولياتی، -۰

II leninismo nel pensiero e nel azione di A.  
.Gramsci (Appunti) 

، riEdiro  Riuniti منتشره از Studi Gramsciani كتاب مطالعات درباره گرامشینقل از 

 .۰۹۱، ص ۰۲۹۸سال 
هايی درباره ماكياولی، درباره سياست و حكومت مدرن، )اين نوشته  آنتونيو گرامشی، يادداشت -۲

 .۱-۱خواهيم ناميد.( ص ص« ماكياولی»را از اين ببعد به اختصار 
A Gramsci Note sul Machiav illi sulla politica e sul lo stato moderno 

 .۲-۸ماكياولی، ص -۳
 .۹ماكياولی، ص  -۱
 .۰۱پالميروتولياتی، پيشين، ص  -۹
 .۳۸ماكياولی، ص  -۱
 .۱۲۳مطالعات درباره گرامشی، ص  -۱
 .۲۱همان، ص  -۸
 .۳۲آنتونيو گرامشی، ماترياليسم تاريخی و فلسفه بندتو كروچه، ص  -۲

A Gramsci il materialismo e la filosofia di Benedetto Croce. 
 .۳۲همان، ص  -۰۱
 .۸ماكياولی، ص  -۰۰
ای است كه از طرف نمايندگان حوزه سوسياليستی و فدراسيون  اين نوشته عبارت از رساله -۰۲

ن محلی تورينو به شوران محلی حزب سوسياليست در ميالن ارائه شده است. اين نوشته در نظم نوي

 انتشار يافته است.۰۰۱-۰۲۱چاپ گشته و اكنون در مجله نظم نوين ص ص  ۰۲۲۱مه  ۸به تاريخ 
 Editori Riunitiمنتشره از طرف  Sul Risorgimentoتواند بويژه به كتاب  می -۰۳

 ( مراجعه كرد. ۲۲۲۲)
 .مجددا در سی سال زندگی و مبارزه حزب كمونيست ايتاليا -۰۱

Tren anni di vita e di lotta de PCI Quaderini de Rinascita  
 منتشر شده است.

 آنتونيو گرامشی، مساله جنوب منتشره از: -۰۹
Edizioni Rinascita, 1951. 
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 Editoriمنتشره از  II Partito comunistaپالميرو تولياتی، حزب كمونيست ايتاليا، -۰۱

Riuniti Italiano P  
 مساله جنوب. -۰۱
ب لنين به زبان فارسی، جلد دوم نه چپ روی در كمونيسم، آثار منتخلنين، مرض كودكا -۰۸

 .۱۰۲، ص ۰۲۹۱های فارسی مسكو،  قسمت دوم( اداره نشريات به زبان)
 .۱۱ماكياولی، ص  -۰۲
 .۹۱-۱۲همان، ص  -۲۱
 اين مقاله در همين كتاب چاپ شده است.-۲۰
 .۸۰-۸۱های جوانی گرامشی، صص  از نوشته -۲۲
 .۱دهی فرهنگ، ص  مشی، روشنفكران و سازمانآنتونيو گرا -۲۳

A Gramsci, gli intellettuali e l organizzazione della cultura. 
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 های پیشاروی چپ: گرامشی و چالش
 ُبردی چون مفهومی راه بلوک تاریخی هم

 
 یوتیس سوِتیریسْگپانا

 ی بهرنگ نجمی ترجمه 
 

های نظریِ آنتونيو  يخی از مفاهيم بنيادينِ فرآوردهچكيده: بلوك تار

بُردی، و نه  است. اين مفهومی است راهزندان  های دفترگرامشی در 

گاه استراتژی و تحليل است، و نه ارجاعی به  توصيفی يا تحليلی؛ تالقی

پردازیِ  گر كوشش گرامشی است برای نظريه های اجتماعی. و نشان ائتالف

اش، يعنی وحدت ديالكتيكی  پارچه ژمونیْ در شكل يكه برساختن امكانِ

بُردی، داللتی است بر  رو، از حيث راه ها. از اين ساخت و روساخت ژرف

ست برای يك بلوك تاريخی جديد؛  ای كه مبارزه برای هژمونی، مبارزه اين

ی جمعی، ابتكار  های گذار، كه برخاسته از مبارزه بندیِ برنامه يعنی مفصل

ها و  يابی، كردار های سازمان ی طبقات فرودست، شكل زيسته ی و تجربه

سان، مفهوم بلوك تاريخیْ  های سياسی جديد است. بدين ورزی انديشه

های استراتژيكِ پيشاروی  ست برای بازانديشی در چالش نهادن راهی پيش

های قدرت سياسی و هژمونیْ به  راستی چالش ای كه به چپ، در زمانه

 شوند. ساز تبديل می تهايی سرنوش چالش
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 گفتار پیش

ها و جُستارهايی  تازگی شاهد توجه دگرباره به آثار آنتونيو گرامشی، و انتشار كتاب به

شناختیِ تاريخی كه از  ی او هستيم، بر بنيادِ كار مهم فيلولوژيكم واژه در باب انديشه

پذيرفته است.  ، صورت۰۲۱۹در سال  های زندان دفتری  يافته هنگام نشر متن ويرايش

كار »كننده در راستای گسترشِ  كوشم به يك مفهوم تعيين در نوشتار حاضر می

گاه آن در معماریِ مفهومیِ كار  ، بلوك تاريخی، بپردازم و در جایگرامشی« ناتمامِ

گر كالم نهايیِ  (، بلوك تاريخی بيان۲۱۰۱از منظر جوزپه كُسپيتو ) گرامشی نظر كنم.

رغم  نيست؛ زيرا به ها ساخت و روساخت ژرفی ميان  ی رابطه گرامشی درباب مساله

های بعدی او  ، در نوشته۰۲۳۲ويژه در حوالی سال  رفت تئوريك اين مفهوم به پيش

كه پيتر توماس  ، چنان۰۲۳۲سال  شود. اما، ظاهر نمی ۰۲۳۳-۳۹های  ل طی سا

ی گرامشی با  هی پديداری انديش ی گرامشيايی، لحظه گويد، دقيقا لحظه ( می۲۱۱۲)

، و «مفهومِ در حال تكوين»ی يك  منزله رو، حتا به اش است. از اين ی نيروی خالقه همه

 كند. تر، اهميت خود را حفظ می گسترده« ناتمامِ كار»ای از يك  پاره

بُردی، و نه مفهومی  ی اصلی من عبارت است از: بلوك تاريخی مفهومی است راه فرضيه

 را یو اجتماع یاسيس كه شرايطی بل (۰)ك ائتالف اجتماعی،توصيفی يا تحليلی؛ نه ي

مفهوم بلوك تاريخی ناظر  يابد. هژمونی تحقق می نْكه طی آ بخشد یم نيتع روشنی و

معنای  بر استراتژی معينی برای ]كسب  هژمونی است. مبارزه برای هژمونی، به

ی نيروهای كار،  هی برای تشكيل يك بلوك تاريخی جديد است. هژمونیِ بالقو مبارزه

تر، كه  ی گسترده گام يك جبهه شدن به پيش ها برای تبديل يعنی توانايی واقعی آن

گيری فرآيندی از دگرگونی اجتماعی را رقم زند؛ يعنی دقيقا  تواند امكان شكل می

بندی  معنای يك مفصل برپاداشتن شرايط ]تكوين  يك بلوك تاريخی جديد. اين به

در گسست از مناسبات  لْهای اقتصادی بدي ی اجتماعی، شكلجديد در ميان نيروها

گيریِ  دهی سياسی و تصميم های جديد سازمان داری، شكل اجتماعیِ توليد سرمايه

روست كه بلوك تاريخی اشارتی است به  بنيان است. هم از اين دموكراتيكِ مشاركت

 ها. ساخت و روساخت وحدت ميان ژرف
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ارجاعی است به امكان  دْكوين يك بلوك تاريخی جدياز حيث استراتژی چپ معاصر، ت

های متفاوتی از  داری، شكل های واقعی اقتصادی عليه سرمايه ی برآمدنِ بديل نهفته

هايی كه توانايی جامعه برای  های بديل و روايت يابی، گفتمان سياست و سازمان

ين امر ناظر بر بخشند. ا ای متفاوت تحقق می ی خود را به شيوه دهی و اداره سازمان

، شرايط تاريخی دای ميان سياست و اقتصاد است: يك بلوك تاريخی جدي ی ويژه رابطه

قدرت  كند كه طی آن نه تنها يك ائتالف اجتماعی جديد به ای را مشخص می ويژه

بُرد اجتماعی خود را اِعمال  شود شكل اقتصادی خاص و راه كه قادر می رسد، بل می

 كند.

شمار طبقات فرودست و  ی بی ای ميان توده ی ويژه ی رابطه رگيرندهبلوك تاريخی درب

 -نی از عقالنيت سياسیهای نوي راه با ظهور شكل های فكری جديد است، هم فعاليت

های سياسی نيز، متكی بر كيفيت خاصی از  ای. در باب سازمان توده انتقادی در مقياس

ی  رابطه»گر يك  ای است، كه بيان های استوار، مشاركتی و بسيح توده رهبری با ريشه

مابين رهبران و رهروان است. و هنگام كه سخن از سياست هژمونی پرولتری « وار اندام

ها؛  ای و پروراندن جمعیِ بديل ورزی توده رود، داللتی است بر حضور سياست می

چه  وپرداخت كاملی از آن های سياسی و اقتصادی نو، و ساخت چنين بر فعليت شكل هم

 ترين معنای آن بجوييم. توانيم از استراتژی انقالبی در گسترده می

دست  به دفترهای زندانام، شرحی از ماخذهای بلوك تاريخی در  برای اثبات فرضيه

ی مفهوم اسطوره در كار  ی گرامشی در باره دهم. از ارتباط بلوك تاريخی با مطالعه می

ام، ردِِّ گسترش  ای تحكيم فرضيهكنم. سپس، بر   آغاز می۰۸۱۱-۰۲۲۲ژرژ سورِل ]

دهم كه اين مفهوم  گرفته و نشان می  پی زندان دفترهایی را در خيمفهوم بلوك تار

واقع شامل يك استراتژی معطوف به هژمونی است. و سرانجام، سودمندی اين مفهوم  به

 رسم. بُردی معاصر در چپ برمی های راه را در پيوند با بحث

 

 سوی بلوک تاریخی بهی سورل  . از اسطوره۱

ی سورل، «اسطوره»ی ميان بلوك تاريخی و  در باب رابطه« فيلولوژيك»پرسش 

پردازد؛ قلمرويی كه  می ها روساختبرگرفته از فرازی از دفتر چهارم است كه به اهميت 
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ها آگاهی  ساخت و روساخت ی ضروری ميان ژرف مردم نسبت به شرايط خود، و رابطه

كند.  اشاره می« سورل ‘بلوك تاريخی’مفهوم »ست كه گرامشی به جا يابند. در اين می

 (۲)(§۱Q ،۰۹؛ a ۰۲۱۱ ،۱۳۱)گرامشی،

(، بر اين باورم كه ۲۳، ۲۱۱۳در پاسخ به اين پرسش، من به تاسّی از فابيو فروسينی )

از منظر ‘ ها اسطوره’برای گرامشی بلوك ]تاريخی  نه در خدمت انديشيدن به اعتبار »

وجهی  رْاين اعتبا نْست كه در آ ای كه انديشيدن به شيوه ، بلشناختی روان

مفهوم بلوك تاريخی در « است. تاريخیيابد، و يك واقعيت موثر  شناختی می معرفت

ای را  نزد گرامشی منحصر به ساختارهای ايدئولوژيك نيست كه كنش سياسی توده

ای به  ارِ سورل اشارهكه ناظر بر يك استراتژی سياسی است. در ك انگيزند، بل برمی

معتقد است كه گرامشی گرچه  شود. والنتينو گِراتانا ديده نمی« بلوك تاريخی»مفهوم 

های سورل  سورل دسترسی نداشت، اما ارجاع ی خشونتِ هايی در باره تاملدر زندان به 

كه اين تصويرها را بايد  ويژه تاكيد او بر اين ها را در ذهن خويش داشت؛ به به اسطوره

چون  (، هم prenderli in blocco)در ايتاليايی: پارچه در نظر گرفت صورتی يك به

)گراناتا، در  ی.ماالگود یقلم جُوان  به یكتاب يك ماخذ در احتماال از -نيروهايی تاريخی

  (a ۰۲۱۱، ۲۱۳۲گرامشی، 

 :خشونت ی در باره يیها تامل كتابِ گفتار سورل بر آوردی كامل از پيش اينك، گفت

  كنند، همواره های اجتماعی بزرگ شركت می ردانی كه در جنبشم

هايی از نبرد، كه  دهند در قالب نگاره دست می تصويری از حضور خود به

را بر اين « اسطوره»ام نام  شان است. مايل گر پيروزی قطعی آرمان نشان

ها برای مورخان واجد اهميت  ساختارها بنهم، كه معرفت به آن

بار  ها و انقالب مصيبت اعتصاب عمومی سنديكاليست سزايی است: به

دهم كه نبايد   خواهم نشان ها هستند... می ماركس در شمار اين اسطوره

ای بكاويم كه هر يك را به  گونه هايی از تصاوير را به ما چنين دسته

در  پارچه كي یبه صورتها را  كه بايد آن هايش تجزيه كنيم، بل مايه بن

 (۲۱، ۰۲۲۲ان نيروهای تاريخی. )سورل، آوريم، چوننظر 

سورل »ژرژ سورل در واقع بر گرامشی جوان تاثير گذاشت، و گرامشی تاكيد داشت كه 

بينی فكری هواخواهان خود ندارد،  رو مسئوليتی در قبال خامی و كوته هيچ به
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)گرامشی، ‘« ها ماركسيست’سان كه ماركس در قبال ادعاهای ايدئولوژيك پوچ  همان به

b۰۲۱۱ ،۳۳۱.)(۳)  های ديدگاه  تری به كاستی ی با وضوح بيشگرامش، زندان دفترهایدر

رغم  به (،b۲۱۱۲كه گِيدو ليگوری تاكيد دارد ) رو، چنان كند. از اين سورل نظر می

گرايی سورل و مخالفت او با ژاكوبنيسم  كرد انتقادی گرامشی به خودانگيخته روی

است(،  زندان دفترهایگير  های چشم ويژگی)بازنگری مثبت در ژاكوبنيسم از 

، زندان دفترهایدر چنان ادامه دارد.  های سورلی هم مايه وگوی او با درون گفت

تری از كوشش گرامشی برای انديشيدن به  ی گسترده ی سورلی به پاره اسطوره

ی كنش و سوژگی  ی جديد در باره های ايدئولوژی و سياست، و يك نظريه پرسش

ها و  واژه ای از بن ی سورلی را در خانواده گرامشی اسطوره. »شود یم ليتبد سياسی

ای  چون تصوری از جهان و مجموعه هايی نهاد كه دريافت او را از ايدئولوژی هم  مفهوم

ی بنياد كنش سياسی شكل  مثابه كردند، كه به سوژگی جمعی به از باورها مشخص می

 (a۲۱۱۲ ،۹۱۳)ليگوری، « دهند. می

ی كروچه از مفهوم شور پيوند  تواند با استفاده ی سورلی می امشی، اسطورهنزد گر

ی سورلی ‘اسطوره’توان گفت شورِ كروچه چيزی متفاوت از  نه می»... داشته باشد: 

ی روحیم معنوی عمل )گرامشی،  است؛ آن شور داللتی است بر يك مقوله، لحظه

خردورزانه و »بندی  ان، او صورتس . بدين(§ll۰۱Q ،v۱۰؛ a۰۲۱۱ ،۸-۰۳۱۱؛ ۳۸۲، ۰۲۲۹

، ll۰۱Q؛ a۰۲۱۱ ،۰۳۱۸ ؛۳۸۲-۲۱، ۰۲۲۹ ،ی)گرامشيابد  ی كروچه را درمی «گرانه روشن

v۱۰§)تری برخوردار است، با  كند كه دريافت سورل از ژرفای نظری بيش ، و تاكيد می

 اند. اين گواهی است بر های سياسی او كنار نهاده شده وجود اين واقعيت كه توصيه

سوی  به ۰۲۰۲-۲۰های های او در سال رفت نظری خودِ گرامشی، از ديدگاه پيش

كشف زودهنگام گرامشی از نقش شوراهای  نْی هژمونی پرولتری، كه طی آ نظريه

ی  كه با نظريه شود، بل يابی پرولتری رها نمی های خودسازمان ی شكل منزله كارخانه به

ليگوری تاكيد كرده است كه  شود. ن میگزي گاه هژمونی پرولتریِ بالقوه جای دست

ريزی سياست  چگونه پيوند گرامشی با كار سورل، در پافشاری نخستين او بر شالوده

های فرودست  ی توده های خودانگيخته ی واقعيت اجتماعی و احساس انقالبی بر پايه

ها  تِمی اين  بندی دوباره ی گرامشی به صورت كارساز بوده است؛ و چگونه تكامل انديشه

 يابد. های سورل گسترش می ای كه به فراسوی افق  گونه انجامد، به می
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ی واقعيت اجتماعی و  ريزی كنش سياسی انقالبی بر پايه لزوم شالوده

منظور  ها، عزيمت از موقعيت فرودستان به ی توده احساس خودانگيخته

های سورلی هستند،  افزايش توانايی شناخت و خودحكومتی؛ همه تِم

خود جدا « های عقالنی و ادبی مايه بن»ها از  پابرجا ماندند؛ اما آن كه

رفت. وفاداری  شمار می های سورل به شده بودند، و اين از جمله كاستی

تر و دائما در خالصی از  ای همواره آگاهانه شيوه به جنبش كمونيستی، به

ك كه ي ی پيشين نبود، بل القاهای سورلی... برای گرامشی نفی مرحله

بود، بدون نِخوت و با هدف ايجاد انسجام  انضمامیو   بندی دوباره صورت

ی سورل.  های مثبتِ حاضر در انديشه دستی، حتا از جنبه و يك

 (a۲۱۱۲، ۱۸۳)ليگوری، 

ی  بندی دوباره گری مفهومی و كوشش برای صورت عنوان بخشی از سنجش گرامشی به

های  مايه درون زندان دفترهایگام در هن ماترياليسم تاريخی، در عين بازنگریْ هم

ی  هايی در باره كند. اين امر از دفتر سيزدهم )يادداشت سورلی را از دور خارج می

يافت سورل را فروماندن از توجه به  ره كاستیِجا كه او،  ماكياولی( پيداست؛ آن

ورزی( در قالب حزب، و  جمعیِ پرولتری )و انديشه -دهی كنش سياسی سازمان

ی برترين  مثابه كارگری و اعتصاب عمومی بهكردن در قلمرو محدود اتحاديه  تهبيتو

 د.خوان میهای كنش سياسی  شكل

سوی  ی اسطوره، به منزله از مفهوم خود از ايدئولوژی به سورل هرگز

ی  باره در مرز ايده كه يك شناخت حزب سياسی فراتر نرفت؛ بل

 ترين كامله سورل درست است كی كارگری متوقف ماند.  اتحاديه

سازمان  چون هم ی كارگری اتحاديهرا نه در  «اسطوره» نيا یتجل

 كه یجمع ی اراده كي نشانِ -آن  یكه در اقدام عمل بل ی،جمع ی اراده

آورد اين  ترين دست . ]از نظر او  بزرگافتي یم -كرده یعمل ماز پيش 

عمل » ی يكريتعب به اقدام عملی برپايی اعتصاب عمومی است؛ يعنی

ی «فعال و سازنده»از نوع سلبی و مقدماتی...  عملی كه با فاز « منفعل

 ،a۰۲۱۱ ،۹۱-۰۹۹۱، ۰۳Q؛ ۰۲۱، ۰۲۱۰شود. )گرامشی،  خود رودررو نمی

۰§) 
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ی  های مفهوم بلوك تاريخی، مواجهه گاه توان نتيجه گرفت كه گرچه يكی از خاست می

آن به فراسوی مرزهای درك  های سورلی است، اما قلمروی مايه با درونگرامشی 

 يابد. تر از پراتيك سياسی گسترش می بردی راه سوی دريافتی اسطوره، و به

 

 . خوانش گرامشی از مفهوم بلوک تاریخی۲

شناختی مفهوم بلوك تاريخیْ در  گاه نظری و معرفت بخشيدن به جای پس از روشنی

پردازی آن را در  فهومتوانيم ردِِّ گسترش م ی سورلی، اينك می«اسطوره»پيوند با 

 پی بگيريم. دفترهای زندان

يی است به وحدت )ديالكتيكی( تماميتِ  پيش از هر چيز، بلوك تاريخی اشاره

های ايدئولوژيكی، و اهميت  های مادی و بازنمايی ی ميان گرايش و رابطه (۱)اجتماعی

یْ خيك تارمفهوم بلوچون شرط پراكسيس انقالبی. در دفتر هفتم،  ای هم چنين رابطه

مفهوم بلوك  دهد. ی كروچه را تشكيل می تر گرامشی به فلسفه ای از نقد گسترده پاره

ی ايدئاليستی كروچه است، و  در انديشه« روح»سنگ  ی در نزد گرامشی همخيتار

های مختلف يك  ارجاعی به يك كنش ديالكتيكی و فرآيند تمايزگذاری در ميان لحظه

كند. در مقابلِ فهم كروچه از  ها را انكار نمی ی آنكليت اجتماعی، كه وحدت واقع

گرامشی دريافتی  (۹)ی او(،‘ديالكتيكِ تمايزها)’های كليت اجتماعی  استقاللِ لحظه

ها را در برابر هرگونه درك  ساخت و روساخت ی ميان ژرف ديالكتيكی از رابطه

تاريخ و سياست است ايدئاليستی از استقالل سياست نهاد. اين دريافتی ماترياليستی از 

كه به  آن دهد؛ بی ويژه سياست انقالبی، را مورد تاكيد قرار می كه ويژگی سياست، و به

 چون كنشی خودسامان فروافتد. ی تلقی ايدئاليستی از سياست هم ورطه

در « روح»سنگِ فلسفی  مفهوم بلوك تاريخی در ماترياليسم تاريخی هم

كی و فرآيندی از ی كروچه است: طرح كنش ديالكتي فلسفه

معنای نفی وحدت واقعی  به« بلوك تاريخی»ی  ها در زمينه تمايزگذاری

 (§۱Q ،۰ ؛a۰۲۱۱ ،۸۹۱؛ ۰۹۱، ۲۱۱۱ ،ی)گرامشآن نيست. 
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ها  در روايت ديگری ار اين قطعه، در دفتر دهم، بلوك تاريخی به فرآيند وحدتِ واقعيت

و در تقابل با هرگونه « ساخت ژرف واكنش فعال انسان به»ی  منزله يابد؛ و به ارتباط می

 شود: انگاری و مفهوم متافيزيكی از ساختار فهميده می دوگانه

ها  روساخت را ازساخت  سْ ژرفيپراكس ی كروچه كه فلسفه یادعا نيا

و  انگاری االهيّاتی؛ است به دوگانه سان بازگشتی بدينو  ،كند یم «جدا»

... ستيدرست نانگارد،  میرا مُسلِّم « ساخت چونان خدايی پنهان ژرف»

ها  ساخت را از روساخت ژرف سْيپراكس ی فلسفه اين راست نيست كه

عميقا در پيوند ها را  آن ی توسعهبرعكس، كه،  ؛ در حالیكند یم« جدا»

ساخت حتا  نگرد... ژرف تنيده می ديگر و ضرورتا متقابل و درهم با يك

تشبيه شود... آيا « نهانخدايی پ»تواند به  ای استعاری نيز نمی گونه به

، ی فوئرباخ تزهايی دربارهدر  «اموزديب ستيبا یآموزگارْ خود م»عبارتِ 

ساخت را مفروض ندارد و،  ی ضروریِ واكنش فعال انسان به ژرف رابطه

فشارد؟ طرح مفهوم  ها پای نمی رو، بر فرآيند وحدت واقعيت از اين

اين وحدت را  لْكام طور دقت و به از جانب سورل، به« بلوك تاريخی»

 ،ی)گرامشآورد.  ی پراكسيس مدافع آن است، فراچنگ می كه فلسفه
 (§ll۰۱Q ،i۱۰؛ a۰۲۱۱ ،۰۳۱۱؛ ۱۰۱، ۰۲۲۹

در دفتر هشتم نيز شاهد كوشش مشابهی هستيم برای كاربرد مفهوم بلوك تاريخی در 

ای ه ی برخی برداشت ای، بدون فروافتادن به ورطه  مواجهه با ايدئاليسم كروچه

جا، گرامشی بر هَمانَستی تاريخ و  ساخت. در آن جبرباورانه يا متافيزيكی از ژرف

های متمايز در  در يك ديالكتيكِ لحظه« طبيعت و روح»سانی ميان  سياست، و هم

ی ماترياليستی از استقالل نسبی ا كند، كه نظريه اجتماعی تاكيد میدرون يك كليت 

 دهد. دست می سياست به

ی منطقی،   گاهی در يك انديشه بايست چه جای یكنش سياسی م

كند؟  ی پراكسيس، اشغال  مند از جهان، در يك فلسفه منسجم و سامان

های تمايزيابی روح، و تاكيد او بر  يافت كروچه مبتنی است بر لحظه ره

ولو  -يك روح عملیْ كه خودسامان و مستقل است -ی پراتيك  لحظه

وار به كل واقعيت چِفت شده  يز، دايرهميانجی ديالكتيك تما كه به آن
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پراتيك است،  زيهمه چ ی پراكسيس، كه در آن باشد. در فلسفه

ساخت  كه مابين ژرف های روح مطلق، بل تمايزگذاری نه در ميان لحظه

سان، مساله عبارت است از تعيينِ موضع  هاست. بدين و روساخت

ها.  ی روساخت ديالكتيكیِ كنش سياسی در قالب تمايزيابی در گستره

ی  اش، همه توان تاريخ را با سياست و، از پی به كدامين مفهوم می

توان كل نظام  سان انگاشت؟ چگونه می زندگی را با سياست هم

های سياسی تصور كرد و،  ی )نظامی از( تمايزيابی منزله ها را به روساخت

يا ی پراكسيس باب كرد؟ آ رو، مفهوم تمايزيابی را در فلسفه از اين

توان حتا از ديالكتيك تمايزها سخن گفت؟ مفهوم بلوك تاريخی  می

معنای وحدت طبيعت و روح؛ وحدت متضادها و متمايزهاست.  به

 (۱)(§۸Q ،۱۰؛ a۰۲۱۱ ،۲۱۱؛ ۲۱۰، ۲۱۱۱ ،ی)گرامش

ی  چنين به رابطه در دفتر هفتم، گرامشی بلوك تاريخی را به نيروی ايدئولوژی و هم

كند كه در حقيقت اين رابطه  نيروهای مادی پيوند زده و تاكيد میها و  ميان ايدئولوژی

دارند. و از « تشريحی»ها تنها ارزش  وار است، و تمايزگذاری يك وحدت ديالكتيكی اندام

نهد.  را پيش می« خوانش ضدجبرباورانه و ضداقتصادگرايانه از ماركس»رو، يك  اين

 (۱۱، ۲۱۰۹)ليگوری، 

ها معطوف به تحكيم مفهوم بلوك تاريخی  هنظرم واكاوی اين گزار به

سازند.  را برمی ها، شكل آن است، كه نيروهای مادی، محتوا، و ايدئولوژی

؛ دارد تشريحیارزش گرچه اين تمايزگذاری ميان شكل و محتوا، صرفا 

لحاظ تاريخی تصور نيروهای مادی بدون شكل ناممكن  كه به  رو از آن

وهای مادیْ تصورهای فردی خواهند بود. ها بدون نير است، و ايدئولوژی

 (§a۰۲۱۱ ،۸۱۲ ،۱Q ،۲۰؛ ۳۱۱، ۰۲۱۰ ،ی)گرامش

ی متناقض و  مجموعه»ی ديالكتيكی تنگاتنگ ميان مناسبات اجتماعی توليد و  رابطه

گيری انقالبی استراتژيك فرآهم  ای برای يك سمت پايه« ها ای از روساخت  تافته درهم

ها  د كه گرامشی عمدتا در چارچوب نظام ايدئولوژیرس نظر می آورد. هرچند به می

گریِ مفهومیِ گرامشی  جا شاهد تغييری در مرزهای سنجش نظرم در اين انديشد، به می

ساخت و  ی ميان ژرف پردازی درباب رابطه ی نظريه مثابه به« بلوك تاريخی»هستيم: از 
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از سويی، ستيز اجتماعیْ  بُردی. ی مفهومی راه منزله به« بلوك تاريخی»ها، به  روساخت

و  -ها  آن« تافته، متناقض و ناسازگار درهم»سبب خصلت  به -ها  هم از مجرای روساخت

يابد. و از ديگر سو، ارجاع به  از هم طريق مناسبات اجتماعی توليد جريان می

عنوان نوعی عقالنيت  بايست به كه می ساده، بل« بازتاب»يك  چون همها نه  ايدئولوژی

 است.« كردن پراكسيس انقالبی»بُردی تلقی شود، كه قادر به  ی راه و انديشه سياسی

دهند.  یرا شكل م «یخيبلوك تار» كي، ها ساخت و روساخت ژرف

از  متناقض و ناسازگار ،تافته درهمی  تر، مجموعه عبارت دقيق به

. از است ديتول یاجتماع مناسباتاز  ای  مجموعه بازتابكه ها،  روساخت

ها،  یدئولوژياز ا فراگير نظام كيگرفت كه تنها  جهيتوان نت یم ور نيا

و وجود  دهد، دست می ساخت به ی ژرفاز تضادها یعقالن یانعكاس

 كيدهد. اگر  یرا نشان م سيكردن پراكس یانقالب یبرا ینيع طيشرا

گون  هم كيدئولوژيكه صددرصد در سطح ا رديشكل بگ یگروه اجتماع

 ]پراكسيس  كردن یانقالبمقدماتِ ت كه بدان معناس نيباشد، ا

بالفعل فعال و ی تيواقع «یعقالن» ديگرسخن، ؛ بهاستيصددرصد مه

 انيم یضرور و متقابل كنشبر  ی استاستدالل مبتن ني. ااست

 یِكيالكتيد نديجز فرآ یزيكه چ كنشی ؛ها ساخت و روساخت ژرف

 (§a۰۲۱۱ ،۹۲-۰۱۹۰ ،۸Q ،۰۸۲؛ ۳۱۱، ۰۲۱۰ ،ی)گرامش .ستين یواقع

توان گفت، بلوك تاريخی دقيقا مفهومی است كه ما را به انديشيدن در  رو می از اين

ی  ی وحدت و مناسبات متقابل ميان اقتصاد، سياست و ايدئولوژی، در گستره باره

يی  سازد. اين نكته ( گرامشی، توانا میintegral Stateی هژمونی و دولت فراگيرِ ) نظريه

 اند.  بر آن تاكيد كرده (۸)و فابيو فروسينی (۱)ير ژاك تكسيهاست كه نويسندگانی نظ

گرامشی در يادداشتی كه نخست در دفتر هشتم ظاهر شد و سپس تا حدی در دفتر 

ی  دهم گسترش يافت، با استفاده از مفهوم بلوك تاريخی به نقد ديدگاه كروچه درباره

ن نگرش، بخش مهمی از ی گرامشی با اي پردازد. مواجهه ی میاسيس -یاخالقتاريخ 

ی يك سياست ]معطوف به   مثابه كوشش او در راستای بازانديشی سياست انقالبی به

چه او  سياسی پاسخ ايدئاليستی كروچه بود به آن -هژمونی است. تاريخ اخالقی

ی روايت  هدف ارائه خواند. گرامشی اين مفهوم را به گرايی اقتصادی ماركسيسم می تقليل
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كه اهميت  رياليسم تاريخیِ غيراقتصادگرايانه دگرگون ساخت، چندانخود از يك مات

ی مناسبات  چون رابطه سياست، ايدئولوژی و هژمونی را ناچيز نَشمُرد. بلوك تاريخی هم

سياسی، بستری نظری برای مفهوم  -های ايدئولوژيك اجتماعی و اقتصادی با شكل

 ی را فراهم آورد.اسيس -یاخالق خيتار

با  یاقتصاد -یاجتماع یمحتوا، گوناگون یخيتار یها دوره یدر بازساز

انطباق  طور مشخص به یخيبلوك تار كيدر  یْاسيس -یشكل اخالق

را  یخيجا كه مفهوم بلوك تار تا آن یْاسيس -یاخالق خيتار. ابدي یم

 یفلسف یها از گزاره یجدل شينما كياز  فراتر یزيچ، رديگ  یم دهيد  نا

، ۰۲۲۹ ،ی)گرامش .ستين خيتار گريد نياما، ا. ستيجذاب ن وكم شيب
  (§I ۰۱Q ،۰۳؛§۸Q ،۲۱۱، ۰۲۳۱-۳۸؛ a۰۲۱۱، ۰۱۲۰؛ ۳۱۱

ی  عنوان يك جنبه ، به بلوك تاريخی بهمی يكم از دفتر ده گرامشی در بخش فشرده

هايی پاسخ  توانست به پرسش پردازد، كه می می ی پراكسيس فلسفهبسيار اساسی از 

نهاد. در اين بخش، هژمونی  سياسی پيش می -از تاريخ اخالقیدهد كه دريافت كروچه 

 شوند. هم مربوط می ترين شكل به لحاظ نظری به قطعی و بلوك تاريخی به

گشای آن ارج  اعتبار اهميت ره ی كروچه به رو، بايد به انديشه از اين

های  طرز عميقی توجه به سازه كرد او به توان گفت، روی نهاد. زيرا می

ی سياسی، به نقش  های سلطه مايه چون بن ها هم و ايده فرهنگی

رايی  ی هژمونی و هم فكران بزرگ در قلمرو دولتی، و به لحظه روشن

. است ختهيرا برانگ ی شكل ضروریِ بلوك تاريخی معين مثابه به

های تاويل تاريخی  سياسی يكی از بنيان -سان، تاريخ اخالقی بدين

    (I۰۱Q ؛a۰۲۱۱ ،۰۲۰۰؛ ۳۳۲، ۰۲۲۹ ،ی)گرامشاست. 

ی  چنين نقش مهمی در كوشش گرامشی در نقد هرگونه نظريه بلوك تاريخی هم

كند.  بازی می« طور عام انسان به»و « سرشت انسانی»غيرتاريخی و فردباوارانه درباب 

چون يك  انسان بايد هم»شود كه  نحوی بسيار بديع )و عميقا مربوط( مدعی می او به

 ی فوئرباخ تزهايی دربارهاين عبارت، بينش ماركس را در « ته شود.بلوك تاريخی انگاش

فرد النه كرده باشد. ذات انسانی در واقعيتِ  ذات انسانیْ انتزاعی نيست كه در هر تك)’

برای   ی فعال و سياسی مبارزه ( با جنبه‘ی مناسبات اجتماعی است. خويش مجموعه



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 214 

مفهوم بلوك تاريخی درهم  ردِیُب راهدگرگونی اجتماعی، و پافشاری بر ويژگی 

 آميزد. می

چون يك بلوك تاريخیِ مركب از عناصر صرفا فردی و  بايد هم  انسان

مادی انگاشته شود، كه فرد با آن در يك  يا ذهنی، و جمعی و عينی

« فرد» تْی فردي گيرد... سنتزِ عناصر سازنده ی فعال قرار می رابطه

، بدون فعاليت معطوف ابديگسترش  تحقق و تواند یماست؛ اما اين امر ن

های  بيرون، بدون تغيير مناسبات بيرونی، چه با طبيعت به درجه به

های ديگر در قلمروهای اجتماعی مختلف، كه  گوناگون، و چه با انسان

ی نوع انسان را در بر  ها، كه همه ترين آن تا گسترده دْزين در آن می

« سياسی» دْانسان از بنياتوان گفت،  روست كه می گيرد. از اين می

ی معطوف به  كننده است؛ زيرا از طريق فعاليت آگاهانه و دگرگون

« سرشت انسانی»و « انسانيت»تواند  های ديگر است كه انسان می انسان

، II۰۱Q؛ ۰۳۳۸، ۰۲۱۱؛ ۳۱۱، ۰۲۱۰ ،ی)گرامشخود را متحقق سازد. 

۱۸§)(۲) 

ی انتقاد خود را از  ، چكيده۰۲۳۲نهم مه تاريخ  ت، بهكْيی به تونيا شُو گرامشی در نامه

دهد. از منظر  دست می به« سياسی -اخالقی»مفهوم ايدئاليستی كروچه از تاريخ 

انگارد، زيرا اين  ی را ناديده نمیاسيس -یاخالق خيتارماترياليسم تاريخیْ »گرامشی، 

خويش كروچه چنان غرِق روش و زبان نظری »گرچه، « است.‘ هژمونی’ی  تاريخِ لحظه

ی  نويسد، در فلسفه كه می ها داوری نتواند كرد؛ هنگامی است كه جز برحسب آن

توانست درست باشد،  چون يك خدای پنهان است. اين می  ساخت هم ژرف سْپراكسي

بود و نه يك  ( میspeculativeی نظرورزانه ) ی پراكسيس يك فلسفه هرآينه فلسفه

. گرامشی، كروچه را به ناتوانی (۰۱۲جلد دوم، ، م۲۱۰۰ ،ی)گرامشعيار  ماترياليسم تمام

 كند. گيری يك بلوك تاريخی متهم می در نگارش تاريخ اروپا از منظر شكل

از اروپا انديشيد كه از   شده پارچه و بازسازی توان به تاريخی يك  آيا می

شود؟ اگر بتوان تاريخ اروپا را از منظر يك بلوك  آغاز می ۰۸۰۹سال 

های  رد، ناممكن است بتوان انقالب فرانسه و جنگتاريخی روايت ك

كُل « سياسی -حقوقی»ناپلئونی را از آن حذف كرد، كه مبنای 
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دهد.  ی زور و مبارزه را تشكيل می ی اروپای تاريخی، و لحظه مجموعه

ی  يی كه نيروهای رهاشده رود؛ لحظه ی پسين می سراغ لحظه كروچه به

يابند، و  می« كاتارسيسمپااليش»ری، تعبي رسند، به پيشين به تعادل می

ی تاريخی خود  واره زنند، كه او مدل داد مجزا را رقم می ی يك رخ لحظه

 (۰۱۰-۱۲، مجلد دوم، ۲۱۰۰گرامشی، )افكند.  را بر آن پی می

ای  به نقد ايدئاليسم كروچه دفترهای زنداننقش بلوك تاريخی در معماریِ مفهومیِ 

سوی يك  به  ی كارگران گيری بالقوه جهت ی پرولتری،سياست هژمونشود.  محدود نمی

ی  روست كه بلوك تاريخی در يادداشتی درباره هم از اين بلوك تاريخی جديد است.

شود، و سپس در يادداشتی در پيوند با ساختار  تناسب نيروها در دفتر نهم ظاهر می

امشی بر اهميت گر (۰۱)در دفتر سيزدهم. كْها در طی دورانی از بحران ارگاني حزب

ی يك بلوك تاريخی  ابتكارهای سياسی در راستای رهايی اقتصادی و توانايی نهفته

 كند: جديد پافشاری می

ها، يا  جز از راه يك رشته سازش« همانند»جا كه دو نيروی  از آن

ديگر،  چون متحدان يك پيوستن هم هم نيروی اجبار )نظامی(؛ از راه به به

ی  توانند در درون يك سازواره ز ديگری، نمیيا تبعيت اجباری يكی ا

آيد كه آيا يكی از آن  هم چفت شوند؛ اين پرسش به ميان می جديد به

است؟ « فعال»گيری از آن  دو، از نيروی الزم برخوردار، و در بهره

 (§۰۳Q ،۲۳ ؛§۲Q ،۱۱؛ a۰۲۱۱ ،۰۰۲۱، ۰۱۰۲؛ ۰۱۸، ۰۲۱۰ ،ی)گرامش

رامشی است كه برآمدن يك بلوك تاريخی آورد فوق، تاكيدی بر اين بينش گ گفت

رو  هيچ  های اقتصادی و سياسیم ايدئولوژيك، به عنوان وحدت ديالكتيكیِ شكل جديد، به

ی يك پروژه و ابتكار سياسی  ی بالقوه كه نتيجه نيست، بل« عينی»آمد يك گرايش  پی

ن يك بلوك ی تكوي ی طبقاتی است. الزمه آميز مبارزه ی ستيزگرانه و تعارض در عرصه

ی جمعی، و مداخله در قلمرو ستيز اجتماعی و  گيری يك اراده تاريخی جديد، شكل

ی «ديالكتيك تمايزها»توان گفت كه  از پی فروسينی، اينك می (۰۰)سياسی است.

نهند: يكی  ای و بلوك تاريخیِ گرامشيايیْ دو مفهوم بديل از هژمونی را پيش می كروچه

وپرداخت نظری و عملیِ  ساخت»و آن ديگری « يزیست ساختن هم نهان»ناظر بر 

 (۰۲)(۰۳۹، ۲۱۱۳)فروسينی، «. ستيزی گسترش هم
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ی  رو مهم است كه گستره چنين از آن هم« اقتصادی -سياسی»اشاره به بلوك تاريخیِ 

نوردد و ساختار اقتصادی و  ها را درمی اين مفهوم آشكارا مرزهای روساخت

ی مناسبات اقتصادی،  گيرد، و شامل مجموعه دربر میهای طبقاتی موجود را  استراتژی

ی دقيق به بازتعريف گرامشی از  سياسی و ايدئولوژيكی است. ژاك تِكسيه، لزوم توجه

يی از كردارهای سياسی و  كه چگونه سلسله شود، و اين را يادآور می« ی مدنی جامعه»

ناسبات اجتماعی توليد گيرد، كه از جانب م ايدئولوژيكی، روابط، و باورها را فرامی

ی هژمونی سياسی و فرهنگی،  ی مدنی عالوه بر گستره جامعه (۰۳)شوند. مشروط می

های اقتصادی نيز هست. گرچه گرامشی ساختار اقتصادی را از  ی فعاليت دربرگيرنده

بازار »و « انسان اقتصادی»های بنيادين گرامشی از  كند، مفهوم جامعه مدنی متمايز می

هايی از فعاليت و رفتار اقتصادی در  (، بر حضور جنبهdeterminate market) «مقرر

هنگام ظهور يك  قلمرو جامعه مدنی داللت دارند. برآمدن يك بلوك تاريخی جديد هم

جديد و يك پيكربندی جديد از جامعه مدنی نيز هست )تكسيه، « انسان اقتصادی»

ريزی يك بلوك تاريخی جديد  پی رو، مبارزه برای هژمونی در گرو (. از اين۱۰، ۰۲۸۲

كسب هژمونی »بندی جديدی از اقتصاد، سياست و ايدئولوژی است:  چون مفصل هم

ی نيروها در يك وضعيت معين را در  ی اجتماعی است كه دگرگونی رابطه يك مبارزه

كه دگرگونی مناسبات توليدی ميسّر شود، بايد يك بلوك  آماج خود دارد. برای آن

 (۱۱، ۰۲۱۲ی برچيده، و يك بلوك تاريخی نوين ساخته شود. )تكسيه، سياس -تاريخی

ی بلوك  سان شمردن ساده هم»من بر لزوم پرهيز ازخطای سْگُلوك -كريستين بوسی

تاكيد « فكران تاريخی و اتحادهای طبقاتی... يا حتا اتحادی مركب از كارگران و روشن

بلوك تاريخی فراتر از  (. از منظر او،۲۱۹، ۰۲۸۱، گلوكسمن -یبوسكند ) می

رو كه بر نوع خاصی از رهبری هژمونيك، و نيز  های اجتماعی است؛ از آن ائتالف

ی ارگانيك  كه ريشه در رابطه‘ دولت فراگير’يك »ها داللت دارد؛  گسترش روساخت

، بلوك تاريخی صرفا گُلوكسْمن -یبوس(. برای ۲۱۱ جا، )همان« ها دارد رهبران و توده

های مختلف  ی ميان لحظه رياليستی و پاسخی ضداكونوميستی به رابطهيك موضع مات

يك كليت اجتماعی نيست؛ كوششی است برای بازانديشی در استراتژی انقالبی در 

 ی گذار. دوره
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، ۰۲۲۹-۲۱های  دهقانیِ بوخارين در سال -در سنجش با بلوك كارگری

اين  بلوك تاريخی گرامشی نشان از يك ويژگی جديد و مهم دارد.

اندازه اقتصادی است، كه فرهنگی و سياسی؛ و نيازمند   همان بلوك به

فكران، حاكمان و  ی ارگانيك مابين مردم و روشن يك رابطه

ی يك  منزله شوندگان، رهبران و رهروان. انقالب فرهنگی، به حكومت

سازیِ فرهنگ و كردار، نه تجملی است و نه  روند جاری از متوازن

ها و  كه يك بُعد واقعی از خودحكومتی توده شده؛ بل رو تضمين هيچ به

 (۲۸۱، ۰۲۸۱، گلوكسمن -یبوسدموكراسی است. )

( و توماس ۲۹-۲۱، ۲۱۱۳اين اشاره به انقالب فرهنگی حائز اهميت است. فروسينی )

ی گرامشی در باب هژمونی تحت  اند كه چگونه ايده (، تاكيد كرده۲۳۱-۲۳۲، ۲۱۱۲)

ی انقالب فرهنگی در دوران نِپ  ی مساله ی خاطر لنين در باره دغهتاثير خوانش او از دغ

های ضروری عقالنيت سياسی برای  ی شكل نيز قرار داشته است؛ يعنی امكان ارائه

ی مهم از   ام اين نيز يك جنبه گمان ها. به فرآيند دگرگونی اجتماعی به توده

 پردازی بلوك تاريخی است. مفهوم

توان در يادداشتی جُست در دفتر چهارم، و  بلوك تاريخی را میبُردی مفهوم  سرشت راه

گدر از شناخت به ادراك و به احساس؛ و وارونه ی  بازآفرينی آن در دفتر يازدهم، در باره
ی ويژه ميان  جا تاكيد بر رابطه . در آنآن، از احساس به ادراك و به شناخت

فكران نه تنها  ت؛ و نياز به روشنملت و نيز رهبران و رهروان اس -فكران و مردم روشن

طبقات « شور»كه دريافتن  ای انتزاعی، بل  شيوه دادها به ای از رخ   برای تفسير مجموعه

از منظر گرامشی، شور يك «. درك برتر از جهان»فرودست و تحول ديالكتيكی آن به 

ياست ی س ای است، كه سخن از مساله ی كروچه حال نابسنده مفهوم اساسی و در همان

های ايدئولوژيكی را به ميان  ]معطوف به  هژمونی، و آميختگی نيروهای مادی و شكل

گزين  مندی سياسی و كنش جای های جديدی از هوش آورد؛ امری كه بايد با شكل می

سانی مفهوم بلوك تاريخی و شرايط هژمونی  توان هم شود. درست همين جاست كه می

 را دريافت.

ملت، بين رهبران و رهروان، و  -فكران و مردم ی بين روشن اگر رابطه

وار باشد، كه در  شوندگان برخاسته از پيوندی اندام حاكمان و حكومت
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اشتياق به ادراك و سپس شناخت تبديل شود )نه  -آن احساس

ی موجود  گاه است كه رابطه گاه و تنها آن طور زنده(، آن به  مكانيكی، بل

تواند  ها از اين پس است كه میی نمايندگی خواهد بود. تن رابطه

حاكمان و  ،رهروانعناصر منفرد رهبران و  وشنودی ميان گفت

با خلق  كهو زندگی مشتركی سامان يابد  ،دهد رخ  شوندگان حكومت

، ۰۲۱۰ ،ی)گرامش تنه يك نيروی احتماعی است. ، يك«بلوك تاريخی»

 ۰۰Q ،۱۱§)(۰۱) ؛§۱Q ،۳۳ ؛a۰۲۱۱، ۱۱-۰۹۱۹ ؛a۰۲۱۱ ،۱۹۲؛ ۱۰۸

افكندن يك بلوك تاريخی جديد  چون پی جاست كه مفهوم استراتژی انقالبی هم اين

كه با  ها، بل ساخت و روساخت شود. ما ديگر نه صرفا با وحدت ژرف تمامی آشكار می به

ی گرامشی  بندی دوباره روايم؛ و گذار به صورت شرايط يك دگرگونی اجتماعی ژرف روبه

 ی جامعه ی لهيوس به یاسيس ی جامعه نْسامان، كه در آ از كمونيسم چونان اجتماعی به

اين چيزی بيش از ارجاعی ساده به يك ائتالف اجتماعی است  (۰۹).شود یجذب م یمدن

های هژمونيك  گاه آيد؛ زيرا مستلزم ساختن دست كه به تسخير قدرت سياسی برمی

ت. برخالف يك های نوين اجتماعی، سياسی، ايدئولوژيكی و اقتصادی اس جديد، و شكل

متضمنِ تكوين تاريخیِ درازمدتِ يك »صِرف، بلوك تاريخی « بلوكِ بر مَسند قدرت»

ای مكانيكی تبديل شوند كه  كه طبقات در آن تنها به انبوهه آن نظام هژمونی است، بی

 (۰۱۱ ،۰۲۲۲ گلوكسمن، -یبوس« )شود. از جانب دولت يا يك بوروكراسی اداره می

های گرامشی ناپديد  وبسط لوك تاريخی در آخرين مرحله از شرحكه مفهوم ب رغم آن به

است. و  دفترهای زندانراستی گره مركزی در معماریِ مفهومی  چنان به شود، هم می

پردازی امكان  گاه استراتژی و تحليل، نشانگر كوشش او برای نظريه ی تالقی منزله به

ساخت و  وحدت ديالكتيكی ژرفی  مثابه پارچه آن، به ]برساختن  هژمونی در شكل يك

دهد كه مبارزه برای هژمونی  بُردی، نشان می رو، از حيث راه هاست. از اين روساخت

های  بندی برنامه ديگر سخن، مفصل  ای است برای يك بلوك تاريخی جديد؛ به مبارزه

های  گذار، كه برخاسته از شكل مبارزه جمعی، ابتكار و آزمون طبقات فرودست، شكل

 .است ديجد یاسيس یها یورز شهيها و اند كرداريابی،  نسازما
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 ُبردی آن . بلوک تاریخی و اهمیت راه۳
تواند در خدمت  گاه نظریِ استراتژيك می ه چون يك گر چگونه بلوك تاريخی هم

 شْما در باب استراتژی چپ قرار گيرد؟ درنگی بر اين پرس های امروزين  بحث

 مْنشينی طوالنی چپ در پی چيرگی نوليبراليس عقب ی فراز حاضر است. با مايه جان

رسيد برای مدتی دراز پرسش  نظر می ، به«سوسياليسم واقعا موجود»راه با فروپاشی  هم

ی است، اتحاد گِرد رفت ضرور چه گمان می از استراتژی اهميت خود را وانهاده است. آن

های  و بسط بُردی يا به شرح وگوهای راه های مقاومت بود. گفت ی و جنبشا مبارزات پايه

های اعتراضی  ی جنبش شد. حتا با ظهور دگرباره نظری و يا به فردايی بهتر واگذار می

از  ی استراتژی ، و از سرگيری بحث درباره۰۲۲۲ای از پی جنبش سياتل در سال   توده

بُردی خاصی  راه  یها (، هنوز طرح۲۱۱۱سعيد،  )بن ۲۱۱۱در سال  ديسع بن ی دانيلسو

ی ما عيان  دادهای اخير اهميت اين موضوع را بر همه . با اين همه، رویاند ارائه نشده

، و بحران ۲۱۱۱ی  های پايانی دهه ساخته است؛ از جمله، بحران اقتصاد جهانی از سال

گير سياستِ معطوف به اعتراض  (؛ بازگشت چشم۲۱۰۰نوليبراليسم )دومنيل و لوی، 

ساس و تْپارچگی اروپا )الپاوي بحران پابرجایِ فرآيند يك تاكنون؛ ۲۱۰۰ای از سال  توده

« های ضعيفِ حلقه»(؛ و شواهدی از يك بحران هژمونی آشكار در ۲۱۰۲ديگران، 

 های گرامشی تبيين شود.  مدد تَرم تواند به ی امپرياليستی، كه می جورواجورِ زنجيره

اكم ح ی طبقه هژمونیجز بحران  یزيها چ بحران نيا ی مايه درون

 نمايند: رخ می رياز دو حالت ز یكيها در  گونه بحران ني. استين

)مثل جنگ(،  يی عمده یاسيحاكم در كارزار س ی كه طبقه ی( زماناول

كسب كرده، با  زور به ايو  دهيها را طلب توده دييمناسبات آنْ تا كه به

 .شكست مواجه شود

دهقانان و  وِيژه به) یميعظ یها توده باره كيكه  ی( هنگامدوم

 تيفعال قلمروبه  یاسيانفعال س ی بورژوا( از ورطه فكران خرده روشن

 یانيرا طرح كنند كه گرچه ب هايی درخواستگام نهند و  یاسيس

انقالب است.  یمعنا رفته به هم یرو یول ابد،ي ینم كيمنسجم و ارگان

سخن فراوان است. ]بحران مشروعيت  « اقتدارحران ب»روزها از  نيا
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. ستيدولت ن یبحران عموم اي ،هژمونیجز بحران  یزيبحران چ نيا

 (§۰۳Q ،۲۳؛ a۰۲۱۱ ،۰۱۱۳؛ ۲۰۱، ۰۲۱۰ ،ی)گرامش

ی  اند؛ هرچند تجربه های سياسی چپ با چالشِ قدرت دولتی مواجه بندی وانگهی، گروه

دهد كه بدون حل مسائل اساسی  كاران نشان می يونان و تسليم سيريزا به طلب

های بارز و  (. تناقض۲۱۰۱شكست در برابرمان گشوده است )كووالكيس، استراتژیْ راه 

ی دگرگونی سوسياليستی در ونزوئال و بوليوی )اسپرونك و وبر،  های تجربه كاستی

رشد يك  های روبه های استراتژيك پيشاروی ماست. نشانه چنين گواهِ چالش (، هم۲۱۰۹

ی  جز نسخه های پذيرفتنی، به حل راهتر؛ عجز نخبگان حاكم از ارائه  بحران سياسی ژرف

های مختلف پوپوليسم دستِ  تر از نوليبراليسم؛ و برآمدن گونه تر و اقتدارگرايانه رياضتی

های گوناگون  درجه  ها و به های بحران هژمونی را در شكل مايه راستی و افراطی؛ تنها بن 

 رح می دهد.كنند. اين وضعيت همانند شرايطی است كه گرامشی ش آشكارتر می

های  سازد عبارت از اين است كه مولفه تر می چه وضعيت را وخيم آن

اند ديگر  يابند. آنان كه حاكم حل بحران با سرعت الزم گسترش نمی

قادر به حل بحران نيستند، اما از قدرتِ بازداشتن ديگران از حل بحران 

كردن  برخوردارند؛ به ديگر سخن، حاكمان تنها قادر به طوالنی

 (§۰۱Q ،۹۸ ؛a۰۲۱۱ ،۰۱۰۸ ،ی)گرامشاند.  بحران

های يادشده، ما ناگزير از بازانديشی از منظر استراتژی و سياست ]معطوف  در پرتو نكته

شدن طبقات فرودست به نيروهای  به  هژمونی، و نه صرفا مقاومت؛ و از حيث تبديل

عنای توجه به م به دْرو جامعه هستيم. انديشيدن درباب يك بلوك تاريخی جدي پيش

بُردی است، در مقابلِ محدودساختن آن به  ه ی چنين را پيوسته هم خصلت فراگير و به

 های انتخاباتی. های جنبش و ائتالف پويايی

پيش از همه، اگر بلوك تاريخی بخشی از يك استراتژی معطوف به هژمونی است، و 

عناست كه ما ها؛ اين بدان م ساخت و روساخت ناظر بر وحدت ديالكتيكی ژرف

فروكاهيم. در عوض، ما « ضدرياضتی»ی  های ساده توانيم مبارزه را به درخواست نمی

هايی جز بازار و سود استوار  بايد يك الگوی توليدِ بديل را تدارك ببينيم كه بر پايه می

ای از ديالكتيك  ی جنبه منزله داریِ بديل )به ی غيرسرمايه باشد؛ يك مسير توسعه

معنای رشد كمّی، يا  است در درون بلوك تاريخی(. اين الگوی توسعه، نه بهاقتصاد و سي
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ی مناسب از منابع و  كه مفهوم نويی از چگونگی استفاده داری، بل تر سرمايه رشد فزون

های جديدی از  های توليد جمعی و اجتماعی است. اين امر شامل شكل ظرفيت

ای بر خودمديريتی، بازيافتن   كيد تازهراه با تا ريزی اجتماعیِ دموكراتيك هم برنامه

های غيرتجاری توزيع، و بازيابی خصلت  ی توليد، ايجاد شبكه های بالاستفاده امكان

اند. اين «های جديد حصاركشی»همگانی كاالها و خدماتی كه اينك در معرض تهديد 

منابع، های جهانی كاالها و  مستلزم پافشاری بر خوداتكايی و كاهش وابستگی به جريان

 زيستی است. گرايانه از به های مصرف اشتراه با گسست از برد  هم

ای از يك استراتژی  پاره چون گذار، هم« ی اقتصادیِ برنامه»كردی از اين دست به  روی

ی كوششی در راستای ابداع  منزله برای يك بلوك تاريخی جديد، نبايد صرفا به

فرآيند آزمون جمعی است بر بنياد  های اقتصادی بديل نگريسته شود. اين يك شكل

و مقاومت جمعی در برابر   ها، مبارزه های اقتصادی بديل در درون جنبش تكوين شكل

های جديدی از  های اجتماعی، دفاع از خدمات همگانی و شكل كردن فرآورده كااليی

های نوينی از خودمديريتی و كنترل كارگری )از اشغال  بسته، و برای شكل اقتصاد هم

ها صرفا تبلور  (. اين۲۱۰۳ها در آرژانتين تا تلويزيون عمومی در يونان در سال  كارخانه

كنند  ما كمك می اند كه به های آزمون جمعی چنين ميدان كه هم نيستند، بل« مقاومت»

دارانه سامان يابند.  ای متفاوت و غيرسرمايه شيوه توانند به تا دريابيم چگونه امور می

نظر « ها جنبش»ی  ها تنها از حيث تجربه ها، چپ نبايد به آن ن تجربهرغم اهميت اي به

كند، يا به سياست اقتصادی صرفا در چارچوب اقتصاد كالنِ غيررياضتی. برخالف 

، زير نام اتحاد سياسی گِرد مخالفت با رياضت و مهانگاشتن برنا گرايش به ناديده

بلوك تاريخی جديد نيازمند كه استراتژی برای يك  نوليبراليسم، اصرار بر اين

ها و  بندی يك روايت بديل در برابر جامعه، و نه سرجمع شكايت مفصل

نبايد خود را به بازتوزيع   ای  هاست، واجد اهميت بسيار است. چنين برنامه درخواست

چنين بايد  ها محدود سازد. برنامه هم كردن های عمومی و ملی درآمدها، افزايش هزينه

های جديد  های جديد توليد، مناسبات مبتنی بر خودمديريتی، شكل لشامل آزمون شك

ريزی اقتصادی باشد. اين درست  های بديلِ هماهنگی و برنامه كنترل كارگری، و شكل

های چپ اروپايی قرار دارد، كه بر  برخی حزب« چرخش پراگماتيستی»در مقابل 

، از «معه از رياضتنجات جا»تمايزگذاری ميان يك سياست ضدرياصتیِ معطوف به 
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ی  دگرگونی ]ساختار  اجتماعی استوار است. برعكس، اكنون زمان انديشيدن به برنامه

تنها  در پی آغاز فرآيندی از تحول است، نه تْهنگام با خروج از رياض گذار است كه هم

داری.  چنين از مناسبات توليد سرمايه كه هم امان از نوليبراليسم، بل در گسست بی

 رود. شمار می های يك استراتژی انقالبی به ترين سويه اين يكی از مهمامروزه 

معنای كوشش چپ برای  جديد، به« بلوك تاريخی»عالوه، انديشيدن از منظر يك  به

ی نيروهای كار  گام است. تجربه جاانداختن امكان تبديل نيروهای كار به نيروی پيش

شغلی گوناگون و تضعيف اتحادشان از  های گاه ها در جای رغم پراكندگی آن كنونی، به

آمد تغييرهای  آورد. پی ی هژمونی بالقوه آنان را فراهم می كاری، زمينه ثبات راه بی

تر نيروی كار جمعیِ معاصر نيست؛ اين  شدن بيش تكه داری، تنها تكه ساختاری سرمايه

تر شده  فزونتر، و دسترسی آن به منابع دانش و ارتباطات ا ديده چنين آموزش نيرو هم

های  ی جامعه است؛ و قادر است فرياد اعتراض خود را رساتر بيان كند. وانگهی، در همه

شناسی سنتیْ  های اجتماعی كه جامعه دسته از اليه داری، آن ی سرمايه رفته پيش

چه  هايی از كارگران فكری، يا آن در حقيقت، بخش -خواندش  ی متوسط می طبقه

زير انواع فشارها، نظير انجماد  -نامد بگير می جديدِ حقوق بورژوازی پوالنزاس خرده

های  ، بار سنگين بدهی«تحرك اجتماعیِ رو به باال»ها در برابر  مزدها، افزايش مانع

ها شاهد گسترش شكاف خود با  رو، آن برد. از اين سر می ثباتی شغلی به شخصی، و بی

يابند.  تر می ی كارگر نزديك طبقه های دار هستند، و خود را به آرمان ی سرمايه طبقه

های اجتماعی است، كه احتماال  مولد طغيان نْكاری( جوانا ثبات ای )و بی  كاری توده بی

ی آن نيروهای اجتماعی كه جز فروش  سان، همه در آينده اتفاق خواهند افتاد. بدين

ای  توده های جمعی يابند، در فعاليت ی زندگی نمی نيروی كار خود راهی برای ادامه

شود، كه  های اجتماعی گشوده می گذر، بستر مادی ائتالف آيند؛ و از اين ره گردهم می

ای گواهی است بر آن: از  های اعتراضی توده ها در جنبش زمان همه اين اليه حضور هم

جنبش خشمگينانِ اسپانيا و سينتاگما در يونان، تا جنبش اشغال در آمريكا؛ يا 

در فرانسه؛ يا ائتالفِ پشت سر « خيزش شبانه»قانون كار و  تر، تا جنبش عليه سپس

و عالئق جمعی « ی همگانی گستره»ی از ا های تازه كارزارهای كوربين. شكلسندرز، و 

های  های تاكتيكی در درون جنبش كاری شوند، كه قادر به ايجاد هم مشترك پديدار می
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نداز نو در فراسوی ا وپرداخت يك چشم اعتراضی هستند، و از توانايی ساخت

 برخوردارند.« نوليبراليسم واقعا موجود»

گرچه دفاع از سنت سوسياليستی و كمونيستی بايسته است، اما بازنگری در سياست 

آگاهی سوسياليستی به درون « تزريق»انقالبی و سوسياليستی منحصر به موضوع 

ها و  تهای جمعی، درخواس جنبش نيست؛ اين امر مستلزم پرداختن به آرمان

های ايدئولوژيك است، كه از بستر مادی مبارزات امروز نيروهای كار  بازنمايی

بندی يك  خيزند. ايجاد شرايط يك بلوك تاريخی جديد تنها معطوف به صورت برمی

های اجتماعی و تاريخی است،  كه تمركز بر روندها و پويايی پروژه سياسی نيست، بل

« ساخت ژرف»ی جديدی ميان  توانند رابطه ه میهای سياسی نو، ك منظور خلق شكل به

 بنا كنند.« ها روساخت»و 

گاه اين يا آن كشور را در مقياس  داری، پرسش از جای ی سرمايه شدن فزاينده جهانی

ی يورو و  ی منطقه های اخير درون چپ اروپا در باره آورد. بحث ميان می المللی به بين

بُردی نگريست. گسستنِ كشورهای پيرامونیِ جنوب  اتحاديه اروپا را بايد از منظر راه

ی حاكميت پولی  صرفا ناظر بر مساله اروپا هيو اتحاد وروي ی منطقهاروپا، مثل يونان، از 

ی ضروری در بازيابی كنترل  خود يك سازه ی نوبه اين كشورها نيست )گرچه اين به

گيری بديل در  جهتدموكراتيك بر سياست اقتصادی است(. چالش نيروهای كار ارائه 

روكه سرسپردگی بورژوازی كشورهايی نظير يونان به  ويژه از آن برابر جامعه است؛ به

« بلوك تاريخی شبه»پارچگی اروپا، بر  داری و فرآيند يك نوسازی سرمايه« راه اروپايیِ»

استوار بوده، كه كنترل امور مالی مُعرِف آن است؛ امری كه به بحران ارگانيك آن دامن 

 (۲۱۰۳ زند. )دوراند و كوشِين، یم

ها و دانش  ها، آزمون مبتنی بر تجربه (۰۱)ی انتقالی رو، تدارك جمعیِ يك برنامه از اين

ی جامعه،  كننده هدف بركشيدن نيروهای كار به نيروی رهبری برخاسته از تجربه، به

 ناپذير از استراتژی برای يك بلوك تاريخی جديد است. بخشی جدايی

باز  ثْمعطوف به بلوك تاريخی نيازمند چالشِ قدرت سياسی است. اين بح استراتژی

های آن بپردازد.  ی جنبه تواند به همه يافت مقدماتی جُستار حاضر نمی است، و ره

كنم، كه هرگونه كوششی در راستای  تاكيد   جا تنها بر اين جنبه خواهم در اين می

بُرد يك بلوك  ای از راه  ی پاره مثابه هبرپاداشتن يك دولت دستِ چپی راديكال، فقط ب



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 204 

ی انتقالی  شرط تدارك يك برنامه تواند ثمربخش باشد؛ و تنها به تاريخی جديد می

طبقات فرودست شود؛ و « رهبری»ساز  تواند سبب چون يك روايت بديل، كه می هم

، و «يناز پاي»و « از باال»شرط يك فرآيند درازمدت و متناقض از دگرگونی و مبارزه  به

، و ‘های آرمانی نمونه’تالش برای انديشيدن در چارچوب يك استراتژی انقالبی )بدون 

زمان از قدرت  ی هم وقفه به گسست(. اين امر نيازمند استفاده حال با نياز بی در همان

قدرت »هايی از  كردن ساختار نهادی و قانونی موجود(، و شكل دولتی )راديكاليزه

ی رويارويی دائمی با نيروهای  ، بدون ناچيزشمردن مسالهدر پايين است« مردمی

دولت »سرمايه. اين همواره يك پرسشِ باز بوده است در جنبش كمونيستی، از 

شده در چهارمين كنگره انترناسيونال كمونيستیمكمينترن )ريدل،  وصف« كارگری

ت از نيروهای ضدفاشيس« مجلس موسسان»نهاد گرامشی برای يك  (، تا پيش۰۲۲۲

ی پوالنزاس با امكان  (، تا مواجهه۲۱۰۲؛ كوچينو ۲۱۰۰گارتن  ؛ روزن۰۲۳۳)ليزا، 

های  تا تناقضو (، ۰۲۸۱)پوالنزاس، « مسير دموكراتيك به سوسياليسم»ی يك  بالقوه

(. اين همان پرسش ۲۱۰۰مثل در بوليوی )وبر،  رانی چپ، به های معاصر در حكم آزمون

؛ كه نه در «جنگ موضعی»ی  ی گرامشی گِرد مساله ديشهبُردیِ باز است، در پسِ ان راه

ای است به اين واقعيت كه به  كه اشاره گام، بل به طلبانه و گام كرد اصالح راستای روی

چون  كه هم قدرت، بل رياز تسخ شيپ نسبت كوتاهِ بهفاز چونان نبايد « قدرت دوگانه»

ها و  ی خودسامان مبارزات، جنبش ی اساسی و پايدارِ سراسر فرآيند گذار، گستره مولفه

گاه تدارك و برآمدن يك بلوك  ، كه دقيقا خاستشود ستهينگر ابتكارهای از پايين

های جديد  ی قدرت مردمی از پايين و شكل تاريخی جديد است. دقيقا همين آميزه

تواند  های بديلِ هماهنگی اقتصادی است كه می خودمديريتی، كنترل كارگری، و شكل

بيانی ديگر، برآمدن  را پديد آورد؛ به« قدرت دوگانه»ای از وين شكل تازهشرايط تك

داری. لنين و گرامشی هر دو بر  های سياسی و اجتماعی نوينِ غيرسرمايه راستين شكل

های سياسی و اجتماعی گسترده، پيش و پس از انقالب،  اين باور بودند كه بدون آزمون

دهی توليد و  های نوين سازمان جديد و شيوههای اجتماعی  كه گواه روشن رويشِ شكل

زندگی اجتماعی در بطن مبارزات باشند، هيچ روندی از دگرگونی اجتماعی ميسّر 

های اجتماعی  وانگهی، بدون يك جنبش كارگری نيرومند، بدون جنبش (۰۱)شود. نمی
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دهی،  های قدرت مردمی و خودسامان  ی شكل راديكال، و بدون گسترش كامل همه

 آوار خواهند شد را ندارد.دولت دستِ چپی تاب تحمل فشارهايی كه بر آن هيچ 

حال مستلزم يك پراتيك سياسی جديد  استراتژی معطوف به بلوك تاريخی در عين

يابی در فراسوی شكل  های اجتماعی و سياسی جديدِ سازمان (، شكل۰۲۱۱)باليبار، 

ياست سنتیِ پارلمانتاريستیِ گرايی سنتی، و فراسوی مرزهای س سنتی حزب و اتحاديه

(، ماركس با اجرای يك اتصال ۰۳۱، ۰۲۲۱ی اتين باليبار ) بورژوايی است. به گفته

(short-circuitنظری، هم ) گزين جدايی  ی سياسی را جای پيوندیِ فرآيند كار و گستره

های نوينی از فعاليت سياسی را  بورژوايیِ اقتصاد از سياست كرد، و ضرورت شكل

توان گفت، مفهوم بلوك تاريخی ضرورت مشابهی را از منطر يك  ان آورد. میمي به

های  سره متناظر است با لزوم شكل زند. اين يك بُرد معطوف به هژمونی رقم می راه

سياق  كند. به ی آن كه گرامشی اِفاده می معنای گسترده يی از نهادهای مدنی، در  تازه

ی  كنگرهودومين  های بيست ی خود در بحث لهمشابهی، لويی آلتوسر، در جريان مداخ

يابی  های خودسامانِ تشكل كند كه چنين شكل حزب كمونيست فرانسه، تاكيد می

ها دفاع كنند؛  های خود را تعيين، و از آن تا درخواست»ای ضروری هستند،  توده

نخست برای كسب آمادگی در راستای برپايی يك دولت انقالبی، سپس محافظت از 

 (۰۰، ۰۲۱۱)لويی آلتوسر، « آن.‘ زوال’هنگام  گشودن راه شكوفايی و هم آن، و

ی درگير در كشاكش مبارزه  ی نيست؛ و نيازمند يك جامعه«راه هموار»رو  هيچ اين به

چنين مستلزم نظام اخالقی  هاست. هم ها و روايت ها، اولويت برای تغيير راستين ارزش

از مبارزه و سرسپردگی به تغيير، و عقل جديدی است از مشاركت و مسئوليت جمعی، 

كرد. از منظر  معنايی كه گرامشی از آن مراد می به -يافته و فرهيخته  سليم تحول

ونقل عمومی، حفظ  ای، آموزش همگانی، بهداشت همگانی، حمل«نگری جهان»چنين 

 ها، و كيفيت زندگی اجتماعی ی اولويت دارانه زيست، تعيين جمعی و غيرسرمايه محيط

اند. استراتژی معطوف به  تر از كاالهای مصرفی وارداتی و اعتبار ارزان روزمره، بسی مهم

               خودكردنِ   اشاره به بازتعريف و دوباره از آنِ لْحا بلوك تاريخی در همان

(re-appropriationمفهوم مردم دارد؛ و ارجاعی است به فرآيند درهم ) ی سياسی،  تافته

ی مبارزه ظاهر  توانند دوباره در عرصه می مردمو اجتماعی، كه از طريق آن  ايدئولوژيك

ی  منزله ی سياسی بورژوايی و نه به ی انتزاعیِ پيكره ی سوژه مثابه شوند، نه به
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داری بالقوه از طبقات  چون يك ائتالف ضدسرمايه كه هم ، بل«های تصوری جماعت»

گستر  آمدهای شكاف مردم است عليه پی معنای شكل جديدی از اتحاد فرودست. اين به

های بحران  مايه كوشد از بن ی راست افراطی، كه می نژادپرستی و افزايش جاذبه

برداری كند، كه خود را  داری بهره ی سرمايه رفته های پيش هژمونی در بسياری از دولت

افراطی سازد. راست  گر می ای جلوه در قالب نارضايتی انتخاباتی و حتا اعتراض توده

روايتی  ،از طبقات فرودست یبزرگ یها بخش یدر پاسخ به ناامن كند تالش می

صاحبان »راه با لفاظی پوپوليستی عليه  را هم« ملت»هراسانه و نژادپرستانه از  بيگانه

نحوی كه در واقع شكاف در ميان فرودستان را دامن زده و  دست دهد؛ به  به« قدرت

پردازان  سرايی نظريه  با اين همه، سخن (۰۸)سازد. می پذير ازپيش آنان را آسيب بيش

های  ، صرفا حاكی از تهديدی نيست كه با برآمد تشكل«پوپوليسم»ی حاكم عليه  طبقه

كار، ليبرال، و  بنياد )محافظه های سيستمیم نظام ی حزب جديد راست افراطی متوجه

ی از ستميسيروهای گر هراس ن چنين نمايان كه هم دموكرات( شده است؛ بل سوسيال

های قومی،  تواند، فراسوی شكاف راستی می گيری سياستی است كه به امكان شكل

 (۰۲)چون ائتالفی از طبقات فرودست باشد. ترجمان مردم هم

چنين  تواند )و بايد( هم سياست معطوف به تكوين يك بلوك تاريخی جديد می

های  ی مردم در جنبش انباشته معنای استفاده از دانش فرآيندی از دانش باشد؛ هم به

 -توانند يك بيمارستان يا مدرسه را اداره كنند  اجتماعی، )چه كسانی بهتر می

اند؟(؛  جاها در حال كار و مبارزه طور واقعی در آن ساالران برگماشته، يا مردمی كه به فن

ها ی انجام كار ، به آموزش نحوهاندوختن دانش از جانب مردمدر معنای كمك به   هم

يی از عقالنيت جمعی و يك هژمونی  های تازه صورتی متفاوت، و بازآفرينی شكل به

های واقعی بياموزند و اگر خود  های سياسی نتوانند از تجربه فرهنگی جديد. اگر سازمان

بُرد سياسی  های مبارزه به راه نتوانند فرآيندهای جمعیِ يادگيری و فراروياندن تجربه

های اجتماعی نيستند. و اگر  آفرينی در روند دگرگونی ه نقشگاه قادر ب باشند، آن

ها،  ساخت و روساخت ی وحدت ديالكتيكی ميان ژرف منزله مفهوم بلوك تاريخی به

توانند بند از پويايیِ روند  ای است كه می های توده گر ابتكارهای سياسی و جنبش بيان

زاتی  طبقات فرودست گاه گسترش آن ابتكارها و اتحاد مبار تحول بگسلند؛ آن

 يابد.  ساز می گاهی سرنوشت جای
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ی  مثابه ی سياسیِ جمعی به ی سوژه سرانجام، اين همه نيازمند انديشيدنی تازه درباره

دادهای اخير  گيری يك بلوك تاريخی جديد است. رخ كننده برای شكل قلمرويی تعيين

ی ضامن  منزله حزب به ای است. در مقابلِ متافيزيك همگی گواهِ اهميت سياست جبهه

نياز داريم، كه نه « ی واحد  جبهه»تری از  حقيقت و راه درست، ما به مفهوم گسترده

ای از خودِ مبارزه، روندی جمعی  كه چونان فرآيندی ديالكتيكی، عرصه بل تْتنها وحد

 های حساس باشد.  ها و مساله ها، پروژه گاهِ ايده و دموكراتيك، و آزمون

های سياسی در دنيای مدرن نقش  ست كه حزبشايان تاكيد ا

كنند؛  ها ايفا می بينی گيری در اشاعه و گسترش جهان پُراهميت و چشم

دهند، تدوين اخالقيات و سياستِ متناظر  چه در اساس انجام می زيرا آن

ها عمل  تاريخی آن« گاه آزمايش»سان  هاست، و به بينی با اين جهان

وبُن نوآورانه، و در  ها از بيخ بينی جهانتر اين  .. هرچه بيشكنند. می

ی نظريه و عمل  های قديمی تفكر ايستاده باشند، رابطه مقابل شيوه

ها  توان گفت، حزب روست كه می شود. هم از اين تر می مراتب فشرده به

های آزمون  ، و بوته پارچه های نوينِ فراگير و يك پرورندگان عقالنيت

اند. )گرامشی،  ك فرآيند تاريخیِ واقعیچون ي وحدت نظريه و عمل، هم

 (§۰۰Q ،۰۲؛ a۰۲۱۱ ،۰۳۸۱؛ ۳۳۹، ۰۲۱۰شده،  برگردان اصالح

يابی سياسی، كه بر بنياد تمايز ميان  ی سنتی از سازمان برخالف درك ابزارانگارانه

سانی  ی هم ها استوار است، يك استراتژی انقالبی بايد بر شالوده ها و وسيله هدف

ها پی نهاده شود. اين بدان معناست كه شكل دموكراتيك اين جبهه  ها و وسيله هدف

 يافته باشد. ی رهايی گاه مناسبات اجتماعی يك جامعه چنين جلوه بايد هم
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 گیری نتیجه

نوليبراليسم واقعا »گر امكان تحول سياسی، و گسستن از  دادهای اخير نشان رخ

تراتژيك خطر شكست وجود دارد. حال كه بدون آمادگی اس است؛ در همان« موجود

ميزانی كه شاهد تكوين يك بلوك تاريخی باشيم، درجات متفاوتی از اثربخشیِ  به

های مختلفِ سياست چپ راديكال را نظاره خواهيم كرد. از چنين منظری،  آزمون

ها،  آن  های ی تناقض رغم همه های ونزوئال و بوليوی، به پايداری و راديكاليسم تجربه

كه،  گيری ناهموار و آزمايشیِ يك بلوك تاريخی بالقوه بود؛ حال آن ر شكلگ بيان

گر غياب يك بلوك  رغم تغييرهای عظيم در جامعه يونان، نشان شكست سيريزا، به

 يافته است.  تاريخی شكل

شوند،  سازی تبديل می های سرنوشت های قدرت سياسی و هژمونی به چالش چالش

توانيم  و دگرگونی، و نه صرفا مقاومت، نظر كنيم. ما نمیهرآينه اگر به سياست رهايی 

ويكم  انداز سوسياليستی برای قرن بيست بُرد انقالبی و چشم  ی راه از بحث در باره

ی استراتژی است. چنين ديالكتيكی از  ی اين امر انديشيدن به مساله بپرهيزيم. الزمه

ها،  ن موجود، مبارزات، مقاومتاكنو های هم تواند ائتالف ها می استراتژی و تاكتيك

صورت يك بلوك تاريخی  را به« شهرهای مشخص آرمان»ها برای  نهاد ها و پيش برنامه

بسيار بديع و نو درآورد؛ يعنی شرايط الزم برای يك فرآيندِ بازِ دگرگونی اجتماعی. 

ی بيستم ضروری است، اما امروزه سخن  های سوسياليستی سده گرچه بازبينیِ تجربه

درباب قدرت، « شعارهای رايج»توان به تكرار  ی سوسياليسم را نمی فتن در بارهگ

زدن به پويايی مبارزات، و  معنای دامن كنترل و يا دموكراسی كارگری فروكاست. اين به

های جديد دموكراسی و قدرت مردمی از پايين و برخاسته از دلِ پيكارهاست؛ و  شكل

ی همگانی و ابداع قلمروهای  دكردنِ گسترهكوششی است برای دوباره از آنِ خو

عمومیِ تازه. مفهوهايی نظير بلوك تاريخیِ گرامشی امكان بازانديشیِ سياست راديكال 

 كنند.   را از منظری استراتژيك فراهم می
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( Science & Society) علم و جامعهی  نشريه ۲۱۰۸ی ژانويه  * اين مقاله در شماره

 منتشر شده است.

ماترياليسم تاريخی ی  ی نشريه عضو هيات تحريريه سيريسوتِ سيوتيپاناگْ** 

(Historical Materialismاست. سوتيرس مدرس فلسفه )  ی سياسی و اجتماعی در

ی  او شامل فلسفه  های اصلی پژوهش های مختلف يونان بوده است. گستره گاه دانش

يك فلسفه برای »ب كتا ی امپرياليسم، و استراتژی چپ است. ماركسيستی، نظريه

 او از سوی انتشارات بريل در دست انتشار است.« كمونيسم: بازبينی آلتوسر

در و  بوده يونان( یدار چپ ضدسرمايه ی )جبههچنين عضو آنتارسيا  سوتيرس هم

نفر از  وپنج ستيبابتكار  به پيوست، كه «یاتحاد مردم»به حزب  ۲۱۰۹تابستان سال 

 استيبه س اين حزب یرهبراكثريت  نيتمكعتراض به ، در ازايريچپ س حجنا یاعضا

نگار و سردبير  عنوان روزنامه اكنون به . او همشد لياروپا، تشك هياتحاد یاقتصاد اضتير

 در آتن مشغول به كار است. آدرس تماس با او:

 

Vatatzi 18–20 Athens, 11472 Greece  

Panagiotis.sotiris@gmail.com 
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 ها پانوشت
 های داخل قالب از مترجم است. ی عبارت * همه

تواند ناشی از  های اجتماعی، می با ائتالف« بلوك تاريخی». يكی گرفتن مفهوم ۰

ی  دربارههای پيشازندان گرامشی باشد؛ نظير جستار او  ی سطحی نوشته مطالعه

ساختن بلوك ارضی جنوب با  گزين است بر چگونگی جای  شرحی، كه ی جنوب مساله

ضرورت اتحاد ميان پرولتاريا و »ی دهقانان در جنوب:  اتحادی از پرولتاريا و توده

كه پرولتاريا از طريق  يابد. تاجايی ازپيش اهميت می بيش دهقانان در جنوب ی توده

صورت  ی فقير دهقانان به گير توده و چشم  دهی فزاينده حزب خود موفق به سازمان

موفقيت در انجام اين  .نديچ یجنوب را برمارضی بلوك مستقل و خودسامان شود، 

ای  ی بلوك فكری وكم، بستگی به توانايی پرولتاريا در تجزيه ی ضروری، بيش وظيفه

، ۰۲۱۸)گرامشی، « سازد. شدت مقاوم، بلوك ارضی را می دارد كه زره منعطف، اما به

۱۱۲) 

( Qی ) ی هر دفتر با نشانه است. شماره دفترهای زندانآوردها از   ی گفت . همه۲

 (.§ی ) ها با نشانه ی يادداشت مشخص شده است و شماره

، نگاه كنيد به راپون، ۰۲۰۲-۰۲۲۱های  . برای تاثير سورل بر گرامشی در سال۳

۲۱۰۰ ،۹-۳۱۱. 

از دريافت ديالكتيكی، كه  ای ی پاره مثابه ی اهميت مفهوم بلوك تاريخی به . در باره۱

گيرد، نگاه كنيد به  انگاری قرار می انگاری و هر شكل از دوگانه فراسوی هرگونه يگانه

 .۲۱۱۱تيپينو،  پِرِس

 .۰۲۸۸، نگاه كنيد به، فينوكيارو، «تمايزها». درباب درك كروچه از ۹

خت و سا ژرف». در روايت ديگری از اين فراز، در دفتر سيزدهم، به وحدت ميان ۱

. (§۰۳Q ،۰۱؛ a۰۲۱۱ ،۰۹۱۲؛ ۰۳۱، ۰۲۱۰اشاره شده است )گرامشی، « ها روساخت

مساله اين است: با توجه به اصل »ی زير از دفتر دهم:  چنين نگاه كنيد به قطعه هم

حلی صرفا لغوی برای يك ضرورت   عنوان راه ایِ ديالكتيك تمايزها )كه به كروچه
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فقط  كه اين درست است كه نه ر گرفته؛ تا جايیشناختیِ واقعی مورد انتقاد قرا روش

مندی آن بر  متضادها، سهل است، متمايزها نيز وجود دارند(، صرفِ نظر از داللت

های تاريخی  اقتصادی و ديگر كنش -ی سياسی ای ميان لحظه وحدت روح، چه رابطه

ظر به هايی از اين دست است يا، ن وجود دارد؟ آيا اين پاسخی نظرورزانه به مساله

، ۰۲۲۹ ،ی)گرامش« مفروض سورل، صرفا پاسخی تاريخی است؟‘ بلوك تاريخی’مفهوم 

 (§۰۱Q ،x۱۰؛ a۰۲۱۱ ،۰۳۰۱؛ ۱۱۱-۳۲۲

و وحدت اقتصاد و فرهنگ و، از پی آن، وحدت ‘ بلوك تاريخی’ی  بدون نظريه. »۱

ماركسيستی  ای نظريهها،  ی روساخت ی گرامشی درباره فرهنگ و سياست، نظريه

 (۱۲، ۰۲۱۲)تكسيه، .«  گرايی كروچه  او فراتر از تاريخ‘ باوری تاريخ’اند بود؛ و تو نمی

ها  ساخت و روساخت ی درونی ژرف گر رابطه بلوك تاريخی بيش از هر چيز نمايان. »۸

 -یخيتار ارزشِی هژمونی، يعنی به  در يك موقعيت انضمامی است، كه آن را به نظريه

سنگ  تدريج هم تر و به د. مفهوم بلوك تاريخی سپسزن ، پيوند میها روساخت یواقع

شود كه در آن پيوستگی كامل ايدئولوژی و اقتصاد، و نظريه و عمل  موقعيتی می

 (۰۳۲، ۲۱۱۳)فروسينی، « شود. پديدار می

 .۲۱۱۲. نگاه گنيد به آرای وُزا، ۲

كت توان حر جا می (، بر اين باور است كه در اين۳۰، ۲۱۰۱. جوزپه كوسپيتو )۰۱

ساخت  ی ميان ژرف اجرايی از رابطه -گرامشی را از يك مفهوم نظری به مفهومی عملی

 ها مشاهده كرد. و روساخت

مفهوم  ی در گستره ی جمعی ساختن يك ارادهاما اينك بلوك تاريخی چيزی جز . »۰۰
ی  كه كروچه تنها لحظه . در حالینخواهد بود معين ی و بر بنياد مناسبات توليدهژمون

ی پراكسيس  نگرد؛ فلسفه كه تاريخ است( را می ت )كه برای او نه تاريخی، بلوحد

شود، و نه از  ها ساخته می ها و گسست ی تناقض يابد كه چگونه وحدت بر زمينه درمی

 (۰۳۱، ۲۱۱۳ ،یني)فروس« يگانگی.

 .۸۱-۱، ۲۱۰۱چنين نگاه كنيد به فروسينی،  . هم۰۲

ای  ی چيست؟ مجموعه دهنده رای گرامشی نشانی مدنی ب عبارت ديگر، جامعه به. »۰۳

اندازه گوناگون، و كلِ  از مناسبات عملی، اجتماعی و ايدئولوژيكی )بافت اجتماعیِ بی

استوار است.  معين ی مناسبات توليد ی معين(، كه بر پايه محتوای انسانی يك جامعه
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شود. از  می ياسیس -اقتصادیو نيز انسان  رفتاری انسان اقتصادیهای  اين شامل الگو

های  های روبنايی است، كه به روش فعاليت جايگاه، و سوژه، ابژهی مدنیْ  رو، جامعه اين

از « های هژمونی گاه دست»های مختلف، و با استفاده از  متناظر با سطوح و لحظه

 (۱۰، ۰۲۱۲)تكسيه، « گيرند. از سوی ديگر، صورت می« های قهر گاه دست»سو، و  يك

چون مرجع هژمونی، كه از ظرفيت  هميت مفهوم بلوك تاريخی هم. در باب ا۰۱

های اجتماعی برخوردار است، نگاه كنيد به فيليپينی،  ی نظام «وارانه اندام»وبسط  شرح

۲۱۰۹ ،۲۲-۸۱. 

ی كلِ پروبلماتيك ماركسيستیِ زوال دولت  بندی دوباره بلوك تاريخی به صورت. »۰۹

ی سياسی  جا كه جامعه انجامد؛ آن سامان می ی بها سوی جامعه ی گذرگاهی به منزله به

 (۰۱۱، ۰۲۲۲، گلوكسمن -یبوس« )شود. ی مدنی جذب می ی جامعه وسيله به

 .۰۲۸۰ی انتقالی، نگاه كنيد به تروتسكی،  ی برنامه . درباره۰۱

 .۲۲۸-۲۱۰، ۲۱۱۲  مورد، نگاه كنيد به توماس،   . در اين۰۱

نی و برآمد راست افراطی در يونان، نگاه كنيد به ی ميان بحران هژمو . درباب رابطه۰۸

 .۲۱۰۹سوتيرس، 

 .   ۲۱۰۱ . درباب بازانديشی مفهوم مردم، نگاه كنيد به سوتيرس،۰۲
 

REFERENCES 

Althusser, Louis. 1977. “On the Twenty-Second Congress of the 

Communist Party.” New Left Review, I/104, 3–22.  

———. 1998. Solitude de Machiavel. Paris: Actuel Marx/PUF. 

 Balibar, Etienne. 1974. Cinque etudes du materialisme historique. Paris: 

Maspero. 

 ———. 1994. Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy 

Before and After Marx. Translated by James Swenson. London: Routledge. 

 Bensaïd, Daniel. 2006. “On the Return of the Politico-Strategic Question.” 

http:// www.marxists.org/archive/bensaid/2006/08/polstrat.htm#p5  

Buci-Glucksmann, Christine. 1980. Gramsci and the State. Translated by 

David Fernbach. London: Lawrence and Wishart. 

 Cospito, Giuseppe. 2016. The Rhythm of Thought in Gramsci: A 

Diachronic Interpretation of the Prison Notebooks. Translated by Arianna 

Ponzini. Leiden, The Netherlands: Brill.  

Coutinho, Carlos Nelson. 2012. Gramsci’s Political Thought. Translated by 

Pedro SetteCamara. Leiden, The Netherlands: Brill. 

http://www.marxists.org/archive/bensaid/2006/08/polstrat.htm#p5


 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 223 

 Duménil, Gérard, and Dominique Lévy. 2011. The Crisis of Neoliberalism. 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 

 Durand, Cedric, and Razmig Keucheyan. 2013. “Un Césarisme 

Bureaucratique.” In Cedric Durand, ed., En finir avec l’Europe. Paris: La 

Fabrique.  

Filippini, Michele. 2015. Una politica di massa. Antonio Gramsci e la 

rivoluzione della societa. Rome: Carocci Editore. 

 Finocchiaro, Maurice. 1988. Gramsci and the History of Dialectical 

Thought. Cambridge, England: Cambridge University Press. 

 Frosini, Fabio. 2003. Gramsci e la filosofia. Saggio sui Quaderni del 

Carcere. Rome: Carroci Editore. ———. 2010. La religione dell’ uomo 

moderno. Politica e verita nei Quaderni del Carcere del Antonio Gramsci. 

Rome: Carroci Editore. 

 Frosini, Fabio, and Guido Liguore, eds. 2004. Parole di Gramsci. Per un 

lessico dei Quaderni del Carcere. Rome: Carocci Editore. 

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from Prison Writings. London: 

Lawrence and  Wishart.  

———. 1977a. Quaderni di Carcere. Edited by Valentino Gerratana. 

Torino: Einaudi.  

———. 1977b. Selections from Political Writings 1910–1920. Edited by 

Quintin Hoare. Translated by John Mathews. London: Lawrence and 

Wishart. 

 ———. 1978. Selections from Political Writings 1921–1926. Translated 

and edited by Quintin Hoare. London: Lawrence and Wishart. 

 ———. 1995. Further Selections from the Prison Notebooks. Translated 

and edited by Derek Boothman. London: Lawrence and Wishart.  

———. 2007. Prison Notebooks. Volume III. Edited and translated by 

Joseph A. Buttigieg. New York: Columbia University Press. 

 ———. 2011. Letters from Prison. Edited by Frank Rosengarten. 

Translated by Raymond Rosenthal. New York: Columbia University Press. 

 Kouvelakis, Stathis. 2016. “SYRIZA’s Rise and Fall.” New Left Review, 

II/97, 45–70. Lapavitsas, Costas, et al. 2012. Crisis in the Eurozone. 

London: Verso.  

Liguori, Guido. 2009a. “Mito.” In Liguori and Voza, eds. 

 ———. 2009b. “Georges Sorel.” In Liguori and Voza, eds.  

———. 2015. Gramsci’s Pathways. Translated by David Broder. Leiden, 

The Netherlands: Brill.  

Liguori, Guido, and Pasquale Voza, eds. 2009. Dizionario Gramsciano 

1926–1937. Rome: Carocci Editore. 

 Lisa, Athos. 1933. “Discusion political con Gramsci en la carcel.” 

http://www. gramsci. org.ar/8/53.htm 



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 224 

 Poulantzas, Nicos. 1975. Classes in Contemporary Capitalism. London: 

NLB.  

———. 1980. State, Power, Socialism. London: Verso. 

 Prestipino, Giuseppe. 2004. “Dialettica.” In Frosini and Liguori, eds.  

Rapone, Leonardo. 2011. Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci 

dal socialism al communism. Rome: Carroci Editore. Riddell, John, ed. 

2012. To the Masses: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist 

International, 1922. Leiden, The Netherlands: Brill. Rosengarten, Frank. 

2011. “Introduction. ” In Gramsci, 2011. Sorel, Georges. 1999. Reflections 

on Violence. Cambridge, England: Cambridge University Press. Sotiris, 

Panagiotis. 2015. “Political Crisis and the Rise of the Far Right in Greece: 

Racism, Nationalism, Authoritarianism and Conservatism in the Discourse 

of Golden Dawn.” Journal of Language Aggression and Conflict, 3:1, 173–

199. 

 ———. 2016. “Rethinking Popular Sovereignty: From the Nation to the 

People of a Potential New Historical Bloc.”  

http://www.historicalmaterialism.org/ node/249 Spronk, Susan J., and 

Jeffery R. Webber, eds. 2015. Crisis and Contradiction: Marxist 

Perspectives on Latin America in the Global Political Economy. Leiden, 

The Netherlands: Brill. 

 Texier, Jacques. 1979. “Gramsci, Theoretician of the Superstructures.” Pp. 

48–79 in Chantal Mouffe, ed., Gramsci and Marxist Theory. London: 

Routledge. 

 ———. 1989. “Sur le sens de “societé civile” chez Gramsci.” Actuel Marx, 

5,  50–68. 

Thomas, Peter D. 2009. The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony 

and Marxism. Leiden, The Netherlands: Brill.  

Trotsky, Leon. 1981. The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the 

Fourth International: The Mobilization of the Masses around Transitional 

Demands to Prepare the Conquest of Power. 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/  

Voza, Pasquale. 2009. “Blocco storico.” In Liguori and Voza, eds.  

Webber, Jeffery R. 2011. From Rebellion to Reform in Bolivia: Class 

Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales. Chicago, 

Illinois: Haymarket. 

 

 

 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/


 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 225 

 

 

 

 

 باوری رادیکال: ی لنینیسم و کثرت در میانه

 اجتماعی های جدید  هژمونی و جنبش-های گرامشیایی درباب ضد اندیشه
 ی بهرنگ نجمی نر / ترجمهْتویلیام ک. کارول و ر. س. را

 
 
 

كردهای لنينيستی به  سان كه تصلِّبِ روی همان به چکیده:

توانست ماركسيسم آيينی را به  سياست سوسياليستی، می

یِ  باورانه ی تاريخیِ مقدس فروكاهد؛ انكار كثرت يك سازه

 رْز حيث مادی پايدابخش و ا ی وحدت راديكالِ هرگونه شالوده

های  ساز است. ويژگی هژمونی مسأله-برای ]برساختن  ضد

يافت گرامشيايی قرار  اصلی اين هر دو ديدگاه در تقابل با ره

انداز را برای واكاوی  توان گفت بهترين چشم دارد، كه می

بُرد دگرگونی  های معاصر و راه سياست معطوف به جنبش

د با حفظ ديدگاه ماترياليسم كر گشايد. اين روی اجتماعی می

، در برابر كاليراد یِباور كثرتهای  چاله تاريخی، و حَذر از دام

داری  های جاری در فرهنگ، سياست و سرمايه دگرگونی

 ماند. گشوده می
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داری غرب در بحرانی ژرف و درازآهنگ  های سرمايه اينك اين واقعيت كه جامعه

اهميت برای كسانی كه  افتاده است؛ گرچه نه كم وپا ای پيش زنند، مشاهده وپا می دست

 -گر  ی نگاه تحليل برند. خاستگاه بحران تابعی است از دريچه آمدهای آن رنج می از پی

مديريت »، يا «اقتصاد جهانی»، «هژمونی»، «انباشت»، «بحران مشروعيت»به تناوب، 

های  ای سنت  هام از پارهگرانی كه با ال از منظر سنجش دْسره ناهماين ؛ اما نه يك«مالی

خوانند )هارمن،  می داری آمدهای ساختاری سرمايه ماركسيستی، بحران را از پی

ی  (. در عين حال، با فروپاشی اردوگاه سوسياليسم و ارتداد دورانديشانه۰۲۸۱

و موف،  الكالئوی بحران فروافتاد ) به ورطه دْفكران ماركسيست، ماركسيسم خو روشن

سوی آينده نگشوده است. طُرفه  ای به از آن سر بر نكشيده و پنجره (، كه هنوز۰۲۸۹

نمای پيكارهای اجتماعی در راستاهای  كه، در غياب خطرِ يك روايت كالن كه راه آن

 ی جديدها جنبشمعين از حيث تحليلی تواند بود، فضای سياسی برای گسترش 

  برای تحول اجتماعی  ای، ولو نارس، ی تازه ساز تكانه گشوده شد و سبب یتماعجا

 گشت.

های  های اجتماعی در واكنش به شكست ، برآمدِ اين جنبشناظران یاز منظر برخ

های گوناگون )زنان، بوميان، دگرباشان  گروه« حقوق»ها در ]برآوردن   ی دولت ديرينه

شمار  (، يك چالش بزرگ برای نظام سياسی بهستيز طيمح صلح و هواخواهانجنسی، 

ای  چون وسيله (؛ و از منظر ديگرانی، برعكس، هم۰۲۲۱تون و كويكلِر، آيد )دال می

تر  های پيش های گروه داری از نظام اجتماعی از طريق ادغام هدف غيرمستقيم در پاس

سان نيست، و اغلب تابعی است از  ها يك ارزيابی از اثربخشی اين جنبش شده. حذف

شوند كه  از اين منظر واكاوی می های يادشده ها با سياست طبقاتی. جنبش نسبت آن

رو،  ( و، از اين۰۲۲۳؛ اِدِر، ۰۲۸۹اند )آفه،  های طبقاتی های جنبش آيا مُعرفِ ويژگی

بايد در قالب  های ماركسيستیِ سنتی ميسّر است يا می مدد مقوله ها به خوانش آن

 نحو كردی كه به (؛ روی۰۲۲۱ای از سياستِ هويت فهميده شوند )رادرفورد،  تازه

 .نهد یوام سره كگيرد، اگر نگوييم ي ای اهميت محوری طبقه را به پرسش می فزاينده

ای از  گر طيف گسترده اجتماعی نشان دهای جدي هر رو، برآمدن اين جنبش به

ی حساس و  ی آشنای كار و سرمايه؛ و مسأله است در فراسوی ستيزههايی  ستيزه

، كه قادر تسر متفاو اندار يك برای يك چشم ای نهد از بازيافتنِ شالوده ای پيش می تازه
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هم گره زند. با هر يورش به باورهای  های چندگانه را به است منافع گوناگون و هويت

های  ی راست عليه دموكراسی، و برنشستن هويت گيرانه بنيادين چپ، هر هجوم پيش

ی  واسطه به  ملت-چندگانه بر مَسندِ مركزیِ پويايیِ طبقانی، و تضعيف اقتدار دولت

سامان و بالنده نسبت به دگرگونی اجتماعی  شدن، نياز به يك بينش به های جهانی الزام

گرهايی نظير طبقه، دولت،  نمايد. نظر به اُفول درخششِ نشان بسيار عاجل و حياتی می

جَهدی است  یاجتماع ديجد یها جنبشپردازی درباب  و اقتصاد سياسی، نظريه

آوردن مرزهای  ای برای فراچنگ های تازه امكان دْمين ترديپُرمخاطره. اما درست ه

افزا، بايد از خود بپرسيم آيا  آفريند. در اين اقليم نظریِ كثرت ی ما می زمانه

اجتماعی، يا حتا  ديجد های در ميان و مابين جنبش اتحادهای الزموجوی  جست

دوجهی اين ها، ثمربخش است؟ آيا سرشت چن ريزی عملی آن وگو درباب طرح گفت

های  كه مقوله نهد؛ چندان هاست كه ضرورت يك تغيير پارادايمی را پيش می جنبش

های ظاهرفهم از  ی تحليل را به روايت ها را وانهند و وظيفه باورانه و فراروايت ذات

آمدهای تحوالت فكری از اين دست برای مفاهيمِ  پی های يگانه فروكاهند؟ گفتمان

ها ارجاعی  اگر هر يك از اين هژمونی چيست؟-مونی و ضدبُردیِ هژ گيری راه جهت

سازی با  نگری طبقات فرودست را در هم ی حاكم جهان های طبقه كه ايده است به اين

ی  هژمون-و ضد یهژموندهند، چه بر سر اين مفاهيم ] منافع بلندمدت خود شكل می

ها و  منشور ستيزهاز « طبقه»، و «گزاری فرمان»، «روايی فرمان»كه  گاه آن آيد می

ی پيكار اجتماعی را  رونده گذرند، كه سرشت پيش های اجتماعی جورواجور می هويت

 كنند؟ سازی می بازتعريف و مسأله

پردازی شود،  بايد در متن پارادايمی مفهوم های نوين مبارزه سياسی می گمان، شكل بی

ی يگانه بسا  دكنندهدورنمای يك كارگزار متح نْای كه در آ متناسب با شرايط جامعه

ی  های مشابه درباره تواند از چالش گونه اين روايت می رخت بربسته است. اما چه

های جديد اجتماعی بر  ی آن بگريزد؟ اگر جنبش گرفتن قدرت سياسی و اداره دست به

-های ضد گونه مبارزه ظهور يك پارادايم نوين از گفتمان متقابل داللت دارند، چه

يابند و سرانجام  بالند و گسترش می ن از نظام سياسیِ مستقر میهژمونيك در بيرو

های محلی، مستتر در  ی جهان كنند؟ آيا خودگردانی دوباره را زيرورو می آن

های  كران شركت ی، قادر است قدرت بیاجتماع ديجد یها جنبش دستورالعمل
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های  خن از فرهنگالمللی به چالش طلبد؛ و يا اين همه، س ی بين فرامليتی را در گستره

 دهند؟ آلود گواهی می ست كه  بر حضور پنداری وهم ای ا سياسی احياشده

-های سه انگاشت از ضد كوشيم بر بنيان هايی از اين دست، می در مواجهه با چالش

نمای پيكارهای اجتماعی در  هژمونی روشنی افكنيم كه در يك قرن گذشته، راه

باوری  آيينی )يا لنينيسم(، گرامشی، كثرت اند: ماركسيسم های غربی بوده جامعه

ی خوانش لنينيستی از  ی ما اين است كه آيا ردِ گسترده ی عمده راديكال. دغدغه

راهی با  ايم(، لزوما مستلزم هم دل رفته با آن هم هم تحول اجتماعی )نقدی كه روی

در اين ميانه توان  كه با الهام از گرامشی می است؛ يا آن كاليراد یباور كثرتديدگاه 

های مفهومیِ سرمايه، طبقه، و دولت در گفتمانِ  كانون نْگذر آ راهی جُست، كه از ره

ها و  انگيز و پيچيده، هويت ظاهر رقابت ی برجا بمانند. آيا دستور كار بهاجتماع ی نظريه

شوند، لزوما گواهی  های جديد اجتماعی نمايان می هايی از مبارزه كه در جنبش شيوه

يافته بر بنيادِ ساختارهای  انكار پسامدرنيستی سياست رويارويی سازمان است بر

های  بخش و متحدكننده، جنبش كه در غياب يك بينش تحول گفتمانی؛ يا آن برون

های  محكوم به واكنش -رو  ورزی پيش طور كلی، سياست و به -جديد اجتماعی 

 اند.  مايهساز سر ی منطق تماميت سامان در معركه به پراكنده و نا

 

 باوری رادیکال لنینیسم، گرامشی، و کثرت

بُردی و تاثيرگذار بر پيكارهای  سان مفهومی راه هژمونی، به-خاستگاه هژمونیم ضد

دفترهای اجتماعی را بايد در ماركسيسم روسی در اواخر قرن نوزدهم جُست. اما، در 

شود و  كشيده میای از سياست بر گرامشی است كه اين تِرم به زبان تازهزندان 

-agencyبنياد ) گری ی پراكسيسِ كنش ی يك فلسفه منزله ماترياليسم تاريخی را به

orientedتوافقای از  تاريخیِ ويژه مندی سازمانآرايد. هژمونی از منظر گرامشی،  ( می 

. در استوار است -آن  به یاما نه فروكاستن -ی واقع یِماد ی است كه بر يك شالوده

های طبقاتی در  های صوری و حقوق انتخاباتی دوشادوش نابرابری زادیعصر مدرن، آ

رو، ماندگاری مناسبات سلطه در گرو  كنند. از اين گری می های بورژوايی جلوه دولت

كه از طريق  طرزی خودانگيخته، بل رضايتِ فرودستان است. اين رضايت نه به
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سان، يك  شود. بدين ر میهای ايدئولوژيكی و اعطای امتيازهای مادی ميسّ مبارزه

شود كه فرادستان و فرودستان را  منفعت عمومی و هويت جمعی برساخته می

بندی  در صورت پيوندد. هم می ی سياسی به سان چونان عضوهای يك جامعه يك به

يابد و هم در ميان نهادهايی  می تمركزهای اجبار دولت  گرامشی، قدرت هم در دستگاه

دهی توافق )و اعمال  رو، سازمان شود. از اين می منتشرو مدرسه نظير كليسا، خانواده، 

ی مدنی نمودار  كه در جامعه های دولتی، بل ها و سياست ی روال واسطه تنها به قدرت( نه

های  داری، كه اساساً خاستگاه جلوه شود؛ قلمرويی متمايز از دولت و توليد سرمايه می

 ن جنسيت و قوميت( است. چو بسياری از هويت اجتماعی و سياسی )هم

های تنش و ستيزه  تواند محمل های دولت و جامعه مدنی می تنيدگی با اين همه، درهم

 ی چنين عرصه شود، جامعه مدنی هم ( يادآور می۰۲۸۰:۳۰كه جان اِری ) شود. چنان
ی مردم نه تنها آكنده از  است. زندگی روزانهبندی منافع و پيكارهای اجتماعی  مفصل

های طبقاتی، جنسيتی، جنسی و نژادی  های هژمونيك است كه به نابرابریكرد كار

سان يك جنگ  كارانه عليه نظام، به های خراب كه كنش بخشند، بل مشروعيت می

« ما» -ی مقاومتِ فرهنگ مردمی  تأكيد بر مفهوم ستيزنده (۰)گرياليیِ جاری است.

يك شرط ضروری، اگر نه كافی، »ی  شك سازنده بی -« ها آن»)فرودستان( در تمايز از 

(. اما اگر نتوان انكار كرد كه ۰۲۸۲:۰۱۰)فيسك، « های راديكال مردمی است جنبش

گاه دليل اندكی برای فراخواندنِ  تكه بوده است، آن مقاومت عليه هژمونی پراكنده و تكه

هژمونی با دورنمايی اميدبخش از تحول سياسی و اجتماعی تواند بود. -مفهوم ضد

هژمونی، -ی مفهوم معينی از ضد وقفه های اجتماعی معاصر گواهی بر حضور بی جنبش

( بيان ۰۲۸۲:۳۸كه مِلوچی ) اند. چنان گشا در تحليل سياسی ی مفهومی ره منزله به

تا »ی يك جنبش اجتماعی برخاسته از اين است كه  كننده كند، يك ويژگی تعيين می

بات اجتماعی را به چالش طلبيده يا اش مرزهای نظام مناس گران اندازه كنش چه 

های حقوقی و  در حرفه  ها ميراث مردانه كه فمينيست چون وقتی ؛ هم«نوردند درمی

كه هواخواهان محيط زيست با سدكردنِ  طلبند، يا هنگامی پزشكی را به چالش می

كنند، يا  ها به منابع طبيعی از دستورهای دادگاه سرپيچی می دسترسی شركت

ها و  چالش .زنند انقياد تن میتحت  تِينقش اقل رشياز پذ یبوم یها روهگكه  زمانی

گسيختن  پاشی توافق، و ازهم هايی از اين دست لزوما مستلزم سامان مرزشكنی
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ها  ، جنبشدر نگاه نخستها و كاركردهای هژمونيك است. از اين منظر،  گفتمان

ها با بسيج منابع و  ند. جنبشهژمونی نگريسته شو-ی كارگزاران ضد منزله توانند به می

ور،  های بهره ها و گروه گری در بيرون از ساختارهای سياسیِ مستقرِ دولت، حزب كنش

ها در  افكنند. جنبش رو پی می های پيش های سازمانی مستقلی را برای بديل شالوده

 مداری، نژادپرستی، استعمارگری، های سرمايه، پدرساالری، صنعت مبارزه عليه گفتمان

گرای  جنس بُردار، هم ِ كارگر مطيع، زنِ فرمان بارگیْ هويت جنس و ضديت با هم

ی خود  های جديدی از تفكر درباره كنند؛ و شيوه شرمگين و از اين قِسم را متزلزل می

های اجتماعی، از حيث  رو اگر بتوان به جنبش آفرينند. از اين مان می و جهان پيرامون

گاه اين چالش دشوار برجا  هژمونيك نگريست، آن-ی ضد دهدي با نظم موجود، به تقابل

تر  ای موثرتر و ژرف گونه هژمونيك را به-توان سياست ضد گونه، می ماند كه آيا، و چه می

كند كه از سويی  ی حاضر خودنمايی می ويژه در لحظه بندی كرد. اين پرسش به صورت

باوری راديكال هستيم كه  و از ديگر سو چيرگیِ كثرت (۲)شاهد فروپاشی لنينيسم،

نظر  ستايد. گرچه به های جديد اجتماعی را می های ناهمگن و موضعیِ جنبش مبارزه

ای عرصه را  نحو فزاينده داری متأخر به ی فرهنگی و سياسیِ سرمايه رسد كه گستره می

كند؛ اما، رد  تنگ می شاهنگيپ استوار بر استيو س (۳)،گرا بازتاب یِشناس بر شناخت

وپرداخت  نيست. در عوض، ساخت كاليراد یباور كثرتمعنای پذيرش  نيسم لزوماً بهلني

انداز را برای واكاوی  تواند بهترين چشم هژمونی می-ديدگاه گرامشی درباب ضد

 بُرد تحول اجتماعی بگشايد. های معاصر و راه سياست معطوف به جنبش

هژمونی در نسبت با -ايیِ ضدی اين بحث، ما نخست تصويری از مفهوم گرامشي در ادامه

دهيم؛ و سپس برخی  دست می باوری راديكال به های ناخوشايند لنينيسم و كثرت بديل

كرد  های قوت روی ، و جنبهكاليراد یباور كثرت های سياسی و فلسفی از مشكل

 رسيم. هژمونی را برمی-گرامشيايی به نظريه و عمل ضد

يافت از  های سه ره ها و ناهمانندی از تنش   ای سنجی نمودارانه ی يك، هم لوح شماره

ی  تواند جايی در ميانه ی گرامشيايی می هژمونی است. در اين الگو، انديشه-ضد

ی لنينيسم، و   گری طبقاتی، و سياستِ بالقوه اقتدارگرايانه گرايی، فروكاست نخبه

هايی از  اِشغال كند كه شامل جلوه كاليراد یباور كثرتی  پاره انگاری پاره نسبی

 (۱)ی پساماركسيستی و پسامدرن است. انديشه
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های  ِ سال بُردی برای تصرف قدرت در شرايط سركوب در حُكم راه یهژموننزد لنين، 

ی مدنی ابتدايی و  دولت همه چيز بود، و جامعه»كه،  واپسين تزاريسم بود؛ جايی

زمندِ پشتيبانی كارگر نيا كنسبت كوچ ی به (؛ و طبقه۰۲۱۰:۲۳۸ژالتينی )گرامشی، 

كرد گرامشيايی، كه از  (. در روی۰۲۱۱ويژه دهقانان بود )اندرسون،  طبقات ديگر، به

؛ ۰۲۸۱گيرد )باگس،  پردازان نوگرامشيايی مايه می مشاركت خودِ گرامشی و نيز نظريه

(، ۰۲۲۲رگ، بِ؛ گروس۰۲۲۱؛ جِسوپ، ۰۲۲۱تين، سْ؛ اِپ۰۲۸۸ش، رْ؛ هِي۰۲۸۸هال، 

شود؛ حساس به  عيار بركشيده می ی به ساختارهای نظری تمامهژمون-هژمونیم ضد

سوی مسايل گفتمانی كه تأمين توافق و  هنگام متمايل به ی مادی عمل، و هم لحظه

، دو ايستار كاليراد انباور كثرتگيرد. در ميان  بُرد يك بينش بديل را فرامی پيش

هايی نظير  ساماركسيستتوان دريافت. پ ی را میهژمون-م ضدیهژمونمتمايز نسبت به 

 ontologicalشناختیِ ) های هستی (، در عين گسستن از الزام۰۲۸۹) الكالئو و موف

commitmentsگری پای ( ماترياليسم تاريخی، بر ميراث دموكراتيك عصر روشن  

صرفاً « سنگی ی هم زنجيره»ی چونان هژمون-م ضدیهژمونفشارند و به بازخوانی  می

؛ پاتن، ۰۲۸۱مثل، فوكو،  ها )به آيند. پسامدرن دموكراتيك برمی گفتمانی در پيكارهای

سازِ  ی همتاسازیِ همان مفهوم تماميت ديده ی بههژمون-ضد(، به مفهوم ۰۲۸۸

ی چيزی بيش از هژمون-ضدنگرند. از اين منظر،  های موجود در قالبی تازه می هژمونی

ر سر راه سياست مقاومت اعتبار نيست، كه ب يك شكل متفاوت از مدرنيسم سياسی بی

 افرازد. مانع می
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 یهژمون-از ضد ها افتی. سنجِش درکیلوح شماره 

 یباور کثرت گرامشی لنین 
 *کالیراد

 ی منزله به یهژمون یمفهوم هژمون

 یبرا یعمل یُبرد  راه

 تصرف قدرت

 ی منزله به یهژمون

  کی

در  ینظر ی سازه

 یراستا

به  دنیبخش شکل

 یاستراتژ

 ی منزله به ینهژمو

آورد  دست کی

صرف/  ِیگفتمان

 یچونان امر یهژمون

اش  که دوره

 سرآمده به

 ی مسأله
 یرهبر

 ازمنِدین یهژمون

ِی اسیس یرهبر

 مقتدرانه است

 ازمنِدین یهژمون

وکمال  تمام یرهبر

و  یاخالق ،یاسیس

 است یفلسف

 نیآفر مشکل یرهبر

 یاست: هژمون

 یبند چون مفصل هم

 یها گفتمان

 گون/ گونا

 عیار خودفرمانی تمام

 ها مبارزه

 ی استعاره
 یُبرد راه

و  «یجنگ موضع» «جنگ متحرک»

 «متحرک»

 ی َرد استعاره

«: رویاجنگ رو»

 ی مبارزه

/ کیدموکرات

 یها کیتاکت

 یگر کوچ ؛ییالیگر
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 ی منزله دولت به مفهوم دولت

 ی ابزاز سلطه

با  دیکه با یطبقات

 ایپرولتار یکتاتورید

 ،ودش نیگز یجا

که  از آن شیپ

 فروپژُمرد

 :«ریدولت فراگ»

+  یاسیس ی جامعه

 یمدن ی جامعه

 زدوده: دولت کانون

امتناع از سپردن 

به  ژهیوجایگاه 

محور/  دولت استیس

 یموضع یها کانون

 استیس

به  کرد یرو
 طبقه

 کیسان  به یهژمون

 یبند صورت

 یانحصارًا طبقان

 یطور انحصار )به

 (ادیبن طبقه

 کیسان  به یهژمون

 یبند صورت

محور  طبقه

 ای(، ی)گرامش

طبقه  ی رندهیدربرگ

 (ییای)نوگرامش

 ِیهژمون

 زدوده/  کانون

 ِیهژمون-ضد

 زدوده کانون

به  کرد یرو
 استیس

 یپساانقالب یزندگان

 انیپا»چون  هم

 «استیس

-یاخالق نگرش

به گسترش  یمعنو

 به  استیس

 تازه یقلمروها

 «تفاوت اسِتیس»

و  هینقش نظر
 فکران وشنر

 ی مثابه به هینظر

دست  به قْتیحق

 شاهنِگیپ

 یانقالب َورِز شهیاند

راه ها  به درون توده

 شاهنگی/ پیابد می

گرا چونان  نخبه

 یانحصار ی دارنده

 قتیحق

 ی مثابه به هینظر

اثربخش  ی عصاره

 تیعمل؛ اهم

و  شهیاند یگانگی

 احساس؛

فکران  روشن

 ی منزله به کیارگان

 ندیاکار یها یانجیم

 ینظر یباور َرد ذات

 ی هیو هرگونه نظر

سان  به ریفراگ

عمل؛  ینما راه

 ِیبودگ خاص تیاهم

و شناخت  یواکاو

 انیپا ؛یموضع

ی  گستره فکِر روشن

 همگانی
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ها، مرز  از موضوع یا . در پارهیستيو پسامدرن یستيپساماركس یها دگاهيشامل د* 

 دو در نيشن است. هرجا كه تفاوت انارو یستيو پسامدرن یستيپساماركس یها دگاهيد

)م( از هم  اُريبخط  ی تواند شد، با نشانه یابيرد كاليراد یباور قالب دو شكل از كثرت

 اش یو از پ ،شده است انينخست ب ی در وهله یستيپساماركس دگاهياند؛ د شده كيتفك

 .یستيپسامدرن دگاهيد

كه  شود؛ چنان گر می نی جلوههژمو-گيری در مفهوم گرامشی از ضد طرز چشم به رهبری

بايد پيش از تسخير قدرت دولتی،  تواند و می يك گروه اجتماعی می»گويد،  می

شك يكی از شرايط اساسی فتحِ چنان قدرتی  خود را تحقق بخشد )اين بی ‘رهبری’

تنها نياز فعاالن به جلب حمايت مردم را، از طريق  (. گرامشی نه۰۲۱۰:۹۱« )است(

كرد لنينيستی بر آن  سان كه در روی همان اختن به منافع عينی آنان )بهنماياندن و پرد

 يافت اخالقی و فلسفی جديد بندی يك ره كه از راه مفصل شود(، بل تأكيد می

باوران  گُسلد. كثرت رفته می داری پيش كه قاطعانه از فرهنگ سرمايه شناسد یبازم

كه به  -ها نسبت به اين سخن  اما آننهند،  های فرهنگی را ارج می راديكال نيز مبارزه

اعتنا، هستند  بدگمان، اگرنه بی -سان از سوی لنين و گرامشی پذيرفته شده بود  يك

آوردن پشتيبانی  كم برای فراهم بخشِ موثر در گرو رهبری است؛ دست كه عمل رهايی

 الكالئو و موفهايی نظير  هژمونی. پساماركسيست-ی ضد گسترده از يك پروژه

های چندگانه را  كه قادر است جنبش تبندی گفتمانیِ سُس سود يك مفصل ( به۰۲۸۹)

آورَد، از موضوع رهبری   هم به« برقراری دموكراسی»های مشتركی چون  گِرد دال

هايی از اين  ی تَرم پَرهيختند؛ هرچند كه ممكن است معناهای تغييرپذيری بر گُرده

ی  گردانی از همه روند، و با روی از اين می ها حتا فراتر دست نهاده شود. پسامدرنيست 

(، اشتياقِ به تكاپو ۰۲۸۱:۱۱اند )فوكو،  كنند جهانی و راديكال هايی كه ادعا می پروژه

زنند )پاتن،  رو را پس می ای از بلوك تاريخی پيش سوی گونه ، به«ها فراسوی پاره»

سان فعاليتی كه  ، بههای هژمونيك گشايیِ متن (. پسامدرنيسم با تأكيد بر سازه۰۲۸۸

گيرد، بديلی  فكران را به چالش می ی اقتدارها و از جمله فعاالن راديكال و روشن همه

 (۰۲۸۱نهد. )مورفی،  هژمونيك پيش می-در برابر رهبریِ ضد

ترين تناسب را با  نمايان است كه ظاهراً بيش بُردی های راه استعارهها در آن  اين تفاوت

جنگ »شود، لنينيسم بر  كه گرامشی يادآور می ارند. چنانگانه د های سه يافت ره
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يك نيروی سياسی  نْدر يك بِزنگاه مشخص تكيه داشت كه در گيرودار آ« متحرك

ی به كاخ زمستان ورشسان كه در ي آيد؛ بدان يافته به تسخير قدرت دولتی برمی سازمان

داشت؛ در   را به ديده ساز های تحول ی لحظه كننده اتفاق افتاد. گرامشی اهميت تعيين

دموكراسی بدگمانی او نسبت به  های كليدی او با سوسيال واقع، از جمله تفاوت

توسون، نْسوی سوسياليسم بود )پا بُردی يگانه به چون راه طلبی تدريجی، هم اصالح

فرهنگیِ -كرد كه شرايط سياسی حال استدالل می (. اما گرامشی در عين۰۲۸۱

های  سازد كه از خِالل بزنگاه را ضروری می« جنگ موضعی» رفته، داری پيش سرمايه

ی  ويژه در قلمروی جامعه های گوناگون، به كشد و با مداخله در عرصه درپی راه می پی

خصوص  باوری راديكال، به (. كثرت۰۲۸۰:۹۳زند )فِمِيا،  مدنی، توازن نيروها را برهم می

ی جنگ رويارو، مفهوم مدرنيستیِ  ارهاش، افزون بر رَد هر دو استع در شمايل پسامدرن

بندی اجتماعی را  ای برای دگرگونی كليتِ صورت سياست انقالبی چونان مبارزه

بندی  (، مفصل۰۲۸۸aهايی مانند موف ) تابد. از منظر پساماركسيست برنمی

جانشين نبرد  ی معطوف به دموكراسی گانهچندی پيكارهای  يابنده گسترش

( و ۰۲۸۸هايی نظير پاتن ) شود. پسامدرنيست و دولت میسوسياليسم عليه سرمايه 

نوعی جنگ گرياليی پراكنده، كه  -اند  ( مدافع سياست خُرد و موضعی۰۲۲۰سايدمن )

اندازه بافتارمند  های بی كه دانش و ارزش های كالن، بل بُردها و نظريه  نمای آن نه راه راه

(contextualized هستند )-  زده   نظم سياسی متعارف را برهمكه بر آن سَر است تا

 شكنی كند. يا شالوده

های  ای برای دولت را در پيكارهای نحو ضمنی هرنوع جايگاه ويژه ها به مدرنيست پُست

(، و نسبت به ۰۲۲۲؛ مگنوسن، ۰۲۸۸كنند )مَگنوسُن و واكِر،  بخش نفی می رهايی

يقين  به»ی كه هاي آميز دارند؛ حزب های سياسی از هر قماش گرايش خصومت حزب

(. برعكس، گرامشی و ۰۲۲۱:۱۱)تاكر، « گردند بوروكراتيك، فاسد و غيردموكراتيك می

شان  نگريستند؛ اما دريافت بخش می ی رهايی لنين دولت )و حزب( را در كانون مبارزه

دولت و ديگر تفاوت داشت. لنين )آشكارتر در  گيری با يك طرز چشم از قدرت دولتی به

دست داد.  چون كانون قدرت قهرآميز به ی ابزارانگارانه از دولت را هم ا ه(، نظريانقالب

سان  ی دولت به ی گسترده دولت مدرن تأكيد نهاد: دامنه« فراگير»گرامشی بر خصلت 

ای از اجبار  ی مدنی؛ آميزه ی سياسی و جامعه ها و نهادها در جامعه تافتی از فعاليت هم
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ی بلشويكی كه لنين از آن  كه پروژه قه، در حالیسان در باب طب همين و اجماع. به

-كرد، بر اتحاد كارگران و دهقانان استوار بود؛ مفهوم گرامشی از ضد پشتيبانی می

هژمونی فراسوی سياست اتحاد طبقاتی، بر ضرورت اتحاد ميان پرولتاريا و نيروهای 

اوران معاصر نظير ب . نوگرامشیايپرولتار یولو تحت رهبر ،فشرد یم یپا گوناگون مردمی

-ی ضد زنند كه مبارزه (، اين انگاره را پس می۰۲۲۱( و اپستين )۰۲۸۱باكس )

شود؛ اما اين ادعا را  هدايتاش  فكران ارگانيك دست پرولتاريا و روشن هژمونيك بايد به

، هرآينه بكوشد دربر بگيردی كارگر را  ای بايد طبقه كنند كه چنان مبارزه حفظ می

كنند، بسا  ها تصديق می انجام رساند. پساماركسيست ای را به نی ريشهی دگرگو وظيفه

ها گنجاندن  هژمونيك تواند بود؛ اما آن-بندی ضد ای گرهی در مفصل كه طبقه نقطه

( ۰۲۸۸:۰۱۳a-۱نگرند. از اين رو موف ) بُردی نمی ی ضرورتی راه طبقه را به ديده

 نويسد: می

تواند  كارگر هرگز نمیی  گرچه سَر آن ندارم كه بگويم طبقه

ای شرايط ميسّر  ترديد در پاره كه بی -بندی باشد  خاستگاه مفصل

كه  طور نيست. در حالی ام كه استدالل كنم هميشه اين برآن -است 

ی كارگر برای  در شرايط تاريخی معينی ممكن است توانايیِ طبقه

 توان تصور كرد كه در بازنمايیِ منافع ديگران گسترش يابد، می

جنبش اجتماعی ديگری در مركز قرار گيرد. حتا  تْموقعيتی متفاو

توان تصور كرد كه بسا هيچ مركزی وجود نداشته باشد؛ هيچ  می

دليلی در دست نيست كه لزوماً بايد يك مركز هژمونیِ گسترنده 

 وجود داشته باشد.

دارند؛ و ها گرايش به نفی سياست برپايیِ ائتالف  كه مالحظه شد، پسامدرنيست چنان

را  -ی ديگری  يا هر موضوع برجسته -انگيز نيست كه اهميت مسائل طبقاتی  شگفت

 (۰۲۸۲تابند. )هلر و فِهِر،  برنمی

؛ گاه فكران نگرش لنينيسم به سياست و نقش نظريه و روشنسرانجام، با توجه به 

شده  بندی قتدارگرا خصلت انديش و، در نهايت، ا گرا، جزم ی نگرشی نخبه مثابه به

سنگِ  هم سْی مبارزه برای قدرت است، كه در اسا در اين روايت، سياست پهنه (۹)است.

داری است. در اين مبارزه،  ی كارگر عليه سرمايه و دولت سرمايه ساز طبقه جنگ دوران
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اند، نقش محوری ايفا  چون پيشاهنگ سازمان داده ای كه خود را هم انقالبيان حرفه

ها توانايی دركِ كُنه موقعيت تاريخی، و  ياليسم تاريخی به آنی ماتر كنند: نظريه می

رو،  (. از اين۰۲۸۳كند )مندل،  كارهای مناسب را اعطا می بُردها و راه ريزی راه طرح

ی  دست توده رساندن مشعل آگاهی انقالبی به گْی آموزشیِ مهم پيشاهن وظيفه

شان به چنان  يابی از دست ها مانع گرانه حاكم بر آن كش است، كه شرايط ستم زحمت

تحت ديكتاتوری  تْراه با زوال دول شود. از منظر لنين، هم های ديگر می بينشی از راه

چه انگلس آغاز به  گزينی سياست طبقاتی با آن دموكراتيك پرولتاريا، و جای

خواهد بود. « پايان سياست»ی پساانقالبی شاهد  ناميدش، جامعه می« كردن اشيا اداره»

كه با گسترش  آميزی يافت؛ چندان فهوم پس از مرگ لنين نيروی طعنهاين م

يافتند. « واره شی»پيش خصلتی  از ی، شهروندان شوروی بيشستينياستالفرمايی  فرمان

 (۰۲۸۱)پولن، 

ی  منزله كه به ی مبارزه برای قدرت دولتی، بل چون گستره گرامشی به سياست نه هم

های اخالقی و  مايه ريست، كه آميخته است با دروننگ ويژگی بنيادينِ وجود انسان می

بار  معنای پايان سياست نيست؛ برای نخستين داری به معنوی. دگرگونی انقالبی سرمايه

ی  های كار(، و به همه )از جمله، محل  های تازه در تاريخ، قلمروی سياست به عرصه

( ۰۲۱۰:۲مشی )همين ترتيب، گرا (. به۰۲۲۰يابد )سيمون،  ها گسترش می زمينه

كه فاقد  فكر هستند، ولو آن نوعی خود روشن عقيده داشت كه مردمان همگی به

ی رهبری    باشند. او بر اين باور بود كه، سرچشمه فكری ]در جامعه های روشن كارويژه

های زيردست،  وارشان با گروه ی هستند كه پيوندهای اندامفكران روشن كْهژموني-ضد

كند؛ و از  يابی به وحدت نظريه و عمل، و انديشه و احساس می ها را قادر به دست آن

انديش و آموزگارمنش، ميان امر  ای بيگانه با نخبگان سياسیِ سنتی، جزم گونه رو، به اين

فكر نقش  كنند. از منظر گرامشی، روشن گری می مجرد و امر مشخص ميانجی

عوضِ انتقال آگاهی راستين  هب ،كيفكر ارگان روشنكننده را دارد:  ده و تسهيل سازمان

اينك فرودستانِ  )كه هم« عقل سليم»ها، حركت عملی از  به درون توده« از بيرون»

كند، كه  تر تسهيل می هژمونيك گسترده-مقاوم از آن برخوردارند( را به يك آگاهی ضد

بندی اجتماعی در يك بزنگاه معين حساس است.  ی يك صورت به شرايط ويژه

 (۰۲۱۰:۳۲۸-۱۳ )گرامشی،
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ويژه در  باوری راديكال، به ای، كثرت چون هر مسأله ی مسائل يادشده، هم در زمينه

يافت مبتنی بر  شود. آغازگاه ره  می ظاهر سمينيدر قطب مخالف لناش،  قامت پسامدرن

ی  ی چندگانه زدوده ها از طريق قدرتِ كانون ی توليد ذهنيت ، انگاره«سياستِ تفاوت»

« باوری دموكراتيك كثرت»(. يك ۰۲۲۱اظ تاريخی ويژه است )يانگ، لح های به گفتمان

(، كه از اعطای هرگونه امتياز ويژه به هر گفتمان يا صدايی ۰۲۲۰:۰۸۱)سايدمن، 

كه در نظريه و  دست، چنان هايی از اين  شود كه امتيازدادن پرهيزد. گفته می می

اش  سبب نامُدارايی بهافتد،  اتفاق می -چه چپ و چه راست  -سياست مدرنيستی 

هايی كه ادعاهای  ست؛ ديدگاهو اقتدارگرا ساز تيتمام لْهای بدي نسبت به ديدگاه

از  (.۰۲۸۲:۲۱۲ -۱۱اند )اَشلی،  «ناپذير فيصله»ای  طرز ريشه سازشان به حقيقت ناهم

گونه  خيزد؛ همان از ميان برمی -فكران ارگانيك  حتا روشن -رو، مفهوم پيشاهنگ  اين

فكر  ی اين يا آن نظريه. روشن ی امكان فعاليت سياسی ثمربخش بر پايه دهكه اي

صدا  های خاص و محلی هم روا، با مبارزه های جهان جای استقبال از آرمان پسامدرن به

های فراگير، و بدون  يازيدن به اعتبار برخی چارچوب شود؛ بدون دست می

ای برای يك  چنين مبارزه ايد همكه مبارزه عليه هژمونی موجود ب انگاشتن آن مفروض

های محلی دانش را  شكل تْهای حقيق بينش اجتماعی بديل باشد. در عصری كه رژيم

جداسازی قدرتِ حقيقت »فكر عبارت است از  ی اساسی روشن اند، وظيفه اعتبار كرده بی

ی حاضر از درون  های هژمونی )سياسی، اجتماعی، و فرهنگی(، كه در لحظه از شكل

(. ۰۲۸۹:۱۱-۸ ؛ و نيز بنگريد به، اسمارت۰۲۸۱:۰۳۳)فوكو، « كند عمل می ها آن

ی  در معنای اشتياق به ايجاد توافق گِرد يك پروژه تْكه، اين شكل از سياس سرانجام آن

هژمونيك است، در معنای مخالفت با تالش -ضدهژمونيك نيست؛ -ضدبخش،  رهايی

 (۱)در راستای برساختن هر نوع منافع عمومی.

ناك از ميراث  فكران بيم تواند برای بسياری از روشن يافتی می كه، چنين ره ر حالید

داری  های پياپی چپ در مقابل سرمايه استالينيستی لنينيسم، و خسته از شكست

های  كردن تكه انگاری و تكه ، جذاب باشد؛ نسبیسو نيبه ا ۰۲۱۱ ی دههجهانی از 

گران  شوند، برای تحليل يكال سيراب میباوری راد ی كثرت افراطی كه از سرچشمه

آفرين است. در  های اجتماعی معاصر مشكل های رهايی در جنبش مند به امكان عالقه
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ها،  رفتِ از آن برون  كنيم كه راه رسيم و استدالل می ها را برمی بخش بعدی، اين مشكل

 كرد گرامشيايی است. تر يك روی پروراندن بيش

 

 ی؟باور کثرت دیجد منطق کی: یبعد از گرامش

ناظر بر  لْباوری راديكا های لنينيستی و كثرت گير ميان ايده های چشم شكاف

ی را پيش «آزاد»ی افرادِ اساسأ  سويی، منظره انگيزند. از  سان دلهره يك هايی به بديل

نحوی بهينه در قلمروهای دموكراتيك   چشم داريم كه منافع گوناگون خود را به

شدن   تكه در معرض تكه تْاما اين سياست پسامدرنيستیِ هوي -كنند  گيری می پی

را بپراكنند؛ از  كه آن جای آن كنند، به دست كسانی است كه قدرت را انباشت می به

داری از راه بسيج خشم  بردن هژمونی سرمايه اندازِ امكان از ميان سوی ديگر، چشم

تواند سمّی  اين فرآيند می اما -شوندگان، استثمارشدگان و فرودستان  مالكيت سلب

يابی به عدالت اجتماعی در گرو  ظاهر دست ای باشد كه به گرايانه برای خوی كثرت

باوری راديكال خواهيم  ی كثرت شده چين پيروی از آن است. آيا ما از گذرگاه سنگ

اش؛ يا از دهليزِ  (، اما تمناهای موهومself-affirmingانگاری ) درست-گذشت، با خود

های فردی  ها يا اراده بارش هدف مثل، طبقه(، حتا اگر سوخت ر تاريخیِ تحول )بهموتو

 نباشند؟

  كردن نظريه ايم؟ قطبی راستی ما بر سر چنان دوراهی ناخوشايندی قرار گرفته آيا به

 radically« )سر پيشايندی يك»و « باوری ذات»اجتماعی ميان دو اُردوی 

contingentی پسامدرن است؛ اما اين  يیِ انديشهسرا (، ابزار شاخص سخن

اش را  ها هويت آن  باوری راديكال از طريق انگاری، و نظير آن، كه كثرت دوگانه

طور خاص ردپاهای  توانند خود واسازی شوند. در واقع، پساماركسيسم به سازد، می برمی

ر آن سازت های مشكل گيری از ماركسيسم آيينی بر خود دارد و تنها برخی ويژگی چشم

را وارونه كرده است تا در بديل پساماركسيستی وارد كند. برای نمونه، در نظر آوريد 

ای كه جبرباوری  سان نظريه ( را از ماركسيسم به۰۲۸۹) الكالئو و موفنكوهش 

الكالئو و كند.  عياری را بر تحليل اجتماعی تحميل می پرستی تمام آموزه شْا ساختاری

به  -ی ساختار یجبرباور -يشیِ فروبستگیِ نظریِ تماميت اند در مخالفت با جزم موف
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افتند )راستين،  انديشانه بر پيشايندیِ فراگير فرومی همان اندازه جزم ی اصرارِ به ورطه

آيند،  ها به رفع اين تناقض ميان ضرورت و امكان برنمی رو، آن (. از اين۰۲۸۸:۰۹۹

شدت كاريكاتورگونه از ماركسيسم  بهسويه و  و روايتی يك را در شرح  كه صرفاً آن بل

حال كه خود به امكان محض باور دارند، و اينك عاری از  كنند؛ در همان بازتوليد می

اند. در مقابلِ اين تأكيد جزمی بر فراخی، پيشايندی، و  هرگونه طنين ماركسيستی شده

الكالئو و  گاه حتا های متضاد است، كه گه ناپذيریِ گفتمان آمداش تعين گُنگی )كه پی

ی  نظريه»( بر آن است كه، ۰۲۸۸:۰۱۲جويند(، راستين ) نيز از آن دوری می موف

كه هم در پی  گرايانه؛ بل سياسیِ سوسياليستی لزوماً نه جبرباورانه است و نه اراده

بندی به  كشند، و هم پای بند می ها را به شناخت ساختارهايی است كه كنش انسان

ترديد، باور به ساختارهايی كه  بی«. آزادی را فراچنگ آورندتوانند   هايی كه می كنش

ی هژمونیِ گرامشی نمايان است. و ما با  ، در نظريهكشند یبند م ها را به انسان كنش

چه طبقه، دولت يا جامعه مدنی  -راستين توافق داريم كه شناخت چنين ساختارهايی 

ردهای نوآورانه ضروری است؛ تا بُ برای تدوين راه -پذير  باشند، و چه صُلب يا رخنه

مانع از  هنگام امكان بازنگرهای جمعی و دگرگونی اجتماعی را فراهم آورد، و هم

 ی نظمی شود. انگاری يا تحميل خودكامانه ی نسبی چاله فروافتادن در سياه

گفتمانی بنگريد، كه  های برون مايه نسبت به بن الكالئو و موفتوجهیِ  وانگهی، به بی

 زيرآمينقد تحق ی ختهيگرچه انگكنند. اين  ی را  هم مشروط و هم ممكن میگر كنش

گری )يعنی  گزينی شكلی از فروكاست آمد شگفتِ جای ، پیاست یباور ها از ذات آن

سان،   (. بدين۰۲۲۱:۹۱نيز هست )اَسيس، « گری گفتمانی فروكاست»اقتصادی( با 

« سازد وهر واقعيتِ پسامدرن را میشود؛ و اين گ زبان به جهانی برای خود تبديل می»

انگارانه است  گری گفتمانیْ اين رأی نسبی (. مفهوم ضمنیِ فروكاست۰۲۲۲:۰۱۱)رُزِنا، 

كه از روابط متفاوت  ها، بل ها به چيزی خارج از واژه معنا در زبان نه از ارجاع نشانه»كه، 

سوری ]فردينان دو كرد پساسو (. روی۰۲۱۰)ميلر، « خيزد ها برمی در ميان خودِ واژه

سوی بازی آزادِ تفاوت  گردانی از مَرجع و رفتن به   با روی۰۸۹۱-۰۲۰۳سوسور، 

(، كه مطابق ۰۲۸۸:۰۱۱سياسی پا داد )راستين، « گرايی افراطیِ اراده »معنايی، به يك 

آميز و منافع اجتماعی وجود  آن هيچ بنياد عقالنی برای داوری درباب ادعاهای رقابت

بين « هيچ پيوستگیِ منطقی»كنند،  بيان می گونه كه الكالئو و موف همانندارد. 
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( ۰۲۲۰:۲۰۹كه ايگلتون ) موقعيت طبقاتی و آگاهی سياسی وجود ندارد؛ پس، چنان

های  داران سوسياليست ی سرمايه سر تصادفی است كه نه همه يك»اشاره كرده است، 

سان يك  يافته به سازمان؛ و نه هيچ دليلی برای ترجيح كارگران «انقالبی هستند

هژمونی، به يك انجمن تجاری وجود دارد )مازِليس، -ی بالقوه در يك بلوك ضد سازه

انگيز كه از  قدر نشاط شود، همان (. سياست به يك ماجراجويی محض تبديل می۰۲۸۸

ی سياسی و اجتماعی گرامشی، پاسخی  ی انديشه هدف. برپايه بُردی بی حيث راه

گرايیِ  و درمخالفت هم با بازتاب -سو   الش متصور است. از يكدوجداره به اين چ

يیِ معناهای  توان گفت سرچشمه می -انگاری پساساختارگرا  لنينيستی و هم نسبی

نسبت  از روابط پيشايندی، اما به  ها و هم شناختی در بين نشانه زبان، هم از روابط نشانه

ها برقرار  های آن ها و مدلول يان دالشوند كه فعاليت انسانی در م ديرپا، سيراب می

های انتقادی نظير  كه رئاليست (. چنان۰۲۱۰:۱۱۱-۱۸ سازند )بنگريد به گرامشی، می

ی معنا به گوهر به  راستی اين دو سرچشمه اند، به ( استدالل كرده۰۲۲۲:۹۱-۸سِير )

 اند. ديگر وابسته يك

ا بايد معنای تنه كند، ما نه كردن عمل می اگر ارجاع از راه اشاره

كه وجهی از موضوع كه بدان  گر است، بل چيزی كه اشاره  آن

رو موفقيت  را بدانيم. از اين ی آن گونگی مشاهده اشاره شده و چه

هنگام در گرو تجسم يا برساختن روابط معنايی  عمل ارجاع، هم

ی روابط معنايی در  كه برپايه« بازی تفاوت»است. و از طرفی، 

، و  طور متقابل با ارجاع به  گيرد، به شكل می های مفهومی نظام

 شود. كنش در، جهان مادی تأييد می

ی  از معنارسانی بدون درغلتيدن به ورطه گرانه داللت رو، برگرفتن روايتی از اين

تواند بر ادعای موجهی  كاهد، می هايشان فرومی ها را به مدلول گرايی، كه دال بازتاب

ای   ( نمونه۰۲۲۰:۰۰۱-۰۱ی گفتمان پای فشرد. مورِرا )مبنی بر درك جهان در فراسو

دهد؛ چونان يك رئاليست  دست می راستی استوار برچنين خوانشی از گرامشی به به

كه  است، هنگامی« ی مفاهيم گرانه تكافوی داللت»اش مستلزم  باوری فلسفی كه تاريخ

 «اند. های تاريخی زبان و دانش فرآورده»پذيرد  می
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گریِ اقتصادی و  ی فروكاست توان گفت فصل مشترك هردوگونه ، میاز سوی ديگر

ی وابستگی متقابل ديالكتيكیِ سوژه و ابژه است.  جانبه در فهم همه  گفتمانی، ناكامی

ی ابژه تعيين  وسيله گری اقتصادی، با اصرار بر اين امر كه سوژه در نهايت به فروكاست

گری گفتمانی، با اين ادعا كه تلقی ما از  تكند؛ فروكاس شود، ديالكتيك را تباه می می

. زند یم كيالكتيد ی شهيبر ر شهيتسادگی برآيند گفتمان است،  سوژه و ابژه به

در نقد خود به ماترياليسم مكانيكی بوخارين، تقابلِ عينیم ذهنی را در   گرامشی

ی از عين»سان  به« عينی»ی مفهوم  پردازی دگرباره ماركسيسم آيينی از راه مفهوم

شناسيم؛ و  اش با انسان می ما واقعيت را تنها در رابطه»كند:  واسازی می «حيث انسانی

نيز در   لحاظ تاريخی در حال تحول است، شناخت و واقعيت جاكه انسان به از آن

چون  (. از منظر گرامشی، هم۰۲۱۰:۱۱۱)گرامشی، « اند فرآيند تحول، و بنابراين عينی

رو، عين بايد  است؛ از اين« عينیكنشی »حسّانی و  دْماركس، فعاليت بشر خو

-۱۲كه اِجلی ) (. يا چنان۰۲۱۸:۲۸ای ذهنی فهميده شود )ماركس،  گونه  به

اند؛ و  های انسانیْ طبيعی، مادی و عينی هستی»تازگی گفته است،  ( به۰۲۸۳:۲۱۸

انگاره و  ها، كه شامل انديشه و كنش فيزيكی است، پيش های مادی آن فعاليت

درست «. ها وجود دارد اند كه مستقل از آن ی اثراتی بر واقعيت مادی توليدكننده

تفكر « ذهنیِ»جامعه است، فعاليت « عينی»ای از سرشت  گونه كه انديشه پاره همان

 های مادی است. ی تجريدگری از فعاليت هميشه دربرگيرنده

توان به مخالفت با  یبا توجه به وابستگی متقابل مَرجع و معنا، و عينی و ذهنی، م

گری در هر دو شكلِ اقتصادی و گفتمانی برخاست. اما اگر واسازی دوگانگی  فروكاست

تواند به برآمدن يك پروبلماتيك  باوری راديكال و ماركسيسم آيينی می ميان كثرت

طبقه و  یها  موضوعای نيز بر گِرد  گفتمانی ويژه های برون نوگرامشيايی بينجامد، دليل

كه در  رغم آن وجوی قلمرويی ميانی از اين دست وجود دارند كه به برای جست دولتْ

ای در  اند، با سماجت سرسختانه زدايی شده كانون لْكايراد یباور كثرتدرون گفتمان 

 كنند.  گری می های سنگين قدرت جلوه سان چگالی فراسوی اين گفتمان، به

ی  ی يك ويژگی انديشه منزله انگيز نيست كه پابرجايیِ محوريت طبقه به شگفت

نمايد.  هنگام می هژمونی نابه-ضد پردازان هياز نظر یاريدر نگاه بس گرامشيايی، امروزه

با اين همه هيچ برهان قاطعی برای انكار اهميت طبقه وجود ندارد؛ وانگهی، خوانش 
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شدن با  هويت ناكِ هم طبقه در حصار تنگِ توليدباورانه از جنبش كارگری، كه بيم

پيكارهای عمومی دموكراتيك در يك دوران طوالنیِ ركود اقتصادی است، اشتباه 

باورانی چون باگس، خيزش دموكراتيكِ  رو، از منظر نوگرامشی خواهد بود. از اين

كارگران  یها مبارزهطور عمده متكی بر  و به يیراستا تكتواند روندی  راديكال نه می

توانند بر ضرورت تحكيم پيوندهای خود با  های اجتماعی جديد می ، و نه جنبشباشد

ای از اعتراض فروكاهند  های حاشيه كه به ترجُمان طبقه كارگر چشم فروبندند؛ چندان

 پردازی دگرباره و كامل از فرآيندهای انقالبی را سد كنند. و راه مفهوم

دگرگونی اجتماعی در غرب در گرو تالقی پيكارهای كارگران با 

ت... اساساً آغازهای تازه بدون بازسازی های مردمی اس جنبش

شان  های جديد در شكل كنونی ی كارگر و نيز جنبش طبقه

 (۰۲۸۱:۲۳۱ناممكن است. )

-گسلد، الزم نيست ضد ماركسيسم آئينی می« كارگرگرايی»رو، بينشی كه از  از اين

هنوز يك »اند،  (، و ديگران، يادآور شده۰۲۸۱:۰۲كه باگس ) طبقه باشد؛ و چنان

های جديد  تواند نيروی محرك جنبش ای وجود دارد كه می ی حاشيه زيرطبقه

سختی نشانی از  داری به سازی سرمايه آمدهای جهانی در واقع، پی«. اجتماعی باشد

 ی پرولتاريای جهانی دارد. ناپديدی طبقه

های اجتماعی معاصر اينك مركز صحنه را  كه، اين مدعا كه جنبش به كوتاهی آن

كه اين  قدر مشكوك است كه مدعای مقابل آن مبنی بر اين   اند، همان دهتسخير كر

ی طبقاتی تقليل يابند.  گران خُرد نمايشِ مبارزه مساله به بازی توانند بی ها می جنبش

-سان كه خصلت راديكال پرهيزد؛ بدان ها می ی نوگرامشيايی از اين دوگانگی نظريه

هنگام بر  شناسد، و هم با وضع موجود بازمی ها  را در مخالفت دموكراتيك اين جنبش

شود  سبب می  ها جنبش نيااين گمان است كه تنوع ايدئولوژيكی و سياسی در ميان 

ناپذير و متناقض در مبارزه برای يك هژمونی  بينی ی پيش ی منازعه به عرصه»ها  كه آن

 (۰۲۸۸:۹۰تبديل شوند. )هِيرش، « جديد

انگيز را درنوردد، دو  ی مخاطره تواند اين گستره میگونه طبقه  كه چه در بررسی آن

های جديدی از مبارزه كه از  رغم برآمدن عرصه تكمله درخور تأكيد است. نخست، به

داری هنوز ساختار چيره بر جهان  حيث پويايیِ طبقاتی فرايافتنی نيستند، سرمايه
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كنند،  ازتوليد میدار سلطه را ب است. در سنجش با ديگر ساختارها كه مناسبات ريشه

بارگی است، يا  جنس نظير نظام جنسیم جنسيتی كه حافظ پدرساالری و ضديت با هم

داری و سوسياليسم دولتی  ی ابزاری بر طبيعت كه برای هر دو نظام سرمايه سيطره

 است. ساز تماميتويژه برخوردارست كه كليتی داری از  بنيادی بوده است، سرمايه

طور كامل بر پای خود  كه به ست بدان معنا كه، هنگامیداری يك كليت ا سرمايه

شود كه  يادآور می گروندريسه آفريند. ماركس در های خود را می انگاره ايستد، پيش می

 ی هر رابطهعيار،  در نظام بورژوايی تمام»داری از اين حيث يگانه نيست:  سرمايه

 رو، نيو، از اانگارد  رط خود میش ی روابط ديگر را در قالب بورژوايیْ پيش همه یْاقتصاد

ی ديگر  ی رابطه شده ای خود تعيين كننده ی تعيين ارگانيك، هر رابطه هر نظام سياق به

چون يك  داری، هم ساز با اين ديدگاه از سرمايه (. هم۰۲۱۳:۲۱۸)ماركس، « است

های اجتماعی  كند كه جنبش ( اشاره می۰۲۲۲:۱۱كليت در ميان ديگران، مَگنوسُن )

های مختلف از موقعيت  بر جنبه -زيستی  سوسياليستی، فمينيستی، محيط -تفاوت م

با  -بومِ در معرضِ خطر  داری، پدرساالری، زيست سرمايه -شوند  انسانی متمركز می

 زمانیِ خاصِ خود.-های فضا پويايی، مناسبات، و ويژگی

ی يك كليت نيست،  مثابه اش به سازد، مَرتبت داری را يگانه می چه سرمايه پس، آن

داری  خوبی دريافته بود، سرمايه كه ماركس به ساز آن است. چنان كه ويژگی تماميت بل

 -كردن  ی كااليی قفه و كند. فرآيند بی ناگزير خود را در مقياس گسترده بازتوليد می

هايشان را تابعِ  ها و فعاليت توانند انسان ای كه می های تازه امان راه وجوی بی جست

 .است یدار هيماندگار سرما درون یها يیاياز پو یكي -ی قانون ارزش كنند  رهسيط

دار{  نيروی محرك }سرمايه نْمندی از آ مصرف و بهره  ارزش

ی تكاپوی اوست.  انگيزه نْكه ارزش مبادله و افزايش آ  نيست، بل

رحمانه  افزايی است و بی آوری مصمم به ارزش طرز سرسام و به

كند... وانگهی، رشد توليد  ه توليد برای توليد میآدمی را وادار ب

ست كه  ای ی مقدار سرمايه داری مستلزم افزايش پيوسته سرمايه

هر  تْكار رفته است. و رقاب در يك فعاليت صنعتی معين به

داری  های ذاتی توليد سرمايه دار منفرد را تابعِ قانون سرمايه

كند؛ او را ناگزير  یهای اجبارآميزِ بيرونی م ی قانون منزله به
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را حفظ  اش را گسترش دهد تا بتواند آن كند كه مدام سرمايه می

ی  تواند از عهده مدد انباشت فزاينده است كه او می كند؛ و تنها به

سيطره بر جهانِ ثروت اجتماعی  تْگسترش آن برآيد... انباش

رو،  های تحت استثمار و، از اين ی انسان است؛ افزايش توده

دار است. )ماركس،  سروری مستقيم و نامستقيم سرمايهگسترش 

۰۲۱۱:۹۲۲) 

شود ماركس تأكيد  داری است كه سبب می ساز سرمايه درست همين ويژگی تماميت

ی بورژوايی فرمان  سرمايه آن قدرت اقتصادی است كه بر همه چيز جامعه»كند كه، 

های  ايز از خوانشسر متم ساز سرمايه يك اتفاقاً، اين ويژگی تماميت«. راند می

ی انتقادی او را چونان سرروايتی معرفی  ساز از ماركس است، كه نظريه تماميت

سپُرَد.  بخش می ی رهايی سان سوژه كنند كه نقش ممتازی را به پرولتاريا به می

تابند، گرايش به  هايی از اين دست را برنمی درستی خوانش ها كه به پساماركسيست

روايیِ روابط  كه، جهان ی دارند. در حالیدار هيسرما ساز تيامتم یژگيوگرفتن  ناديده

های توليد  سان شعبه های فرهنگی به مزدی در قرن بيستم، گسترش صنعت

سازی فرآيندها و  گذر شكل كااليی، و جهانی از ره« جهان زيست»داری، استعمارِ  سرمايه

آمدهای  اند، كه پی  داری ساز سرمايه های ژرفِ ويژگی تماميت ی، ترجمانروابط اقتصاد

اند. )مقايسه  راه داشته هم ی سياسی به آشكاری برای سرشت زندگی اجتماعی و مبارزه

 (۰۲۲۰:۲۲۲-۲۳ ؛ بِست و كِلنِر،۰۲۸۱؛ هابرماس، ۰۲۱۲لِيتا، گْكنيد با، ا

سره در محاصره سرمايه  رسد، جهان يك گونه كه قرن بيستم به پايان خود می همان

شود. اين  های آن می ی آدميان آكنده از رخنه های روزانه جهانكه   چندانگيرد؛  قرار می

تواند  آورد كه می بار می آمدهای منفی را به ای از پی ، طيف گستردهزسا پويايی تماميت

معنا و هويت سوسياليستی ببخشد. در اين  تْهای گوناگونِ مقاوم هنوز به جلوه

ماند، اما به  هژمونی برجا می-ن سياست ضدخوانش، مبارزه برای سوسياليسم در كانو

سان،  شود. بدين چون رسالتِ مُقدر كارگران استثمارشونده نگريسته نمی اين مبارزه هم

مقاومت عليه قدرت نيست،  طبقاتی ]چالش « بخشِ سوسياليسم ی وحدت شالوده»
از هايی  های اجتماعی با پاره بسا جنبش  (. چه۰۲۸۸:۰۱۰)راستين،  *استسرمايه 

حال، پويايی  داستان شوند يا نشوند، اما در همه سو و هم ی كارگر هم هويت طبقه
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ی  های چندگانه گفتمانی مبارزه ی مشتركِ برون داری احتماالً مولفه ساز سرمايه تماميت

درآميزند،  مقاومت عليه قدرت سرمايهشكلی با  ها به ميزانی كه اين مبارزه هاست. به آن

سازند. چنين  را می  هژمونيك-ضد ائتالفگيری يك  ای شكلی محكمی بر شالوده

رو نيست، اما  های پيش گيری ائتالف همتايی برای پی ی مشتركی مبنای بی شالوده

های  هايی در بزنگاه و پابرجايی است بر ضرورت چنين ائتالف  احتماالً گواه ويژه

 درپی. پی

ی اجتماعی، دليل درخوری برای ا ی پديده منزله افزون بر اين، بازانديشی طبقه به

ی  پارچگیِ فراگيرِ جامعه ی يك مثابه پردازی گرامشی از دولت به جُستن از مفهو تأسی

  داری به های سرمايه كه دولت سان همان دهد. به دست می ی مدنی به سياسی و جامعه

يابند، طبقات نيز به فراسوی  های قهرآميز سياسی گسترش می فراسوی دستگاه

تر به  ی كارگر بسی بيش شان در مناسبات اجتماعی توليد، و سياست طبقه یمرزها

پردازی  كه، مفهوم يابد. نظر به آن كارگری گسترش می  های جنبش فراسوی فعاليت

هايش درباب بازتوليد نيروی كار  انگاره داریْ در پيش خودِ ماركس از كليت سرمايه

گی در دفاع از يك مفهوم جامع از تاز (، به۰۲۲۲:۹۱-۱سويه است؛ لبوويتز ) يك

سان يك  ی كارِ مزدی را در ستيز طبقه به ی كارگر استدالل كرده است. او سويه طبقه

دست سرمايه در برابر برآوردن نيازهای  های برپاشده به ی متنوع عليه مانع مبارزه

 رفته گسترش داری پيش نگرد، كه در هزارتوی فرهنگی سرمايه گوناگون كارگران می

 يابد. می

و « های جديد اجتماعی جنبش»آفرينی ذاتی بين  جای تقابل به

 یها جنبشی يك طبقه عليه سرمايه،  مثابه ی كارگران به مبارزه

گاه ديگر نيازهای كارگران، و  چون جلوه ی بايد هماجتماع ديجد

ی كارگر نگريسته  يابی طبقه های جديد سازمان ی كانون منزله به

كنند.  عمل می« آنرهايش كامل  ی ی گستردهمعنا به»شوند كه 

اش نه  محلی از اِعراب داشته باشد، مخاطب« خداحافطی»اگر 

ی كارگر است.  جانبه از طبقه كه انگاشت يك ی كارگر، بل طبقه

(۰۲۲۲:۰۱۱) 
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های  توان دريافت كه تمايزگذاری ميان جنبش با كنار هم نهادن اين دو نكته، می

ای است )تاكر،  كننده راه اه حامل بار مفهومی بالقوه گمگ مْاجتماعی جديد و قدي

، از «قديمی»اجتماعی   ی جنبش ی كارگر به رده (. با سقوط سياست طبقه۰۲۲۰

آميزی وجوهی از  به درهم یاجتماع ی جديدها جنبشی گرايشِ سياست  سو، دامنه يك

ی را كه  ا دامنهكنيم؛ و از ديگر سو،  وتار می  مقاومت عليه قدرت سرمايه را تيره

های مختلف  ی كارگر، فعال يا پشتيبان عرصه عضوهای فراوان و گوناگون طبقه

كه فعاالنِ دگرباشان جنسی،  ی هستند. هنگامیاجتماع ی جديدها جنبشسياست 

برای حق برخورداری كامل از مزايای مربوط به ازدواج عليه سرمايه و دولت مبارزه 

ساخته از مالكيت خصوصی را با  های دولت تعريف های قومی، كنند؛ وقتی گروه می

گيرند؛ وقتی زنان، برابری در  كشيدن ادعای سرزمين تاريخی به چالش می پيش

كنند؛ وقتی هواخواهان  ی خانواده را طلب می ی نيروی كار و دگرگونی در عرصه گستره

ر بومی نسبت به صنعت فشا بخشيدن به نيازهای زيست محيط زيست، برای الويت

مانيفست هراندازه كه از روايت  هايی هستند كه، به ها درگيری مبارزه آورند؛ آن می

دور افتاده   شده ميان كار و سرمايه به ای ساده طرز فزاينده از رويارويیِ به كمونيست

)مقايسه كنيد با، آدام،  داری دارند. رسای ضدسرمايه  باشند، با اين وصف، طنين

۰۲۲۳) 

هايی كه در  هايی كه چنين پژواكی ندارند، موضوع ست كه جنبشسخن بر سر اين ني

تری برخوردار است؛ و يا اين  نحوی از ارزش اخالقی كم دستور كارشان قرار دارد، به

ياب است.  ی مشترك ميان اين دستور كارهای متفاوت آسان مدعا كه، بازنمايی زمينه

ی  سرمايه نْپا، كه در آ ِ بوم داری باوری، برآمدن گفتمان سرمايه مثل، در مورد محيط به

خود بگيرد، گواهی بر اين حقيقت است  ای به راحتی موقعيت سوژه تواند به شركتی می

گران اجتماعی  های گفتمانی در ميان بازی موضوع مبارزه» دْخو « باوری محيط»كه، 

خواهان  ی مشترك ميان كارگران و هوا (. زمينه۰۲۲۲:۰۳۹)ادكين، « متضاد است

باوری  هژمونيك از محيط-محيط زيست بسيار دشوار يافته شده است، و مفهومی ضد

 هاست: بندی هويت در گرو بازمفصل

« كارگر»با بحران گذران زندگی « هواخواه محيط زيست»هنگامی كه 

اش ]بر محيط  یگذران زندگبا تاثير مخربِ « كارگر»شود، و  رودررو می
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تنها انديشيدنی  مدل هژمونيك نه های معطوف به گاه بديل زيست ؛ آن

توانند  های بنيادی گفتمان می مايه شوند. در اين باره، بن كه ضروری می بل

های مجزا، به شرايط يك  چون موضوع ، هم«شغل»و « محيط زيست»از 

رو،  ی ما تعيير جهت دهند. هم از اين زندگی شايسته و ممكن بر سياره

به « حيط زيست در مقابل كارگرانهواخواهان م»سازیْ از  تعريف ناهم

اند،  برخاسته و ممكن ستهيشا یزندگ كي طيشراكسانی كه به دفاع از »

كنند كه اين زندگانی را  ها و مناسباتی دفاع می در برابر آنانی كه از روش

 ( ۰۲۲۲:۰۳۱ )ادكين،« كند. ، تغيير می«سازد ممكن می

هاست، كه  منافع و هويتآميزی هژمونيكِ  اين مثال گويای سرشت مشروط هم

ی  باورانه های كثرت اش نيازمند سياست گفتمانیِ خالق است، كه در واكاوی تحقق

بندی از  گفتمانی كه چنين بازمفصل شود. تأكيد بر شرايط برون راديكال برجسته می

هژمونی -سازد، وجه تمايز الگوی گرامشيايیِ ضد پذير می ی گفتمانی را امكانها هيما بن

آرايیِ  جا كه به دفاع از مطلوبيت يا ضرورت چنين صف ماركسيسم است؛ و آناز پسا

 (۱)شود. آيد، از پسامدرنيسم متمايز می هژمونيك برمی-ضد

سره آن را  برد )و اينك يك ی سوسياليستی از آن رنج می پرسش اساسی كه انديشه

ی مدنی  هگونگی ادغام قدرت دولتی با سرزندگیِ عمومی جامع كند(، چه آشفته می

ی سوسياليستی،  های واقعی پروژه ها در مواجهه با مشكل است. پساماركسيست

رغم  به -شده  تكه ی تكه بخش را بر گِرد چندين سوژه ی تحول كوشند اين پروژه می

  آميز از قدرت ، كه متضمن غفلت نخوتكنند فيبازتعر -های گرهیِ اتفاقی  نقطه

ها با  مندانه از سلطه ايشان است. پسامدرن يتهای حاكم برای حفظ حمايت رضا گروه

آمدهای  با پی -های موضعی، اين غفلت را  عيار مبارزه م پذيرش استقالل تما

 پرسد: ( می۰۲۸۸:۰۲كه فيلدز ) برند. چنان يك گام جلوتر می -اش  كننده نگران

بُرد و كنش موضعیِ ناب در اين  سودِ راه معنای اين استدالل به

گون چيست؟ اين  ور از يك باهمستانِ بومیِ همجهان بسيار د

هاست، و مخالفت  آوردن موضوع معنای مخالفت با امكان گردهم به

ديگرند.  هم مربوط و مقوّم يك ها به گونه ستم كه چه با فهم اين

مدد يك  توان تمايز را به اين تنها به معنای تمايز نيست؛ زيرا می
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است.  شدن تكه تكهمعنای  بهساز نمود. نه، اين  مفهوم ميانجی هم

 شوند؟ مند می ديدگان بهره ستم شدن تكه تكهچه كسانی از 

خود  یها آماج توانند ی نمیدولت ینهادهابدون مواجهه با  ی جديداجتماعی ها جنبش

ساز  كه سبب  معطوف به دموكراسی های دنبال كنند. وانگهی، درخواست را

ی در مقياسی فراتر از سياست مبتنی بر اند، مستلزم هماهنگ«سنگ های هم زنجيره»

بينیِ  باوری كه فراتر از واقع هژمونيك جديد از كثرت-اند. يك منطق ضد باهمستان

 ورزی خُرد استوار شود. تواند بر بنياد سياست رود، نمی موضوعی می ليبرالیِ سياستِ تك

هه با چالش اند به مواج ی تاكنون نتوانستهاجتماعی جديد ها جنبشعبارت ديگر،  به

انداز،  طرزی غلط  لوحانه يا به باوران راديكال، ساده قدرت دولتی برآيند. بسياری از كثرت

ی خودگردانی است و نه اجتماع ی جديدها جنبش كنند كه هدف پيكارهای  ادعا می

يابی به هيچ ذره از  باورانی نظير اسكات، اين امر كه دست های نوكثرت قدرت. در نوشته

ترين چالش قدرت ناممكن است، پذيرفته شده است؛ كسانی كه  بدون كم خودگردانی

های صنعتی معاصر را،  ی نه وضعيت موجود جامعهاجتماع ی جديدها جنبشمعتقدند 

طلبند. آماج  گریِ منافع را به چالش می كه صرفأ حذف خود از فرآيندهای ميانجی بل

( ۰۲۲۲:۰۱-۰۰ی، اسكات )است. برهمين سياق ليبرال ادغامها تغيير نيست؛  آن

 يك جنبش اجتماعی كه از منظرِ كند یاستدالل م

شده در فرآيند  های طرد ها و گروه از ادغام موضوع« موفقيت»

سره سازگار،  رو، موفقيت يك خيزد... از اين برمی« عادی»سياسی 

ی يك  مثابه پوشان، است با ناپديدشدن جنبش به واقع هم به و 

 جنبش.

آمدهای  پی - (۸)«انقالب منفعل»های  عنای ضمنی باور اسكات به ارزشبا اين همه، م

اهميت  -گری منافع بسيج شده است  ی قدرتی كه از راه ميانجی طلبانه اصالح

ها را ناچيز شمرده و بر  ساختن و ادغام مخالفت های دولت برای منحرف توانايی

بندد.  داری چشم فرومی های سرمايه های مادی فرآيندهای مذاكره در جامعه شالوده

گاه  از راه انكار مناسبات انقياد كه تكيه»دموكراسی  گونه كه وود باور دارد، ليبرال همان

تواند در قالب آن  كردن فضايی كه قدرت مردمی می داری است، و تنگ قدرت سرمايه

كه اسكات  رغم آن (. به۰۲۸۱:۱۸كند ) را حفظ می هيسرما یمنافع طبقاتعمل كند، 
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نشيند، از درك  بار می های معطوف به دگرگونی از طريق دولت به ان دارد كه، برنامهاذع

گير در گروی برپايی يك بلوك جديد از  اين امر ناتوان است كه هرگونه پيروزی چشم

شان از طريق كنترل بر، و دگرگونی، دولت صورت  نيروهای اجتماعی است كه منافع

 درون آن.سازی با نيروهای  پذيرد، تا هم می

گاه كه در  سازی ليبرالی است، آن باوری راديكال در معرضِ خطرِ هم رو، كثرت از اين

گيرد ؛ و در معرض  تاثيرگذاری بر فرآيند سياسی مستقر را پی می تْتصرف قدر

اگر  (۲)جويد. كه از قدرت دولتی احتراز می شدن دائمی است، هنگامی ای حاشيه

كرد  آميز دارد، روی نشاندن دستورِ كارهای رقابتشيفتگی به دولت، گرايش به فرو

تجليلِ »رو،  كند. از اين جاحاضر دولت را خنثا نمی زُداينده از دولت، ماديت هم كانون

ی  گزينی برای اهميت بسيار، اگرنه مركزی، دولت در پروژه تواند جای نمی« ها تكه

 تحول اجتماعی باشد.

 گيری نتيجه

بُرد يك پروژه سوسياليستی در  هنگام با پيش گرامشيايی همباور ما، پارادايم نو به 

 یِاسيو س یاجتماع یها مبارزهكارِ فهم  وجه به اش، به بهترين معنای گسترده

ی ماركسيستیِ يك  انگاره آيد. گرچه گرامشی به پيش می معاصر یاجتماع یها جنبش

ماند،  توليد( وفادار میی  مثل، مناسبات اجتماعیِ برخاسته از شيوه كانون هژمونيك )به

 نِيتع افتي رهنسبت مستقل جامعه مدنی به نفی  او به فرهنگ و نهادهای به ی  اما توجه

انجامد. برخالف  ی میسنت سميماركسدر  روساخت-ساخت ژرف ی مبتنی بروجه تك

های  های دموكراتيكِ فرهنگِ ضروری برای حفظ و تداوم جنبش لنينيسم، كه شكل

آكنده از طنينِ « جنگ موضعی»گيرد؛ تمركز گرامشی بر  می مستقل را ناديده

ی  های اجتماعی برای خلق فضاهای سياسی جديد در گستره های جنبش كوشش

در نزد « بلوك تاريخی»ی هژمونی است. مفهوم  مايه ی مدنی و تغيير درون جامعه

 جديدی ها جنبشی  سازی رايج در نظريه گرامشی، همتای خود را در مفهوم ائتالف

های دموكراتيك مردمی،  ی طبقاتی با مبارزه يابد. تأكيد بر پيوند مبارزه ی میاجتماع

های  های تاريخیِ جنبش افكند برای واكاوی پيوستگی تواند بنيادی پی شك می بی
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ی نازمانيّتِ  واسطه طور پيوسته به ، كه به«جديد»و « قديمی»اجتماعی 

(atemporality سياستِ هويت محو شده ).است 

های  اند از سويه باوری، كوشيده پردازان كثرت كه، برخی از نظريه شگفت آن

بهره « دموكراسی پساليبرال»باوری در آثار گرامشی برای برساختن نوعی  ضدذات

رو كه اينان  راه نيست؛ هم از آن يابی هم (. ولی اين تالش با كام۰۲۲۲گيرند )گُلدينگ، 

ی  شده ادعا« شناختیِ خطای غايت»نیِ پيشامدیْ با خود اذعان دارند كه منطق گفتما

ساز نيست. اما الگوی گرامشی،  ی كارگر دَم گرامشی در دفاع از رسالت تاريخی طبقه

كه آن  گفتمانی استوار نيست؛ بل ايم نشان دهيم، بر فروبستگیِ برون ه كه كوشيد چنان

، و سودمندی برخی كنند های ساختاری كه كنشگری را ميسّر و مقيّد می مايه بن

(. هر تحليلی ۰۲۲۰شناسد )آزبورن،  بندی را در مقابل ديگران بازمی های مفصل شيوه

ی وحدتِ  ی چنين دريافتی زند، نه بنياد ستم و نه شالوده كه دست رد بر سينه

گری انجاميده و  مانع  ی ناگزير كنش يابد، و به تجزيه های گوناگون را درمی درخواست

 شود. ی سياسی مشترك می پروژهاز برآمدن يك 

كند،  فيرا تضع چيره گفتمانِ بندی صورتتواند بكه  یهژمون-ضد كي جاديا یبرا

های اين يا آن بخش، و اين  از مسألهكه  يی ضروری استها ها و گروه از جنبش یائتالف

گری  ی غفلت از كنش تواند بر گُرده برود. سياست هويت نمی فراتر يا آن موضوع

« گر با فرآيندهای واقعیِ دگرگونی ساختاری بندی بازی مفصل»يعنی، بنشيد؛ 

فروغلتيم )پالمر، « سراشيب گفتمان»(. اما اگر ما در ۰۲۲۲:۰۱۱تِيلِر، -)راستيجِر

ی ماترياليسم تاريخی بنشانيم؛  گری گفتمانی را جای آموزه (، و فروكاست۰۲۲۱:۰۲۲

ورزی  بُردی لنين، و دور از انديشه هگاه، بسيار دور از يافتن پاسخی به پرسش را آن

خالقِ گرامشی، ولو در تركيبی ناهموار، خواهيم بود؛ و به احتمال زياد در انبوه درهمی 

هژمونی را در اين عصر -ی ضد شده غرق خواهيم شد، كه شالوده تكه های تكه از هويت

 كند. ترديد پسامدرن محو می
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منتشر شده اشت.  شناسی انتقادی جامعهی  ای مجلهبار در تارنم جُستار حاضر نخستين

ر. شناسی دانشگاه ويكتوريا در بريتيش كلمبيا است؛ و  ، استاد جامعهك. كارول اميليو

شناسی دانشگاه بريتيش كلمبيا در ونكوور  شناسی و انسان ، استاد گروه جامعهس. راتْنر

 كانادا.
Between Leninism and Radical Pluralism: Gramscian Reflections on 

Counter-Hegemony and the New Social Movements, William K. Carroll and 

R. S. Ratner 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/089692059402000201 

 
 مترجم  یادداشت

 است. سندگانيداخل قالب ]  از مترجم، و داخل دو ابرو }{ از نو یها عبارت ی همه -

نگاه  ا،يو نقش پرولتار گاهيجا به یماركس كرد ویمتفاوت از ر یبند صورت كي یبرا *

 ستر،يجر ستيالوود، سوش نزيس كيم  اِلن ،یطبقان ی بدون مبارزه سميماركسبه  ديكن

 .۰۲۸۳، سال ۲۱ ی شماره

مُقدر و  یطبقه را امر نيا یروزيكه پ ا،يپرولتار ی  امبرگونهيرسالت پ ی با نقد انگاره وود

كارگر و  ی طبقه ،یانقالب سمياليدر سنت سوس كه نيا: »سدينو یم پندارد، یمحتوم م

قرار داشته است،  سمياليو برپا ساختن سوس یاجتماع یدر كانون دگرگون شيكارهايپ

 ی هياست بر پا یكه استنتاج بل رد،يگ ینشأت نم یمذهب یانمياز ا  یرو چيه به

 یريگ جهينت نينخست، ا ی و قدرت. در وهله یگسترده در مناسبات اجتماع یكندوكاو

را در مركز  دياستوار است كه مناسبات تول یخيتار-یستيالياصل ماتر نيا اديبر بن

و  یاسيس یها ستمگاه را خاست آن ی كشانه و سرشت بهره نشاند یم یاجتماع یزندگ

بالقوه  ی طبقه كيكارگر  ی گزاره كه طبقه نيا د،يافزا ی. وود م«انگارد یم یاجتماع

كارگر آن گروه  ی ( طبقه۰»است:  یبَل مدع ست،ين یكيزيمتاف یاست، انتزاع یانقالب

 سمياليدر انتقال به سوس ینيمنافع ع نيتر واسطه یاست كه از ب یاجتماع

و  نيتر یاديبن مِيموضوع مستق ی منزله كارگر به ی بقه( ط۲برخوردارست؛ 

 چيكه ه یا نه تنها شكل موجود(؛ طبقه شك یشكل ستم )گرچه ب نيتر كننده نييتع

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/089692059402000201
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/089692059402000201
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 تواند یم شيخو يیرها یبرا كاريندارد، در پ گريدر رواداشتن ستم بر طبقات د ینفع

 تينها و در یاديبن( نظر به تضاد ۳ها را فراهم كند؛  ن انسا ی همه يیرها طيشرا

 یطبقات استثمارگر و استثمارشونده كه در كانون ساختار ستم جا نيب یناشدن حل

( ۱شمرده شود؛ و  بخش يیگذار رها نيا یموتور اصل ديبا یطبقات ی دارد، مبارزه

 یو كاف كياستراتژ یِاست كه از قدرت اجتماع یاجتماع یروين گانهيكارگر  ی طبقه

 نشيپشت به ب ليتحل نيبرخوردارست. ا یانقالب یروين كيبه  دنييفرارو یبرا

 یكنش انسان یها طهيح ی قدرت را در همه یِگانگيدارد كه محو ازخودب یبخش يیرها

 «.دولت یِاسيكار تا قدرت س ی نندهياز قدرتِ آفر كشد، یانتظار م

 یاجتماع یها جنبش یها یژگيمتفاوت از سرشت و و یبند صورت كي یباز، برا و

یِ كش و نه لزوما بهره -( oppression) گوناگون ستم یها شكل هياصر كه علمع

(exploitation) به  ژهي و به دينگاه كن كنند، یم كاريپ -ی دار هيسرما ی جامعه ی درطبقان

در برابرِ  یدموكراسبا نام:  ،ختهيفرهماركسيست  نيمِ اثر درخشان همنهفصل 

نگار، تهران،  نشر بازتاب ،یحسن مرتضو ی رجمهوود، ت نزيس كيم  اِلن ،یدار هيسرما

۰۳۸۱. 

 ها نوشت پی

ی زندگی «نجواها»طور ويژه در اين زمينه گوياست. از راه  . كارِ ميشل دوسِرتو به۰

ای جای  مندانه ی رضايت گذاری در دل رابطه يك تمايز غيرقابل نشانه»روزمره، 

كند. اين يك  را مديريت می آن ی كاركردهايش واسطه گيرد، كه نظام مدعی است به می

بندی، نيست؛ سهل است، يك براندازی عمومی  رو  قابل طبقه شورش موضعی، و از اين

 زيرانه و خاصِ خود. صداست، و تقريبا سربه و بی

ی نخست ارجاعی است به  در وهله« لنينيسم»ی ما از تِرم  ، استفادهدر نوشتار حاضر. ۲

ی خوانش معينی از لنين )و  ای بر پايه س آموزههای خودِ لنين، و سپ بندی صورت

اش پس از مرگ لنين اعالم شد )بنگريد به، استالين،  ماركس و انگلس(، كه مبانی

تر از حيث سازمانی نمايان است؛ يا در شرق اروپا و يا  (. فروپاشی لنينيسم بيش۰۲۲۸

و  ميقد یها پچ داری از ميان های سرمايه های پيشاهنگ، كه در دموكراسی در تشكل

های  توان هم در زوال نشريه سر بركشيدند. اما، يك شكست نظری موازی را می ديجد
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( ديد و هم در World Marxist Review) بررسی ماركسيستی جهانلنينيستی نظير 

 (۰۲۸۱نقدهای اخير از گفتمان سياسی لنينيستی. )برای نمونه، پوالن، 

ها را به  های اصلیِ فلسفی لنينيسم، دال مايه درون ی يكی از منزله ی بازتاب به . نظريه۳

گری  ماترياليسم و سنجش( در ۰۲۱۱:۰۳۱كه لنين ) كاهد. چنان هايشان فرومی مدلول

داللت كه بر واقعيت عينی  ی استفلسف ی مقوله كيماده »كند،  بيان می بنياد تجربه

های  معرض احساس های آدمی وجود دارد، در كه مستقل از احساس كه، در حالی دارد

«. شود برداری شده و منعكس می ی حواس ما كُپی و عكس وسيله گيرد و به ما قرار می

هولتز از آن  های فلسفی چون هِلم كه ايدئاليست« ی نَمادها نظريه»لنين در مخالفت با 

نهد كه متضمنِ فروكاستن  شناخت را پيش می« ماترياليستی»كردند، نظريه  دفاع می

ای داللت  ناگزير و ضرورتاً به واقعيت عينی تصوير به»ويرهای دريافتی است: معنا به تص

نويسی،  ، نماد، هيروگليفم نگاره‘ی قراردادی نشانه‘. ’كند تصوير می’را  دارد كه آن

انگاری را اشاعه  ی ناالزمِ اگنوستيسيمم ندانم سره مولفه مفاهيمی هستند كه يك

ی بازتاب لنين، به  دالنه از نظريه ك روايت هم(. برای ي۰۲۱۱:۲۳۹دهند )لنين،  می

( اخيراً استدالل كرده است كه ۰۲۲۰هِرست ) بَك. ديكن نگاه( ۰۲۸۱گُلدِستيك )

آمدهای مهمی برای گسترش فلسفه در شوروی  بندی لنين، پی های صورت مشكل

هی و های گرو كه رسانه انگيز، در هنگامی ای است بحث گرايی آموزه داشته است. بازتاب

 اند. يافته، سرشت خودپيدایِ معنا را به چالش كشيده های فرهنگی گسترش مبارزه

رايج است  مْای از پسامدرنيس ی پساماركسيسم چونان گونه . گرچه امروزه بحث درباره۱

ی  ( مدعی است كه پروژه۰۲۸۸:۳۱b(؛ موف )۰۲۲۲؛ رُزنا، ۰۲۲۰)بِست و كِلنِر، 

است. « هم مدرن و هم پسامدرن»بندند،  بدان پایپساماركسيستی كه او و الكالئو 

-كردهای پساماركسيستی و پسامدرن درباب ضد ترديد، تمايزگذاری ميان روی بی

باوری راديكال  كه چگونه كثرت  هزمونی سودمند است. برای يك روايت از اين

، نگاه كنيد به، «های اجتماعی جديد سر برآورد كم تا حدی از انكشاف جنبش دست»

 (۰۲۲۰:۸۳يدمن. )س

بندی در درون  گردد به منع فراكسيونيسمم دسته ای برمی نمايی تا اندازه . اين ويژگی۹

های  دست لنين معمول شد. تغيير جهت سريعِ ستايش به ۰۲۲۰حزب، كه در سال 

كاری  ساختن او به تبه ی فسادناپذير، به متهم عنوان نابغه از لنين به كايشاپروستاريپ
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های  از مسأله. توصيف ناسازگار یها یابيارز ريگ گسترش چشمر گواهی است ب

 ن،يتسي)سولژن« مقدس گير و خشكه سخت»چون  مثل، هم شناختی از لنين، به روان

سان كه ادبيات دانشگاهی، از  همان های متفاوتی استوار است؛ به ، بر داوری(۰۲۱۱:۰۱۳

سركوب سياست  ی منزله شهر لنينيستی به ( به آرمان۰۲۸۱نقد پوالن )

ی  مثابه ی لنين به«ديكتاتوری پرولتاريا»( از ۰۲۲۲شناختی، تا تفسير اِرِنبرگ ) هستی

ی كارگر در نوسان است. هيچ انتقادی به  ماهيت منش سياسیِ دموكراتيك طبقه

ی فرهنگی مبارزه  سرشت اساسی دولت پرولتریِ لنين نبايد اهميتی را كه او به جبهه

ساز  ( اين ويژگی را هم۰۲۱۰:۱۹, ۳۱۹سان كه گرامشی ) همان رد؛ بهداد، ناديده بگي می

ی وجوه مشتركِ  چنين برای بحث درباره شناسد )هم با واكاوی خود از هژمونی بازمی

(. با اين همه، به باور ۰۲۸۱:۰۰۲-۰۲۱, ۰۱۱-۰۸۹ ـ گلوكسمنی بوسمهم بنگريد به، 

ركسيسم آيينی است كه با هژمونی، ما-كرد لنينيستی به ضد بارِ روی ما سوخت

ها درباب  گری ای روشن تر گرامشيايی سازگار نيست. پاره باورانه انداز فرهنگ چشم

های موجود ميان لنين و گرامشی در مفاهيم كليدیِ فرهنگ، اقتصاد، انقالب، و  تفاوت

نشده  های حل ابهام»دست داده است. او با اشاره به  دهی سياسی را پِيكُنِه به سازمان

نسبت ناچيز از كار گرامشی، و نفوذ عظيم تولياتی و حزب  درباب لنينيسم، شناخت به

را رد  نيلن ی سان دنباله به یگرامش ی اسطوره(، ۰۲۱۱:۹۱۹« )كمونيست ايتاليا

 كند.  می

انگارانه  هژمونيك درنهايت نهيليستیم هيچ-يافت ضد اند ره . برخی مفسران گفته۱

خود را در دو »انگاریِ پسامدرن  گويد، هيچ ( می۰۲۲۰:۰۹۸مثل، كُروك ) است. به

سازد: ناتوانی در تصريح سازوكارهایِ ممكن تغيير؛ و ناتوانی در بيان  گر می نشانه جلوه

 كه چرا تغيير بهتر است از عدم تغيير.  اين

های پساماركسيستی  بندی باوران از صورت ی شماری از نوگرامشی ی آگاهانه . استفاده۱

هژمونی، در -ی ضد هنگام با حفظ پروبلماتيك گرامشی درباره رنيستی، همو پسامد

ی  عرصه»(. با كار گِرد ۰۲۸۸؛ هال، ۰۲۲۱خوردِ توجه است )برای نمونه، اپستين، 

هنگام با جذب گزينشیِ  گرامشيايی، حفظ بينش ماترياليسم تاريخی، هم« ميانیِ

مثل، بنگريد به،  است. )به پذير باوری راديكال، امكان آوردهای مهم كثرت دست

 (۰۹و  ۰۱های  ويژه فصل ، به۰۲۲۲گُرسبِرگ، 
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نويسد:  ( می۰۲۸۲:۰۳۱، ساسُون )«انقالب منفعل»ی مفهوم گرامشيايی  . درباره۸

های  های جنگ موضعی، دستگاه بورژوازی ممكن است بتواند با استفاده از گذرگاه»

حد امكان برای جلوگيری از  ی مدنی، تا ايدئولوژيك مختلف، و سنگرهای جامعه

. انقالب رديبگ شيبُرد انقالب منفعل را در پ راهی كارگر،   برآمدن هژمونی  طبقه

تا رهبران ]اين ‘ زند یگردن م’طلبی ی كارگر را از راه اصالح منفعل... جنبش طبقه

دفاع  كارگر ی طبقهای  جنبش  در قلمرو ناهژمونيك بيتوته كنند، كه از منافع رسته

 داری را به چالش طلبد. عی سرمايه كه منظق مناسبات اجتما آن كندٍ، بی می

های  های جديد اجتماعی نيست؛ مبارزه كاری با دولت مشكل تنها جنبش . هم۲

برد )برای  ی جنبش كارگریِ باپرجا نيز از اين مشكل رنج می كارگری در گستره

ی مردم در  نیِ تودهكارگری و جنبش همگا  های موجود ميان جنبش واكاوی تنش

؛ ۰۲۸۲كاران، مقايسه كنيد با، كارول و راتنر،  پاسخ به دستور كارِ دولتی نومحافظه

باوری راديكال در  (. ناكامی كثرت۰۲۲۱چنين نگاه كنيد به، هال و جيمسون،  هم

ی  ای، مانندجامعه های منطقه رودررويی با قدرت دولتی حتا در واكنش به منافع ائتالف

 تر است. اروپا و پيمان تجارت آزاد آمريكای شمالی، برجستهاقتصادی 
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 ای و جنگ موضعی بازاندیشی جنگ جبهه

  ی نظامی  گرامشی و استعاره

 دانیل ِاگان 
آزاد ی حسن ترجمه   

 

 
 مقدمه

توان ترديد كرد. سهم  تر می ی اهميت آنتونيو گرامشی در تفكر اجتماعی معاصر كم درباره

ترين سياسی و مطالعات فرهنگی او را به يكی از پرآوازه ی شناسی، فلسفه گرامشی در جامعه

ی اجتماعی  نمايندگان ديدگاه نوماركسيستی تبديل كرده است. ادای سهم او به نظريه

امروزه در سنت »گويد كه  رود. توماس می ماركسيستی محدود نشده، و بسی از آن فراتر می

ترين  ه ماركس و انگلس به معروفماركسيستی، گرامشی بيش از هر متفكر ديگری از جمل

يكی  (199، ص 2010)توماس، «. های جاری دانشگاهی تبدل شده است پرداز در بحث نظريه

ويژه  ی استراتژی سياسی، به ی اجتماعی گرامشی، بحث او درباره ترين اجزای نظريه از مهم

ی  ع پيشرفتهاست. به نظر گرامشی در جوام« ای و جنگ موضعی جنگ جبهه»تمايز ميان 

تر )جنگ موضعی( جايگزين مدل كالسيك  ی فرهنگی پيچيده و طوالنی داری، مبارزه سرمايه

ی  ترين سويه ای( شده است. اين رويكرد، بنيادی انقالب از طريق قيام مسلحانه )جنگ جبهه

هنگی داری به تحليل روبناهای فر تغيير در ديدگاه ماركسيسم غربی از اقتصاد سياسی سرمايه

 (1979است. )اندرسون 



 اریک هابسبام، ژاک تکسیه...

 262 

ای و جنگ موضعی، جای بسی تعجب  از جنگ جبهه گرامشیرغم اهميت تحليل  به

ها توجه اندكی را به خود جلب كرده است.  است كه در ماركسيسم معاصر، اين اصطالح

ایمجنگ  گيرند كه جنگ جبهه ای ضمنی اين امر را مفروض می گونه نظران به صاحب

ها بدون اما و اگر از آن گرامشیكم  اند، يا دست  گرامشیايی متعلق به ه موضعی اصطالح

ها چه در متن اصلی نظامی و چه در سنت  بهره گرفته است. در واقع، اين اصطالح

گردد. در  برمی گرامشیماركسيستی خود، تاريخ معينی دارند كه به دوران پيش از 

« كالسيك»ی وجود دارد: از آثار ا ادبيات ماركسيستی در باب جنگ، آثار گسترده

 فو نگوين، (0963مائو ) مائو تسه دوننظير آثار « معاصر»، تا آثار تروتسكیو  لنين، نگلسا

(، 0966تيتو ) تيتو ،(0967دبره ) رژی دبره، (2116گوارا ) چه گوارا، (0971جياپ ) جياپ

پردازان نظامی شوروی  عالوه، ادبيات وسيعی از نظريه (؛ به0968نكرومه ) قوام نكرومهو 

هايی  (. اين مقاله بر ماركسيست0972و ديگران  بايلی عنوان نمونه مراجعه كنيد به )به

بررسی اين ادبيات  .تروتسكیو  انگلس، لنين :اند  گرامشی ی دوره تأكيد دارد كه غالباً هم

به ای و جنگ موضعی  از جنگ جبهه گرامشیتری نسبت به آرای  درك بسيار متفاوت

ی نظامی  تری به خودِ نظريه تنها به شكل مستقيم دهد. اين تفسير متفاوت نه دست می

ای و  شود، بلكه در تعيين سرشت استراتژی سياسی و رابطه بين جنگ جبهه مربوط می

 .انجامد جنگ موضعی به نتايج ديگری می

 ی نظامی گرامشی و استعاره

 انقالبی –ظامی در تحليل از استراتژی سياسی ی ن ، استفاده از استعارهگرامشیدر نزد 

ی  هر مبارزه»ی بين جنگ و سياست ريشه دارد. از يك سو  پيچيده مناسبات در

، 0970)گرامشی « ی نظامی برخوردار است. سياسی همواره از يك زيرساخت و شالوده

د، سره و تنها به الگوی نظامی معطوف شو ( اما از سوی ديگر، اگر توجه يك231ص 

ی نظامی تقدم  انديشانه است، زيرا در اين مورد هم، سياست بايد بر سويه امری ساده

تواند امكان مانور و تحرك را فراهم  داشته باشد، و اين تنها خودِ سياست است كه می

عنوان  در ضرورت استفاده از جنگ به گرامشی (232، ص 0970)گرامشی « كند.

دهد كه راه افراط نپيماييم.  ن حال به ما هشدار میای برای سياست، در عي استعاره
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ی نظامی برای تحليل ابزار مناسبی است، اما در هرگونه قياسی كه ميان هنر  استعاره»

گيرد، عنصر تمثيل را نبايد در اين قياس فراموش  نظامی و هنر سياست صورت می

برای انديشيدن و يا  ی محركی مثابه عبارت ديگر چنين قياسی بايد تنها به كرد؛ به

، 0970)گرامشی « گيری نادرست تلقی گردد. ابزاری در جهت نفی منطقی يك نتيجه

 (230ص 

ایمجنگ موضعی غالباً با تمايز جغرافيايی بين شرق و از جنگ جبهه گرامشیتحليل 

 :غرب همراه است

ته داشت؛ نياف ی مدنی بافتی شكننده و تكامل در روسيه، دولت همه چيز بود و جامعه»

ای عميق پديد آمده بود و هرگاه  ی مدنی رابطه در غرب، در مقابل، بين دولت و جامعه

ی خود را  ی مدنی چهره شد، بافت پُرقوام جامعه شكافی در ساخت دولت پديدار می

ی گسترده  داد. دولت تنها در مقام يك سنگر بيرونی بود كه در پس آن شبكه نشان می

 (238، ص 0970)گرامشی « ا و استحكامات قرار داشت.و نيرومندی از دژه

ی مدنی نسبتاً رشدنيافته، به يورشی رويارو و  استراتژی انقالبی در شرق در يك جامعه

در  گرامشی .مستقيم عليه شكل بنيادی قدرت سياسی بورژوايی نياز دارد: يعنی دولت

ز اين استراتژی بهره ا اعتصاب عمومیتحت عنوان  روزا لوكزامبورگنقد خود به اثر 

پردازی جنگ  ترين سندهای نظريه يكی از مهم»آن را  گرامشیگيرد، اثری كه  می

( او 233، ص 0970آورد. )گرامشی  به شمار می« ای در پيوند با علم سياست جبهه

 :گويد می

ی سنگينی انگاشته  ی توپخانه مدت )از قبيل بحران( به مثابه عنصر اقتصادی كوتاه»

تواند چنان  تواند شكاف عميقی در صف دشمن پديد آورد. اين شكاف می كه میشده 

عميق باشد كه به نيروهای خودی فرصت دهد تا خالء ايجاد شده را پُر كنند و به يك 

پيروزی قطعی استراتژيك، و يا حداقل يك پيروزی مهم در رابطه با خط استراتژيك 

مدت  تاريخی، تأثيرات عوامل اقتصادی كوتاهجبهه، نايل آيند. البته طبعاً در علوم 
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شود،  ای، قلمداد می ی سنگين، در جنگ جبهه تر از تأثيرات توپخانه مراتب پيچيده به

اين عوامل  ] (0اند:  مدت  تأثيری دوگانه قايل ها ]برای عوامل اقتصادی كوتاه زيرا آن

ر صف منظم او، اعتقاد و شكند و يا ايجاد نابسامانی د استحكامات دشمن را درهم می

اين عوامل  نيروهای خودی ] (2كند؛  ی خود زايل می اطمينان او را به قدرت و آينده

كند و يا حداقل  سرعت ترغيب می دهد و كادرهای الزم را به را در دم سازمان می

درنگ در وضعيتی  اند( بی كادرهای موجود را )كه حاصل جريان تحول تاريخی بوده

( تمركز 3ی خود را سامان و تمركز بخشند؛  دهد كه بتوانند نيروهای پراكنده قرار می

ايدئولوژيكی الزم را، حول هدف مشتركی كه برای به دست آوردن آن بايد مبارزه كرد، 

آورد. اين نظريه شكلی از جبرگرايی اقتصادی آهنين است؛ با اين  در دم به وجود می

را نيز به همراه دارد و بر اين پندار است كه ]عوامل تفاوت كه اين بار كيفيت مضاعفی 

ی فوق  كنند. در واقع نظريه آسا عمل می فوق  از لحاظ زمانی و مكانی با سرعتی برق

، 0970گرامشی ) «.ای هدايت كننده است نوعی رمزگرايی تاريخی و انتظار برای معجزه

 (233ص 

آسا و رويارو  اش، يورش مستقيم، برق ی مدنی كامالً رشديافته در غرب با وجود جامعه

تر باشد. در  جا، استراتژی انقالبی بايد آرام انجامد. در اين عليه دولت، به شكست می

ی مدنی  تر كه در آن طبقات فرودست، جامعه ای طوالنی روندی از جنگ محاصره

بر پا ی مدنی نوينی  كنند و جامعه دهی خود فرسوده می موجود را از طريق سازمان

 :سازند می

ای در جنگ موضعی به دست آيد، اين پيروزی قطعی و  در سياست، اگر پيروزی»

يابد كه  نهايی است. به عبارت ديگر، در سياست، جنگ متحرك تنها تا زمانی ادامه می

كننده در دستور روز بود، و لذا تمامی  ی به دست آوردن مواضع غيرتعيين مسأله

كننده  به  قابل بسيج نيست. ولی زمانی كه مواضع ]غيرتعيين امكانات هژمونيك دولت

كننده در دستور  دهند و تنها تسخير مواضع تعيين دليلی، ارزش خود را از دست می

ی جنگی،  ای توسل جست. اين شيوه گاه بايد به جنگ محاصره گيرد، آن روز قرار می

ی است. در سياست، به رغم فشرده و دشوار است و مستلزم صبر و خالقيتی استثناي



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 265 

ظواهر امر، اين محاصره دوجانبه و متقابل است و صرف آن كه دشمن تمامی نيروهای 

« كند، خود مبين ميزان اهميتی است كه برای مخالفان قايل است. خود را بسيج می

 (239، ص. 1971)گرامشی 

 :ز دربر داردای و جنگ موضعی يك بُعد زمانی ني عالوه، تمايز ميان جنگ جبهه به

ای در مراحل پيشين تاريخ غرب  نويسد: در حالی كه استراتژی جنگ جبهه می گرامشی

 :از كارآيی برخوردار بود، اكنون ديگر تأثير خود را از دست داده است

ی  كه تبلور عينی تجربه« درپی انقالب پی»اصطالح  ی  مفهوم سياسی به درباره»]

تدوين شد: اين فرمول به  0848رميدور بود و قبل از تا دوران ت 0789ها از  ژاكوبن

ای و وسيع و  دورانی از تاريخ تعلق داشت كه در آن هنوز احزاب سياسی توده

های گوناگون، كماكان  های اقتصادی بزرگ به وجود نيامده و جامعه، از جنبه  حاديهات

تر بودند و قدرت  فتادها در حالت سيالن بود: به عبارت ديگر، در آن زمان، روستاها عقب

دولتی انحصار سياسی را در دست چند شهر و گاه حتی در يك شهر )مثل پاريس در 

ی مدنی، در مقابل  فرانسه( به عهده داشت؛ دستگاه دولتی نسبتاً ابتدايی بود و جامعه

تری برخوردار بود؛ سيستم مشخصی از نيروهای نظامی  فعاليت دولت، از استقالل بيش

تری در  ای مسلح ملی وجود داشت؛ و باالخره اقتصاد ملی از استقالل بيشو نيروه

زمان با گسترش ، هم1870ی بعد از  المللی برخوردار بود. در دوره مقابل بازارهای بين

المللی  روابط تشكيالتی ملی و بين :گفته تغيير كرد استعمار اروپا، تمام شرايط پيش

در علم سياست، فراسوی « هژمونی مدنی»مفهوم  :تر شد تر و گسترده ها پيچيده دولت

قرار گرفت. ]در اين دوران  همان رخدادهای  0848درپی سال  فرمول انقالب پی

ی هنر سياست نيز اتفاق افتاد: جنگ متحرك به طور  ی هنر نظامی عيناً در حوزه حوزه

دولتی در جنگ  توان گفت كه راحتی می ای به جنگ موضعی تبديل شد و به فزاينده

پيروز خواهد شد كه در زمان صلح تدارك دقيق و جزء به جزء ]تاكتيكی  و تكنيكی 

های مدرن، چه در مقام  جنگ را ديده باشد. در سياست، ساختارهای عظيم دموكراسی

و « سنگرها»ی مدنی، نقش  عنوان تركيبی از تشكيالت جامعه تشكيالت دولت و چه به

عهده دارند. به اعتبار وجود همين  گ موضعی را بهاستحكامات دايمی يك جن
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از آن تبديل شده « بخشی»جنگ بود، امروزه به « كل»كه زمانی « تحرك»ساختارها، 

 (243، ص 0970«. )است

شد، و جنگ موضعی محدود به  ای تعريف می در گذشته استراتژی، با جنگ جبهه

جايگاه اين دو در اواخر قرن  اما .ای بود های تاكتيكی نظير جنگ محاصره استفاده

تر ای بيش نوزده تحول پيدا كرد، جنگ موضعی به استراتژی تبديل شد، و جنگ جبهه

گويد كه با ظهور قدرت شورايی در روسيه در  می گرامشی .ی تاكتيكی پيدا كرد جنبه

ی  ، در شرق تغييری در جنگ موضعی رخ داد. او در نقد خود به نظريه0907سال 

 –فرهنگی  -بازتاب شرايط اقتصادی»ای را:  مداوم تروتسكی جنگ جبهه انقالب

حيات اجتماعی در آن ابتدايی و نامنسجم بوده و توان  ساختمان كه  داند می] سياسی

، گرامشی( به نظر 234، ص 0970)گرامشی « تبديل به يك دژ و سنگر را ندارد.

ايطی است كه در آن چنين ی رويارو در شر پرداز سياسی حمله نظريه» تروتسكی

تحت  لنين( او برعكس، نظر 238، ص 0970)گرامشی «. انجامد تهاجمی به شكست می

ای به جنگ  ی متحد را تحولی مناسب در استراتژی از جنگ جبهه عنوان جبهه

 (237، ص 0972داند. )گرامشی  موضعی می

 آثار کالسیک مارکسیستی در امور نظامی و جنگ

داند، اما او از  های نظامی می از استعاره گرامشیی  بخش استفاده ا الهامر ماكياولی، فميا

ی  نظرانی ديگر استفاده (؛ صاحب261، يادداشت 0978رود )فيما  اين برداشت فراتر نمی

از  گرامشیی  دانند، در حالی كه استفاده های نظامی را صوری می از اصطالح گرامشی

« هنر جنگ»ويژه واپسين اثر او  ر ماكياولی و بهروشنی تحت تأثي جنگ موضعی به

ديده  ماكياولیها در آثار  ( قرار دارد، اما جالب است كه اين اصطالح2110)ماكياولی 

ای ايفا  ها در آن نقش برجسته شود. اما ادبيات ديگری وجود دارند كه اين اصطالح نمی

ی ماركسيستی از  نظريه در اشارات ترين مهم. كالسيك ماركسيسم يعنی –كنند  می

توان در  از آن الهام گرفته، می گرامشیی اجتماعی  جنگ را كه درك انتقادی نظريه

 .سراغ گرفت لئون تروتسكیو  فردريك انگلس، والديمير لنينآثار 
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 انگلس

ی او در دوران  از ديرباز به مسايل نظامی عالقمند بود. اين امر تا حدی از تجربه انگلس

 0848سنگر در انقالب  عنوان افسر توپخانه و جنگ سنگربه به ظيفهخدمت نظام و

ای در آثار  مطالعات گسترده نگلساعالوه،  به (.1972 برگرو  2002 آشكار) شد نتيجه می

 كارل فون كالزويتسويژه  ی نظامی قرن نوزدهم انجام داده بود. به پردازان برجسته نظريه

ها يك  (. هر دوی آن0977ژومينی ) ری ژومينیآنتوان هانو  0882فون كالزويتس )

و  كالزويتس .ی نوين از جنگ بر اساس نبردهای ناپلئون تدوين كرده بودند نظريه

نگريستند كه انقالبی در هنر جنگ پديد  چون كسی میرا هم ناپلئون هر دو ژومينی

، 0977مينی نامد )ژو می« نظام مواضع»آن را  ژومينی آورده است. از يك استراتژی كه

ی سرعت و تجمع نيرو عليه  ای، برپايه ( يعنی از جنگ موضعی به جنگ جبهه033ص 

 آماده، تداركات با لشكرها»: توصيف اين با –كننده در جبهه دشمن  ی تعيين نقطه

ی شهر و ديگری شهر را در  يكی در حال محاصره چادر، در مستقر دشمن مراقب

ش تصرف استان كوچكی است، و ديگری با مقابله تيررس خود دارد؛ شايد يكی در تال

 (023، 0977)ژومينی « در برابر اشغال موضعی كه دارای اهميت استراتژيك است.

كردند،  با تأكيدشان بر جنگ تهاجمی، جنگ تدافعی را رد نمی ژومينیو  كالزويتس

د از آن حذر شدند. دفاع غيرفعال كه باي بلكه بين دفاع فعال و غيرفعال تمايز قايل می

كرد عبارت است از واگذاری ابتكار به دشمن، و دفاع فعال به نوعی از آرايش اشاره 

با اين نكته موافقت خود را  انگلس .زند ی مناسب به تهاجم دست می دارد كه در لحظه

شود، اين را كامالً بايد  هنگامی كه از هنر جنگ مدرن سخن گفته می»كند:  اعالم می

، گذار از جنگ انگلس( طبق نظر 547، ص 0975)انگلس « منسوب كرد. ناپلئونبه 

( يكی از 0939انگلس، ) .آمد تغيير دو نيروی عمده است ای پی موضعی به جنگ جبهه

تر به عامل موقعيتی مربوط  ها شكل گرفته است و ديگری بيش اين نيروها طی قرن

هميت بود. فقط از يك موضع های گرم در اين گذار واجد ا است. نخست تكامل سالح

خال را زير آتش گرفت. در حالی كه تحول بعدی تفنگ  توان تفنگ شمع ثابت می

كرد. تعداد اندك شليك و عدم  تری را فراهم می سرپُر چخماقی امكان تحرك بيش

دهی  شود كه سربازان را در خطوط نزديك به هم سازمان گيری سبب می دقت در هدف
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دست جمعی و خيلی آهسته بر روی زمين مسطح حركت كنند. در  كرد كه بتوانند

ی جنگی تغيير  گيری توازن قوا را در محاصرهحالی كه تكامل توپخانه به شكل چشم

به تكامل  انگلس .ماند داد، اما، اندازه و وزن آن در طی جنگ عمدتاً ثابت باقی می می

كند، كه،  تر اشاره می های سبك گيری آن، و به تكامل توپ تر نشانهتفنگ و دقت بيش

های تعرضی را فراهم  برای استراتژی نظامی متكی بر سرعت و تحرك، فرصت اقدام

ای را تسهيل  ی انقالب فرانسه بود كه گذار به جنگ جبهه كند. دوم خصلت ويژه می

های سلطنتی شد.  ی عمومی بعد از انقالب جايگزين ارتش كرد. خدمت نظام وظيفه می

های نظامی  ی پيشين دسته دهی فشرده ربازان جديد تعليم نديده بودند و سازمانس

رو،  غيرممكن بود. چون ارتش انقالبی فاقد تداركات )چادرها و وسايل الزم( بود، ازاين

ها در  رو، اين گروه شد. از اين در گذشته تداركات همراه با گروه نظاميان حمل می

يافت.  ای افزايش می مالحظه طرز قابل شان به رهگذر آن تحركزدند و از  شهرها اردو می

تر بر روی هر زمينی حركت كنند و  توانستند با سرعت بيش ها می در نتيجه، اين گروه

های موضعی يا كوچك  تری با تاكتيك جنگ های متحرك سربازان در ستون

 .شونددهی  سازمان

ای تحليل او از انقالب نتايج مهمی از جنگ در دوران جديد بر انگلستحليل 

 :ای استوار بود استراتژی قيام بر جنگ جبهه  1848دربرداشت. در متن انقالبات 

قيام كامالً مانند جنگ و يا هر نبرد ديگر يك هنر است و از قوانين معينی پيروی »

نطقی آن ی م انجامد. اين قوانين و نتيجه ها به فاجعه می كند كه ناديده گرفتن آن می

رو شد. اين قوانين  خيزند كه بايد با آن روبه از ماهيت طرفين و خصلت شرايطی برمی

خوبی با آن  تقريباً به 0848ی كوتاه  چنان ساده و آشكارند كه مردم آلمان در تجربه

كه، با قيام هرگز بازی نكنيد، مگر اين كه كامالً آماده باشيد با  نخست آن .اند آشنا شده

ت جبری، مقادير نامعينی عمل های آن رويارو شويد. در قيام مانند معادالآمد پی

كند؛ نيروهايی كه در مقابل شما قرار  ها هر روز تغيير می ی آن كنند كه محاسبه می

گيرند از برتری تشكيالت، نظم و اقتدار سنتی برخوردارند، و بدون ايجاد عدم توازن  می

دوم، زمانی كه به قيام دست  .شويد خوريد و نابود می ها، شكست می گير برای آن چشم
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ی قاطع عمل كنيد و در موضع حمله قرار بگيريد. موضع تدافعی برای  زنيد با اراده می

انجامد.  هر قيام مسلحانه به معنای مرگ است و پيش از مقابله با دشمن به شكست می

ير كنيد و خود را برای گ ها را غافل اند، آن هنگامی كه نيروهای دشمن پراكنده

ای را  ی پيروزمندانه های جديد، هر چند ناچيز، ولی روزانه آماده كنيد. روحيه پيروزی

ايد در سطح باال حفظ كنيد و تمام آن عناصر متزلزلی  كه در اولين نبرد به دست آورده

دور  ترند به ی قوی، جانب نيروی پيروز و امنيت بيش را كه هميشه به دنبال انگيزه

شان را بر عليه شما گردآوری  خود جمع كنيد؛ دشمنان را پيش از آن كه نيروهای

، اين استاد بزرگ و معروف سياست دانتوننشينی كنيد. به قول  كنند مجبور به عقب

 (011، ص 0969)انگلس «« جسارت، جسارت و بازهم جسارت.»انقالبی تا زمان ما 

 0848-51ی طبقاتی در فرانسه  بر مبارزه هنگام نگارش مقدمه 0895در سال  انگلس

 0848سان  ، تحليل خود را از استراتژی انقالبی اصالح كرد. تاكتيك قيام بهماركس

ونقل و  با تحول در فناوری نظامی، فضای شهری، حمل»ديگر عملی نبود. او نوشت 

اد، در نتيجه، تر افزايش د ی نظامی را بر انقالبيون بيش يافته غيره، برتری قدرت سازمان

 (03، ص 0964ماركس ) «.امروزه از هر نظر منسوخ شده است 0848ی  ی مبارزه شيوه»

گيرد كه در هايی كه از سوی اقليت آگاه انجام  گيرانه و انقالب دوران حمالت غافل»

های غيرآگاه قرار داشتند، سپری شده است. هر جا كه سخن بر سر نوسازی  رأس توده

ها راساً بايد در آن شركت ورزند و دريابند برای چه، با  اعی است، تودهكامل نظام اجتم

كنند. اين نكته را تاريخ پنجاه سال اخير به ما  روح و جان خود در مبارزه شركت می

ها دريابند كه چه بايد كرد، به كار طوالنی و  كه توده ولی برای آن .آموخته است

كنون در حال انجام آن هستيم، و با چنان سرسختانه نياز است، كاری كه ما نيز ا

 «.گردد دهيم كه موجب نوميدی دشمنان ما می موفقيتی آن را انجام می

ی  ی مستقيم با قدرت نظامی بورژوازی در يك حمله جای مقابله نوشت به انگلس

دهد:   ادامه می انگلس .رويارو، يك روند طوالنی تخريب قدرت نظامی از درون الزم است

های  ها و تعليم تنها كارگران مهارت ی عمومی در آلمان، نه حمايت از خدمت وظيفهبا »
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ی كارگر  كنند، بلكه طبقه ی رويارو كسب می نظامی الزم برای جنگ مؤثر در حمله

كند و بدين طريق امتناع از حمله به ساير كارگران  كامالً در قدرت نظامی نفوذ می

ی  ی طوالنی و پيوسته نياز به مبارزه اين مبارزه نگلسابه نظر « شود. تر می محتمل

 :سازد. اما مسلحانه را منتفی نمی

كند؟ مطمئناً نه.  اين بدان معناست كه در آينده جنگ خيابانی ديگر نقشی ايفا نمی»

برای جنگ داخلی نامساعدتر و برای 0847اين صرفاً بدان معناست كه شرايط از سال 

هنگامی موفق   . بنابراين جنگ خيابانی در آينده تنها بهتر شده است ارتش مناسب

منوال، جنگ   شود كه اين شرايط نامساعد با عوامل ديگری جبران شود. بر همين می

افتد تا در جريان پيشرفت بعدی. بايد  تر اتفاق می خيابانی در آغاز يك انقالب بزرگ كم

 (24-25، ص 0864)ماركس «. تری انجام شود با نيروهای بزرگ

ای( يك جنگ  سنگر )جنگ جبهه ی مؤثر از جنگ سنگربه به سخن ديگر، برای استفاده

( انقالبيون نبايد 2115سياسی الزم است )جنگ موضعی(. )دريپر و هابر كرن، 

شود تحريك  تر می پيشاپيش جنگ حفاظتی را كه نيروی ضربتی آن هر روز بيش»

، ص 0969)انگلس « اقدام به آن پرهيز كنند. ، ازروز قطعی جدالكنند، بلكه بايد تا 

 (، تأكيد از ماست27

 لنین

در تبعيدِ سويس مطالعه و  0905را در سال  كالزويتس «ی جنگ درباره»اثر  لنين

( در حالی كه 0987های مفصلی از اين كتاب تهيه كرد. )ديويد و كوهن  يادداشت

ی فن نظامی دربردارد،  درباره تسكالزويهای زيادی از بحث  اشاره لنينهای  يادداشت

ی  جنگ ادامه» معطوف است كه كالزويتستر به اين اظهار نظر  توجه عمده او بيش
 (009، ص 0982فون كالزويتس ) «.سياست با وسايل ديگر است

طرز  ی جنگ را به تيك دربارهآمد بورژوازی تز اصلی ديالك برای خوش پلخانف»

ی مناسبات  جنگ چيزی نيست به جز ادامه»ل كه بدين شك .آوری تحريف كرد  شرم
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بندی متعلق به كالزويتس اين صورت« يعنی وسايل قهرآميز. ]سياسی با وسايل ديگر 

 هميشه عبارت اين و …ی تاريخ جنگ ترين نويسندگان درباره است، يكی از بزرگ

 –نفع  ی سياست ملل ذی عنوان ادامه انگلس بود، كه به هر جنگی به و ماركس موضع

 (08، ص 0931)لنين  «.نگريستند می معين ی دوره در –مختلف درون آن  طبقات و

ياليستی برای خلع سالح و به همين دليل كسانی را كه در جنبش سوس لنين

گری قادر نبودند خصلت كردند و كسانی را كه در نقد نظامی طلبی تالش می صلح

توانيم  يص دهند مورد انتقاد قرار داد: ما نمیداری تشخ ی طبقاتی آن را در سرمايه ويژه

ی طبقاتی  هايی را كنار بگذاريم كه از مبارزه های انقالبی يعنی جنگ احتمال جنگ

زند، و از اهميت مستقيم و  ی انقالبی به آن دست می هايی كه طبقه خيزند، جنگ برمی

 وهعال ( به99ب، ص 0964ی انقالبی برخوردارند. )لنين  واسطه بی

درنگ هر جنگی را به طور كلی از  وجه بی هيچ پيروزی سوسياليسم در يك كشور، به»

داری در كشورهای  كند. تكامل سرمايهبرد. برعكس وقوع آن را محتمل می بين نمی

نحو  گيرد. و در شرايط توليد كااليی به طرز بی نهايت ناموزونی انجام می مختلف به

آيد:  ی مسلم و قطعی به دست می جا يك نتيجه از اين .تواند باشد ديگری هم نمی

تواند در آن واحد در تمام كشورها پيروز شود. سوسياليسم ابتدا در  سوسياليسم نمی

داری و يا  يك يا چند كشور پيروز خواهد شد و بقيه تا مدت زمانی در دوران سرمايه

تنها موجب اصطكاك خواهد  ناچار نه داری باقی خواهند ماند. اين امر به پيشاسرمايه

شد، بلكه بورژوازی ساير كشورها را وادار به كوشش مستقيم برای قلع و قمع 

پرولتاريای پيروزمند كشور سوسياليستی خواهد كرد. در چنين مواردی جنگ از طرف 

های  ما مشروع و عادالنه است. اين جنگ در راه سوسياليسم يعنی در راه رهايی ملت

 «.ژوازی استديگر از قيد بور

ی  گير از سياست مبارزهكند كه به جای گسست چشم استدالل می لنينترتيب،  بدين

های انقالبی و جنگ در دفاع از سوسياليسم معرف تداوم همان مبارزات  طبقاتی، جنگ

 .اند«وسايل ديگر»با 
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ها در  بندی جنگ ی دورهمبنا لنين از سوی كالزويتسعالوه، پذيرش نظر  به

آغاز  0789از انقالب فرانسه كه در  .انگلسداری است كه بازتابی است از ديدگاه  هسرماي

خصلت مترقی بورژوازی ملی و »ها  ، جنگ0870شود تا شكست كمون پاريس در  می

طی چنين »( در نتيجه، 5، ص 1976)لنين « دهند. رهايی ملی را بازتاب می

ها با  چنين تمام سوسياليستد و هممنهای انقالبی شرافت هايی تمام دموكرات جنگ

ترين  بورژوازی( همدلی داشتند كه به سرنگونی خطرناك)پيروزی آن كشور يعنی با 

)لنين « رساند. های ديگر كمك می های فئوداليسم، دولت مطلقه و سركوب ملت پايه

ها زمينه را برای تكامل احتمالی انقالب  ( در اين مسير، اين جنگ5، ص 0976

داری ديگر مترقی نبود و به  كردند، اما با ظهور امپرياليسم، سرمايه رولتری آماده میپ

خصلت »نيرويی ارتجاعی تبديل شده بود. و بدين ترتيب خصلت جنگ دگرگون شد. 

های تاريخاً منسوخ شده  ی جنگ امپرياليستی بين بورژوازی ارتجاعی و حكومت ويژه

 (13، ص 0976)لنين « گيرد. ی ديگر انجام میها است كه به منظور ستم بر ملت

تواند مقابله با جنگ  ها در اين زمينه تنها می موضع درست برای سوسياليست

، ص 0976باشد. )لنين « تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی»امپرياليستی و 

25) 

شن ی ثانوی داشت، گرچه رو جنبه لنينی فنون نظامی برای  درباره كالزويتسبحث 

بر  كالزويتساز تأكيد  انگلسبازتاب خوانش  0907و  0915است آثار او در مورد انقالب 

متخصص  انگلسای است: هيچ سوسيال دموكرات آشنا با تاريخ كه آثار  جنگ جبهه

ی دانش  العاده بزرگ اين حوزه را مورد مطالعه قرار داده باشد، در مورد اهميت فوق

های مردم و  كند، اموری كه توده دهی نظامی شك نمی ننظامی و فنون نظامی و سازما

 .دهند طبقات مردم برای حل مبارزات بزرگ تاريخی مورد استفاده قرار می

( اضافه 0964كه قيام يك هنر است ) و نقل آن در مورد اين انگلسبا تأييد سخنان  لنين

 :كند می
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و ضرورتاً تهاجمی است. ما  اغماضی جسورانه نقش اساسی اين هنر به شكل غير قابل»

ايم و به  ی كافی نياموخته ايم. ما به اندازه ی كافی اين حقيقت را هضم نكرده به اندازه

ايم. ما بايد با تمام انرژی اين  ی تعرض به هر قيمت را آموزش نداده ها هنر و قاعده توده

ما بايد حول قيام عهده بگيريم. تجمع حول شعارهای سياسی كافی نيست،  وظيفه را به

ضرورت تهاجم جسورانه و مسلحانه را  ها بام فراز از بايد …مسلحانه نيز جمع شويم

ترين  هايی ضرورت نابودی فرماندهان دشمن و پرانرژی اعالم كنيم، در چنين لحظه

 (29-28، ص 1934)لنين « های مردد و متزلزل را فراخوانيم. مبارزه برای گروه

داد.  نظامی كارگران و استفاده از اسلحه را مورد تأكيد قرار می اهميت آموزش لنين

ی  های نظامی كه قادر به عمليات متحرك و غيره باشند. مبارزه دهی گروه سازمان

تنهايی كافی نيست ـ و بايد بين عمليات چريكی و ساير اشكال مبارزه  نظامی گرچه به

 :هماهنگی سياسی وجود داشته باشد

ترين  عنوان تنها شيوه و يا حتی مهم گاه جنگ پارتيزانی را به يا هيچحزب پرولتار»

های ديگر مبارزه  عالوه، اين شكل از مبارزه بايد تابع روش شناسد، به روش مبارزه نمی

دهی  آهنگ شده و از طريق ترويج روشنگری، سازمان ها هم ترين آن قرار بگيرد، با عمده

 (220ب: 0956نين، )ل«. و سوسياليسم صيقل يابد.

جنگ يك عمل نظامی جداگانه نيست، بلكه بازتاب سياست  انگلسو  لنين به نظر

 .ی طبقاتی است، و بايد آن را منعكس كند مبارزه

ی متفقين بعد از آن، لنين  و جنگ داخلی و مداخله 0907با ظهور قدرت شورايی در 

 :پذيرفت كه استراتژی انقالبی بايد تغيير كند

ها،  كنند كه ارتشی كه خود را برای فراگرفتن فن كار با انواع سالح ديق میهمه تص»

ها آماده نسازد كه دشمن برای پيكار در دست دارد يا ممكن است به  ها و شيوه وسيله

ی سياست  دست آورد، رفتارش نابخرادانه و حتی تبهكارانه است. اين مطلب در عرصه

توان از پيش  تر می جنگی. در سياست خيلی كم تر صادق است تا در امور بسی بيش
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هايی از مبارزه را كه برای ما  آمد اين يا آن وضع، چه شيوهدريافت كه هنگام پيش

 (0941: 76-77)لنين، « توان به كار بست. سودمند باشد، می

های چپ با انتقاد از قرارداد صلح برست ليتوفسك كه رسماً جنگ با آلمان  كمونيست

« دفاع از سرزمين پدری سوسياليستی»تمه داد، از تداوم جنگ تهاجمی در را خا

ی  كرد كه جنگ داخلی و مداخله برعكس استدالل می لنين .كردند داری می طرف

ای به جنگ موضعی نياز  متفقين عليه قدرت جديد شوروی به گذار از جنگ جبهه

 :دارد

م در قبال دفاع از سرزمين اجدادی ديده بوديی ستم هنگامی كه ما نمايندگان طبقه»

سرانه اتخاذ نكرديم. ما در بنياد خود با چنين دفاعی مخالفت  امپرياليستی نگرش سبك

دهی  ايم، كه امر سازمان ی حاكم بدل شده ورزيديم. اكنون كه ما به نمايندگان طبقه

از ميهن  كنيم كه در قبال دفاع سوسياليسم را آغاز كرده است، از همه درخواست می

را دنبال كنند. و اتخاذ نگرشی جدی در برابر دفاع از ميهن بدين معنی  جدینگرشی 

دقت ارزيابی كنيم. اگر  يك آماده شويم و تعادل نيروها را به به است كه برای آن يك

، نشينی به داخل كشور استبهترين وسيله دفاع و عقبشمارند،  نيروهای ما آشكارا كم

ای ساختگی تلقی كند كه در انطباق با  عنوان قاعده كته را بههر آدمی كه اين ن)

ی آثار كالزويتس پير همت  ريزی شده است بايد به مطالعه ح های كنونی طری نيازمند

شود، و در  ها در مسايل نظامی شمرده می ترين شخصيت گمارد كه او يكی از برجسته

، تأكيد در 332 آ:0956لنين، ) («.كند ان میهايی از تاريخ را برای تعليم بي باره درس اين

 (متن اصلی

ای با توجه به توازن  های چپ از جنگ جبهه داری دايمی كمونيست طرف لنين به نظر

 (52، ص 0941است. )لنين « به شدت مضحك»قوای جديد 
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 لئون تروتسکی

يسم به ترين آثار نظامی را در درون ماركس معمار ارتش سرخ گسترده لئون تروتسكی

در تدوين موضع  تروتسكی» بر اين باور است كه گات .رشته تحرير در آورده است

 (372، ص 0992)كات « همتاست. ی جنگ بی ماركسيسم در قبال سرشت نظريه

بر اين عقيده بود كه قيام مسلحانه با توجه به شرايط تاريخی  لنيننظير  تروتسكی

ناپذير است. اين  باجتنا …قيام مسلحانهبه نظر ما قيام، »روسيه امری ضروری است: 

ی مردم عليه دولت نظامی و پليسی يك ضرورت تاريخی است، و  امر در روند مبارزه

ای را در اين  اصطالح جنگ جبهه تروتسكی (394، ص 0970)تروتسكی «. خواهد ماند

وم را برد؛ اما روشن است كه بحث او در مورد قيام مسلحانه اين مفه متن به كار نمی

رو، دارای اهميت اساسی است كه  دربر دارد. چون موقعيت انقالبی كوتاه است، ازاين

سرعت و قاطعانه به دشمن حمله كنند:  انقالبيون به موضع تهاجمی رو آورند و به

ی مناسب برای برتری نظامی است: حمله بدون وقفه باعث ترديد و  حمله تنها شيوه

( تروتسكی با اين 219، ص 0970تروتسكی ) .«شود اغتشاش در صفوف دشمن می

ای و جنگ موضعی از حيث زمانی تمايز  دهد كه بين جنگ جبهه توصيه، ادامه می

 :قيام( جنگ موضعی را در خود نهفته دارد)ای  روشنی وجود ندارد، جنگ جبهه

سوی خود بكشاند،  ی هر قيامی آن است كه نيروهای نظامی را به نخستين وظيفه»

ای،  های توده ی اين كار عبارتند از: اعتصاب عمومی، راهپيمايی ير عمدهتداب

همتای انقالب اكتبر، كه  خصوصيت بی .برخوردهای خيابانی، و نبرد در پشت سنگرها

قراوالن  جا ديده نشده بود، اين است كه پيش هرگز در چنين شكل كاملی در هيچ

ی  شرايط توانسته بودند پيش از لحظهای از  ی كارگر از بركت تركيب فرخنده طبقه

تنها پادگان را  قراوالن نه قيام علنی، پادگان پايتخت را به سوی خود بكشند. اين پيش

دهی كنفرانس در پادگان اين  به سوی خود جلب كرده بودند، بلكه از طريق سازمان

آن  موفقيت را تثبيت هم كرده بودند. درك سازوكار انقالب اكتبر ممكن نيست مگر

اش ازپيش دشوارترين كار  ی قيام، كه محاسبه ترين وظيفه كه كامالً دريابيم كه مهم

 .ممكن است، بيش از شروع مبارزه مسلحانه انجام گرفته بود
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اما اين بدان معنا نيست كه قيام كار زائدی شده بود. درست است كه اكثريت قاطع 

ی از اين افراد برعليه كارگران، برعليه افراد پادگان در كنار كارگران بودند. اما اقليت

ترين عناصر  ها موضع گرفته بودند. اين اقليت كوچك ورزيده انقالب، و بر عليه بلشويك

های ضربتی، و  ی افسری، گردان افسران، دانشجويان دانشكده :گرفت ارتش را دربرمی

سوی خود كشاند؛  محال بود بتوان اين عناصر را با تدابير سياسی به .شايد هم قزاقان

شدند. از اين رو آخرين بخش از وظايف انقالب، همان بخشی كه  آنان بايد مغلوب می

سر ماهيت نظامی داشت. در اين  به نام قيام اكتبر در تاريخ ثبت شده است، يك

ی تفنگ و سرنيزه و مسلسل، و شايد هم توپ  وسيله ی نهايی، مسأله بايد به مرحله

)تاريخ انقالب روسيه، « قدم شد. بلشويك در اين راه پيش شد. حزب وفصل می حل

 (088لئون تروتسكی، جلد سوم، ص 

آميز از نيروی نظامی در يك قيام به جلب همكاری ارتش به  ی موفقيت يعنی استفاده

 .شود كننده می ای تعيين نفع انقالب نياز دارد. هنگامی كه اين امر رخ دهد جنگ جبهه

تأكيد بر خصلت سياسی جنگ مهم را به سبب  ن، كالزويتسلني نظير تروتسكی

 :دانست  می

داورانه دارد، و هميشه صادقانه  داوری وجود دارد يا حداقل ظاهر پيش يك پيش»

توانند خارج از سياست  كه ارتش، علم جنگ، هنر جنگ، نهادهای جنگ، می نيست اين

جا چنين امری  بوده است. هيچگاه درست ن قرار داشته باشند. اين درست نيست، هيچ

 كالزويتسپردازان نظامی  ترين نظريه افتد. يكی از بزرگ اتفاق نيفتاده و هرگز اتفاق نمی

به سخن ديگر، جنگ « ی سياست با وسايل ديگر است. جنگ ادامه»آلمانی نوشت كه 

شود، كه با وسايلی خشن مثل خون و آهن شكل واقعی به  نيز سياست محسوب می

 «.گيرد. و اين درست است جنگ سياست است و ارتش ابزار اين سياست می خود

 (20ب، ص 0979تروتسكی )
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 كالزويتس در بحث در باب لزوم ايجاد ارتش سرخ كارگران و دهقانان، از قول تروتسكی

ی سياست اما با وسايل  جنگ ادامه»گويد  پرداز مشهور آلمانیِ جنگ چنين می نظريه

 .است كشور آن سياست تابع معين كشور يك ارتش يعنی –« ديگر است

آيد كه ارتش رژيم تزاری چيزی به جز نيروی مسلح در  روشنی برمی از اين نكته به»

« آورد. های آن را به اجرا درمی خدمت منافع اين رژيم نيست و دقيقاً سياست

 (402د، ص 0970)تروتسكی 

د و ارتشی از كارگران و دهقانان سالح ش با پيدايش قدرت شوروی، ارتش تزاری خلع

ی كارگر قدرت را به دست گرفته است بايد آشكارا ارتش  شكل گرفت: چون طبقه

گذاری  بايد ارتش را بر اصول طبقاتی پايه …وجود بياورد خود، ارگان مسلح خود را به

 (034-5آ، ص 0979)تروتسكی « كند.

دهقانان، ارتشی است كه بر محو  شده از كارگران و اين بدان معناست كه ارتش ساخته

مراتب استوار است و در جهت تكامل نظم انقالبی  اشكال قديمی انضباط و سلسله

تروتسكی معتقد است كه اين ارتش صرفاً بازتاب  .كند مبتنی بر همبستگی حركت می

ی ايجاد و استحكام اين اصول در  اين اصول طبقاتی نيست، بلكه عالوه بر اين وسيله

ديگر نزديك شوند، در  ارتش و مردم بايد به يك»آيد:  ی شوروی نيز به شمار می هجامع

روند كنونی توليد مردم بايد به ارتش نزديك شوند، چون ارتش به روند كار به 

ی  ( در زمينه084-5ف، ص 0979)تروتسكی « ها نزديك شده است. ها و مزرعه كارخانه

ای  شود، بسيج توده وسيه قلمداد میی ر سطح پايين تكامل فرهنگی كه مشخصه

های الزم برای بنياد سوسياليسم را فراهم  كارگران در امور نظامی انضباط و مهارت

ب، 1981)تروتسكی « ی آموزگار تمام روسيه عمل كند. مثابه ارتش بايد به»كند:  می

 (88ص 
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كرده  كمك 0907در پاسخ به كسانی كه به سهم خود در انقالب شوروی  تروتسكی

ی ارتش سرخ جديد دفاع  آموزهچنان از تقدم جنگ پارتيزانی در بودند، اما هم

 :كرد داری می كردند، از نيروهای نظامی متمركز جانب می

سان كه  همان ی اول به علت موقعيت فرودست پرولتاريا دربرابر دولت، به در مرحله»

های كوچك شكل دهد،  گروهمجبور بود مطبوعات زيرزمينی اوليه و جلسات مخفی در 

های مبارزه پارتيزانی روی بياورد. فتح قدرت  از حيث نظامی نيز مجبور بود به شيوه

سياسی برای پرولتاريا استفاده از دستگاه دولتی را برای ايجاد يك ارتش متمركز به 

گيری آن  دهی و جهت ريزی شده فراهم كرد كه ايجاد وحدت در سازمان ی برنامه شيوه

ی جنگ  موعظه .تنهايی با حداقل فداكاری نتايج حداكثر را تضمين كند توانست به می

گرد از صنعت بزرگ به صنعت  ی نظامی معادل عقب عنوان يك برنامه پارتيزانی به

 (246، ص 0970-0976)تروتسكی « دستی است.

ی  يابی طبقه ی پارتيزانی با دست كرد كه نقش تاريخی و مترقی مبارزه او استدالل می

 :زيرسلطه به قدرت دولتی دورانش سپری شده است

ای كه طبق  طور كلی استفاده از قدرت دولتی برای ايجاد تمركز در حوزه اگر به»

ی نظامی به كار گرفته  ی تمركز نياز دارد يعنی حوزه سرشت خود به باالترين درجه

گ، ص 0979)تروتسكی « نشود پس كجا بايد اين قدرت كسب شده را به كار گرفت؟

261) 

عنوان  ی ذاتاً انقالبی وجود ندارد، به گويد در جنگ پارتيزانی هيچ جنبه می تروتسكی

اند. جنگ  نمونه، سفيدها هم در طی جنگ داخلی از جنگ پارتيزانی استفاده كرده

« گيرد. تر به كار می تر عليه دشمن قوی سالحی است كه نيروی ضعيف»پارتيزانی 

از آن بهره  0907ها در شرايط  هايی كه بلشويك ( شيوه80د، ص 1979سكی )تروت

جنگ پارتيزانی را  تروتسكی .گرفتند ضرورتاً بعد از كسب قدرت نيز كارآيی نداشت

كند، بلكه نقش مثبت آن را صرفاً در رابطه با يك ارتش منظم در نظر  سرراست رد نمی
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های  ديد شوروی فاقد افسرانی با مهارتپذيرد قدرت ج گيرد. در عين حال می می

نظامی الزم برای تعليم سربازان در ارتش سرخ جديد است. از اين رو، بايد از افسران 

ی گذار، بايد بين ساختار  طی اين دوره .ارتش سابق تزاری در ارتش جديد بهره گرفت

بق تزاری فرماندهی واحدهای نظامی تقسيم كاری وجود داشته باشد، بين افسران سا

اند با قدرت جديد شوروی همكاری كنند و كميسرهايی كه شوراها برای كار  كه مايل

اشاره كرد  تروتسكی 0921اند. در سال  سياسی و آموزشی در اين واحدها تعيين كرده

تدريج به  توانند به كه افسران سرخ می كه حاال تحول كافی انجام شده است، برای اين

وحدت بخشيدن به كاركردهای فرماندهی نظامی و كمسير فرماندهی واحد برای 

 .سياسی دست يابند

های متعارف نظامی برای رشد ارتش سرخ، نظر  با پذيرش اهميت مهارت تروتسكی

كرد كه بر جنگ انقالبی تهاجمی تأكيد داشتند و خواهان ايجاد نوعی  كسانی را رد می

ين باور بود كه جنگ يك هنر است نه بر ا تروتسكی .اند بوده «علم نظامی پرولتری»

 :يك علم

ی  علوم متعددی وجود دارند كه حرفه .نظامی وجود ندارد و وجود نداشته است« علم»

كند، اما خود جنگ ْ علم  بسياری تكيه می علوم بر جنگ …ها اتكا دارد سربازی بر آن

 شتسر علت به تواند نمی جنگ …نيست. جنگ يك هنر عملی، يك مهارت است

تواند معماری، تجارت و كار يك  نمی كه گونه همان درست شود، تبديل علم به خود

ی جنگ يا دانش  پزشكی و غيره را به علم بدل كرد. آنچه را كه مردم نظريه جراح دام

ی عينی را توضيح دهد،  ای از قوانين علمی نيست كه پديده نامند مجموعه نظامی می

ی  ی ويژه زدن است كه با وظيفه های تطبيق و ضربه ا و شيوهه ای از روش بلكه مجموعه

ای عالی و در  ها به درجه خوانی دارد. كسی كه بر اين شيوهدرهم شكستن دشمن هم

ها نتايج عظيمی به دست آورد،  تواند از تركيب آن مقياس وسيع تسلط دارد و می

جا  دهد. اما در اين قا میی سربازی را به سطح يك هنر خونين و ظالمانه ارت حرفه

ای از چنين اصول عملی  دليلی وجود ندارد كه از علم سخن بگوييم. قواعد ما مجموعه

 (361الف، ص  0980)تروتسكی « شوند. هستند كه از تجربه استنتاج می
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توان از طريق ماركسيسم قواعد  اما نمی»شود،  ماركسيسم يك علم محسوب می

 تروتسكی ( در نتيجه، به نظر362ف، ص 1981)تروتسكی « كرد.خدمات ميدانی را بنا 

هايی كه عليه ادغام كادر افسری رژيم سابق تزاری در ارتش سرخ جديد بودند و  آن

كردند قادر به درك  گيری می ای را از خصلت ديكتاتوری پرولتاريا نتيجه جنگ جبهه

طی جنگ داخلی و جوهر مطلب نبودند. او به سرشت منعطف استراتژی نظامی 

ها با درگيری در يك  كرد. بلشويك ی متفقين عليه نظام شوروی اشاره می مداخله

ای برای تسخير قدرت دولتی مجبور بودند به علت شرايط در طی جنگ  جنگ جبهه

 :داخلی به يك جنگ موضعی روی بياورند

شی و بعدها در های شور سطح پايين آموزش و تعليم نظامی در بين گارد سرخ و توده»

ی فرماندهانی  العاده شدند، كمبود فوق بين كسانی كه به خدمت نظامی فراخوانده می

بود كه دارای آموزش نظامی بوده و كامالً به انقالب اعتقاد داشته و تقريباً فقدان كامل 

و « ای توده»طور طبيعی، قدرت شوروی را مجبور كرد كه يك استراتژی  سواره نظام به

 (85ی، ص 0970)تروتسكی « ی دايمی با ويژگی جنگ موضعی اتخاذ كند. ههيك جب

در ابتدا ارتش سرخ يك نظام كمربندی ايجاد كرد كه جمهوری شوروی را از تمام 

ای با توجه به سرزمين پهناور جمهوری  كرد. اما چنين استراتژی جهان حفاظت می

تر از جنگ  تر، منعطف متحرك شوروی قابل دفاع نبود، و بنابراين به يك استراتژی

 .ای روی آورد جبهه

ترين  گذاريم. اما در برخی نقاط در مهم ن ما درها را كامالً باز میبرای عبور دشمنا»

ها در  كنيم، و پشت سر آن مسيرها ما نيروهای ضربتی بسيار قدرتمندی را متمركز می

 تا داديم اجازه دشمن به كه هنگامی و –ی اساسی  های مناسب نيروهای ذخيره مكان

بيايند؛ ما از هر دو جناح چپ و راست و از پشت سر و حتی در  داخل به زيادی حد

زنيم. اما، ما استراتژی اوليه و  ها ضربه می رو به آنهنگام ضرورت گاهی كامالً از رودر

ن مامتر از مرزهایقديمی يعنی قوی بودن در همه جا به طور مساوی و در هر سانتی



 عناصر سیاست در اندیشه گرامشی

 280 

 ميزان يك به نقاط تمامی در يعنی تر صريح بيان به كه –گذاريم  را كنار می

 (252الف، ص 0980)تروتسكی « ايم. ضعيف

های انقالبی  ی متفقين عليه جمهوری شوروی با پا گرفتن همزمان فرصت پايان مداخله

ی نزديك كماكان با نيروهای  در غرب همراه بود، يعنی قدرت شوروی در آينده

رو خواهد شد. از نظر تروتسكی، با توجه به  اش روبه های غربی تخاصم در جبههم

ونقل و ارتباطات و غيره  امتيازات اين نيروها از لحاظ نفرات، مصالح جنگی، حمل

برای ارتش سرخ در اتخاذ يك « پرولتری»نسبت به جمهوری شوروی، يك استراتژی 

 .غيرقابل دفاع بودسياست تهاجمی برای گسترش انقالب در غرب 

آهنگ رشد انقالب جهانی بسيار آهسته است. به اين معنا كه »سير حوادث نشان داد 

ی كارگر در تمام كشورها شديد، طوالنی و تلخ خواهد  مبارزه بين بورژوازی و طبقه

بود. اين روند نه برای يك يا دو سال، بلكه اگر كل جهان را در نظر بگيريم برای 

های جديد برای كسب قدرت، با تشديد جنگ  خواهد داشت. با تالش چندين دهه دوام

انداز،  هايی از خمودگی و با برآمدهای تازه از نبرد شديد. البته اين چشم داخلی، با دوره

توانيم قوانين تكامل بشری را  انداز دشواری است، اما رفقا هيچ يك از ما نمی چشم

مان  گونه منتظر بمانيم و راه ريم. ما بايد بدانيم چهتغيير دهيم و تاريخ را به نظم در آو

های تاريخی دنبال كنيم و نتايج منطبق با آن را به دست  را در بين علل عينی پديده

 (66-65ب، ص 0980آوريم. )تروتسكی 

در فقدان شرايطی كه جنگ انقالبی تهاجمی را تسهيل كند، يك استراتژی نظامی 

گرايانه است  های چپ انديشی ساده»ای ، صرفاً تجلی  ههمبتنی بر جنگ جب« پرولتری»

 (020، ص 0980)تروتسكی « جا به لحن انقالبی بيان شده است. كه در اين

از حيث ايجاد يك فضای تنفسی برای تحكيم  لنينچون پيمان برست ليتوفسك برای 

گ در ايجاد فضای تنفسی برای آمادگی كامل جن تروتسكیقدرت شوروی مهم بود، 

تر بر  كرد، بلكه بيش ديد. او اهميت جنگ تهاجمی را رد نمی آينده را امری الزم می
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ای و جنگ  كه جنگ جبهه انعطاف در كاربرد اين استراتژی تأكيد داشت، برای اين

 :موضعی بايد با توازن قوای موجود منطبق باشد

عيار استراتژی ما  نديش تماما كند، اما صرفاً يك ساده تنها يك خائن تهاجم را رد می»

های ماركسيستی در حين حفظ اصول بنيادين  گرايش …دهد را به تهاجم تقليل می

العاده يا به  ناپذير، با تحرك و انعطاف فوق ی طبقاتی آشتی در درگيری در يك مبارزه

ص الف، 0980)تروتسكی « شوند. زبان نظامی توانايی برای مانور، از ديگران متمايز می
330-331) 

تواند در موقع مناسب رشد يابد، اما صرفاً بر  می« استراتژی نظامی پرولتری»يك 

ی هنر جنگ و جمهوری شوروی كه رشد اقتصادی و  اساس نظرات موجود درباره

 .فرهنگی را پشت سر گذاشته باشد

ای  ورهگونه و در چه زمان و چه د كه چه ی اين های نه چندان دور درباره ما در گذشته»

ايم. اكنون در اين مورد  خودمان را تدوين كنيم سخن گفته« ی نظامی آموزه»بايد 

كنم كه اين فروتنی امر نيكويی است. اما دقيقاً به  ايم. من فكر می اندكی فروتن شده

مان های در مورد تجربهطور كامل به كار عملی و نظری  همان نسبت كه ما به

ايم؛ و افق ديد خود را  سياسی و نظامی غرب را نيز در نظر گرفته ی ايم، تجربه  پرداخته

ذره  ذره هدف تعيين بدون ناخودآگاه طرز به ما روند اين در دقيقاً –ايم  گسترش داده

ايم. ظاهراً نه به اين علت كه او، تو يا  ی نوين نظامی را گردآوری كرده عناصر يك آموزه

ايم، بلكه به  ريزی آن را پيش روی خود قرار داده ايهايم و هدف پ من پشت ميز نشسته

ايم، و  مان كار كرده های گذشته اين علت كه ما در شرايط جديد پيرامون تجربه

ب، 0980)تروتسكی « ايم. های موجود را مطابق با وظايف شرايط جديد تغيير داده شيوه

 (025-024ص 

ای و جنگ موضعی بر بنيادِ تحليل ه بين جنگ جبه« مانور»توانايی  تروتسكیبه نظر 

 .ها مشخص از شرايط مشخص، آموزشی است مناسب برای ماركسيست
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 تحلیل

ای از  های ويژهقول به نقل گرامشیهای نظامی  ی استعاره تفسيرهای انتقادی درباره 

 عنوان نمونه، گيرد. به ی استدالل او را در نظر نمی محدود شده و هسته گرامشی

 تروتسكیاز  گرامشیكنند كه برداشت  اشاره می  (2008) ساكارلیو   (1976) سونآندر

 تروتسكی تر در بحث تغييرات ظريف« ای پرداز سياسی تهاجم جبهه نظريه»چون هم

های مربوط به  گيرد. در بحث ای و جنگ موضعی را ناديده می ی جنگ جبهه درباره

ی انقالب  شوروی درگرفت با وجود اين كه نظريهی  امور نظامی كه بعد از ظهور روسيه

به علت شتاب بخشيدن به روند انقالب جهانی و استالين  كه از سوی تروتسكیمداوم 

مورد انتقاد قرار « سوسياليسم در يك كشور»تر بنای  ی طوالنی ناديده گرفتن مبارزه

ی  وسيهبود كه از يك استراتژی نظامی جنگ موضعی در ر تروتسكیگرفته، اين 

بود كه يك  (1988گاريف ) فرونزهپرداز نظامی  كرد، و اين نظريه پساانقالبی دفاع می

ارائه « استراتژی پرولتری»عنوان  ای را به ی واحد نظامی بر بنياد استراتژی جبهه آموزه

كردند به استراتژی  ای انقالبی دفاع می پردازانی كه از جنگ جبهه كرد. يعنی نظريه می

 .نزديك بودند استالينی سياس

 تروتسكی ی از نظريه گرامشیجا واجد اهميت است درك اشتباه چه كه در اين اما آن

شود: يعنی خصلت  تری ناشی می ی مهم نيست، بلكه خطای ديگری است كه از مسأله

گير در ای اين خطا از بدفهمی چشم تا اندازه .گرامشیی نظامی  آفرين استعاره مشكل

شود  ی مدنی ناشی می ی رابطه بين دولت و جامعه درباره گرامشی آثارخوانش 

ی مدنی را جدا از هم درك  معهدولت و جا گرامشی (. در مواردی0976)اندرسون 

 :كند می

روبنايی اصلی ]جامعه  را « سطوح»توانيم انجام دهيم اين است كه  چه اينك می آن»

هايی  خوانده شود، مجموع دستگاه« مدنی ی جامعه»تواند  چه می مشخص سازيم: آن

يا « ی سياسی جامعه»اند، و آن ]ديگری  كه  خوانده شده« خصوصی»است كه عموماً 
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اند كه گروه مسلط «هژمونی»است. اين دو سطح از يك سو متناظر با كاركرد « دولت»

يا  «ی مستقيم سلطه»اند با  كند، و از سويی ديگر مطابق بر كل جامعه اعمال می

 (02، 0970)گرامشی « شود. ای كه توسط دولت و حكومت قانونی اِعمال می حكمرانی

(، در 046، ص 0970)گرامشی « هژمونی سياسی»هژمونی را به  گرامشیدر جای ديگر 

كند. در اين  تقسيم می« ی مدنی جامعه»چارچوب دولت، و هژمونی مدنی در چارچوب 

نيست، بلكه خود تركيبی است از « ر برابر قهرتوافق د»جا هژمونی بيان تقابل بين 

ی  در يك مفهوم سوم از رابطه گرامشی(. سرانجام 22، ص 1976توافق و قهر )اندرسون 

گويد:  ی جزئی از دولت سخن می مثابه ی مدنی به ی مدنی، يعنی جامعه دولت و جامعه

گردد  دنی برمیی م مفهوم عام دولت شامل عناصری است كه لزوماً به مفهوم جامعه»

ی مدنی است، به سخن  ی سياسی+جامعه توان گفت دولت = جامعه )به اين معنا كه می

« شود.( ديگر، دولت را مترادف با آن هژمونی بدانيم كه با سالح قهر محافظت می

از  گرامشی ی ای برای استفاده توجه ( اين ابهام نتايج شايان263، 0970)گرامشی 

در مقام يك سنگر خارجی است »ها دولت  بر دارد. در برخی مكانی نظامی در استعاره

)گرامشی « ها و خاكريزها قرار دارد. ی قدرتمندی از استحكام كه در پشت آن شبكه

ی  درباره گرامشیاين تصور از دولت بازتاب تصوير رايج از بحث  (238، ص 0970

داری  اتی در سرمايهعنوان يك شكل اساسی از قدرت طبق هژمونی است كه آن را به

، حمله «كننده نيستند مواضعی كه تعيين»ای به  فهمد، جنگ جبهه پيشرفته می

تصويری متفاوت از  گرامشی( اما در جای ديگر 239، ص 0970كند. )گرامشی  می

 :كند استحكامات متعلق به قدرت طبقاتی بورژوازی طرح می

ی مدنی ساختار  ها جامعه ه در آنهايی ك های پيشرفته يعنی دولت درمورد دولت»

بار عوامل اقتصادی بالواسطه )از  ای پيدا كرده و در برابر تهاجم مصيبت بسيار پيچيده

ی  دهد و روبناهای جامعه ها، ركودها و غيره( از خود مقاومت نشان می قبيل بحران

ه نظر درن است. در جنگ گاهی بهای م ی سنگرهای جنگ ی شبكه مثابه مدنی به

ی شديد توپخانه تمام نظام دفاعی دشمن را منهدم ساخته، در حالی  رسد كه حمله می

ی خارجی آن را منهدم كرده است، و از اين رو مهاجمان در  كه در حقيقت فقط اليه
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بينند. همين امر، در زمان  ی پيشرفت خود را با خط دفاعی مؤثری مواجه می لحظه

تواند به نيروهای مهاجم قدرت  دهد. بحران نمیرخ می های اقتصادی در سياست بحران

ی پيكارجويانه را ه آسا در زمان و مكان بدهد، چه رسد به اين كه روحی تجهيزی برق

شوند و نه آن كه ايمان خود را به قدرت و  ها تقويت كند. مدافعان نه دلسرد می در آن

 «.دهند آينده خود از دست می

ی مدنی دژی بود كه خود از سوی سنگرهای دولت احاطه  قول قبلی جامعه در نقل

-ی سنگرها به شمار می ی مدنی خود بخشی از شبكه شد، در اين نقل قول جامعه می

ی آن بحث شد تصوير  تر درباره كه پيش تروتسكیاز  گرامشیرود. در تفسير انتقادی  

به »ی در تبديل شدن ی مدن شود، كه به ناتوانی جامعه تری ارائه می نظامی سُست

( 236، ص 0970كند. )گرامشی  ی پيشاانقالبی روسيه اشاره می در جامعه« سنگر يا دژ

بين جنگ  گرامشی ی اساسی از تقابل چون ايجاد تمايز بين سنگر و دژ، يك جنبه

در مورد كاركرد  گرامشیجا ابهام  شود. در اين ای و جنگ موضعی محسوب می جبهه

 .ی مدنی واجد اهميت است جامعه« نظامی»

شود.  ديده می گرامشیی اجتماعی  اين اغتشاش در برخی از تفسيرهای بر نظريه

قدرت طبقاتی تعريف و « استحكامات درونی»عنوان  هژمونی را به فمياعنوان نمونه،  به

جنگ موضعی بايد به رويكرد اساسی مبارزه »كند كه در جوامع پيشرفته  تأكيد می

 :كند ( اما بالفاصله اضافه می216، ص 0987فميا ) «.مبدل شود

ی مدنی را فتح و يا ضدهژمونی  سرانجام، هنگامی كه پرولتاريا نهادهای جامعه»

كند.  طور ويژه اهميت پيدا می مبارزه به« نظامی»ی  كند، جنبه جديدی را تثبيت می

جای « انقالب معنوی» ماند ی نهايی به استحكامات دولتی باقی می در اين نقطه، حمله

 (216-7، ص 0987)فميا « سپارد. می« انقالب سالح»خود را به 

سانی هژمونی  ، هم«استحكامات»عنوان  رسد كه قلمداد كردن دولت به به نظر می

برد. اين يك استراتژی خاص نظامی محسوب  را از بين می« استحكامات درونی»با
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هدف قرار « استحكامات بيرونی»حمله به  را پيش از« استحكامات درونی»شود كه  می

گذارد. بعد از تعريف جنگ  هم اغتشاش مشابهی را به نمايش می آدامسون .دهيم

ديكتاتوری پرولتاريا مضمون « »يك نظريه اساساً نوين انقالب»ی  مثابه موضعی به

عنوان يك شكل استوار بر اكثريت و يك  دهد و صرفاً به لنينی خود را از دست می

« گذارد. شود، پا به صحنه می بلوك تاريخی در حال صعود كه به دولت بدل می

ای هنوز دارای  اگر جنگ جبهه»كند كه  او سپس اضافه می (225، ص 0981)آدامسون

اهميت باشد، اين امر تا حدی ابتدايی است. چون در نبرد اين جنگ موضعی است كه 

 آدامسون رسد كه جا به نظر می در اين( 226، ص 0981)آدامسون « كننده است. تعيين

ی مجموعه استحكامات خارجی پذيرفته است، نخست، پيش از  مثابه مفهوم دولت را به

ی هژمونيك بايد درهم شكسته شود. اما اين درك برخالف استداللی  ورود به هسته

كه  گيرد، در نظر می« قطعی»ی  را مبارزه ی طوالنی عليه اين هسته است كه مبارزه

 .رسد فرا می« تكميلی»چون امری  ای هم صرفاً بعد از آن جنگ جبهه

ك استراتژی معرفی عنوان ي در بحث خود، جنگ موضعی را به گلوكزمن بوچی ـ

 :كند می

كند. اين نوع جديد از  دولت آغاز می «ها و سپرهای سازمانی حفاظ»كه از تصرف »

كند  استوار می« های مدرن ای دموكراسی هساختارهای تود»ی طبقاتی خود را بر  مبارزه

گلوكزمن  -)بوچی« دهند. و استحكامات جنگ موضعی را شكل می« سنگرها»كه 

 (280، ص 0981

يابد، اما صرفاً  ای مكمل ضرورت می دهد تحت شرايطی يك جنگ جبهه او ادامه می

 :آميز سپری شده باشد طرز موفقيت بعد از اين كه جنگ موضعی به

اما  ".دولت را درهم شكست"ت شرايط و مختصات متفاوت هنوز الزم است كه تح»

ی تاريخی، سازوكارها  تر تحول يافته است، پايه دولتی كه بايد درهم كوبيده شود پيش
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طرز غيرمنتظره  علت تغيير توازن قوا به نفع مردم به های هژمونيك خود را به و دستگاه

 (280، ص 0981من گلوكز -)بوچی« از دست داده است.

آفرين  شدت مشكل ای و جنگ موضعی به با اين سطح از ابهام، تمايز بين جنگ جبهه

داری پيشرفته بر تمايز  شود. اهميت كار گرامشی برای استراتژی انقالبی در سرمايه می

ی  ای و جنگ موضعی استوار است. به نظر گرامشی يك مبارزه روشنی بين جنگ جبهه

ای كه هژمونی  لت به يك شكل از اين استراتژی نياز دارد. استراتژیسياسی عليه دو

ی رابطه بين  ی حاكم را هدف قرار داده است. اما از تفسيرهای او درباره فرهنگی طبقه

گونه طبقات فرودست  افت كه چهتوان دري روشنی نمی ی مدنی به دولت و جامعه

تمايز بين جنگ  باگزد. به نظر توانند بين اين يا آن استراتژی يكی را برگزين می

مدل كالسيك لنينی انقالب اقليت متكی »ای و جنگ موضعی بازتاب تفاوت بين   جبهه

گرايانه ممكن  بر تحميل نظم جديد از باالست، كه بدون كمك وسايل مكانيكی و نخبه

كه  – گرامشیير تفس مطابق –( و مدل انقالبی 005، ص 0976)باكز « نيست

ای مردمی مبتنی بر توافق برخوردار  تر است و از پايه تر و چندبُعدیيدهنهايت پيچ بی»

عنوان كنار گذاشتن  نيز تحليل گرامشی از انقالب را به فميا (005، 0976)باگز « است.

ی جنگ  ( اگر دوگانه53، ص 0987كند. )فميا  قلمداد می «مدل توخالی بلشويكی»

گير بين انقالبی كه از  ر گيرد، تقابل چشمای و جنگ موضعی مورد ترديد قرا جبهه

 گرامشیشود و انقالبی كه مبتنی بر ضدهژمونی  سوی يك حزب پيشاهنگ هدايت می

دهد. بدون روشنی كافی اهداف استراتژيكِ هر يك از  است اهميت خود را از دست می

جايگاهی نسبتاً دست دوم تنزل »ای به  گونه جنگ جبهه اين اشكال مبارزه چه

« يك اصل بنيادی نه صرفاً ضرورت تاكتيكی و تصادفی»، و جنگ موضعی به «يابد یم

 (097-211، ص 0987)شوستاك ساسون « يابد؟ ارتقا می

از انقالب نيز  گرامشیی جنگ كه به درك تحليل  عالوه، ادبيات ماركسيستی درباره به

بيات ماركسيستی طرز منسجم در نظر گرفته شود. با وجود اد شود بايد به مربوط می

گويد،  ای و جنگ موضعی سخن می نگ جبههی ج روشنی درباره كه به گرامشیپيش از 

توانند ادعا  شناسند، نمی رسميت می ی انقالبی را به بر نظريه گرامشیكه نفوذ  كسانی
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انقالب ناپلئونی در  گرامشی و گرامشی .كنند كه او در اين مفاهيم نوآوری كرده است

بندی كردند كه به بنيان تحليل كالسيك ماركسيستی از انقالب صورت امور جنگی را

 –نه جنگ موضعی پيشامدرن  – ای مدرن مبدل شد. اين روشن است كه جنگ جبهه

- ناپلئون، جنگ عموماً چشم از پيش موضعی جنگ در. هاست پيچيدگی از سرشار

مواضع آماده، دولتی در  ای ارتش با برج و باروهای خود و پاره»اندازی محدود داشت: 

« گرفت. آرامی مورد استفاده قرار می دولت بود كه در درون آن عناصری از جنگ به

های نظامی  ( برخالف جنگ موضعی كه در آن دسته383، ص 0982)فون كالزويتس 

های باز بهتر عمل  شد و در ميدان دهی می ف سازمانطور نسبی غيرمنعط به اشكالی به

ی  های نظامی و استفاده تری از دسته دهی منعطف ای از سازمان جبههكرد، جنگ  می

عيار با  جنگ تمام»ای مدرن يعنی  برد. جنگ جبهه مؤثرتر از ميدان ناهموار بهره می

تكيه بر ارتش شهروندی )سربازگيری عمومی( به استراتژی نظامی احتياج دارد كه از 

 :ناپذير است تعدد قدرت جدايیهای م روند طوالنی ايجاد توافق بين پايه

 31ها به  باره به امر مردم بدل شده است، مردمی كه شمار آن جنگ مجدداً و به يك»

 اين با …داند ها خود را شهروند دولت می شود و هر يك از آن ميليون بالغ می

و يك ارتش، تمامی ملت با وزن طبيعی  كابينه يك جای به جنگ در مردمی مشاركت

بنابراين، وسايل در دسترس ديگر حدود مشخصی  .گيرد ی ترازو قرار می فهخود در ك

تواند با آن  تواند فراخوانده شود ـ انرژی كه خود جنگ می هايی كه می ندارد ـ تالش

شناسد، و در نتيجه، خطر برای نيروی مخالف  هدايت شود نيرويی در مقابل خود نمی

 (384-5، ص 0987)فون كالزويتس « رسد. به حداكثر می

 :دهد ادامه می كالزويتس

جنگ از زمان بناپارت نخست در يك سو، سپس در ديگر سو به امر تمام ملت تبديل »

شده است، خصلت جديدی كسب كرده است و يا به بيان بهتر به سرشت واقعی خود، 

تر شده است. پس وسايل مورد استفاده حدود  يعنی كمال مطلق نزديك

احساسات حكومت و توابع آن گم ی ندارد. محدوديت در انرژی و ا مشاهده قابل
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های متعارف رها  محدوديت تمام از طبيعی نيروی با جنگ عناصر رو، اين از …شود می

 (386، ص 0982)فون كالزويتس « و آزاد شده است.

عنوان دليلی بر يك تغيير  به آن به گرامشیچه كه متخصصان و كارشناسان تمام آن

ای و جنگ موضعی  از جنگ جبهه« نظامی»در استراتژی انقالبی با يك قرائت بنيادی 

ها برای  تر يك استراتژی سياسی به ابتكار در بين توده كنند ـ پيچيدگی بيش اشاره می

نگ ج های مشخصه از –ی طوالنی بر سر منابع متعدد قدرت نياز دارد  يك مبارزه

های نظامی نسبت به  از استعاره گرامشیی  فادهی است نحوه .ای برخوردار است جبهه

ای را با يك  های كالسيك محدودتر است، او كماكان جنگ جبهه ماركسيست

ای  گيرد، و جنگ موضعی را به شيوه استراتژی نظامی برای انقالب يكسان می

كند. جنگ در رابطه با استراتژی موضعی  غيرنظامی )يعنی ايدئولوژی( بازتعريف می

كند. تا  ای معنی واقعی پيدا می يابد، اما در مورد استراتژی جبهه ای می نی استعارهمع

رود، اين امر  ای به كار می به صورت استعاره گرامشیاز سوی « ای جنگ جبهه»آنجا كه 

 تروتسكیو  انگلس، لنينها سروكار دارد تا استراتژی. برعكس،  تر با تاكتيك بيش

ای را با حفظ درك مانور در آرای  تر، پيچيدگی استراتژی جنگ جبهه ای كامل گونه به

 .كنند بيان می ژومينی وكالزويتس 

را در باب  ژومينیو  كالزويتسهای كالسيك اظهارات  واقع، اگر ما نظير ماركسيست در

)جنگ « نظامی»خصلت سياسی جنگ بپذيريم، پس جدا كردن استراتژی به اشكال 

 :)جنگ موضعی( نامناسب است« اسیسي»ای( و  جبهه

يابيم كه بر  می يافته در چون يك جنبش سازمان هنگامی كه ما خصلت سياست را هم»

گونه دو  توانيم مشاهده كنيم كه چه شود، می قهر مناسبات اجتماعی متمركز می

 گذارند. چون توافق ديگر تأثير می در تمام سطوح در يك« انداز دوگانه چشم»ی  لحظه

ها و كسب  ای منفعل در سياست كه شامل پذيرش واقعيت واكنشی به قهر است، لحظه

گيرد يك ضد قهر  به قهر را دربرمی واكنشیتوافق نيز  اما …هاست حمايت توده

ای  جبهه جنگ …شود ای بدل می رو، عنصر موضعی به عنصر جبهه ذات، و از اين به قائم
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دفاع از قهر محض است. يك جنگ موضعی  لبدون جنگ موضعی يك تجريد غير قاب

، 0984)هوفمن « ی توافق است. ی توقف مكانيكی لحظه دربرگيرنده« ی خود به نوبه»
149-148) 

داری در  از سرنگونی سرمايه انگلسو  ماركسی تشريح  با اشاره به شيوه هوفمن

طوالنی تهاجم  تكامل»و « ای جنگ جبهه»مانيفست كمونيست، اين امر را در پيوند با 

 اندرسونطور  دهد. همين توضيح می «جنگ موضعی»و « دموكراتيك به قدرت سرمايه

دموكراسی  تحليل مفصلی از اهميت مفهوم هژمونی در استراتژی سوسيال (1976)

عنوان بيان كالسيك  كند. در آنچه كه عموماً به ارائه می  1917تا  0891روسيه از اواخر 

 لنينشناخته شده است،  لنين  (1969) چه بايد كردم يعنی استراتژی حزب پيشگا

ی كارگر بلكه تمام طبقات و  روشنی ضرورت فعاليت برای رهايی نه صرفاً طبقه به

های وسيع به ادغام  دهد. چنين جنبشی با پايههای تحت ستم را توضيح می گروه

ديكتاتوری دموكراتيك »د ی هژمونيك با مبارزه به شكل قيام نياز دارد تا بتوان مبارزه

ی مسلحانه به تروريسم  را ايجاد كند. اگر قرار است كه مبارزه« كارگران و دهقانان

تنزل نيابد، استراتژی نظامی بايد از آغاز با استراتژی سياسی تركيب شود. بنابراين، 

ی تاكتيكی است كه بايد تحت تابعيت  مسأله اين نيست كه كنش نظامی يك دغدغه

فرهنگی جنگ موضعی قرار گيرد، بلكه استراتژی نظامی و سياسی  -ی سياسیاستراتژ

ناپذير از يك روند ديالكتيكی از تحول انقالبی به شمار  تر جزئی جدايی فرهنگی بيش-

 .روند می

 گیرینتیجه

كند. اهميتی  ای بازی می ی اجتماعی گرامشی نقش عمده ی نظامی در نظريه استعاره

ی اجتماعی و در  ای و جنگ موضعی در نظريه از جنگ جبهه گرامشیكه تحليل 

استراتژی سياسی چپ كنونی به دست آورده است تا حد زيادی مرهون قدرت اين 

شود،  ای با استراتژی نسبتاً يك بُعدی قيام نظامی تداعی می استعاره است. جنگ جبهه

 -غيير سياسیتری از ت عنوان استراتژی پيچيده و چندبُعدی و جنگ موضعی به
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ام كه اين استعاره از اهميت بنيادين در تفسير  واقع، من بر اين عقيده در .فرهنگی

ی گرامشی از  روز شده برخوردار است و با ايجاد تقابل فرضی بين مدل به گرامشی

انقالب و مدل لنينی كه زمان آن سپری شده است، ناتوانی برخورد انتقادی در 

ای  دهد. جنگ موضعی و جنگ جبهه اره را نشان میخاستگاه و سرشت اين استع

خصوص در متن ماركسيسم كالسيك كه  هايی هستند با تاريخ ويژه. به اصطالح

پوشی از  ی نظامی مدرن و به دوران ناپلئونی تعلق دارد. چشم ها به نظريه خاستگاه آن

های تحليل  امی مهم دربر دارد: نخست، با توجه به ابه بررسی اين تاريخ، دو نتيجه

ی نظامی به همان اندازه با  ی مدنی، استفاده از استعاره جامعه-ی دولت از رابطه گرامشی

سنگرهای »عنوان بخشی از  ابهام همراه است. يك استراتژی سياسی كه دولت را به

دهد بايد ضرورتاً با اين ديدگاه متفاوت باشد كه دولت را  هدف خود قرار می« بيرونی

ی  ی دولت با جامعه فهمد. هنگامی كه سرشت رابطه می« دژ»بخشی از ی  مثابه به

« جنگی»گاه معلوم نيست كه چه نوع  مدنی از روشنی برخوردار نيست، آن

ای برای  مالحظه كننده است. اين ابهام عالوه بر معضالت نظری، خطر قابل تعيين

د. استراتژی سياسی های انقالبی به همراه دار های راديكال اجتماعی و سياست جنبش

رو  دهد احتماالً با شكست روبه كه خصلت قدرت دشمن را نادرست تشخيص می

شود و ديگر خطری به شمار  شود، از مسير خود منحرف شده، و سرانجام جذب  می

 .رود نمی

دهد، از  دوم، نوع استراتژی سياسی كه غالباً به گرامشی يعنی جنگ موضعی ارجاع می

 گرامشی .ای ارتباط دارد ی نظامی جنگ جبهه شكل نزديكی با نظريهبسياری جهات به 

در متن يك استراتژی موضعی، اما از لحاظ لغوی يك « جنگ»ی  با استفاده از استعاره

ای( را از  د آورده است كه تعريف جنگ )جبههای، موقعيتی به وجو استراتژی جبهه

كه برای نظريه دارای چنين اهميتی ای را  كند؛ و استعاره موضعی( جدا می)سياست 

تر از جنگ  دركی پيچيده تروتسكیو  انگلس، لنينكند. برخالف اين،  است رقيق می

ی  تری از نظريه آمد آن، تحليل بنيادی كنند كه پی ای و جنگ موضعی ارائه می جبهه

و  برخالف تمايز مكانی بين روسيه .ی اجتماعی است نظامی در راستای تدوين نظريه

 انگلس،ای و جنگ موضعی قرار دارد،  از جنگ جبهه گرامشیغرب كه در مركز تحليل 
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تواند طی زمان و حتی در يك  كنند كه استراتژی می استدالل می تروتسكیو  لنين

ای و جنگ موضعی نوسان كند. در نتيجه، تحليل  ی معين بين جنگ جبهه مبارزه

ارائه  گرامشیای و جنگ موضعی  از جنگ جبهه تر ها دركی كامالً ديالكتيكی نظامی آن

 .كند می

 :منبع اصلی

Daniel Egan, Rethinking War of Maneuver/War of Position: Gramsci and 

the Military Metaphor, Critical Sociology 2014, Vol. 40(4) 521 –538. 

ی  كترای خود را دربارهشناسی در ماساچوست است. او تز د استاد جامعه دانيل اِگان *

های مسلط اجتماعی قدرت خود را در سطوح متعدد تشكيالتی، شهری،  گونه گروه چه»

های اجتماعی فرودست اين نهادها را  گونه گروه دهند، و چه ملی و جهانی سازمان می

به رشته تحرير درآورده است.  0998در سال « دهند را تغيير می به چالش گرفته و آن

مروری بر اقتصاد ، شناسی راديكال جامعه، علم و جامعهتی راديكال نظير او با مجال
ی گرامشی  كند و مقاالت متعددی را ازجمله درباره همكاری می …،سياسی راديكال

ای و  ی تحرير در آورده است. او در پژوهش حاضر به تبارشناسی جنگ جبهه به رشته

پردازان كالسيك  تن از نظريهطور فشرده آرای سه  پردازد و به جنگ موضعی می

 نوشتار اين در او. دهد می قرار واكاوی مورد را – انگلس، لنين و تروتسكیماركسيستی ـ 

های ماركسيسم  ی كاربست اين دو اصطالح نزد كالسيك ی نحوه چنين به مقايسه هم

ی داور .كند اشاره می گرامشیهای ديدگاه  پردازد، و به برخی از كاستی با گرامشی می

ها در  ای نارسايی چنين پاره و هم تروتسكیاز  گرامشیاگرچه در باب خوانش  دانيل اگان

ی  ی مدنی از سوی او عناصری درستی دربردارد، اما درباره بندی دولت و جامعه صورت

ی استراتژی در شرايط غرب چندان صائب نيست و بسيار  در باره گرامشیديدگاه 
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