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 چکیده

اش تحلیلی هایسازیِ مقولهیتاریخنیز سازی و فضایی پراکسیس آنتونیو گرامشیی فلسفهی مشخصه

ی سازبرجسته اند.تنیده شده درهم وی «گرایی مطلقتاریخ»در عمیقاً نظری  هایممارست. این است

را در آثار  ییایجغراف هایمایهدروناز  یاریبس سازدیتنها ما را قادر منه یگرامش لیتحل فضامندیِ

 .کندیراهم مف اشییگراخیتار یِخیبر ابعاد تار دیتأک یبرانیز  مفیدی تعادل که وزن م،یکن یابیاو باز

 یمسئله یدربارهش ابحثو  ییفضا یهااز استعاره یگرامشی به استفاده آشکاربر ارجاعات  علاوه

نیز  و فضاییـیاز منظر مکانوجه  نیبه بهتر اشیدیکل میاز مفاه یاریکه بس دهیممینشان  ،جنوب

 اس،یفضا، مکان و مق میمفاه یپس از معرفمقاله  نیادر  .شوندمی ریتفس و درک یو ماد یاجتماع

زبان، چون ی هماز مسائل یگرامش لیا تحلبمرتبط است  [هامقولهاین ] یهکه هر س یمدهینشان م

 ،یطبقات یمبارزهطبقه و ، یوطننقش روشنفکران، جهان ک،یکاتول یسایکل یخیتار تیاهم

 سم،یژاکوبن ،یقدرت دولت یاجتماع یهاگاهیپا ا،یتالیدولت ا سرشت سم،یو فورد ییگراییکایآمر

به مکان، فضا و  یگرامش یکه علاقه شودگرفته مینتیجه مقاله  نیادر  .یو هژمون پاسیوانقلاب 

 .شودمربوط می یانقلاب 1هایاقتراناز وی  لیتحلوتجزیه بهنبود بلکه  کیصرفاً آکادم اسیمق

 .یالمللی، قدرت دولتگرایی مطلق، روابط بینگرامشی، فضا، مکان، مقیاس، تاریخواژگان کلیدی: 

 

 سازیتاریخی یدربردارندهتنها نه ی پراکسیس گرامشیفلسفهکه  شودمیاین مقاله استدلال در 

ر د قاًیعم نظریْ هایممارست. این گیرددربرمینیز را اش های تحلیلیسازی مقوله، که فضاییاست

ور طبه مفید است که گرامشی رواز آنتنها این استدلال نه .اندشده دهیتن درهم وی «مطلق ییگراخیتار»

 یکردن چوب در جهتخم» کهاست  نیز لیدل نیبه ا بلکه کاویدمیرا  ییایجغراف هایمایهدرون مرتب

 ندهبازما دانیجغراف کی یکه گرامش مدعی نیستم بخشد.ا میاو غن یکل کردیدرک ما از روبه  2«گرید

                                                      

در یک شرایط  که همزمانها، نیروها و فرایندهای تاریخی است در اینجا به معنای ترکیبی از عامل (conjuncture)اقتران 1 

 شود(.بعد با )م( مشخص مینیز ترجمه شده است. مترجم )ِمن« شرایط». این واژه بعضاً به دنافتیاتفاق م مشخص تاریخی

به منظور  های رایجیکی از روش که است از هنر تکنیکی در نجّاری ایاستعاریبیان « دیگر یدر جهت خم کردنِ چوب»2 

خود و حزبی میان . لنین از این استعاره در مناقشات سیاسی است منحصربه فردپیچیده و  چوبِای سازه ساخت

بر  بودند، لنین خم کرده دیگرها چوب را به طرف جا که اکونومیستکرد، با این بیان که، از آناستفاده می هااکونومیست
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(manqué )های دانشگاهیرشتهمسائل  هانیا بود تا مورخ. دانیجغراف کی ترشیب ایبود  اشاز رشته 

و با دستورکار  یخیتار سمیالیو ماتر ییایتالیا یفلسفه پیشادانشگاهی یهابا سنتتناسبی که هستند 

 3،(2001) دیسع نندهما ،که است مناسب قطع طوربه، برعکس .نداشتند ایتالیا سازیدولت یِاسیس

 [هااستعاره] نیبر ا یتمرکز انحصار [ولی] ،یمآور نگر دررا  یگرامشمأنوسِ  ییِفضا یهااستعارهاهمیت 

 یرامشتر گمهم ولی صریحکمتر  یهالیامر توجه را از تحل نیا رایز .باشد کنندهگمراهتواند می نجایدر ا

و  عملی مدهایاپی رهیافت نیا .سازدمیمنحرف  یاجتماع مناسبات ذاتی مندیِفضامندی و زماناز 

 ست.نجایمن ا یتمرکز اصل ]لذا[ دارد و ژرفی ینظر

 

 ی پراکسیسسازی فلسفهفضایی

ر روشنفک یکارکرد اجتماع لحاظ به همه]اما[  ند،روشنفکر همه کهدر حالی ،که سدینویم یگرامش

 اسیاز مکان، فضا و مق ]خود را[ بردیِرکا معنای یهر کس کهدر حالیکه،  توان اضافه کردمی 4.ندستین

 گرامشیخود  در مورد امر این مسلماً .ستین دانیجغراف یکارکرد اجتماع لحاظ به هر کسیدارد، اما 

های همقولها و پدیدهباورمند به بُعد فضایی یعنی /] گرافضا قاًیعم اندیشمندیاو  کند.صدق می نیز

را  هنکت دو این دتوانمی امر این قرار نداد. تیرا در اولو ییتفکر فضا صراحتهب او بود، اما[ تحلیلی

 و چرا 5«نپروراند حیطور کامل و صر خود را به ییایجغراف یهانشیب» یچرا گرامشکه  توضیح دهد

آن را در  و گرفت. یرا جد ایاو جغراف اما شده است. واقعمورد غفلت  ی اوهشیاند یذات ییِ فضا سرشت

ود خ یایامتحان جغراف گذراندنبا ) نیدر دانشگاه تورشناسی زبانی خود در رشته یموضوع اصل جوار

                                                      

 جهتبه  ، یعنی به فراخور ضرورت تشکیلاتی، سیاسی و مبارزاتی،آن مخالف جهتآن بود که مجبور است چوب را به 

 )م( خم کند. صحیح
 ترشیب اریارائه کرد... او بس یبشر یو جامعه خیاز تار ینیو سرزم ییایاساسًا جغراف یافتیدر» یگرامش، سعید [ادوارد]از نظر 3 

 دیه باک ،یخیو تار اکنونیعنوان رقابت بر سر قلمرو، اعم از به استیاز س دریافتیبود،  یاسیس یْعمل یاز لوکاچ در معنا

 .(Said 2001: 464) کسب کردو  ،داد، نگه داشت، از دست کردکنترل  د،یبرنده شد، جنگ

4
 )(1971: 9, Q12§3 - با استناد به شماره یگرامش هایمنتخب، ارجاع به مقرر در این مجلد آیین و قواعد روپی 

 .است همراه( §و بخش ) (Q) یهدفترچ
5
 Morera 1990: 89. 
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همراه با خواندن،  ییدر مدارس ابتدا آن سیاو خواستار تدر .قرار دادمطالعه مورد ( 1112در سال 

 یبررس» یبالقوه حاو یِ حزب یکتاب درس کیپیشنهاد و ؛ شد خینوشتن، جمع و تار

 کیژئواکونوم یوارهاندام کیی معنابه)منطقه  یامنطقه یهاتیموقع یِشناختکتابـیخیتارـیانتقاد

ادامه  کیتیو ژئوپل ایجغراف ،یشناسنیپس از ترک دانشگاه به کاوش در زم یو 6.«کرد مطرحرا  (زیمتما

 یهارمان تیاو به محبوب 7.پرداخت ایو جغراف خیتار آموختندر زندان به  زین یریداد و پس از دستگ

با ورزش، فرهنگ  ایجغراف قیبا تلف گردشگری یهاکرد که باشگاه هیو توص 8داشتاشاره  ییایجغراف

 یهاکنفرانس یکیو ژئواکونوم یکیتیژئوپل یامدهایپ بر گرامشی [هاسوای این] 1.دهند جیرا ترو یمل

 10.کردمی تأمل ندهیآ یِجهان استیو س سمیونالیاروپا، انترناس ا،یتالیا یبرا 1120 یدر دهه یالمللنیب

 لحاظ به ( بلکهیو طبقات ی)اقتصاد «یساختار»عوامل لحاظ  بهتنها نه یاسیس مسائل به مرتباً و 

 11.پرداختمی زین یامنطقه

و  نیتردر استثمارشده ییاینیسارد کی عنوانبه وی اتیتجرب است از یپژواک علاقهو  شور نیا

 [استان] تختیپا ن،یبه تور اشو حرکت( Mezzogiornoایتالیای جنوبی ) بخش نیترستمتحت

در  ترکلیتأثیرات  یدربارهش از تأملات گرفتهنشأت چنینها همآن شمال. یو مرکز صنعت مونتهیپ

نقش  [اند:ات متعددیموضوع] یدربرگیرنده ها. اینستی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایتالیاتوسعه

روشنفکر  نخبگان از پشتیبانیوطنیِ واقع در قلب ایتالیا که جهان ی یک دولت کوچکِمثابهواتیکان به

 ازمدتدر یمباحثه ؛برخوردار بود رهبران اروپا در خدمت مدیدی شدهتیتثب یِ فراملسوگیریِ با  یسنت

 سازییگانهفرایند و  12ریسورجیمنتو مندیِفضا (؛1870 یاز دهه ژهیو)به جنوب یمسئله یدرباره

                                                      
6
 Gramsci 1985: 415, Q24§3. 

7
 Gramsci 1971: 30, Q12§1; Gramsci 1995: 195–217, Q2§passim, Q3§5passim, Q5§8, Q6§39, Q6§123, 

Q8§47; Hoare & Nowell-Smith 1971: lxxxix. 
8
 Gramsci 1985: 360, Q21§6. 

1
 Gramsci 1995: 153, Q8§188. 

10
 Gramsci 1995: 195–215, Q2§passim, Q3§5passim, Q5§8, Q6§39, Q8§47. 

 Morera 1990: 149برای نمونه بنگرید به  11
 تماعیاجـجنبش سیاسی ارجاعی است به که قیام استیا  به معنای رستاخیزدر ایتالیایی ( Risorgimentoریسورجیمنتو ) 12

ف های مختلدولتیکپارچگی/یگانگی  بخشیدن بهبرای تحقق نوزدهم ی دوم قرنتا نیمهقرن هجدهم اواخر در  در ایتالیا
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از  که مستمر یو اجتماع یاقتصاد هایدشواری ؛بود مونتهیدولت پ یزیر سیطرهکه  ایتالیناقص ا

 یاسیس هایچالش ؛ناشی شد ایتالیدر ا یاستعمار داخل واقعوابسته و در  ی، توسعهی ناموزونتوسعه

 دارنیزم یو طبقه یشمال یهیسرما میان یطبقات اتحاد شکستندرهم پیوند با در هاستیکمون

و اشکال  تیماه رییتغی؛ و دهقانان جنوب یکارگران شمال میاناتحاد  جادیو ا یجنوب یِکشاورز

در  سمیو فورد ییگراییکایآمر یاشاعهمرتبط با  یهاها و فرصتموانع، چالش مشتمل بر) سمیالیامپر

 .یشورو ریاتحاد جماه یالمللنیب یاز انزوا متأثر یستیجنبش کمون ترگسترده و مشکلات اروپا(؛

او را  ییفضا هایانگیزش زین ینظر اومبرتو بارتول ریز یشناسدر زبان یگرامش یآموزش دانشگاه

 نیوانق مرتبط با یِ خیعلم تار کیعنوان به یشناسزبان خصوص دومی درنوین  کردیرو وی. برانگیخت

بود  نیا یابیدر در پیکه  پروراند را از زبان «ییفضا» یلیتحل یبارتول 13.دنبال کردرا زبان  یِاجتماع

 :کندیاعمال م فرودست، ،جوارهم هایاجتماعبر  خود رااعتبار ، غالب یگفتار اجتماع کیکه چگونه 

 گروهغالب بر  فرهنگیِ ـاجتماعیگروه  ش،یبر گو« استاندارد»زبان  ،ایحومه قاطمنشهر بر 

 کرد، میترسرا کننده افتیدرزبان به  معتبر زباناز  هاینوآور مداوم انیجر نیاو همچن 14.«فرودست

و  یزومن مناطقدر  ،یمرکز و نه یرامونیپ یمنطقه کیدر  تر[]بیش اولی یِکه اشکال زبانیابه گونه

 بهرا  یبارتول لیتحل یگرامش 15.خواهد شد افتی ،ترکوچک و نهتر بزرگدر مناطق و ، سترسر دد نه

نقلاب ا یمسئلهاو  رایز .ساختآن را برجسته  عملی هایدلالتو  خم کرد یستیالیشدت ماتربه یسمت

ی جمعی منسجمی اراده چهچنان که یافهوظی ـ دیدیمردم م متحدساختنبا  یارتباط تنگاتنگدر را 

صورت زبان  وساطت به دی، باسازدمختلف را متحد  یهاطبقات، اقشار و گروهکه بتواند  کندظهور 

ر د استفاده از زبان مشهود است. یبندطبقه یاو از نحوه یهالیدر تحل حاصله یهایدگیچیپ 16.گیرد

را شهری  آدابادای چگونه  نشینکه مردم روستااین در مورد، اظهار او هااز نمونه یاریبس میان

                                                      

اپارت به در برابر تهاجم ناپلئون بن گرایانهملیالعموم واکنشی ی. این جنبش عل«دولت ایتالیا»ی ایتالیا تحت نام جزیرهشبه

 )م( .بود 1870انضمام رم به ایتالیا در اوج این جنبش  یهنقطبود. ایتالیا و اشغال خاک آن کشور 
13

 Gramsci 1985: 174, Q3§74. 
14

 Forgacs & Nowell-Smith 1985: 164–167. 
15

 Brandist 1996: 94–95. 
16

 Lo Piparo 1979; Helsloot 1989; Ives 2004. 
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ه نقل مکان بهنگام دهقانان ، کنندتقلید می بالاییاز طبقات چگونه فرودست  یهاگروه ،آورنددرمی

 عنوانبهزبان  در مورد ی، کار گرامشکهخلاصه این 17.است رهیغکنند و صحبت میچگونه  شهرها

  است. درخور توجه اریبس زینفضایی  نظرکه از  ،یخینه تنها تار یْهژمون [کسب] یبرا ایواسطه

 یگرامش دموردر  تریبیشچیزهای ه ک است این گرنشان راتیتأث نیشد، ا گفته بالاترکه  گونههمان

او از  معروفی استفاده تر[ از]بسیار بیشوجود دارد،  سازی در تحلیلفضایی پردازهینظر کی عنوانبه

 .(دیمراجعه کن 1به شکل  مورددر این )یی فضا یاستعاره نیچند

 

 شناسی حکومت شرق/غربریخت

 پسند شمال/جنوبشناسی عامهکیهان

 موضعیجنگ 

 جنگ مانوری

 زیربنا و روبنا

 بلوک تاریخی

 یکبلوک هژمون

 

 مولکولی دگردیسی

 انقلاب پاسیو

 ی متحدجبهه

 پیشاهنگ

 سنگرها، استحکامات، 

 خاکریز،

 ی بیرونیمحدوده 

 های فضایی در کار گرامشیبرخی استعاره .1شکل 

 

و  یواقع مندیبه فضا وی یعلاقه دیاما ما با، اندبوده مؤثردر استقبال از آثار او طور قطع به هانیا

و  مناسبات با رابطهو در  شانییفضا سازیمشروطدر را  یاجتماع هایپراتیکو  مناسبات یِنه استعار

 یژگیوخودبه  نسبتتنها نه گرامشی زیرا  .میریدر نظر بگ ییبا مسائل فضا یاجتماع هایپراتیک

                                                      
17

 Gramsci 1985: 180–181, Q29§2. 
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 زین اسیمکان، فضا و مق در شانخاص تیموقعبه نسبت که  18،اجتماعی مناسباتی همه تاریخیِ

 گیپیوستدر هم یْ اجتماع مناسباتاز  ی کلیوضوح در هر مجموعه بهمسئله دو  نیا واقعبه حساس بود.

ا در ر اسیمکان، فضا و مق یکه چگونه گرامش آورمنگر می دررا  این اینک نیبنابرابرند. سر می به

 یاوهیبه شتا حد زیادی کار را  نیاو اکه نظر به اینحال،  نیبا ا .درآمیخت شاسیپراکس یفلسفه

 ،یگرامش عملو  هینظر یبرا شانتیاهمتشریح را قبل از  میمفاه نیا دهد،یانجام م «تئوریکـاشیپ»

 خواهم کرد. فیتعر

 ریسا ایو/ چهرهبهچهره هایرابطهاز  مندکران شیبوکم ساحت کیبه  محل( ای) مکان

، است خورده جوشروزمره  یبا زندگ عموماً ؛اشاره دارد یاجتماع یروهاین میان میمستق هایکنشبرهم

 یهم برا ،آن یمرزها خورده است. وندیپ یاجتماع تیو هو یجمع یدارد و با حافظه یعمق زمان

 یِگزینش یِو نهاد یاجتماع طیمحیک : آنها کنندمی آفرینینقش دهیپیوندهم برای و  محصورکردن

تری را بر سایرین بر قیو علا هاتیاز هو یکه برخ کنندیفراهم م میتعاملات مستق یبرا یکیاستراتژ

ار ساخت هااسیاز مق یعیوس فیط ردرا  گرید یها و فضاهابا مکان یاحتمال پیوندهای نیزو  بخشدمی

آمیز و مجادله پیوستهها مکان یو معنا مرزیابی ،ینامگذار گر،ید لیو دلا لیدل نیبه ا دهد.می

مختلف،  یهاتیبا هو چندگانه یهابه مکان توانیرا م نیمع یکیزیف یمختصات هر فضا و تغییرپذیرند

در  و .کردتوجه میها ی این جنبه. گرامشی به همهپیوند داد یاجتماع تیو اهم یزمانـیمکان یمرزها

ه بروزمره  کِردوکارفرهنگ عامه و  م،یعقل سلاینکه چگونه  یدرباره محل ایمکان  تیبر اهمش نظرات

 ایمدارس(  ی)مثلاً معمار هامکان ی، طراحییروستامناطق در انواع مختلف شهرها و  یزندگ یواسطه

 برای پیکاروی  11.ورزید، تأکید میردیگی( شکل مهاابانیخو نام  چینششده )مانند ساخته هایفرم

و  20دادمورد بحث قرار میرا ( رهیو غ اتها، محلابانیخ ،یعموم اماکنها، ها )کارخانهکنترل مکان

او  21.است بنا شدهمتحده در کارخانه  الاتیدر ا یکرد که هژمونمی دیکأتوی  است مشهورکه چنان
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 Morera 1990: 85. 
11

 Gramsci 1971: 30–33, Q12§1; 40, Q12§2; 90–92, Q19§26; 282–283, Q22§2; Gramsci 1995: 155, 

Q3§49. 
20

 Gramsci 1977; 1978. 
21

 Gramsci 1971: 285, Q22§2. 
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ارگر ک یطبقه اماکن یریپذبیبا آسسنجی در همرا  دارنیو زم یصنعت یبورژواز تلاقیِ  امنِ یهامکان

گرد هم در آن  نهیبدون هز تواندیم ایکه پرولتار یعیمکان طب)» هاابانیحفاظت از خ هایدشواریو 

 یهابا مکانشان یدگیتن ها و درهممکان یریپذرقابت کنکاش دربر  علاوه گرامشی 22.دهدقرار می« آید

در  ژهیوبه امر نیا 23.هددمینظر  زین یمندو زمان تیبا حافظه، هو هاآن وندیپ یدرباره گر،ید

 یدرباره شابحثو  (provincial) شهرستانیطبقات فرودست و  یفرهنگ عامهدر مورد  شنظراظهار

 یبرا شانیامدهایو پ ،ییفضاناطبقات و نه  خاص ییفضا شرایطروشنفکران در  یاجتماع هایخاستگاه

داربودن شهیبر ر دیبا تأک جنوب یمسئلهاز  وی لیو البته تحل .واضح است، یانواع مختلف هژمون ساختن

مشخصِ  یهااسیها، فضاها و مقدر مکان یو فکر یاسیس یروهایو ن ی( طبقات اجتماعغیر آن ای)

 شود.گیر میفرا یو اجتماع یاقتصادحیات 

کامل از  ایرشته ؛است یاجتماع حیاتی شدهساخته اجتماعاً یهاو افق هاشبکهی دربردارنده فضا

که در فضا و زمان  دارندعرضه می یاجتماع مناسبات یتوسعه یبرا کیاستراتژ های گزینشیِامکان

تا، شهر و روس نیکار ب ییفضا می)الف( تقس: نگرددرمی نظرگاهفضا را از چند  یگرامش .امتداد دارند

رت قد سازیمندقلمروب( ) ؛یاقاره یو حت یمل ،یامنطقه مختلف یاقتصادها نیشمال و جنوب، ب نیب

تصورات و )ج(  ؛یاسیس حیاتبر  یو خارج یداخل تأثیرات کِیالکتیو د سازیدولت یندهایافر ،یاسیس

وجود دارد،  نفسهفینبود که فضا  بر این باور او از فضا. متمایز یهاییو بازنما مختلف یِ اسیو مق ییفضا

ه بکند و در درون آن یم دیبازتول ،سازدبرمیآن را که  یخاص یاجتماع مناسباتمستقل از ]یعنی[ 

 گونهاین یوسوسه هرگز ،اهل عملو  مندرابطه قاً یعم اندیشمندِ  کی یمثابهاو به .پیونددوقوع می

قرن  «یِعلم» یکه در حوزه را ییایجغراف گراییجبر وی[ سان بدینو ] 24نشد. ییفضا سمیشیفت

 طیمح که ایییجبرگراـ  رفتینپذ یابدبازتاب می میسل بود و هنوز در فرهنگ عامه و عقل جینوزدهم را

                                                      
22

 Gramsci 1978: 35, 268–269. 
23

 Gramsci 1971: 93–95, Q19§26; 272–274, Q3§46; 324–325, Q11§12, 453 Q11§16; Gramsci 1978: 

446. 
 24

ا به تنه»کرد،  فیتوص «ییایتالیا»را  ایتالیا« ژاکوبن»روشنفکران  توانیم کهنیبر ا یمبن یبه استدلال گرامش دیرجوع کن

 یوطنجهان یادامه "ییایتالیا"فرهنگ  نیا بود. ییایتالیا "یمل" یتنها تجل ی متمادیهاقرن یکه فرهنگ برا لیدل نیا

 "ییایجغراف" هایجایگاهبا  یافتهعمومیت میمفاه خورده است. وندیپ سایو کل یاست که با سنت امپراتور ییقرون وسطا

 .(Gramsci 1971: 117, Q10II§61) «ایتالیدر ا
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 شانیخیتار تکاملو  یاجتماع مناسبات یکنندهنییعامل تع نیتررا مهم یانسان طیمح ایو  یکیزیف

 یشگرام سیپراکس یفلسفه مورد لعن و نفرینهمان اندازه  بهتوانست می ]رویکرد[ نیا .پنداردمی

، نمونه یبرا مندی.، یعنی از نظر رابطهکردمیبرخورد  خیتار هماننددر عوض او با فضا  25.بوده باشد

مانند  ،یزبان تیواقع»که  ، با این استدلالقیاسی بود( یشناس)زبان یخیزبان تاردستوربه  نگرش وی

در کاوش  مسئله نیا 26«.کاملاً مشخصی داشته باشد یمل یتواند مرزهاینم گر،ید یخیتار تیهر واقع

ارضی و  به وحدت لاتیتما ،(particularisms) هاییگراو خاص یمحل یِ زبان هایاو در کاربرد

 هشیهم خیتارکه » گیردمینتیجه او  بازتاب یافته است. یمل یهابر زبان یخارج راتیو تأث ،چندپارگی

 مسئله نیا 27«.وجود دارندجهان  خیخاص فقط در چارچوب تار یهاخیاست و تار "یجهان خیتار"

 ستندیبسته ن« قدرتِ هایمخزن» یمل یهاکه دولت است قابل قیاساو  دگاهیداین  با مستقیمطور به

رد مو گرید یهااسیدر مق یاسیس یروهایها و نبا دولت شانبغرنجهای کنشبرهم نظراز  دیبلکه با

 «ییایجغراف یخیتار سمیالیماتر» بدویِرا در شکل  یو مکان یزمان هایافقدر واقع او  .قرار گیرند بررسی

 28.کندیم بیترک

مختلف  یهابا اندازه مندکران یچندان تودرتو( از فضاهامراتب تودرتو )و گاه نهشامل سلسله اسیمق

 پیکارهایمعمولاً محصول  اسیمق .یو جهان یاقاره ،یمل ،یامنطقه ،یمحل نمونه برای ؛است سانناهمو 

مراتب لهسلس اس،یمسائل مربوط به مق نسبت به یگرامش قدرت و کنترل است. ]کسب[ برای یاجتماع

 اریبسشان ینیسرزمناو  ینیسرزم هایتجلیو  یو اخلاق یفکر ،یاسیس ،یقدرت اقتصاد یِاسیمق

هر  بلکه بینگارد یهیرا بد یمل اسینبود که مق 21«ختیشناناسیونالیست روش» کیاو  حساس بود.

                                                      
25

 کنند،یم لیتسهرا آند و نیز نسازمحدود می را یاجتماع کردار ،دورنماو  یعیکه منابع طب کندیاستدلال م یگرامشکه با این

قلمرو با  یدربارهاو  دگاهید» کند،یاشاره م یطور که پاندولفدر واقع، همان .ستین یتیّعلجبر تک مشتمل برامر  نیا

متفاوت بود، و او مراقب بود که خود را از  جنوب یمسئلهاز طرفداران  یبرخ یخطرناک و متکبرانه یهایبنددسته

یا[ ]ایتال شمال یستیالیو امپر انهی... فقط به مواضع اقتدارگرا ییایجغراف یجبرها نی. چنمنفک سازدآنها  ییگراذات

 یهسلط تحتکه  یرامونیمکان پ کیبه  ای بوداشاره ؛بود یاسیس طیمح کی مندیْقلمرودر عوض،  .دیبخش تیمشروع

 .(Pandolfi 1998: 286) قرار داشتمرکز  راهبردو  یامپراتور
26

 Gramsci 1985: 181, Q29§2. 
27

 Gramsci 1985: 181, Q29§2; cf. Gramsci 1971: 182, Q13§17. 

 .Harvey 1982مقایسه کنید با 28 
21

 Methodological Nationalist. 
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او  بترتی بدین .کردیم لیتحلوتجزیه گرید یهااسیبا مق اشرابطهاز حیث معمولاً را  یخاص اسیمق

 یشهرها گریبر د سیپار ی، تسلط بلوک شهرنمونه برای) یو سلطه را در سطح محل یروابط هژمون

 یتیولیگ یاستراتژ ای ایتالیا ناکاملناقص و  سازییگانهها بر مونتهیتسلط پ مثلاً) یامنطقه فرانسه(،

، مثال برای) یمل جنوب(، ییغالب شمال و بلوک روستا یبلوک شهراتحاد میان بر  یمبتن پاسیوانقلاب 

)مانند  کیفراآتلانت و مسلط در سراسر قاره(، پیشتاز یعنوان طبقهفرانسه به ینفوذ بورژواز

 کایاز آمر یاسیو س یاقتصاد استیلای احتمالی جاییجابه)مثلاً  ایمکرهین ( وسمیو فورد گراییآمریکایی

در چند حوزه  نجایدر امورد بحث  یِشناختروش یاصول کل .دادمورد کنکاش قرار میرا  (ایبه آس

 سازیملتدر  یالمللنیو ب یداخل یروهاین بین کیارگان وندیپ تشریحبر پافشاری وی در  مشهود است:

 تیاز توسعه، تثباش یخیو تار ییفضا یهالیتحلو در  30،«وابستگیو  همپایگی»عنوان مشکل به ایتالیا

 اند.د آمدهپدی زیربنا و روبنا نیمتقابل ب یوندهایپ قیکه از طر یمنسجم یخیتار یهابلوک یهاو بحران

از  ،هااسیاز مق ساده ی«مراتب تودرتوسلسله» کی کهنیا تصدیق قطعیاز  یگرامش ،سرانجام

 ای کهیو اجتماع یاسیس ،یاز روابط اقتصاد زیمتما یهابا مجموعه ،یجهانمقیاس تا  یمحلمقیاس 

مراتب سلسلهدر آنْ  که کردتوجه می ییهابه روش ژهیوبهجست. او ، دوری میوجود دارد اسیدر هر مق

 .ردندکیعمل م یاقتصادـیو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد یثباتیمنبع ب عنوانبه اسیمق یدهیتندرهم

 او مشاهده کرد: یادداشتاین توان در یرا منیا نمونه برای

 یِ روابط سازمان کنند:یم رییعناصر تغ نیا یاروپا، همه ی، با گسترش استعمار1870پس از  یدر دوره

 به «مداومانقلاب »هشتم وو فرمول چهل، شودیم ترحجیمتر و دهیچیدولت پ یالمللنیو ب یداخل

 31.و فراتر رفته است افتهیگسترش  یاسیدر علوم س ،«یمدن یهژمون»فرمول  یواسطه

 ،یاسیس ،یاقتصاد حیاتمختلف  یهااسیمق یتسلط نسب اس،یمق لیتحل در حیاتی یموضوع

قادر  معین ییِفضا یهااسیدر مقرا ها است که سازمان یقدرت» تسلط بر مقیاس است. یو اخلاق یفکر

این امر[ ] 32«.اعمال کنند تربرتر یا پست یهااسیدر مق گرید یهابر سازمان سازد ]قدرت خود را[می

 کِ یاستراتژ گزینشی یهاعنوان عرصهبه سانناهم مختلف و یهااسیمق میان یکل یرابطهاز  تواندیم

                                                      
30

 Gramsci 1985: 199, Q21§1. 
31

 Gramsci 1971: 243, Q13§7. 
32

 Collinge 1999: 568. 
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 یهااسیمق ی که دریهاسازمان یهاتیو فعال هاتیظرف ،مشخصات ها،یژگیاز و ایقدرت و سلطه و/

 میر تقسد غالب آفرینیِنقش یبه واسطه توانندیم اسیچند مق ای کی .ناشی شود اندواقع شده گوناگون

 یاسیسـیاجتماع تیاهم ،یاجتماع کارکردهای متعدد یهادر درون و در سراسر حوزه کار یِمقیاس

 گاهیجای مثابهبه همه این، اما با اندغالبنا عموماً خود یبه نوبه یاگره یهااسیمق کنند. پیدا خاصی

 33.کنندیعمل م نیمع یزمانـیمکان یا ماتریس نظم کیخاص در  یهاتیفعال یارائه یبرا یاصل

 بدل زیمقاومت ن یهابه محلتوانند می منتها، یا پیرامونیو  اندایحاشیهیا  تابعْ یهااسیمق ،سرانجام

 شوند.

 شود.وارد عمل میسلطه  و معاصرِ یخیتار یالگوها لیدر تحل زاتیتما نیبا ا یضمنطور به یگرامش

سطح  ا،یتالیا یسازو ملت یسازدولت یند[ا]فر که در دریافت با این استدلال توانی، او را منمونه یبرا

شدن، در حال ساخته هاییایتالیای زیست که برههمی اقترانیشرایط/او در  رایز بود تا غالب. یارهگ یمل

ه بکه  ـ یاسیس ثحیاز  ژهیوبه ـرا  یمل اسیتقدم مق توانستینم بود، و 34میبساز دیرا با هاییایتالیا

ه فرض گرفت، کردرا مشخص میفرانسه و آلمان  یعنیای ی قارهمسلط در اروپا یهاقدرت رسیدنظر می

 اسیمق ،است بنیه یکپارچه شدهضعیف و بیشکلی[ به] در داخل ایتالیا که کردیاستدلال م. و باشد

انقلاب  لیتکم یمسئله هم برا نینشده است، و ا چیره یاو منطقه یمحل یهااسیهنوز بر مق یمل

یار بس نیهمچن یگرامش .کردآفرینی مشکل یانقلاب یستیکمون یاستراتژ یو هم برا ییبورژوا

 یوساز  آگاه بود.ی آن بر توسعه یعوامل خارج ریو تأث ایتالیدولت ا یِالمللنیب ضعفاز  هوشمندانه

 کینوان عروح ملت و دولت، که به نیعنوان جانشتنها بهنه ییایتالیا یسمکاتول» :که دیدیاو م گر،ید

 یهااسیمق نیب زیتما و نیز 35«.شدیاحساس م ،یستیالیروح امپر کیدر سراسر جهان،  کینهاد هژمون

اروپا  استیس در باب، نمونهعنوان به .تشخیص داد ـ برخلاف مقیاس جهانیـ ای قاره را یاغالب و گره

 او چنین نوشت:و جهان 

                                                      
33

 Collinge 1999: 569. 
34

 Italia fatta, bisogna fare gli Italiani (Italy being made, we must make the Italians). 
35

 Gramsci 1985: 220–221, Q17§8. 
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و رم، برنده  سیپار نیب ای سیو پار نیبرل نیب تنبهجنگ تنیک . در ستندین سانهم زیچ کیدو  نیا

به لندن، واشنگتن،  ترشیب یجهان استیرا از دست داده و س شاتیاروپا اهم .ستین جهانارباب 

 36.وابسته است تا به قاره ویتوک]و[ مسکو، 

 بررسیِ وی به لزوم یطور کلو به

 یداخل یهااستیس نیا ایآ.[ اشاره کرد] دولت کی یو خارج یداخل استیس نیب کیروابط ارگان

دو موضوع  تمیزدادننیز مورد  نیدر ا برعکس؟ ایکند یم نییرا تع یخارج استیاست که س

 نیبز و نی ؛هاقدرت ریو سا یالمللنیب ینسب یبزرگ با خودمختار یهاقدرت نیب ضروریست: ]تمایز[

 در داخل و یداشت: ارتجاع استیمانند ناپلئون سوم ظاهراً دو س یدولتمثلاً )ها دولتاشکال مختلف 

 37.در خارج( برالیل

ی هاملتـولتد نیب یکیمکان کنشبرهمبر حسب  دیرا نبا یالمللنینظم ب ،ی، از نظر گرامشاختصاربه

 مراتبلسلهسبر اساس ، نوپدیدو  انضمامی یالمللنینظم ب کی یمثابهبه بلکه حاکمیتحق دارای اً رسم

و  دهیچی( که با روابط پیسمکاتول چونهم) یالمللنیب یروهاین ریو سا 38هاحکومت یررسمیغ

ز ا شهایوتحلیلتجزیه نیبنابرا مورد مطالعه قرار داد. ،اندشدهمشخص  یو خارج یداخل یهبافتدرهم

متقابل  تداخلو در واقع  یبندمفصل کهنبود بل یمل مقیاسبه  منحصر یمل یهژمون]کسب[  برای پیکار

 یدرباره وی .قرار داد بررسی و غورمورد  کیرا از نزد یو فرامل یمل ،یامنطقه ،یمحل یهااسیمق

سراسر در  هااسیمق کیمختلف در تفک یاجتماع یروهاین یموجود برا یهاتیها و محدودفرصت

بازار ی فزاینده یریگشکل میان اختلال خصوصبه ـ اظهارنظر کرده است ینهاد متفاوت یهانظم

 نیمرتبط با چن نفوذو  کنش متفاوتِ یاسیمق یهااو افق 31.یمل یهادولت یبقا تداومو  یجهان

 یرونیب یریگسوو  گرایینوطجهانی آن نمونه ترینپرآوازهمسلماً  .مطرح کردرا  ییهاکیتفک

ها آن ذاریگاثرمستقر در رم و  معاصرِ کیکاتول یسایرم تا کل یامپراتوراز  ایتالیا در یروشنفکران سنت

                                                      
36

 Gramsci 1995: 195, Q2§24. 
37

 Gramsci 1971: 264, Q8§141. 

 
38

 شرفتهیپمهین شرفته،یپ یدارهیسرما یهااز دولت یمراتبرا در چارچوب سلسله یستیالیامپر یهاو رقابت سمیالیامپر یگرامش

 Ghosh) قرار داد ی( مورد بررسایتالیو ا یمانند انگلستان و آلمان، فرانسه و چکسلواکترتیب به) یرامونیپ یدارهیو سرما

2001: 3–4). 
31

 Gramsci 1995: 220, Q15§5. 
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 اسِیمق جهش هایاحتمالو  کیتفک یامدهایکه در مورد پچنانو  و اروپا است. ایتالیا ورزیاستیبر س

به  زاین نیهمچن وی، متذکر شد گر،ید یبرخ ینه برا اما ،یاجتماع یروهایاز ن یبرخ پذیرِدستیابی

 یهاروژهپ پسِدر  چندگانه یِاجتماع یروهاین جیبس یرا برا یاسیمقانیب یِبندمفصل ی ازنویناشکال 

 شدر نظرات ژهیوامر به نیا کرد. کالبدشکافیو  ییشناسا دیجد یخیتار یهابلوک ایجاد ایخاص و/

 ریقادرساختن اتحاد جماه یبرا درخور یاسیس ی( و راهبردهاریبه ز بنگرید) جنوب یمسئله پیرامون

 ضوحو ،نیاستال« کشور کیدر  سمیالیسوس» استیاز س یناش یانزوادر راستای شکستن  یشورو

 .یابدمی

 کزدر مر زین یو فرهنگ یفکر ،یاسیس ،یاقتصاد سازمان مختلفِ یهااسیمق پیرامون هااستدلال

ا ب ی، گرامشنمونه یبرا .داشتقرار  یجمع یهااراده جادیو ا یفرد تیهو یریگاز شکلش یهالیتحل

که او  کردیاستدلال م ،شناساندمی ییو اروپا یمل ،یخود را محل 40راندلویپ ]لوئیچی[ کهنیاشاره به ا

 (deprovincialized)زدایی شهرستانیخود را  رایشود ز یو مل ییایتالیا یسندهینو کی توانستفقط 

باشد مورد این در  یافکار خود گرامش یدهندهبازتاب تواندمی همشاهد نیا 41.شده بود ییو اروپا کرده

 ،یمحل ظرگاهنبوده که از  ستیونالیانترناسیک  دیشا ایو  ییایتالیا ،ییاینیسارد ،ییایاو آلبان ایآ که

 یِ اجتماع یکارکردها نیب قائل به تمایز یگرامش، ترکلیطور به 42.است آغاز کرده یو مل یامنطقه

 یانواع مختلف هژمون بنانهادن( در کیارگان ،یی)روستا یجنوب( و یفن ،ی)صنعت یشمالروشنفکران 

 اومتد در ییایتالیا یِروشنفکران سنت گراییوطننقش جهان این بود که شاهد نیهمچنو  43.شدمی

خاطرنشان  ی، ومقیاسی کیاز تفک یگریو در مثال د 44.دخیل بوده است رهیجزشبه یارض فروپاشی

خاص  یپروژه کی برنهادندر ممکن است  ،یمل یاز زندگ تنگسس لیکرد که روشنفکران به دل

                                                      

. شد جایزه نوبل ادبیات یرندهب 1134بود که در سال  ایتالیایی مشهور نویسنویس و رماننمایشنامه راندلویپ لوئیچی40 

 (م)
41

 Gramsci 1985: 139, Q9§134; 141–142, Q14§15. 
42

 Gramsci 1994a: 267; 1994b: 86. 
43

 Gramsci 1971: 11–12, Q12§1; 93–94, Q19§26. 
44

 Gramsci 1971: 18–19, Q12§1. 
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ها و فلسفه ای بهره بگیرند گرید یمل هایتافتهمآن از  یو به جا بمانند ناکام یمردمـیمل

 45.دارندعرضه  یوطنو جهان یانتزاع یهاینیبجهان

 

 ی جنوبگرامشی و مسئله

 یسازو ملت سازیدولت]فرآیند[ در  مرکزی معضل کیعنوان جهات به یاریاز بس جنوب یمسئله

رد که ک لیتحلوتجزیه« پاسیوانقلاب » بر حسبدوگانه را  یندهایافر نیا یگرامش مطرح شد. ایتالیا

در  رهیجزشبه ساختنمتحد یابی بهپی دست رد ایتالیا یشمال یکه بورژواز به وقوع پیوست یزمان

 نخستین یاسیس یهانوشته 46.بود یامنطقه عیوس هایتفاوتو  منقسمن و گوناهم تیمواجهه با جمع

 یهمسئل هایی ازجنبه درباره» او ناتمام ی( و مقالهیاتیبا تول یسینوهمدر ) «ونیل یتزها» ،یگرامش

 اسیو فقدان تسلط بر مق ایتالیا یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد سستاز یکپارچگی خبر ، 1126 «جنوب

 یاقتصاد یهیلاو چند بغرنج گیوابستالف( ) دهند:یسه موضوع را مورد بحث قرار م هانیا دهند.ی میمل

 ؛یطبقات یاتحادها یآن برا تبعاتشمال و  یو مال یانباشت به مرکز صنعت یهیمراکز ثانو یِاسیو س

 یشدهمتلاشیو اشکال  یامنطقه هایناهمسانی ،گیری طبقاتشکلاز  حاصل یهایدگیچی)ب( پ

امر  نیکه ا ی( مشکلاتپو )؛ کندیمسدود م یمل اتحاد یرا برا یکه راه ژاکوبن یو اخلاق یفکر حیات

و  دهدرا تشکیل میشاغل  تیاز جمع یتیاقل»که ی[ ی]نیروکند، یم جادیا ایپرولتار ینقش رهبر یبرا

یابی دست] یبرا روزمندانهیپ یمبارزه یرهبر تواندینم که شده است عیتوز یابه گونه ییایجغراف نظراز 

 نگرانهژرفدهقان را  یخود با طبقه یرابطه معضل ازقبل کهنیمگر ا مفروض بگیردقدرت را  به[

 :که سندینویخود م ونیل یتزهادر  یاتیو تول یگرامش نیبنابرا 47.برطرف کرده باشد

 یبرا شهایامکان است. بنیهبی اریبس ایتالیاست، در ا یدارهیسرما یکه بخش اساس ییگراصنعت

 سترواز این محدود است. ه،یکمبود مواد اول لیو هم به دل ییایجغراف تیموقع لیبه دل هم ،توسعه

 هلویپ به پهلو یکارگر صنعت ونیلیم چهار)ناموفق خواهد بود  ایتالیا تیجمع تیدر جذب اکثر که

                                                      
45

 Gramsci 1985: 118, Q15§20. 
46

 Davis 1979 
47

 Gramsci 1978: 316, cf. 233–234, 299 
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این  ،ییگرادر مقابل صنعت دهقان وجود دارند(. ونیلیم چهارو  یکارگر کشاورز ونیلیم مینوسه

حال،  نیبا ا .داردمیعرضه اقتصاد کشور  یهیعنوان پاخود را به یعیکه به طور طب است یکشاورز

 موجب، داریاجاره هاینظامحاصل از آن در کشت و در  یهاو تفاوت ن،یمتنوع زم اریبس طیشرا

 ایپرولتار طیبه شرا اششدن ترکینزدتا حد  ر،یاقشار فق شیوعبا  ییاقشار روستا نیدر ب ییبالا زیتما

 ،یو کشاورز یطبقات صنعت بین شود.، میاشیرهبر رشیپذو  نفوذپذیریمستعد  ترشیو ب

 نیابرخوردار است.  ییبالا اریبس تیکه از اهم است نهفته اینسبتاً گسترده یِشهر یورژوازبهخرد

 48تشکیل شده است. یو کارمندان دولت یابخش عمدتاً از صنعتگران، مردان حرفه

است که  یاو مدع .کندیمطرح م از نوموضوع را  نیا جنوب یمسئله یاش دربارهدر مقاله یگرامش

ت، در شمال متمرکز اس ییایجغراف حیثاست و از  کمینه یطبقه کیکه  ایتالیا یایپرولتار تیظرف

ویژه به یطبقات یاتحادها جادیا در شاقابلیت بهمنوط است و مسلط  شرویپ یبه طبقه شاشدنلیتبد

 یکه مسئله کنداضافه میاما  41.های وسیع دهقانیتوده فعالِ  تیو حما یواقع تیرضا کردنجیبس

 «یبه طور کل ارضیو  یدهقان یمسئله» ؛ اینْشده است نییتع ایتالیدر ا یخیتار حیثدهقانان از 

 ا،یتالیا خیتار خاص یو توسعه ،ییایتالیسنت خاص ا یواسطهبهدهقانان،  یمسئله ا،یتالیدر ا .ستین

 50.یو مسائل جنوب کانیوات :به خود گرفته است خاصو  یدو شکل معمول

ـ  شدهییفضا قیعم یلیتحل حاوی یهمگ اشزندان دفترهایو  پیشین یهالیاستدلال، تحل نیا

 یرویپنج ن یگرامش است. یاسیس یروهایو ن یاز طبقات، مقولات اجتماع ـ نافضایی]تحلیلی[ و نه 

 یروی. ن2 ؛یشمال یشهر یروی. ن1» کرد: ییشهر و روستا شناسا یبر اساس رابطهرا  ایتالیدر ا مهم

 ییروستا یروینو ] .5. لیسیس ییروستا یروی. ن4. یمرکزـیشمال ییروستا یروی. ن3 ؛جنوب ییروستا

که  یقطار کردناسیق مبتنی بررا  یامنطقهنایو ب یشهربینااو روابط  این، اساسبر  51.اینیسارد [در

 یوهاریاست که چه ن نیا کلیدیال ؤسگاه آن کرد. کاوش، باشد یشمال یشهر یرویآن ن ویلوکوموت

را رقم  سمیمونک یسوبه آمیزیتو موفق عیسر یریشوند تا مس جیبس ویلوکوموت نیتوسط ا دیبا یگرید

 نفکرانِ با دهقانان و روش ایپرولتار کیاتحاد هژمون ستیکرد که حزب کمون هی، او توصمبنابر این  بزنند.

                                                      
48

 Gramsci 1978: 343 
41

 1978: 79–82, 129–131, 347, 449–450. 
50

 Gramsci 1978: 443. 
51

 Gramsci 1971: 98, Q19§26. 
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 یجنگ موضع کیدر ی، اسیسـینظامدرگیری  ییِقبل از حل نهاها را و آن جیترورا بورژوا خرده

 تیرا که از حما یداران جنوبنیو زم یران شمالگصنعت نیب یاتحاد تدافع مهم نیا کند.می یرهبر

 برد.یم نی، از ببودندمند بهره زین یو شهر ییروستا یبورژوازخرده

 

 یاقتصاد یایجغراف یدرباره یگرامشدیدگاه 

ها که آنتوان گفت یدر واقع، م .یخیتار هم و نداییفضاهم  یْاقتصاد روابطاز  یگرامش یهالیتحل

و مبتذل  کیلاسک یاسیاو با رد اقتصاد س .اندیزمانـیذاتاً مکان ،به بیانی بهتر ای ؛اندیخیتار رایز اندیمکان

 هایمشخصهو وسیع  یخیتار تیموقع بر ،یستیاکونوم سمیو مارکس یاقتصاد سمیبرالیل نیزو 

 فهوماست که او م لیدل نیبه هم کرد.می دیتأک یاقتصاد نیو قوان یسازمان اقتصاد خاصِ  یزمانـیمکان

بازار با  روابط میو تنظ یسازمانده مشخصاشکال ) (mercato determinato) شدهبازار تعیین

سان ان یهابر کنش یمبتن یخیفراتار یاقتصاد لیتحل نیگزی( را جاشانهمبسته شیگرا نیقوان

 گرایشو ( Mezzogiornoایتالیای جنوبی ) وابسته در یاو توسعه نیبنابرا کرد. عقلانی یِاقتصاد

، اهمساننمختلف و  یاقتصاد یها و فضاهامکانمیان  کنش متقابل؛ ایتالیدر ا یبه استعمار داخل یعموم

داشتند  بنامختلف های دستهچگونه  کهنیشهر و روستا و ا نیدر روابط ب ییایجغراف تغییراتاز اعم 

 یااقتصاده نیبالقوه ب ای یواقع یهاو تنش یبند، مفصلپیوستگیهمو  52؛کنند یرابطه را بازساز نیا

ل کار، مسائ ییفضا میبا تقس به خوبی ویرا واکاوی کرد.  یو فرامل یالمللنیب ،یمل ،ایهمنطق ،یمحل

 یو هم در رابطه با بازارها یقلمرو مل کیهم در  ،یاو منطقه یشهر ،ییروستا یاقتصادها افتراقیادغام 

 آهنگ بود.هم مکان و فضا میان کشمکشظهور و حالدر یِبازار جهان کیدر  اسیمق تیاهم ،یخارج

 یسازمان اقتصاد یبنداسیو مق سازیفضا ،گیریجایاز  که یبه روابط طبقات، یو عمل ینظر حیثو از 

« طلقم ییگراخیتار» تیزبینرا، مفسر مورِکه چنانطور خلاصه،  به داشت. ایتوجه ویژه کندپیروی می

                                                      
52

 Gramsci 1971: 90–102, Q19§26. 
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 بلکه یزمان طیاز شرا کردنمنتزع خاطررا به  یشناستنها جامعهنه یگرامش» :کندیاستدلال م ،یگرامش

 53.«یاجتماع یندهایافر ییِایجغراف طیاز شرا یعنی رد کرد. زیاز فضا ن [شاع]به خاطر انتزا

عنوان را به ملتـولترا به این دلیل که د سمیبرالیل ،یالمللنیب یبا عطف به روابط اقتصاد یگرامش

ا ب تواندیم یکه اقتصاد جهانش بر آن است او فرض کندلحاظ میخود  یاقتصاد یگذاراستیافق س

استدلال او  ،همین زمینهدر  54.به نقد کشیدبازار سپرده شود، ی کنندهقوانین تنظیمراحت به  الیخ

نعت بلکه فقط در تجارت و ص نشأت گرفته باشند یکشاورز از ندنتواینم لِسِه پاسهو  لِسِه فِر کرد که

 یبر روابط خاص یاسیو س یاقتصاد متعدد یهااستیو س راهبردهاکه  کنداظهار می ند ـدار شهیر یقو

و  یدر بازار جهان گراییوطنجهان نیب ندهیتضاد فزا به نیهمچن یو اند.شده بنابا مکان و فضا 

 یهر حرکت یبرا آغازگاهی ستیی، باوی یکه به ادعا امری ـ کنداشاره می یاسیس حیات گراییِملی

ی ناموزون توسعه ییایبه پو یامشگر 55.بودمی یانقلاب یستیالیدر جنبش سوس سمیونالیانترناسسوی به

او در مورد  یهاادداشتی مند بود.علاقه شدنپدیداردرحال یِجهان یدارهیدر سرماو مرکب 

به  میدق یاز اروپا یاقتصاد دینامیسم مرکزکه چگونه کاوشی است در این سمیو فورد ییگراییکایآمر

 دگاهید جانیاو در ا .انگیختبر می ]با آن[ یو اروپا را به سازگار بودجایی هحال جاب درمتحده  الاتیا

 کیه چه رسد ب ـاتخاذ نکرد  کایآمر یاقتصاد شرفتیاز پ انهیجبرگرا یاقتصادلحاظ  به یمحدودنگرانه

 کی که واکاوی کردرا  اییو ماد یخیخاص تار طیدر عوض، او شرا .انگارانهساده کِیتکنولوژ گراییجبر

استقرار یک اقتصاد ، ازجمله یابددر آنجا توسعه قادر ساخته بود را  دیجد یاقتصادـیفن میپارادا

 یو جامعه ک صنعتیسطح شرکت، شهردر  (economia programmaticaشده )ریزیبرنامه

 ییوهشانباشت،  میعنوان رژبه سمیفورد تیو اهم تبارمندیمانع انتشار آن به اروپا شد، چه آن .پهناورتر

 یفن میتقسیک و  دیتول یصادرات ابزار فنمستلزم فراروی از  امر نیا رای، زبود یزندگ روشو  میتنظ

 کایآمر سمیالیامپر یهژمون افت،یبه اروپا گسترش  ]فوردیسم[ کههم به میزانی ، این با وجود .بودکار 

 کرد. لیتسه زیرا ن

                                                      
53

 Morera 1990: 89. 
54

 Vacca 1999: 160. 
55

 Gramsci 1995: 220, Q15§5. 
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اد که اقتص متحده الاتیاز اروپا به ا یمرکز ثقل اقتصاد رییبر تغ یگرامش نترن،یبر خلاف کم

 الگو نیتوانستند در اتخاذ ایاگر کارگران م ورزید.، اصرار میرا توسعه داده بود یترافتهیسازمان

 56.جهان شود یخیتار یتوسعه تیهدا جهتکارگر  یهطبق یبرا ییتوانست مبنایقدم شوند، مشیپ

داً مجد ]اقتصادی[ ممکن است مرکز ثقل ایکه آ این پرسش را مطرح کرد یانهشگویپ نیاما او همچن

 .آرام انوسیاطلس به اق انوسیبار از اق نی، اجا شودجابه

 کشورهایبه قرار باشد و هند  نیاگر چ. اندساکنی جمعیت جهان در اقیانوسیه ترین تودهبزرگ

وپا در به ار یاز وابستگ شانجداشدنبرآیند شوند،  لیتبد یصنعت داتیاز تول عظیمیمدرن با حجم 

 ییکایآمر یزندگ]روش[ در محور  رییتغی آمریکا، دگرگونی قاره :زندبرهم می را یتعادل فعل حقیقت

 57.رهیآرام و غ انوسیاطلس به سواحل اق انوسیاز اق

 

 یو قدرت دولت مندیقلمرو یدرباره یگرامشدیدگاه 

 ای یعیطبرا  سازیدولت یمقدرشدهشیازپ ای شدهدادهشیپاز یهیپا سانبه یقلمرو مل یگرامش

 و تشخیص دادکه او  سازیملت یِختاری هایدشواری به توجه با واقع در وـ  فرض نکرد انگارانهوارهبت

 یاسیرت سقد سازیِمند. قلمروفرضی را بنا بگیرد چنین توانستیکرد، نم پیکارغلبه بر آن  یبرا نیز

به  یکه گرامش ستینعجیب پس  58است. یسازو ملت یدولت مل لیدر تشک یگام مهم ماد نیاول

 دولت کیجا به از آن و حکومت مطلقهبه  ییوسطا قرون یهاگذار از کمون هایدشواریی مطالعه

 یِشرکتـیاقتصاد یمرحلهاز  فرارویبه  ازیو ن، در مقابل هلند( ایتالی)مثلاً ا یبورژواز کیدمکراتبرالیل

 یصلا نقصکه  یادآور شداو  نیبنابرا. پرداخت ،شانیاسیس چندپارگیبا  ییوسطا قرون یروابط شهر

نظر به این ، ودب شده و قطعیتعریف طبقات گیریشکلکه عدم  ،ینه ستم طبقات ایتالیا پیشین خیتار

                                                      
56

 Vacca 1999: 9; Baratta 1997 
57

 Gramsci 1995: 196, Q5§8 
 ییابر مبن استیساختن علم دولت و سبر» یدر پ ،یشناس سوئدجامعه لن،یکند که چگونه رودولف کیاشاره م یگرامش58 

 ـ ییایعلوم جغراف یهتوسع) افتهیسازمانلحاظ سیاسی عنوان ]واحدی[ بهبه قلمروییخود را واحد  آغازگاهبود و  دیجد

کنند یم یکه در جامعه در آن قلمرو زندگ ییهاانسان یتوده و (کیتیژئوپل ،شناسیانسان یایجغراف ،یکیزیف یایجغراف

 (Gramsci 1995: 325, Q23§25)  «داد.یقرار م (کیتیو دموپول کیتی)ژئوپل
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اصلًا  دیشا ایبرخوردار است ) ناچیزیاز سنت  یو مل ینیسرزم ،یاسیوحدت س ایتالیدر ا»که واقعیت 

 سرزمینیبود که وحدت  واقف بر این واقعیت نیهمچن یگرامش 51.(«است نبوده میانی در سنت

 یاولیو ماک ندبو]ژان[  نیبتقابل وی در  مهم نیکند. اینم نیرا تضم یاسیخود وحدت سیخودبه

 :شودپدیدار می

از آنچه  تردهیچیو پ ترشرفتهیپ اریکه بس گذاردیم ینیرا بر زمدر فرانسه  یاسیعلوم س یهاهیپا نبود

تحد م لحاظ قلمروی به دولتِ  نهادننبنیا مسئله ن،از نظر بود است. ،ارائه کرد یاولیبه ماک ایتالیا

 یاجتماع یروهاین نیتعادل ب جادیبلکه مسئله ا ستین ـ ازدهمی یلوئ زمانبازگشت به  یعنی ـ( ی)مل

علاقه دارد نه  تیرضا یبه لحظه نبود است. افتهیاستقرار-تماماًو  یدولت قو همینمتضاد در درون 

 60زور. یبه لحظه

، اسبمن یاشکال دولت یواسطهبهدولت  یِنهاد یکپارچگیمستلزم  نیهمچن یاسیوحدت س نیتأم

 کنشدر  آفرینینقش یبرا شاتیو ظرف یروابط اجتماع ترِوسیع یمجموعه/همادیآن در  برنشاندن

 یوژهپر یهانشانهعطف به  با است. یمردمـیو مل یدولت اختصاصی یهاپروژه میانجیبه نسبتاً واحد 

 یکه تحت سلطه پاسیوو انقلاب  مسائل جنوبو  کانیاز وات مرتباًوی  ا،یتالیدر ا یاتحاد مل ناکام

هیظردر ن شیهاسهیمقا ترینپرآوازهاز  یکیدر  و .کردیم ادی، به وقوع پیوست روانهیو حزب م مونتهیپ

 که: بر این باور استدولت،  ی

دولت  بینای ویژه رابطه ،غرب در؛ بود ینیو ژلات کهن یمدن یبود، جامعه زیدر شرق همه چدولت 

 یجامعه مستحکمساختار باره یک به، به لرزه افتادکه دولت یوجود داشت و زمان یمدن یو جامعه

 61پدیدار شد. یمدن

 یگرامش مطرح کرد. یخیو بلوک تار ی، هژمونپاسیورا در مورد انقلاب  یمسائل مهم رهیافت نیا

 جادیاوحدت سیاسی ـ ها به میانجی آنو ـ که  سازوکارهایی در هادشواریاز  یگرید فراوان یهانمونه

جی به میان محض اجبار ازای گستره ـ کندیم ییشناسارا در اشکال آن انبوهی  پذیریِو تنوع شودیم

 یِفن یهمسئل کیعنوان به اساساًموضوع را  نیاوی  .ریفراگ هژمونی تا پاسیو انقلاب و فساد، تقلب، زور

                                                      
51

 Gramsci 1971: 274, Q3§46. 
60

 Gramsci 1971: 142, Q13§13. 
61

 Gramsci 1971: 238, Q7§16. 
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 ]ایندرعوض،  .دیدنمی یقانون اساس یطراح ای یدستگاه دولت یاسیاصلاحات س ،یعموم تیریمد

 بانیز[ ]و  ینیسکولار و سرزمـیمذهب ،یطبقات لحاظ بهدولت  یاجتماع هایپایگاهبا  قاًیعممسئله را[ 

مرتبط  نآ یچهکپاری یدولت در معنا لیتشک یبرا یو مدن یاسیس یجامعه نیب بستههمبندی مفصل

 و یروابط طبقات لیتحلوهیتجز یاو براکه  ایپرمایه یِدر واژگان مفهوم ]رویکرد[ نیا .دانستمی

 ،برنهاده بود یو اخلاق یفکر ،ینظام ،یاسیس ،یاقتصاداز حیث  روهایتوازن ن در مختلف هایلحظه

به  گرامشی توجه زانیم در نظر گرفتندارد،  چه اهمیت ویژهآن ،یاهداف کنون یبرا بازتاب یافته است.

روشنفکران،  یِ ملـهای جهانی]نیز[ سوگیریو  ییروستاـیو شهر یامنطقه ،یمحل یهاخاستگاه

با  یخنث یابزار نکهیافراتر از دولت  رایز 62.است رهیو غ ونیها، سربازان، روحانکارگزاران، بوروکرات

 اط بادر ارتب یاسیو به لحاظ س شدمی لیتحل یبه لحاظ نظر بایستمیگسترده باشد،  یهاتیظرف

ر و غومورد شان یزمانـیمکان یهایژگیبا تمام و یاجتماع مناسبات ترِوسیع یآن در مجموعه یتعبیه

 یهرابط کیعنوان دولت بهمندی خیو تار مندیخود بر فضا یبه نوبه هم نیا .گرفتیقرار م یبررس

 دلالت دارد. یاجتماع

مند و قدرت «یفرهنگ یهژمون» کینبود که آنها  نیا ییایتالیروشنفکران ا یاصل ینقیصه

 یهژمون چی، هیملوطنی بودند و نه جهانها از آنجا که آنبلکه  شکل دادند ریپذانعطاف

 مونت،دیپ یشدهمنحرفیا  ساختگی دولتیِ یهژمون نظیر بود. افتهیهرگز تحقق ن یلیاص

 از ریزگو  فیتوانست شکل ضعیرنسانس تنها م هایاومانیستاز  گرفتهالهام یسنت فرهنگ

 63نبود. یمل که چرا، دهد ارائهرا  یهژمون مرکزِ

 

 المللیگرامشی و روابط بین

 ینژاکوب یسازموفق دولت یبا پروژه سهیدر مقا ایتالیملت اـدولت ناکامیاز  یگرامش کهبا این

دولت و دیها طول کشدهه زیناین رسیدن سرانجامبه یحت که کندتصدیق می]اما[ ، متأثر شدفرانسه 

عنوان به .بنا نهاده شدند زیبرانگمناقشه قاًیو عم متغیر اریبس یالمللنیب ینهیزم کیمعاصر در  یهاملتـ

                                                      
62

 Gramsci 1971: 79, Q19§24; 203–204, Q13§29; 214–217, Q13§23; Gramsci 1995: 12, Q1§52. 
63

 Ghosh 2001: 36. 
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کرد،  برقرار مجدداها را ملتـدولت مجوزهای یورسا[ ]پیمانکه یکند که درحالیم توصیهمثال، او 

 ،یپس از ورسا .را هدف خود قرار داده است هااز ملت محتمل یاجامعه یکیبلشو یانقلاب جهان یپروژه

 نینابراب .بماند یباقدولتی غالب حیات افق توانست ینم گرید، بود به کمال رسیده زمانیملت، اگر 

 تیموقع و یالمللنیب یروهاین را روهاین یدرون یموازنه چگونهتحلیل کنیم  کهاهمیت مبرمی دارد 

 تیموقع یموازنه ای] ریاخ یموازنه چگونه و ایآ کهکنیم  یابیارز و زندرقم می کشور کی یکیتیژئوپل

یم دیلتع را یداخل یروهاین های مترقی و انقلابیْشکستن جنبشبا تقویت یا درهم ،[یکیتیژئوپل

المللی که روابط بین نظر بگیریمدر  را ضروری است این واقعیت» ن بود کهاش ایتلقی رونیاز ا 64.کند

اریخی تلحاظ  بههای نوین، یگانه و و ترکیب شوندمیتنیده درهمها ملتـدولت این مناسبات داخلیبا 

 کی یتا حد یالمللنیب یهژمون کسبخاطرنشان کرد که  نیاو همچن 65.«آورندپدید می را مشخص

نه  ]رهیافت[ نیا 66.اثرگذار است یاو قاره یمل یهاتمدن هایتافتهماست که بر  تعلیماتیی رابطه

 آفرینینقشو  یستیکمون یالمللنیبلکه در مورد نقش جنبش ب سمیو فورد گراییآمریکاییتنها در مورد 

 .اتخاذ شد زیمتحد ن یجبهه یهاتیآن در فعال

فرض را  این ،یفرهنگـیو اجتماع یاسیس ،یروابط اقتصاد یِالمللنیهنگام کاوش در ابعاد ب یگرامش

امع جو ای یمل یهادولت ،یمل یاقتصادها متشکل از یالمللنیروابط ب یاساس یواحدهاکه  گیردنمی

شیپ ،یاسیو س یمتقابل سازمان اقتصاد یامدهایدر عوض، او پ .ندبودی سطح ملی برساخته یِ مدن

 یکرف ،یاسیس ،یاقتصاد حیات غالبِ یهااسیمق کیتفک پسامدو  شانیو فرهنگ یاجتماعهای انگاره

ساس ح یاسیمقانیروابط ب یهایدگیچیباعث شد که او نسبت به پ نیا رد.کمی یرا بررس یو اخلاق

 67.اندسامان پذیرفتهساده  یمراتب تودرتوسلسله کیکه آنها در ش این نبود باشد و هرگز تصور

                                                      
64

 Gramsci 1971: 116, Q10II§61. 
65

 Gramsci 1971: 182, Q13§17. 
66

 Gramsci 1971: 350, Q10II§44; cf. Gramsci 1995: 207–208, Q3§5. 

 
67

در کشورهای  ،است که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده ن نمونه،اعنو، بهیک ایدئولوژی خاص»که  سدینویم یگرامش

ان نیروهای روابط می این گذارد.آن تأثیر میهای محلی بر ترکیب [نیروهای] هایکنشبرهم ،شودیافته تکثیر میتر توسعهکم

درت در ق متنوع، با روابط متنوعقلمروی از حیث ساختاری  بخشچندین  شرایطدلیل وجود المللی و نیروهای ملی، بهبین

 .(Gramsci 1971: 182, Q13§17)  «شودتر میپیچیدهدرون هر کشور ی سطوح، همه
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این  ارزش ن،یاما با وجود ا ارائه نشد. ندمنظامهرگز به شکل  یالمللنیبه روابط ب یگرامش رهیافت

 یبازساز یبه تلاش برا وسیعبسیار  لیتمااین دلیل که ، به برخی از پیامدهایش را ترسیم کنیمرا دارد 

 یِفرامل ای کیفراآتلانت اسیبه مق یفرض یِ مل اسیمق کیاز  شیهااستدلال یساده میآن بر اساس تعم

 ،یهژمون ،یخی، بلوک تارپاسیوانقلاب  نظیر یمیمفاه یشدهساده« یِگذاراسیمقباز»اما  داشت. تروسیع

را  سایمکان، فضا و مق مسائلبا  یگرامش درگیرشدنِ یهایدگیچیپ تواندینم ره،یبلوک قدرت و غ

را  وی 68،(vernacular materialism) اشیبوم سمیالیو ماتر سیپراکس یفلسفهتصویر بکشد. به

 اریبس ،شانیالمللنیجمله ابعاد باز ها،تی، نهادها و هواجتماعی روابط یِ نسبت به ساخت اجتماع

و « شرق»و « جنوبـ  شمال» چونهم یمقولات یبر ساخت اجتماع با دقتدر واقع، او  حساس کرد.

 میان یهاتفاوت کیدئولوژیا ییبازنما ،ییاروپا یفرهیختهطبقات  دگاهیددر  شان، بازتاب«غرب»

 پیکارهایمعنا بود که او به  بدان زین نیا 61.کردتأکید می یعمل یدر زندگشان یماد تیاهم و، هاتمدن

سته و واب یتوسعه سم،یبرالیبه بحران ل واکنشدر  اسیمکان، فضا و مق یبازساز یبرا یو فکر یماد

و برخورد  یستیالیامپر یهاالملل با رقابتنیمشابه در نظم ب یهابه بحران و، ایتالیدر ا یاستعمار داخل

 علاقمند بود. نوپا سمیالیو سوس یدارهیسرما میان

، وراندپررا  یدارهیسرما دیتول یوهیساده از شـ  یانتزاع لیتحل کیکه مارکس عمدتًا یحال، دریکم

 یاجتماع هایبندیصورتدر  مشخص یهااقترانشرایط/و بر  بدیهی پنداشترا  نیا یگرامش

کل گرفته ش یکیو انقلاب بلشو سمیالیکه توسط امپر یدر جهان افتهیتوسعه ظهور ودرحال یِدارهیسرما

موس مل یاسیس یهالیو روبنا را با تحل زیربناخود از  لیتحلوتجزیه یدوم، گرامش بود، تمرکز کرد.

به نقش  مندشنظام یدغدغهو  اشیخیدر مفهوم بلوک تار یدیعنصر کلیک  نیا آمیخت.هم در

به فراسوی شد و  آغاز یمل اسیمق ژرفایاز  لیتحل نیا 70.روابط بود نیا یگریانجیروشنفکران در م

و  سم،یدو فور گراییآمریکایی ،ییایتالیاو از روشنفکران ا یهالی، تحلبرای نمونه) افتیگسترش آن 

در مخالفت با  ی، گرامشسوم «(.غرب»به « شرق»از  اشاعهدر  یکیانقلاب بلشو عدم موفقیت

 برساختنرا در  یو مدن یاسیس ینقش جامعه ،یاسیس حیثو چه از  ینظر حیثچه از  ییاقتصادگرا
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 Gramsci 1971: 447, Q11§20. 
 Portelli 1972به  دیمثال نگاه کن یبرا 70 
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هارم، چ نشان داد. راو مانند آن یالمللنیب]سطح[  تا متنوع یهااسیدر مق یروابط اقتصاد دیو بازتول

 ایحد عنوان وارا بهدولت ـملت ،یالمللنیروابط ب ترِی متأخرنظریهدر  گراییواقع(نو)برخلاف  یگرامش

 یناکام»در مورد  ممتد یعنوان تأملبه توانیدر واقع کار او را م نکرد. وارانهبت لیتحل یِاصل اسیمق

 رزحمتپ پدیدارشدن که ایناکامی ـ دریافت یدولت مل کیعنوان به خویش برساختندر  ایتالیدولت ا

 71.«دهدمیبازتاب  ،مانع از آن شد یالمللنیو ب یداخل یروهایکه توازن ن را ییایتالیملت مدرن ا کی

[ 1118تا  1114های بین سال جنگ اول جهانی/جنگ بزرگ ]در طول  هایشدر نوشته یپنجم، گرامش

 ریو اتحاد جماه یدارهیبلوک سرما میانو خصومت آشکار  یستیالیامپربینا یهابا رقابت پس از آن،و 

 یمل نیزو  یالمللنیب ینهیالف( زم) :توجه نشان داد عطفبه دو موضوع  طور مشخصبهنوپا،  یِشورو

و  گراییآمریکایی یافتنگسترشو )ب(  سم؛یفاش عروجکارگر و  یجنبش طبقه ناکامیابی یِاو منطقه

وابط به ر داًیو ششم، او شد .یو اروپا به طور کل ایتالیدر ا سازیمدرن یبرا ییعنوان مبنابه سمیفورد

در ، یالمللنیب نیروهای قدرتِی موازنه یِاسیس یامدهایدرک بهتر پ یو برا مند بودعلاقه یالمللنیب

ه ب( شودیم دهینام [تاسیسستیز]یا بیوپلیتیک )که اکنون  72کیتیو دموپول کیتیژئوپلی حوزه

 یادیز هایاندیشهکه هنوز بر  73شناختیناسیونالیسم روشو برخلاف  ،بافتار نیدر ا مطالعه پرداخت.

و  یلم ]سطوح[ نیب یسختوسفت زیتما قائل به یگرامش ،اثرگذار است یالمللنیروابط ب یحوزه در

و  تربغرنج یاوهیمتقابل را به ش ریو تأث یاسیمقبندیِ بینامربوط به مفصلمسائل نشد، بلکه  یالمللنیب

 کرد. واکاوی یکیالکتید

 ؟کندیماز آن پیروی ( یمنطقلحاظ به ) ایاست  ینادیبن یمقدم بر روابط اجتماع یالمللنیروابط ب ایآ

 قیراز ط ،یدر ساختار اجتماع کیارگان یهرگونه نوآور کنند.پیروی می آن از در این شکلی نیست که

اصلاح  زین یالمللنیب یدر عرصه کیرا به لحاظ ارگان ی، روابط مطلق و نسباشینظامـیفن بیان

به لحاظ ) یک دولت ملی مقدم بر تغییرات ساختاری نیست، بلکه حتی موقعیت جغرافیاییِ کند.یم

 قاً یدق) ها اثرگذار استبر آن متقابلاً معینی تغییرات ساختاری است، هرچند که تا حدود تابعِمنطقی( 
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 Gramsci 1985: 199, Q21§1. 
72
 )م( .شودیکه از مردم به دولت منتقل م ییایپو یهازهیانگ ی ساخت جمعیت ومطالعهدموپلیتیک:  

73
 The Methodological Nationalism. 
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حال روابط  نیبا ا (.اثرگذار است رهیاقتصاد و غ بر استی، سزیربنا برکه روبناها  یحدهمان در 

 74.گذاردتأثیر می( طرفین انیم ی)هژمون یاسیروابط س برهم منفعلانه و هم فعالانه  یالمللنیب

 ،یخارج یاقتصاد استیو س یداخل یطبقات یاتحادهامیان  یپیوندهمخود از  لیدر تحل یگرامش

 بایستمی ایتالیحاکم ا یطبقه کند.یم وارسیرا  یالمللنیو ب یاسیس ،یاقتصاد راهبرد نیب یوندهایپ

 ،یانهمگ یرأتجارت آزاد، حق استیس ،یاتحاد با دهقانان جنوب» مبتنی بر ییِروستا یدموکراس نیب

 ،ی/کارگریدارهیسرما یبلوک صنعت کی»؛ یا «یمحصولات صنعت یبرا نییپا متیو ق یادار ییتمرکززدا

 یازبورژو یسلطه بیانشدت متمرکز )دولت به کیبا حفظ  ،یابا موانع تعرفه ،یهمگان یأربدون حق

 یهایطلبانه در مورد دستمزدها و آزاداصلاح استیسیک با  و (،ریدر جنوب و جزا ژهیوبر دهقانان، به

ود نب یبلافاصله اضافه کرد، تصادف یگرامش گونه کههمان 75.را انتخاب کند یکی «یکارگر یهاهیاتحاد

 برگزید.حل دوم را حاکم راه یکه طبقه

 

 گیرینتیجه

 با صراحتکرد بلکه  دیتأک یاجتماع مناسبات یهمه یِخیتار یژگیوخودبر  تنهانه  یگرامش

 یهمه باًیتقر نیبنابرا بود. آهنگهمنیز  اسیمکان، فضا و مقدر  شانزیمتما موقعیتبا  یکمتر

 یاختارهاس ،یبندبه مسائل دورهنسبت  نیزو  اسیمسائل مکان، فضا و مق به نسبتاو  اساسی میمفاه

بازار  ،یدیخواه روابط تول .ی حساسی دارندشامه یاجتماع یهاییایخاص و پو هایاقتران ،یخیتار

 یشدهیزیرمهبرنا یاقتصادها یو رکود نسب سمیو فورد گراییآمریکایی ییایپوتقابل بین ، شدهتعیین

، (یفکر ،یاسیس ،یاقتصاد حیث)از  یاشکال روابط طبقات خواه ،را در نظر بگیریم یاروپا و شورو

 و یاسیس یاز نظر جامعهکه ) خاص یهادولت یضعف نسب ایو نقاط قوت  سازیدولت مندیِقلمرو

ر دشان متفاوت یروشنفکران و کارکردها ییفضا هایخاستگاه، (شوددر نظر گرفته می نیز یمدن

 راهبرداشکال مناسب  ،یاسیس یاتحادها تیماهو خواه  ،یو اخلاق یاسیس ،یسازمان اقتصاد

ه همان ب ی این مسائل[همهبه ]نسبت  یگرامش ،]را در نگر آوریم[ یو نظام یاسیس ،یشرکتـیاقتصاد

                                                      
74

 Gramsci 1971: 176, Q13§2. 
75

 Gramsci 1978: 449–450. 
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نیز  راگفضا اندیشمند کیعنوان به، شود[]شناخته می گراخیتار اندیشمند کیعنوان که به ایاندازه

بت به نس یاستعاراز نظر  نیزو  ینیبه طور ع یاز استراتژ یگرامش لی، تحلافزون بر این .شودظاهر می

های موقعیت آمیختنمنه تنها بر دره یگرامش .توجه درخور داشت ها[]پدیده مندیمندی و مکانزمان

 76مسیرـبهـوابسته اکنونِ نیب هایمنفذ یو جستجو دهیچیپ یهاتیو موقع هااقتراندر  متفاوت یِزمان

 جیبه بس ازیاز ن شهیاو هم .نگریستمی ییذاتاً فضا را یاستراتژ بلکه ورزیدمی دیممکن تأک یهاندهیو آ

 یِ کنندگنییتع یدارا هر یککه  آگاه بود خاص یهااسیها، فضاها و مقمکان درون و در سراسر در

 کنشِ یهاافق یدگرگون پای در هر دو مورد،. خاص خود بودند کیاستراتژ یهاو انتخاب زیمتما

 نهیزم نیتنها در ا است.در میان مختلف  یهامندیو مکان هامندیزمان بافتندرهم و  یزمانـیمکان

به مکان،  یگرامش یعلاقه د.نکنیم دایمعنا پ ایجبههو جنگ  موضعیاز جنگ  تصوراتشاست که 

او  ساندینب .شودبوط میمر یانقلاب هایاقتراناو از  لیتحل بهنبود بلکه  کیصرفاً آکادم اسیفضا و مق

ماهنگ ه یبه کنش یابیدست یبرا یلازم و کاف یبا درجه» دیبا یجمع یاراده کیکند که یاستدلال م

سخن  77.ردیگبشکل « ،دهدمیدر آن رخ  یخیتار دادیکه رو ییایجغراف یدر زمان و فضا هنگامهمو 

 رنظاز  علاوه بر تاریخی بودن چپ یاستراتژ یاسیس یهاشکست یدربارهگرامشی  ملاحظات، کوتاه

 .بودخوان هم نیزفضایی 

 

 

 :از ای استنوشتار حاضر ترجمهمنبع: 

Bob Jessop (2005) Gramsci as a Spatial Theorist, Critical Review of 
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ای به تاریخ هر پدیده که اکنونِ  شوداطلاق میبه فرایندی پویا و تاریخی ( ependentd-Path) مسیربه  وابسته76 

بستگی  شده توسط عوامل و نتایج حاصلهها و تصمیمات اتخاذترتیبی از سیاست ی آن، سیر تحولات تاریخی و بهگذشته

شرایط معاصر نیست بلکه ناشی از وابستگی به مسیر حرکت  حاصلصرفاً  ایمقرار گرفتهکه امروز در آن  ایلحظهدارد. 

 )م( .است گذشته
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