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 و جنگ موضعی  متحرکجنگ 

در    انقالبگرامشی به این پرسش است که چرا    یی پاسخ نوآورانهشالوده  ی دولتْدرباره  یافتهبسطی  ا نظریه

 بین  به تفاوت ساختاری  توجهی نسبتکم  در  این شکست  نظر او، علت  بهخورد:  شکست    «غربی»کشورهای  

برابر تفوق  ی مدنی در  جامعه  وجه تمایز ضعف  با   ،( ی تزاریاز جمله روسیههای اجتماعی »شرق« )بندیصورت

  میان  تر ی متوازنارابطهوجه تمایز    باهای اجتماعی در »غرب«،  بندیصورتو  قهرآور،    مطلقِ دولتکمابیش  

مبنا  [ گرامشی با  1].، نهفته استدولتمشخص  قسمی »گسترش«    یعنی  ی سیاسیی مدنی و جامعهجامعه

تدوین  ای سازنده،  ، به شیوهبرای کشورهای »غربی«را  پیشنهادِ راهبردی خود    توانست  این پاسخ  قرار دادن

صورت در  تفوقبندیکند:  »شرقی«،  مبارزهدولت  های  قهرآورْ  راهای  طبقاتی  می  ی  راهبرد    کندناگزیر  به 

بر تصرف و حفظ دولت    مستقیماًمانوری«، که    جنگ« یا »متحرک  جنگ، قسمی »متوسل شود  رودررو ی  حمله

ی مدنی  بافتار جامعه  ونازهمه درپیکارها را بایستی پیش،  اما  آن متمرکز است؛ در »غرب«،محدود    در معنای 

با هدف  آوردن به  پی گرفت،  و فضاها )»موضع  دست  رهبری سیاسی   جنگها  ، و  ایدئولوژیکی  ـموضعی«(، 

 قدرت دولتی و سپس حفظ آن.   دستیابی به عنوان شرط بهجمعیت،  کالنهای اجماعِ گروه

از همه،   با  پیش  را  کنیم:باید تکلیف خود    تعریف انتساب    در   گرامشی مالکِ    یک کژفهمیِ محتمل روشن 

  . به بیان دیگر، گرامشیبوده است  تاریخی  نه معیارهای جغرافیایی بلکه  بندی اجتماعییک صورت  به  »غربی« 

  نکرد، بلکه   منحصر  های »شرقی« و »غربی«بندیصورت  [synchronicی ]زمانههموجود    خود را به  توجه

]   آن درزمانی  میتاریخیـاجتماعی  یعنی  [،diachronicفرایندهای  خاطرنشان  نیز  را  به  ،  که  کند 

  طبقِ ی »انقالب مداوم«  به نظریه  هنگامِ اشاره  . گرامشیانجامدمیبندی اجتماعی  یک صورت  «نشد»غربی

لحاظ علمی  به  تعبیری  چونهم»  یعنی  [،2]انددست دادهبه  از این نظریه  1850مارکس و انگلس در    ی کهتعریف

از تجربهتکامل به دوره«ژاکوبنیی  یافته  احزاب  ، گوشزد کرد که »این فرمول متعلق  تاریخی است که  ای 

هنوز وجود نداشتند و کماکان جامعه از بسیاری    بزرگ  کارگری  صنفی  هایاتحادیه  ای بزرگ وسیاسی توده

شدن نیروهای  تحول فرایندهای اجتماعیتدریج که  بهبا این همه،    [ 3].«اصطالح، در حالت سیالیت بودجهات، به

اجتماعی به  سیاسی  مولد  مشارکت  ویژهکه    جایی  ، انجامدمیشدن  مشارکتِ  »سیالیتِ«  لیبرالیسمِ  دورانِ  ی 

  1870عطف را    دهد ــ گرامشی این نقطههای مدرن میای« دموکراسی»ساختار توده  بهجایش را    محدود

ـ  می ضرورت  راهبرد سوسیالیستی    ایجاد تغییر در  طوری کهبه،  روندمیشدن«  اروپایی رو به »غربی  جوامعداندـ 

 کند: گیری میاو نتیجهکه  چنان. یابدمی
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  فرمول »هژمونی مدنی«   با { »انقالب مداوم«1848هشتیِ }انقالب  چهلهجده فرمول در علوم سیاسی، ... »

که در هنر    چناندهد همدر هنر سیاست نیز رخ می  اتفاق رسیده است. همین    ی باالتریبه پایه  و   بسط یافته 

 [4]«... شودپیش به جنگ موضعی بدل می از بیش  متحرک: جنگ نظامی

  تفاوت   از  طفقنهجدید    ییاز به راهبردیابیم که ندست گذاشت. یکم، درمی  نکتهدر این یادداشت، باید بر دو  

»شرق« همیعنی  زمانه  هم و  »غرب«  می  هنگامِ  همبل  ،شدناشی  ازکه    درون در  ــ    درزمانی  تفاوت  چنین 

ـ   آیندشمار می  بهکه اینک »غربی«    ی هایجامعه که  )ها  هیابی تودی ضعف سازمانمشخصههایی با  بین دوره  ـ

هایی که  ( و دورهیابدضرورت می  با دولت قهرآور  رودرو«، یعنی قسمی درگیری  متحرک »جنگ    از همین رو 

بیشاجتماعی سیاست شدت  میشدن  )تری  که  یابد  به  پی  تصرفجایی  مواضع،  مرکزیدرپی  راهبرد    اصل 

  ی همطلق  و   یاستبداد  یهاتانواع دول  در موردِ  فقط نه  « متحرک»جنگ    ب،ی ترت  نی بد  . ( شودبدل می کارگران

  در حالی که   ،کاربرد دارد  نیز   ی نوزدهمزین سدهآغا  ومِ سود  یراگهنخب   برالِیل  یا هتدول مورد    در که    یشرق

در    شایدبندی  این دوره  البته)  .دارد  کاراییدموکراتیک    ـ  های مدرنِ لیبرال»جنگ موضعی« در مورد دولت

که در ادامه خواهیم دید،  ، چنانواقعیتاین    : نه  های جهانمورد اروپا صادق بوده باشد اما برای سایر بخش

در آمریکای    ویژه ، در برخی از این مناطق رخ داد، بهولو دیرهنگامشدن«،  نافیِ این نیست که فرایندهای »غربی

های  که بلشویک  نبودمعینی  راهبرد    آنفقط  سازی  نو  یغلبهمنظور از    نزد گرامشی،  به این ترتیب  [5]( التین.

معطوف    عالوه به:  را نفی کند  این راهبرد   عام   که کاربرد ، چنانکار بستند  به   ای با دولتی خودکامهروسی در جامعه

به بالنکی   جاماندهبه  میراث  برخی  بود  آگوست  فرمول  از  انگلسبندیدر  و  مارکس  بههای  حدود  ،  در  ویژه 

های لیبرالی سروکار داشتند که  خودکامه یا جامعههایی نیمهها با دولتآن ای کهدر دوره ،1848- 50های سال

ای را خاطرنشان کنیم که گرامشی بین »جنگ  بستهی همباید رابطه  شده« نبودند. دوم،سره »غربیهنوز یک

ی  »هژمونی مدنی« از سو  دستیابی بهی  موضعی« و مسئلهموضعی« و »انقالب مداوم« از سویی، و »جنگ  

شده«،  کشورهای »غربی« و »غربی  یویژهراهبرد  همان  یعنی    »جنگ موضعی«،دیگر برقرار کرد: رمز موفقیت  

   است. یا به بیانِ خود گرامشی:نهفته در مبارزه برای هژمونی، رهبری سیاسی یا اجماع   دقیقاً

)که    کند  «رهبری »   اِعمالفتح قدرت حکومتیْ  پیشاپیشِواقع باید بتواند،    تواند، و دریک گروه اجتماعی می»

است(؛  به قدرتی  چنین  فتح  اصلیِ  شروط  از  یکی  این  اعمالواقع  با  فتحی،  چنین  از    روا فرمانقدرت    بعد 

[dominant] ادامه    نیز  باید به »رهبری« کردن   کماکان ،  حفظ کند  سرسختانه شود، اما حتی اگر آن را  می

   [6]«دهد.
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  کهگو اینداری پشت سر گذاشتند،  سرمایه  جوامع ای که  های تاریخیی گرامشی از دگرگونیدرک تیزبینانه

نباید ما   ،کردایجاب میرا    در سطح نظری  به سوسیالیسم  قسمی بازسازیِ راهبرد مارکسیستی برای گذارلزومِ  

نیز معاصر  یک پیکار سیاسی  در  بندی کرد،  را صورت  اش نظریهکه  هنگامی،  او  را از این واقعیت غافل کند که

 . به سخن گرامشی: ه بودندنکشیدرا پیش  ای نوسازیعلیه آنانی که لزوم چنین  مشخصاً، جنگیدمی

در نظر من    در میدان سیاست ــ  همین ترتیب  به( به جنگ موضعی ــ  رودررو ی  گذار از جنگ مانوری )حمله»

  ، و ی سیاسی قرار داده استروی نظریه  ی پساجنگ }جنگ جهانی اول{ پیشدوره  ست کهیترین چالشمهم

 [ 7]«است. ترین کارهدشواراز جویی شود درستی برای آن چارهکه بهاین

ی »انقالب  نظریه ای« بر دفاع از که »در دوره  را آماج نقد خود قرار داد  ، تروتسکیجا کمی جلوترهمینگرامشی  

 [  8]انجامد«.کند »که جز به شکست نمیپافشاری می ، رودروری مداوم«، یا حمله

  هر   که   است اشاره کنیم  ، جالب روشن بشود  ی ما موضوعیت پیکار سیاسی گرامشی برای زمانهکه  برای این

همان   در واقع به   او  رزا لوکزامبورگ بود،  که خواهیم دید( صراحتاً معطوف به تروتسکی و )چنان  انتقاد او   چند

  ؛نیز ضدیت داشت  1۹2۹ـ 1۹34های  کمونیستی در سالالملل  بینی  گرفتهسیاسیِ پی  وسویسمتکل    بااندازه  

زودهنگامِ  چون فروپاشی  بر مفروضات غلطی هم  که امروزه برای ما روشن است،که چنان  وسویی سیاسیسمت

(  شددرک می  انگاری اقتصادی«»فاجعهی  که از زاویهو آغاز یک بحران انقالبی در سطح جهانی )   داری،سرمایه

که  نحوی، بهضرورت دارد  جانبه،، یورش همهدرروروی  گیری انجامید که تدابیرِ حملهبه این نتیجه  مبتنی بود و

  به شمار آورد و به همان ترتیب با آن مبارزه کرد.  دموکراسی را نیز باید »برادر دوقلوی فاشیسم«  سوسیالحتی  

عنوان راهبردِ احزاب   « به متحرکی »جنگ  جا لزومی ندارد از نتایج تراژیکی که بازآزمودنِ ماجراجویانهدر این

ای که جز  »در دوره کندگرامشی تأکید می طور کهآن هم آن، سخن بگوییم در پی داشت کمونیست »غربی«

نگاشت، زمانی که جناح چپ افراطی و    1۹30-1۹32گرامشی در    چهآنبا توجه به  انجامد«.  به شکست نمی

های  حمله  نداندگرامشی    محال بوده   ،کامالً روی کار بودکمونیستی  الملل  بین  دستْ استالینیستِآن زمان یک

  است ی  نکوهش  شکست خورده و تبعیده شده بود ــ  دیگر  زمان از نظر سیاسی  در آنــ که    او علیه تروتسکی

 .المللبینسیاست خودِ  تر درخورِخیلی بیش 

 ،کردمبارزه می  استالین  کیسم و »جناح چپ افراطیِ« تروتس  با زمان  که هم  1۹2۹ی بعد از  در دوره  گرامشی

گرایی  بند بود، آن زمان که »چپپای  1۹21کمونیستیِ  الملل  بینسوم  ی  کنگرهلنین در  رهنمودهای  کماکان به  

ی کارگر و  ی متحد« با سایر نیروهای طبقهسیاستِ »جبههالملل  بینشدت مذموم شمرده شد و  افراطی« به
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ترشان حکایت  »غربی« نسبت به پیچیدگی بیشجوامع  سوسیالیست را پیش نهاد، سیاستی که از هوشیاری  

 .شدتوسط استالین کنار گذاشته   1۹28ـ1۹2۹های  هرچند مشخصاً در سالداشت، 

عملی  پیروزمندانه    1۹17از جنگ مانوری که در    رسیده بود،  ضرورتِ قسمی تغییربه  نظر من، ایلیچ ]لنین[  به  »

ی  برای من فرمولِ »جبهه  در غرب بود،...   برای پیروزی   ممکن  لبه قسمی جنگ موضعی که تنها شک  شد

   [ ۹]«.دهدمتحد« چنین معنایی می

 دهد: گونه ادامه میو غرب این تفاوت بین شرق  مورد گرامشی با ذکر روشن و دقیقِ تعیّن اصلی در 

؛ در بود  [gelatinous]  مانندی مدنی بدوی و لختهو جامعهترین اهمیت برخوردار  دولت از بیش  ،در شرق»

افتادند ساختار مستحکم  به لرزه    ها دولت  و زمانی کهارتباط متناسبی بین دولت و جامعه وجود داشت،   غرب،

از برجبیرونی بودند، سامانه  یخندقصرفاً  ها  درنگ خود را نشان داد. دولتبیی مدنی  جامعه   و   ای قدرتمند 

  پیداست  ناگفته  کهاین  کما ،عظیمبیش  ودولت کمبسته به این یا آن    ها در پس آن مستقر بود: باروها و خاکریز

 [ 10]« است.  مجزایی دقیق هر کشور    [reconnaissance]  شناساییگرچه این مورد مشخصاً مستلزم    ــ

نقش  به    دهدنمی  اجازه  ی مدنی است کهی متوازنِ« میان دولت و جامعهدقیقاً همین »رابطهدر »غرب«،  

ی قسمی  ایده  به  راهبرد سوسیالیستی  بندی پای  در نتیجهفروپاشی بلوک حاکم و  های اقتصادی در فرایند  بحران

  هرچند  ،داشتلوکزامبورگ  رو به    جدل گرامشیوبحثجا  در این.  زیاده بها بدهیم  به قدرت  انقالبی«  یورش»

فاجعه و  اقتصادزدگی  به  او  بزرگ  انگاریِ  نقد  انقالبیِ  بیشهمانبه  لهستانیاین  حتی  و  مورد    تر،اندازه،  در 

کرد. گرامشی هنگام  از آن دفاع می  1۹2۹  -1۹34های  کمونیستی در سالالملل  بین  نیز صادق بود که  مواضعی

 کند که این واقعیت تأکید می  انتقاد از لوکزامبورگ بر

پیشرفتهدست» مورد  در  دولتکم  »جامعهترین  که  جایی  س  مدنی«ی  ها،  و  به  پیچیده  بسیار  عامل  اختاری 

  بدل شده  ها، رکودها و ...( )بحران  میانجی بیآفرینِ عنصر اقتصادی  وتازهای« فاجعهدر برابر »تاخت  مقاومت 

  [11]«ماند. های مدرن میکامات نظامی در جنگاستح ی هابه سامانه ی مدنی... روبناهای جامعه است

میانجی نظام  معنای قسمی »عقبها  گریاین  به  اقتصادی«  ــ که  موانع  استقالل  و  نشینی  دیگر،  بیان  به 

کند. این  تر بدل میای بس پیچیدهبه پدیدهدر جوامع »غربی«  را  انقالبی  هایاست ــ بحران تر سیاستبیش

شوند، و  ظاهر نمی  درنگبی  بار آن،ظاهر فاجعه  ، حتی از نوع به های اقتصادیبحران  در پیِها دیگر  بحران

حمله و  پاسخی سریع  مستلزم  بحران  نیستند؛  رودرروای  بنابراین  در سطحاین  را  خود  ابراز  ها  بسیاری  های 
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گیرند. به همین علت است که گرامشی برای تعریف  می  ی تاریخیِ نسبتاً طوالنی را در بر کنند، و یک دورهمی

اندامآن »بحران  مفهوم  از  کردوار«  ها  استاستفاده  بحرانبحران  یعنی،  ه  برخالف  که،  یا  ی  »اتفاقی«  های 

]»دست حاکمْ  [،conjuncturalدادی«  نمیچاره  فرصتِ  طبقات  آن  به  سریع  وجویی    انحالل از    دهند 

 [ 12] .حکایت داردتدریجی »بلوک اجتماعی«  

ی تولید موجود  تضادهای ساختاریِ شیوهچون تجلیِ  ش، خود را هما یوار« اگر در سیمای اقتصاداندام»بحران  

  شود.ظاهر می  بحران هژمونیی  مثابهایدئولوژیکی، یعنی روبنایی خود، به  ــ  کند، در سیمای سیاسیبیان می

 کند:گرامشی آن را چنین تعریف می

روا«  که فقط »فرمان«  »رهبر  نه   دیگرخود را از دست داده باشد، یعنی    رامونیپ  اجماعِ  حاکمْ  یهطبق   چهنچنا»

از    بزرگهای  توده  که  به این معناست  مشخصاًبندد،  کار میاست و برای این منظور صرفاً نیروی قهری به

و از    دیگر اعتقادی ندارند  ترها به آن اعتقاد داشتندبه چیزی که پیش  و   اندهای سنتی خود گسستهایدئولوژی

شود که کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن؛  ناشی می  واقعیت  این  ازدقیقاً    این دست. چنین بحرانی

   [13]«آورد. میبر م ناخوشی سرئعالدر این دوران فترت، انواع گوناگونی از 

ی جوامع  ر، قسمی بحران انقالبی است ویژهاو میک بحران اندا  ی بیان سیاسیِمنزلهاین بحران هژمونی، به

نسبتاً   زمان  ویژگی آن در مدت  ،بار«یافته. برخالف »بحران فاجعهمانمشارکت ساز  سطح باالیی از  باتر،  پیچیده

جنبشی  در جریان است،  مواضع  ها و  ای پیچیده سر فضاکه در این میان، مبارزه  است   قوام یافتن آن   ِطوالنی

پیش  و پسرویشاملِ  همانندِهارویها  هژمونی  بحران  چه  .  بحرانی  بدیلهر  را  بسا  متفاوتی  وجود های  به 

را با    خود رواییفرمان شاید بتواند ی حاکمدر آغاز، طبقههای متفاوتی داشته باشد. بسا پاسخ، یعنی چهآوردمی

تواند بازسازی کند، برای مثال  گمان هژمونی خود را میبی  مدت،نحصراً قهری تداوم بخشد؛ در میانابزارهای م

اصالح  مانورهای  و  ارائه  به که    طلبانه از طریق سازش  در  نیروهای مخالف  راهناتوانی  و  حلی  ایجابی  های 

جُستن  سود  ، با  [dominated]  بر این گذشته، این امکان نیز هست که طبقات فرمان  از  سازنده دلگرم است.

و سپهرهای اجماع خودشان را گسترش بدهند، مناسباتِ   ی اتحادها، مجموعهماهیت ساختاری این بحراناز  

مشکالتی  برای    به طوری کهبدل بشوند )  رهبرهژمونی موجود را به سود خود برگردانند و بنابراین به طبقات  

، یعنی  ( کنندها ایجاد میقسمی اجماع پیرامون آن  و   دهندمی  های پیشنهادیحلراه  کل ملت است گیرِ  که دامن

»ناشکیبایی انقالبی« گوشزد    با در نظر داشتنِگرامشی  کنند.    ایجادرا    طبقات حاکمشرایط بدل شدن به  

 [ 14]طلبد.را می  های استثنایی شکیبایی و نوآوری«»ویژگی  کرد که عمل متناسب با این نوع بحرانْ
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چه با تدارک آن چه با    دهد،موضعی« که در جریان یک بحران هژمونی رخ می»جنگ    به این ترتیب، در 

  برای ندارد،    وجود  »روز بزرگ«  برایباورانه  انتظار نجاتجایی برای    ،حلی تدریجیفراهم آوردن آن از طریق راه

حساب باز کرده است.    «به قدرت   یورش»  شرطِ  عنوانبهبار  فاجعه  وقوعِ قسمی انفجارِ  رویکه    نامعقولانفعالی  

چاره  اصلی  معیار راهبرای  بحران،  این  سوژجویی  است،  هگشایی  جمعی  سیاسی  بههای  بودن    کنش   توانا 

ی   مسائل خودشان، مبارزه ِ حلدر راه  بزرگ های  درگیر کردنِ توده،  [act politically]  انه ورزسیاست

مواضعْ و  فضاها  سر  از هدف  بدون چشم  هرروزه  دگرگونیپوشی  ایجاد  یعنی  ساختارینهایی،    به  که  هایی 

خود به  خودیتواند بهاگر بحرانی اقتصادی نمیپایان بخشد.    داریاقتصادی سرمایه  ــ  بندیِ اجتماعیصورت

ی آن یاری برساند( به  ی بلوک حاکم بینجامد )در شرایطی خاص حتی ممکن است به تجمیع دوبارهتجزیه

بستگی دارد؛ به    ورزانهسیاستکنش  بر به  ی فرماناین تجزیه مستقیماً به توانایی طبقهاین معناست که  

یا در آستانه  ی حاکم واگذارای که به طبقهبیان دیگر، تصرف تدریجیِ آن هژمونی .  است  ی ی واگذارشده 

  پیش از   بر به طبقات رهبر هژمونی، همانا تبدیل شدن طبقات فرمان  تسخیری  مسئله  بنابراین همین است که 

فقط موردِ  که نهآید، راهبردی  شمار میراهبرد گرامشی برای گذار به سوسیالیسم به  اصلیگرفتن قدرت، عنصر  

نیز برخوردار    ترتر و بادوامنتایج مطمئن  داشتنپیمزیت درکند بلکه از  غربی ایجاب می  « جوامع »  ترِپیچیده

آن  ،است که  که چرا  است گرامشی    گونه  موضعی "»   گفته  شود،  که    "جنگ  برگشتپیروز  و    ناپذیرقطعی 

  ی رهبر، ی حاکم، طبقهبرای بدل شدن به طبقه  ی کارگرباشیم که طبقه  داشته  جاست به خاطربه[  15]است«.

باور غلبه کند و مشکالت واقعی ملت  ی رستهروحیه  گونهبدل شود، یعنی باید بر هر  ی ملیطبقهباید به یک  

چه گرامشی )به  کند، به بیان دیگر آنی کارگر را نمایندگی میای که طبقهرا مشکل خود بداند. حزب سیاسی 

می  سیاق جدید«  »شهریار  طبقه  بایدمی  نامد،ماکیاولی(  تبدیل  یک  در  به  کارگر  ملیطبقهی  نقشی    ی 

 کننده ایفا کند.  تعیین

به جنگ    متحرکنگرش لنین در مورد ضرورت تاریخیِ گذر از جنگ    از فرازی که در آن به  پس  کمیگرامشی  

 گوید: کند، میموضعی اشاره می

}لنین{» ایلیچ  همه،  این  فقط    با  او  که  داشت  نظر  در  باید  هرچند  ــ  نیافت  را  خود  فرمول  بسط  فرصتِ 

ه  ملی بودبسط آن در سطح    ی بنیادین کارْ پارهاین فرمول را بسط دهد، گو اینکه    از لحاظ نظری  توانستهمی

ی  که عناصر جامعه وباروبرج  و خاکریز عناصرو شناختِ  ی خودناحیهشناسایی  داشته است به نیاز ؛ یعنیاست

 [  16]«. استنمود آن مدنی 
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دفترهای    سرتاسرِ او در    دانست:  ی کار نیزچون قسمی برنامهتوان همریده از گرامشی را میدر واقع این بُ

تری را  عمیق  نظری نخست، او بحث    چه لنین »فرصت آن را نیافت« تحقق ببخشد. تا آن  کوشد می  زندان 

های  بندیبندی تفاوتِ میان صورتی دولت، فرمولی خود دربارهیافتهی بسطنظریهبه یاری  ،  گیردبر عهده می

  کارِ   به   دست او    وار« و از این دست. دوم،های »جنگ موضعی« و »بحران اندام، مفهوم»شرقی« و »غربی«

خود روی فرایند  های مفصل  از طریق پژوهش  ،شودمی  ایتالیا  «ملی   یناحیه»  عمقیِشناسایی    قسمی 

  { »انقالب منفعل« یا »انقالب بدون انقالب«(،}مفهومداری در ایتالیا )با استفاده از  ی گذار به سرمایهویژه

ملی، سطح  در  واتیکان  و  }ایتالیا{  جنوب  به  مربوط  مسائل  جهان  مرکزیت  ملی  ماهیت  سطح  در  و  وطن 

های  بندیفرمولی ملی«،  در این شناساییِ »ناحیه  ت. ی و از این دسفرهنگ و روشنفکران ایتالیای  ایِ غیرتوده

ی انتقالی« که در نظر او بایستی بین سقوط فاشیسم و انقالب سوسیالیستی در ایتالیا  ی »مرحلهگرامشی درباره

مندی ذاتی آن  فقط به دلیل فایده، نهتری استدرخور بررسی دقیق  مسئلهای دارد. این  بگیرد، جایگاه ویژه  قرار

  یابیمموجود( می  ینمونه  تنها  احتماالًای )نمونه  از خود گرامشی  جاچنین به این دلیل که ما در اینبلکه هم

   راهبرد گذارِ جدید او در یک موقعیت ملی انضمامی.  کاربرد انضمامی اصول کلی یدرباره

 ی مفهوم انقالب منفعل درباره

برای   بررسی کوشش گرامشی  از  مناسبِ  راهبرد سوسیالیستیِ  کارگیری بهپیش  او  نظر  از  در مورد    »غرب« 

سیاسیِ اصلی او، یعنی »انقالب منفعل«  ــ  های تاریخی  مهم است که به یکی از مفهوم  باور من   به  ایتالیا،

کار بُرد اما  ی ملی ایتالیا« بهناحیهچون ابزاری برای »شناسایی  توجه بدهیم. گرامشی ابتدا این مفهوم را هم

ی ما، آثار و  در زمانه  . بهره گرفت  نیز   های تاریخی گوناگون برای تبیین دوره  ترای عامبه شیوه  از آن  بعدها

  «بازسازی ــ    انقالب »  ای که مفهوم »انقالب منفعل« یادر اذعان به جایگاه ویژه  ی گرامشیها دربارهنوشته

[ با وجود این، بسیاری هستند که این  17].نظرندهم  وبیشکم  دارد  دفترهای زنداندر    حاضردر تأمالتِ  

گیرند، یا که دریافتی ایجابی از این مفهوم را به گرامشی نسبت  ی »جنگ موضعی« اشتباه میمقوله را با مقوله

[ به این ترتیب، پیش 18]همین کافی بوده است.   برای راهبرد سوسیالیستی در غرب  گویی  کهدهند، چنانمی

 ی بحث الزم است مقصود گرامشی از »انقالب منفعل« را روشن کنیم. از ادامه

دان ناپلی بوده است که البته گرامشی معنای جدیدی به آن بخشید.  برگرفته از وینچنزو کوآکو تاریخ  عبارت این  

گرامشی،   نظر  رادر  ابزاری  اصطالح  بههاین  مربوط  رویدادهای  واکاوی  برای  همانا    ،ورجیمنتویز ر  گشا 

چون معیاری برای تفسیر  با این حال، این مفهوم هم  آید. شمار میگیری دولت بورژوایی مدرن در ایتالیا بهشکل 
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، فاشیسم  پساناپلئونی  بازسازیهایی متنوع به همان اندازه که  کار رفته است، دوره  های تاریخی نیز بهدوره  انواع

دیدند. تنها چند    ممکنچنین تعمیمی را    مؤلفانی که از تأمالت گرامشی الهام گرفتند  ترو آمریکاگرایی. بعد

می نام  را  بوم.  یبر موردی  و  وگل-یسکریستین  دِربورنیکسمان  عمل  وران  از  را  خود  کرد  واکاوی 

دورا کنوسی پس    [1۹]فهوم انقالب منفعل استوار کردند.و تشکیل دولت رفاه بر م  ییدموکراسی اروپاسوسیال

اندیشه  کانونیاین مفهوم    طرحاز   تا آندر  را در کلیت خود  جا پیش میی گرامشی  مدرنیته  بگوید  رود که 

انقالب منفعل  توان هممی اواخردر    [20].تعبیر کردچون  تعریف    ، همین  برای  این مفهوم  از  جوزپه کیارانته 

عالوه مفهوم  [ به21]اص از انقالب منفعل استفاده کرد.عنوان موردی خدموکراسی پسافاشیستی در ایتالیا به

[  22] کار رفته است.بنیادی تاریخ برزیل نیز به  هایبرههپردازی  های معطوف به مفهومدر کوشش  منفعلانقالب  

های  چنینی از این مفهوم و سایر مفهوممزیتیِ( کاربردهای اینهای )یا کممزیت بهجا بخواهیم آنکه در اینبی

داند چون  شناختی موجه میباید اذعان کنیم که خود گرامشی چنین کاربردهایی را از نظر روشمشابه بپردازیم،  

 داد.  تعمیم یمتفاوت کامالًهای تاریخی را به دوره منفعلنخستین کسی بود که مفهوم انقالب او خود 

  انقالب  کی  برخالف  منفعل  انقالب  ست؟یچ  منفعلانقالب    کی  یِاصل  یماهان تسرش  یگرامش  عمزهب  اما

ـ   ردیگیم  صورت  نییپا  از   که  «،ی»ژاکوبن  ،ایهتود ی  کلشهرا ب  یاسیس  و  یاجتماع   نظم  لیدل  نیهم  به  که   ـ

  از »پایین«  که  هر زمان« ) بازسازیواره بر حضور دو وجه داللت دارد: »گذارد ــ همرادیکال پشت سر می

برخی    و »نوسازی« )هنگامی که  ( گیردبو رادیکال صورت    اثربخشکارانه به امکانِ دگرگونی  واکنشی محافظه

. بدین ترتیب  ( شودبرآورده  »از باال«    دهدی حاکم نشان میطبقههایی« که  با »سازش  های عمومیخواسته

را عیان    منفعلهای  ی انقالبروای همهنماهای جهانسرشت،  باشداز ایتالیا سخن گفته    هرچند که ،  گرامشی

 یکنندهفاشچنین انقالبی  گفته استجا که آن ه استکرد

تاریخ ایتالیا خالی بوده است    یکپارچه در تحوالت  مردمی  اقدامجای قسمی    این واقعیت تاریخی است که»

ابتدایی    و  گذرا گریِ  روا به عصیانی واکنش طبقات فرمانمنزله  به  که این تحوالت  ی دیگری واقعیتعالوهبه

ابراز    هایکه به بخش مشخصی از خواسته  هایی«بازسازیرخ داده است، تؤام با »  های مردم توده  وارِو غیراندام

داد  شده تن  پایین  همین  نداز  از  »  و  » ندهروپیشهای  بازسازیرو  یا  بازسازی  هاانقالب  «  حتی  ها ـ  یا   »

   [ 23]«. بودند« منفعلهای »انقالب
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 .شودانجام میاین واقعیت نیست که برخی اصالحات واقعی نیز    نافیبازسازی  ی  این جنبهبه این ترتیب،  

  منفعل معنی نیست، چه برسد به ضدانقالب؛ در واقع در یک انقالب  هم  اصالحاتبا ضدپس    منفعلانقالب  

 گوید: [ گرامشی در فرازی دیگر می24]گری »از باال« است.نگاه ما به دنبال قسمی اصطالح 

  مبنی بر   تفسیری   معیاری   ایتالیا( از  در مورد مفهوم »انقالب منفعل« )با استناد به ریزورجیمنتوِ  بتوان   بسا چه»

 دهدمیتغییر    روندهشکلی پیشبهدر واقع  موجودِ نیروها را    پیش  از  بندیِ که ترکیب  استفاده کرد   ایتغییرات ذره

 [ 25]« .شودمیو از همین رو به بستر تغییرات جدید بدل 

  ی تاریخ اروپا در سدهاثر کروچه با عنوان    خود علیه  لث و جدبح بعدتر و عمدتاً در    این مفهوم را   گرامشی

بخشی  ورجیمنتو  ز ری و گوشزد کرد که    ،بسط داد[  Storia d’Europa nel  secolo XIX]  نوزدهم 

انقالب   یک  بودهگسترده  منفعلاز  را    است   تر  اروپا  سرتاسر  میکه  مشخصه  شودشامل  دورهو  کل  ی  ی 

اتحاد میان    ی نتیجهی حاکم جدید که در  در آن زمان، طبقه پساناپلئونی آغاز شد.بازسازی  ست که با  تاریخی

بوبخش گوناگون  قشرهای  ر های  و  زمینژوازی  گرفت،  قدیمیِ  شکل  بزرگ  مقابلداران  ترین  رادیکال  در 

  اعمال از باال    بسیاری از دستاوردهای آن  هرچندایستاد،    های مردم،، یعنی علیه تودهپیامدهای انقالب فرانسه

فاحشی با دموکراسی داشت. گرامشی    ضدیت هرچند    بود،   شده بود. این زمانْ روزگار تثبیت و گسترش لیبرالیسم 

کروچه چیزی نیست جز قسمی ایدئولوژی که در    دموکراتیکِ  تردیدی به خود راه نداد که بگوید لیبرالیسم ضد

 است.  منفعلانقالب   پی توجیه و اعتبار بخشیدن به

به    هنگام که بورژوازیآن  ،  استداشته  وجود    منفعلاز انقالب    نیز  ی دیگریدوره  احتماالً   از نظر گرامشی 

از جمله عناصر اقتصاد    ،آنبرخی دستاوردهای    اثر کردن آن کوشید کهمقابله با انقالب اکتبر پرداخت و برای بی

های پس از جنگ جهانی  ی اصلیِ سالی جدید خود را در دو پدیده. این دورهبندد  کاربه  را  ،شدهریزیبرنامه

  ماندگاریای از  آمیزه  یمنزلهبهاز فاشیسم    با اطمینان گرامشی    .دهدنشان می  یعنی فاشیسم و آمریکاگرایی  اول 

 : سخن گفته است  و تغییر

گذاری  اقدامات قانوندر ساختار اقتصادی یک کشور ــ از طریق    پردامنهاین واقعیت که اصالحات نسبتاً  »

ی تولید« اعمال شده است مشمول  »برنامهعنصر    تقویتــ به منظور    آنای  دولت و با استفاده از سازمان رسته

با این   ،یاری در سپهر تولید باال رفته استسازی و هم؛ به بیان دیگر، اجتماعیشودمی منفعلقسمی انقالب 

این  حال ی  از محدودهکم  دست بخورد )یا دستتصاحب فردی و گروهی سود  که  بدون 

  حلیتنها راه  شاید این  در چارچوب معین مناسبات اجتماعی ایتالیا  .(رودب بخشی و کنترل آن فراتر  سامان
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ی حاکم سنتی توسعه داد، ... از منظر  مولد صنعتی را تحت هدایت طبقه  هاینیروبتوان    باشد که از طریق آن

  انتظاری چشمای از امید و  ــ دوره  تحققِ همانا  ــ و    چه اهمیت دارد توانایی ایجاد یکی آنسیاسی و ایدئولوژ 

  و   بورژوازی شهری و روستایی.های بزرگ خردههای اجتماعی ایتالیا از جمله تودهدر برخی گروهویژه  است، به

خواهِ طبقات حاکم سنتی  موجود را به دل  نظامی و غیرنظامی  ینظام هژمونیک و نیروهای قهریه  رو  از همین

 [ 26]کند.تقویت می

 تر بود: گرامشی هنگام پرداختن به آمریکاگرایی محتاط

یابیِ یک اقتصاد  سازمان  به   یابی دستاز ضرورت ذاتیِ  توان گفت که آمریکاگرایی و فوردیسمطور کلی میبه»

،  باشد  تاریخی  یک »دوران«   تواندمی  آمریکاگرایی  آیا  که  جاستمسئله این  شود، ...ناشی می  شدهریزیبرنامه

  برعکس که  ... یا این  رقم بزند  « رامنفعل »انقالب  تکامل تدریجیِ  سنخ  همان  تواندمی  آیا  اینکهبه بیان دیگر،  

یعنی یک تحول عظیم براساس  ،  یک »انفجار«  به  بناستکه    دهدنشان نمی  را  ای عناصر انباشت ذره  همان

 [ 27] «.بینجامد الگوی فرانسه }انقالب فرانسه{، 

با وجود این، به    ؛با تردیداما  است  سخن گفته    منفعلاز انقالب  در مورد آمریکاگرایی  به این ترتیب، گرامشی  

  منفعلی تاریخی« از انقالب  رود که آمریکاگرایی را دقیقاً یک »دورهای پیش میشیوهباور من استدالل او به

در ضمن میدوره.  کندقلمداد می بوــ همان  توانستای که  گلسطور که  دِربورنا کسموی  و  نشان    عمالً  ن 

تر  را شاهدیم که پیش  هاییویژگیجایی که باال گرفتنِ برخی  ،  اند ــ در قالب دولت رفاه به اوج خود برسدداده

آمریکاگرایی بر آن دست گذاشته بود، از جمله رشد مصرف انبوه و دخالت مستقیم دولت در  گرامشی در مورد  

ای از خود نشان  العادهفوق  نگری ی این موضوع باید خاطرمان باشد که گرامشی آیندهعالوه دربارهبه  اقتصاد. 

طلبی  های گسترشداری، بر تواناییعیار سرمایه  ، سه سال پس از آغاز قسمی بحران تمام1۹32؛ او در  ه استداد

سوم را موجب شد الملل  بینماجرایی که مخالفت اساسی او با    ی در مقایسه با فاشیسم تأکید کرد ــگرایآمریکا

 دانست. داری میکه آن بحران را نویدبخش فروپاشی نهایی سرمایه

ی  بهای آسیب به جامعهگرفتن دولت به    قدرت : از یک سو،کندپررنگ میرا    منفعلگرامشی دو پیامد انقالب  

های هژمونیک؛  به بهای آسیب به شکل فرادستیی های دیکتاتورانهتر بگوییم، تفوق شکل، یا انضمامیمدنی

بهtransformism]  گراییکاربرد تحول  از سوی دیگر،  تاریخی، همانا  توسعه  یشیوه  قسمی ی  مثابه[  ی 

سردمداری    هرگونه  در پی سلبهای مردم  سیاسی و فرهنگی توده  نمایندگان  از  با یارگیریزمان  همفرایندی که  
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آن از  واقعی  ن  ست. هاتاریخی  بررسی  از  پس  در    [Piedmont]مونته  پیه  { یمنطقه} ش  قگرامشی 

  کند:گرفتن دولت خاطرنشان می ی قدرت ورجیمنتو، دربارهریز

  اجرا م یعنی این واقعیت که برخوردار است ــ« منفعلبرای مفهوم »انقالب  ترین اهمیتاین واقعیت از بیش»

گروه سایر  که  نبود  اجتماعی  گروه  را »رهبری  بر سر یک  دولتکردها  بلکه یک  که   «،  بود  رغم  به  دخیل 

شدند« ... در  باید »رهبری می که  گروهی را »رهبری کرد«  عنوان یک قدرت داشت،هایی که بهمحدودیت

واکاوید    منفعلهای  در انقالب  را  «گونه مونتهپیه»  کارکرد  اهمیتباید    ی اساسی این است که این میان مسئله

های اجتماعی موجود  گزین گروهقسمی دولت جای  ،نوسازی برای    مبارزه  رهبری  ــ یعنی این واقعیت که در

 [ 28]«شود.می

  و   را بدون هیچ شک  ایگزینیپیامدهای سیاسی چنین جای  یافته، ی دولت بسطبا تکیه بر نظریه  گرامشی

   تردیدی چنین ترسیم کرد:

که از کارکرد »رهبری«  آنروایی« دارند بیکارکرد »فرمانها  ست که در آن این گروهاین از جمله مواردی»

است که هژمونی مشخصی   جا بخشی از این گروه اجتماعیدیکتاتوری بدون هژمونی. در اینبرخوردار باشند: 

را    ی خاص جنبش  ها تا بر سایر گروه  گروه  یت کل  چون »مدل ژاکوبنی«و نه هم  کندبر کل گروه اعمال می  را

 [ 2۹]« ند. و ... کو رادیکال  تقویت 

حداقلی،   اجماعتواند بدون قسمی  نیست که دولت میبا این همه، مقصود از »دیکتاتوری بدون هژمونی« این 

اجبار  از زور و    فقط و فقط  همیشه مجبور است   در این صورت  ؛ کندرا ایفا    منفعلنقش سردمدار یک انقالب  

«   ِمنفعلِقدر » در موردی که فرایندهای همانتواند دولت را از کار بیندازد.  بهره بگیرد؛ این رویه در درازمدت می

را    ،منفعالنهحداقلی، یعنی    اجماعاین    ی تحققاین خود گرامشی بود که نحوهگیرد  از باال صورت می  گذارْ

   سایر کشورها نیز صادق است:خصوص ، در داردبه ایتالیا اشاره . نظرات گرامشی، گرچه نشان داد

« یا »انقالب  بازسازی انقالب ــ  ی » تر دربارهچه پیشهای تاریخی آنعنوان یکی از شکلبه  گرایی تحول»

اشاره  «منفعل آن  می  شد  به  دوره  دو  شامل    یعنی  ،1۹00تا    1860از    ای«»ذره  گراییتحول  .1شود:  ... 

  هریک عضوی از   ،موجود هستنداپوزیسیون    ی احزاب دموکراتیک سیاسی که ساخته  یبرجسته  هایشخصیت

های  بیزاری از هرگونه دخالت توده  ی آنمشخصه  که) آیند  شمار میبه  رومیانه  کار ـی سیاسی« محافظه»طبقه

که بتواند قسمی »هژمونی« را جای    وار از هرگونه اصالحات اندام  بیزاری  همانا،  است  مردم در حیات دولت 
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دیکتاتورانه  »فرمان بنشاند  یپردهبیوروایی«  بعد،    1۹00از    .2؛  ( موجود  گروههمه  گرایی تحولبه  های  ی 

   [30]«.پیوندندمی هاورگرایی که به جناح میانهچپ

فقط برای مقاطع اصلی تاریخ ایتالیا و  ست که نهمهمی  یمعیار تفسیر   منفعلبه این ترتیب، مفهوم انقالب  

« تأکید  ی روی عبارت »معیار تفسیر  الزم است   .کاربرد داردهای تاریخی  دوره  تمامبرای    ، بلکه سایر کشورها

  بتوانند از انقالب   فرودستمردود شمرده است که طبقات  این امکان را    خیلی واضح که گرامشی    چرا  ،میکن

 استفاده کنند:  عملی چون یک برنامههم منفعل

ورجیمنتو  زری ی  های دورهکه برای لیبرال، چنانی عملیک برنامه  نهی انقالب منفعل  نظریه  بدین ترتیب»

 [ 31]«.نباشند عناصر فعال نمایانسایر  آن هم در شرایطی که ،قسمی معیار تفسیر است بود، بلکه

 مطرح کرده است: نیز  پرسش را در یادداشت دیگری این  با این همه، واقعیت اینکه گرامشی 

وجود  ای  ی تاریخیکم دورهوجود دارد؟ یا دست  منفعلمیان جنگ موضعی و انقالب    کاملی  همانندیآیا  »

پویا«    ایشیوه»به  بایستی« را  هابازسازی»...    ؟باشند  یکیلزوماً  که این دو مفهوم    دارد، یا بتوان متصور شد،

 [ 32]«. ارزیابی کرد

  که »جنگ  زمانیدر    گونه تفسیر کرد:، باید اینشودمی  «ها بازسازیاز »که  همین بحثی  این فراز را،  به باور من  

»جنگ   جای  ــ    را  «متحرک موضعی«  باشد  جوامع    یعنیگرفته  ــشده »غربی  اینکدر  حاکم    «  طبقات 

  نیز  بایستند )فاشیسم و آمریکاگرایی   اتی این شکل جدید مبارز  در برابر   منفعلهای  انقالب  یوسیلهکوشند بهمی

  مختصاتچه این  چنان  فرودستکه طبقات    نیز هست  معنا   ؛ از سوی دیگر دقیقاً به اینمصداق این مورد بودند( 

در »غرب«، حتی اگر روندشان    های سوسیالیستیمحکوم به شکستی حتمی هستند. انقالب  مبارزاتی را بپذیرند 

پایین و متکی بر    مبتنی بر جنگ موضعی باشد، از  انقالب »ژاکوبنی« باشند، یعنی برخاسته  از نوع  بایستی 

 . هادستی پایین میان  واقعی قسمی اجماع

 لیاتی وت ی«روندهپیشاز پیشنهاد »مجلس مؤسسانِ« گرامشی تا »دموکراسی  

قد  تمامکه گرامشی  اتفاق مؤید این واقعیت است  بهدسترس است    دراطالعات و شواهدی که اینک  ی  همه

حزب بود،    1۹2۹شروعش »چرخشِ«    یو نقطه  بود  گرفته  حزب کمونیست ایتالیا  که  بود  موضعیمخالف  

بهیعنی   و  ماجر  وسویسمتکارگیری  پذیرش  و  ا سیاسیِ  افراطی  گرایانهچپجویانه  رهبری  مصوبِ  که  ی 

تا چه    دفترهای زندانتر شاهد بودیم که  . پیشی ششم آن بودکمونیستی در کنگرهالملل  بین  استالینیستِ
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و رزا لوکزامبورگ    غیرمستقیم علیه تروتسکی  هایدر قالبِ مجادلهتر  بیشکند،  نظر را عیان میحد این اختالف

که در پس ضدیت اختصار ــ بررسی کنیم  ــ بههایی را  کمونیستی. اینک الزم است علتالملل  بین خود  علیه  تا  

ـ  رهبری جدید حزب کمونیست ایتالیا قرار داشت که  یتأثیرات  گرامشی با »چرخش«  از  ــ به ریاست تولیاتی ـ

های ظاهری افول رژیم  از روی نشانهحزب کمونیست ایتالیا    [ 33]پذیرفت.در سطح داخلی  کمونیستی  الملل  بین

از همین رو، اهداف میانجی    .بود  یک بحران انقالبی زودهنگام بروز    انتظارِدیگر چشم  1۹2۹همان  از  فاشیستی،  

(  بود هپیشنهاد کرد 1۹25خواهان« و »شوراهای دهقانی« که گرامشی در »مجمع کارگری جمهوری از جمله)

نبود،   کار  در دستور  را دیگر  بایستی  جایش  بود که  پرولتاریا گرفته  »  دیکتاتوری  به    یورشاز طریق قسمی 

فاشیست شدت    دموکراتِ ضد جدل علیه احزاب لیبرال  و   بحث.  شدمیمستقر    قیام عمومیدر قالب یک    قدرت«

)یعنی این    ستی »فاشیسم اجتماعی«یی استالیندر راستای نظریه  سوسیالیستحزب ؛ اینک  یافتتری  بیش

اش در سردرگم کردن  دموکراسی در حکمِ »جناح چپ فاشیسم« است و با توجه به توانایینظریه که سوسیال

 . آماج اصلی حمالت بدل شده بود به  ( از آن  ترپرولتاریا حتی خطرناکهای توده

خاطرات برونو    بنا به[  34]یدی که اتخاذ شده بود مخالف بود.وسوی سیاسی جدگرامشی آشکارا با این سمت

کمونیستی  الملل  بینکه گرامشی، او با دیدگاه    بُردمی  ربه سدر همان زندانی    1۹31و    1۹30که در    توسین

لزوماً    آخردستند که  انظر نبود: او معتقد نبود که با وضعیتی انقالبی مواجهی وضعیت موجود در ایتالیا همدرباره

احزاب بورژوایی و    کهدانست  درست نمیرا    نظراین  چنین  گرامشی همپرولتری خواهد انجامید.    قیامبه یک  

رهبران    همان نظری کهوند،  شگرایی با رژیم موسولینی آماده میهمبرای  ضدفاشیست  اپوزیسیون  ی  گرااصالح 

او، فاشیسم  به    اظهار داشتند. الملل  بین شک موجب  بیویژه میان کارگران، دهقانان و طبقات میانی  بهنظر 

علیه سلطنتی که با فاشیسم و سرکوب    گیریموضعدر    خود را  گرچهاما این نارضایتی،  نارضایتی خواهد شد؛  

دیکتاتوری پرولتاریا بتواند به    یکبعید است در راستای استقرار    ،داده استوضوح نشان    به  شدیکی گرفته می

چیز حکایت از این داشت که احزاب    رضایتی همهنادر مواجهه با این    بینجامد.  یروشنموضع سوسیالیستی  

شدت ببخشند و از همین رو امکانِ  با موسولینی    را   خود  تقابلگرایی با فاشیسم(  جای هم)به  دموکرات   لیبرال

گرامشی نشان    ترتیب[ بدین35]نمود.دموکرات بسیار محتمل میجایگزین کردن فاشیسم با یک رژیم لیبرال

چیز حاکی از    همه  :بند استپای  نیز  فقط نسبت به واقعیت عینی که نسبت به برداشت پیشین خودداد که نه

خواهد دموکراتیک، مابین سقوط فاشیسم و استقرار سوسیالیسم وجود    ی میانجی، لیبرالاین بود که یک مرحله

 . داشت
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در حزب  اطمینان داشت که    1۹2۹  «ی »چرخشِ درباره  خودهای  در بحثاو    از این هم فراتر رفت: گرامشی  

های  سال  گرای قدیمی را یافته است که در جریانبیشینههای  همان گرایشبه    برگشتکمونیست ایتالیا قسمی  

بوردیگا به تازگی به اتهام تروتسکیست بودن    .کرده بود  مبارزه  شدتبه  با آنــ پیروزمندانه ــ    1۹26-1۹24

گیسم  گراییِ بوردیی بیشینهی روحیهسیطره  گویا این پایانی بر   از حزب کمونیست ایتالیا اخراج شده بود، اما 

سو با بوخارین شناخته شده و از همین رو به  ان از حزب اخراج شده بود؛ او همدر همان زم  نبود )آنجلو تاسکا 

های مبازراتی خود بر »جنگ  با متمرکز کردن روشحزب کمونیست ایتالیا    .( « متهم بودروانه »راستانحراف  

در سپردن  انجامد«،  ی گرامشی »جز به شکست نمیگفته  احوالی که به  و  ی رودرو در اوضاعمتحرک« و حمله

- 1۹30با چرخش    زمان که همگرامشی    . اصرار داشت  چیز«   چیز یا همه   »هیچ  جنستی از  سیاسخود به دست  

بوردیگیستیِ    بخشِ چرخش لنینیستی و ضدکرد، بار دیگر بر اصولی صحه گذاشت که الهام  تمخالف   1۹2۹

که  جای آن فعاالنه در واقعیت دخالت کرد بهداشت، یعنی   ورزانهسیاستکنش   بایدبود:  1۹24خود او در 

ی این موضوع  ی مالحظات گرامشی دربارهانتظار »روز بزرگ« را کشید. اینک ببینیم تاسین چکیده  نهمنفعال

 کند: بیان میچگونه را 

بگوییم  ها و حتی اعتصاب سراسری سخن  ای گسترده، اعتصابهای تودهکه از جنبش ایننظر گرامشی،  به  »

که  پیش از آن  گرایی توخالی است. حاکی از بیشنیه  []همچون رهبری جدید حزب کمونیست ایتالیا در آن زمان

  هایی استفاده کرد که ها کار کرد، از شعارها پیگیرانه در میان تودهمدتباید    به موقعیتی انقالبی برسیم،واقعاً  

را    ی قانون اساسیتوان مسئلهباشد، آن هم معطوف به اهدف میانجی: برای مثال می  ساده و آسان  شانفهم

با هدف سرنگون کردن سلطنت و رژیم موسولینی با  پیش کشید. باید    یبرای کارگران، دهقانان و طبقاتی میان

دست آخر، او    های ضدفاشیست خواستار شد.با تمامی گروه  را  کنشی مشترک تکیه بر شعار نظام جمهوری  

راه با تشکیل مجلس  ، همکمابیش طوالنیِ گذار  یدورهناگزیر یک  است بلکه فقط ممکننه کرد کهگمان می

باشد داشته  وجود  بر    تواند میکه    مؤسسان،  دهقانان درآمدی  و  کارگران  شورایی    نیز   جمهوری 

 [ 36]«باشد.

هنگامی که مواضع رهبر زندانی را به    (، 1۹33)آزادشده در  های گرامشی  بندییکی دیگر از هم  ا،ز آتوس لی

های  »نخستین گام در راستای رهبری این الیه : کرده استرا تأیید همین سخنان    رساندآگاهی رهبری حزب 

ی  به مسئلهگیری نسبت  به قسمی موضعها  بورژوازی[ عبارتست از رساندن آناجتماعی ]دهقانان، یعنی خرده

تر دهقانانِ  و حتی برای بیش  کارگران   تمام سلطنت همین حاال هم برای    فایدگیبی  .نهادها  قانون اساسی و

 . «است شدهآشکار  ی بازیلیکاتا و ساردینیاماندهعقب
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«،  ورزانهسیاستگسترش اتحاد با سایر نیروها، یعنی برای »کنش  فقط برای  مبارزه برای مجلس مؤسسان نه

  اما .  رسیدفرصت مناسبی به نظر می ی کارگرطبقهها در نبرد برای هژمونی  جایگاهچنین برای تصرف همکه  بل

 افزوده است که گرامشی  ، براساس گزارش لیزا

به  که این های مبارزانی حزب بایستی روی این هدف ویژه متمرکز شود، بدون واهمه از به این ترتیب، روش»

البته    ،حزب بایستی خود را نسبت به شعار »مجلس مؤسسان« متعهد بداند  انقالبی جلوه نکند.ی کافی  اندازه

احزاب  دستی نسبت بهبا پیشحتی    و   عنوان یک وسیله و نه هدف،به با فاشیسم    در  ی که سایر  حال مبارزه 

تر  توان مطالبات کالنقالب آن میآید که در  شمار مییابی بهشکلی از سازمان. »مجلس مؤسسان«  هستند

زدایی از تمامیِ  افسونبا    از طریق نمایندگان خود  فعالیت حزب  ،را پیش کشید؛ در این قالب  ی کارگر فعالطبقه

  بدهد ی کارگر ایتالیا نشان  و به طبقه  ،تواند و باید افشاکننده باشدمی  جویانهصلح  گریها برای اصالح برنامه

 [ 37]«جست. در انقالب پرولتری را باید حل ممکن برای ایتالیا که تنها راه

  «»جنگ موضعیِ   ازای  ی مرحلهمنزله  مجلس مؤسسان به  های زندان بر این باور بود کهگرامشی در طول سال

همین پیشنهاد  یرو سرافا خواسته بود تا  از دوستش پی  1۹35تر در  او پیش  ضرورت دارد:  معطوف به سوسیالیسم

ی  »جبههمورد نظر او شکل ایتالیایی    که مجلس مؤسسانِپیش بکشد، با خاطرنشان کردن این نکته    را در حزب

به میمردمی«  کنگرهشمار  در  که  هفتم  آید  شد،  الملل  بینی  مطرح    راهبرد   دیگر  که   زمانیکمونیستی 

   [ 38کنار گذاشته شده بود.] پیشین  ی افراطیگرایانهچپ

گرامشی در    به خود او نسبت داد.  نباید  ،ویژه تولیاتی، تعلق داردبه جانشینان گرامشی، بهچه  همه، آنبا این  

دیدگاهی شک  بیی گذارِ« دموکراتیک ــ  ی میانجی ــ »دورهنسبت به این مرحله  های زندان خودطول سال

های مردمی« و ائتالف  با توجه به تجربیاتِ »جبهه بود که 1۹44ویژه بعد از به ؛شده نداشتبندیجمعجامع و 

  ی دربارههای پالمیرو تولیاتی بندیدر فرمول ی میانجیاین مرحله  ،رهای دموکراتیک علیه فاشیسم نازیکشو

ی وجود  در سایهکه    یک رژیمِ جمهوری ــ دموکراتیک  همانا  ،شودظاهر می  «ندهرومفهوم »دموکراسی پیش

میان  وبستِچفت سنتیِاندام  دیالکتیکی  )های  دموکراتیک  نمایندگی  نهادها  اشنمونه  و  جدیدِ  پارلمان(  ی 

( مستقیم  منطقه  اشنمونهدموکراسی  کارخانهشوراهای  و    جهت در    روندهپیشحرکت    امکان  ای(،ای 

که این به معنای    کند،یعنی دستیابی پایدار به مواضع را میسر می  و اقتصادی  اجتماعی  عمیقِ  هایدگرگونی

   اظهار کرد:  1۹45تولیاتی در    .حرکت کردن در راستای سوسیالیسم است
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  گوییم: ما خواهانِ معطلی میپرسند که خواهان چه نوع جمهوری هستیم بیدر پاسخ به کسانی که از ما می»

اقی  ی دموکراسی بای هستیم که در محدودهدموکراتیک کارگری هستیم، ما خواهان جمهوریجمهوری یک 

های دموکراتیک  با رعایت کاملِ شیوه  برخوردار است  از محتوایی اجتماعی  ی که ی اصالحاتکه در آن کلیه  بماند،

 [ 3۹]« .گیردمیصورت  

 شدنگریسته نمی  ای چون گذشته به دیدِ مرحلهدموکراسی سیاسی هم  ،اتیبندی تولیبه این ترتیب در فرمول

و کنار گذاشته    پایان یابد   اصطالح »روز بزرگ«، به قدرت«، همان به  یورش با فرارسیدن زمان »  بناست   که

در دموکراسی سوسیالیستی حفظ و به سطح باالتری برده    بناست   باشد که   ای از دستاوردهامجموعه  و  ،شود

   بر آن غلبه شود.  طور دیالکتیکی بهیعنی  ــ شود

  سیالیسم ی نقش قسمی مجلس مؤسسان در گذار از فاشیسم به سودرباره  های گرامشیبندیکه فرمول  پیداست

های راهبردی ارزشمند  برای انضمامی کردن یافته  ولو محتاطانه و نابسنده،  ،کوششی  پیش از هرچیز حاکی از 

به    های این مارکسیست بزرگِ ساردینیایینماییتبدیل راه  با این همه،  اتی است. های مبارزاو از منظر روش

بران  میراث  یانضمامی بر عهده  های سیاسی و ایدئولوژیکیِبندیدار و منسجم از فرمولوبستای چفتمجموعه

آنمی  گرامشی کهافتد،  می  هایی  فعالیت  مساعدتری  تاریخی  شرایط  حال  .کردنددر  این  این  تازگی  ،  با 

نبایدنمی  [40]هابندیفرمول و  گرفتن  تواند  نادیده  عمیقی  موجب  آن  بشود  پیوند  پیوستگی که  نظر  از  ها 

درستی   کمونیست ایتالیا، به رهبران  ترین بین. اینگِرائو، یکی از روشنگرامشی دارند   زندانِ  دیالکتیکی با تأمالت

   کند:خاطرنشان می

شناختی در میان است و نه رسم و آیینی ای متنجع کنونی ما گرامشی است نه مسئلهاین واقعیت که مردر  »

های  شکست  پس از که    ست ای ترین پژوهش نظریبا پیشرفته  این واقعیت به معنای در ارتباط بودن  مذهبی.

های مرتبط  مجموع نیرو  از درون ویژه  المللی و بهجنبش کارگری بین  از درون ،  1۹2  ی دهه  و پرولتری  مردمی

 [ 41]«صورت گرفته است.  سومالملل بینبا 

  بسته  تا حد زیادی،  نیستگرامشی    همان دنیایدر دنیایی که دیگر  نوگرایی و کارایی یک حزب سوسیالیست  

 .  استی سیاسی گرامشی عناصر عام موجود در نظریه یفراگیری خالقانهاش در  به توانایی
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 این کتاب:  6از فصل ای است  ی حاضر ترجمه مقاله*

Gramsci’s Political Thought, by Carlos Nelson Coutinho, trans. Pedro Sette-camara, 

Brill: Leiden, 2012 

 های مترجم است. های داخل }{ افزوده **عبارت 

 

 ها یادداشت 

ارتباط متناسبی بین   مانند بود؛ در غرب، ی مدنی بدوی و لخته ترین اهمیت برخوردار و جامعه در شرق، دولت از بیش »  [. 1]

 .دولت و جامعه وجود داشت« 

Gramsci 1975, p. 866; 1971b, p. 238. 
[2]. Marx and Engels 1978. 
[3]. Gramsci 1975, p. 1566; 1971b, pp. 242–3. 

 همان.  [. 4]

 . 3ی  بنگرید به پیوست شماره  [. 5]

[6]. Gramsci 1975, pp. 2010–11; 1971b, pp. 57–8. 
[7]. Gramsci 1975, pp. 801–2; 1971b, p. 238. 

 همان.  [. 8]

[9]. Gramsci 1975, p. 866; 1971b, p. 237. 
شود، این تصور درست نیست  . برخالف برداشت رایجی که از گرامشی می ای را گوشزد کنیمجا باید نکته همان. در این   [. 10]

متقارنِ تصویر »شرق«    »غرب« وارون   معنای قسمی تضعیف دولت است.ی مدنی بهکه در جوامع »غربی« تقویت جامعه

  روبنا وجود دارد، و به همین دلیل است که تقویت چشمگیر دولت ی متوازن« میان دو وجه از  »رابطه   قسمی   در اولی نیست:  

آن    1۹78ای که پوالنزاس در پدیده ــ   ه استرخ دادی بیستم{  ی سدهمتأخر }یعنی پس از میانه داریِ  در جوامع سرمایه   که

ی مدنی قدرتمند  های جامعه کند، تا جایی که ارگانیسم ماهیت »غربی« آن را نفی نمی ساالری خودکامه« نامید ــ  را »دولت 

عنوان رژیمی ارتجاعی که  ، بهنیز  فاشیسم »کالسیک«   حتی ای.  وسیاق لیبرالی و رسته سبک   ولو به   مانند، و مستحکم باقی می 

 آید. شمار می ی جوامع »غربی« به ای ویژه است، پدیده یافته سازمانهای  مستلزم پایگاهی از توده 

[11]. Gramsci 1975, p. 1615; 1971b, p. 235. 
لحاظ دیالکتیکی مرتبط به کار  اما به   گوناگون ی »بلوک« را در دو حالت  در هر حال باید دقت کنیم که گرامشی واژه   [. 12]

زیربنای    وبستچفت که حاصل    ست، هنگامی که مقصودش کلیتی انضمامی »بلوک تاریخی«   عنوان قسمیبه برده است: یکم،  

  اتحادی از طبقات مختلف معنای  عنوان قسمی »بلوک اجتماعی«، به دوم، به   ــ ایدئولوژیکی است؛  مادی و روبناهای سیاسی 

اجتماعی ــ اقتصادی    بندی که هدف نهایی آن یا حفظ صورت  ی تولید موجود شیوه  ایاتِ پایه طبقیکی از  ذیلِ هژمونی خاصِ  
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. پیوندی دیالکتیکی میان این دو معنا وجود دارد، چندان که ساختن یک »بلوک اجتماعی«  زبر کردن آن  و یا زیر  ، موجود است  

   ، همانا بین زیربنا و روبنا است. اقتصاد و سیاستوبستی نو بین مستلزم ایجاد چفت 

[13]. Gramsci 1975, p. 311; 1971b, pp. 275–6. 
 

 ی مفهوم بحران نزد گرامشی بنگرید به درباره 
Portantiero 1983, pp. 147–75. 

[14]. Gramsci 1975, p. 802; 1971b, p. 239. 
[15]. Gramsci 1975, p. 802; 1971b, p. 239. 
[16]. Gramsci 1975, p. 866; 1971b, p. 238. 

منتشر   1۹70ی خواندنی هستند، هرچند در دهه  De Felice 1977و   Buci-Glucksmann 1977 ویژهبه [. 17]
مایه از آمریکای التین است،  ی این درون های نظری درباره ترین مشارکتباشند. شایان توجه است که دو مورد از مهم  شده

 های منفعل را بر پیشانی دارد: بنگرید بهای که مهر انقالب منطقه
Kanoussi and Mena 1985, and Vianna 1997. 

 رید به جمله بنگ  از [. 18]
 Vianna 1997, pp. 28–88   

 تر بهو البته با احتیاط بیش 
 Kebir 2001, pp. 49–54 . 

[19]. Buci-Glucksmann and Therborn 1981, p. 138 ff. and 180 ff. 
[20]. Kanoussi 2000, p. 141. 
[21]. Chiarante 1997, p. 38 ff. 
[22]. See, among others, Appendix Three, and Vianna, pp. 12–27. 
[23]. Gramsci 1975, pp. 1324–5; 1995, pp. 373–4. 

[24 .] Buci-Glucksmann and Therborn, 1981 شمرند. گرایی دولتی« برمی رفاه را »اصالح که ویژگی دولت 

[25]. Gramsci 1975, p. 1767; 1971b, p. 109. 
[26]. Gramsci 1975, p. 1228; 1971b, pp. 119–20. 
[27]. Gramsci 1975, pp. 2139–40; 1971b, pp. 279–80. 
[28]. Gramsci 1975, p. 1823; 1971b, p. 105. 

 همان.  [. 2۹]

[30]. Gramsci 1975, p. 962; 1971b, p. 58. 
[31]. Gramsci 1975, 1827; 1971b, p. 114. 
[32]. Gramsci 1975, p. 1767; 1971b, p. 108. 

 الملل کمونیستی و پیامدهای آن برای حزب کمونیست ایتالیا بنگرید به  ی »چرخش« بین درباره [. 33]
Spriano 1969, pp. 210–338. 

از هم ن چناهم   [. 34] تراچینی، یک  اومبرتو  انتشار هفته   گرامشی قطاران  که   l’ordine]  دینو نوآوو ورل  ینامهدر دوران 

nuovخود تراچینی از تجربیاتش در این دوره سخن گفته است، از  ی دیگری که در زندان بود.  [ و رهبر کمونیست برجسته
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. بنگرید  گذاشته بودند  تنهاکمونیستی  الملل  بین اینکه در زندان رفقای حزبی گرامشی تا چه اندازه او را به دلیل مخالفتش با  

 به

Terracini 1978, pp. 81–131.  
[35]. Tosin 1976, pp. 93–106. 
[36]. Tosin 1976, p. 98. 
[37]. Lisa 1974, pp. 82–95. 

یافت. اسنادی    Spriano 1977توان در  گرامشی و حزب کمونیست ایتالیا را می   یپیچیده ی  رابطهروایتی جامع و عینی از  

را  (  Macciochi 1974, p. 40 ffشده در کتاب ماچیوکی ) طرح ی  که اسپیرانو ارائه کرده است ادعاهای نسنجیده 

ماچیوکی  کند که براساس آن حزب کمونیست ایتالیا گرامشی را اخراج و حتی مورد اذیت و آزار قرار داده بود. کتاب  اعتبار می بی

ست از فقدان  ی خوبی نگاشته شده است که »ثابت کند« گرامشی »مائوی غرب« است، در کل نمونه   گزافه  این نیت  که با

گرامشی    وچرایچون بی برای نشان دادن تفاوت    ها« الح »تجدیدنظرطلباصطبسیاری از به  متأسفانهشناسی در اندیشه.  وظیفه

 ها بنگرید به  . برای نقدی مستند به این دیدگاهماچیوکی پیوسته بودند یجرگه به  و تولیاتی 

Pistillo 2001  and Giacomini 2003 
[38]. Spriano 1969, p. 285. 
[39]. Togliatti 1974b, pp. 440–1. 

انتشار  که  جالب این  یاد داشته باشیم که گرچه  از    1۹48گرامشی تنها در    دفترهای زندانبه  آغاز شد، تولیاتی ــ یکی 

این دفترها برخورد  با  ، یعنی یک سال پس از مرگ گرامشی، مستقیماً  1۹38تر در  دهندگان ویراست اول کتاب ــ پیش سازمان 

 کامالً مستند:   ینوشته بنگرید به این  داشته است. در این باره 

Vacca 1994, pp. 123–69 
است: »ما امروزه  ی بروز آن  های چندگانه حالت یکی انضمامی کردن مفهوم هژمونی از طریق    های این نوآوری از جمله   [. 40]

هژمونی  در مورد  گرایی  کثرت باور به  تر بگوییم:  بدهید صریح   هاجازگوییم.  سخن می   [ pluralism]گرایی  کثرت از هژمونی و  

به  نمایان کرده است. این فرمول خود را    های متعددی شکل   به خود را    ی کارگرْ؛ مبارزه برای هژمونی طبقهی کارگرطبقه

  شکل سیاسی ویک  پیشاپیش    ست کهی کند؛ این فرمول نمی   منحصر اجماع    مبنای   بر   ی کارگر طبقه   برای   مسیری   تعیین 

 . (Ingrao 1977, p. 240) «کندرا مشخص می  اجماع از  ویژه  حکومتی 

[41]. Ingrao 1977, p. 241.  
 گرامشی و جانشینان او بنگرید به نسبت بین ی درباره 

Liguori 1996, p. 87 ff. 


