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ندان زهای دفترآنتونیو گرامشی در  های نظریِفرآوردهبلوک تاریخی از مفاهیم بنیادینِ چکیده: 

، و گاه استراتژی و تحلیل است، و نه توصیفی یا تحلیلی؛ تالقیبُردیراهمفهومی است  است. این

 پردازیِ امکانِکوشش گرامشی است برای نظریه گرهای اجتماعی. و نشاننه ارجاعی به ائتالف

ها. از ساخت و روساختژرفاش، یعنی وحدت دیالکتیکی پارچههژمونیْ در شکل یک برساختن

ک ست برای یک بلوایونی، مبارزهکه مبارزه برای هژمبُردی، داللتی است بر اینراهرو، از حیث این

ی بهی جمعی، ابتکار و تجراسته از مبارزه، که برخهای گذاربندیِ برنامهیعنی مفصل جدید؛تاریخی 

ست. ا های سیاسی جدیدورزیو اندیشه هاکرداریابی، های سازمانطبقات فرودست، شکل یزیسته

 کِهای استراتژیدر چالش برای بازاندیشی ستنهادن راهیسان، مفهوم بلوک تاریخیْ پیشبدین

هایی چالشیْ به قدرت سیاسی و هژمون هایچالشراستی ای که بهپیشاروی چپ، در زمانه

 شوند.ساز تبدیل میسرنوشت

 

 گفتارپیش

کار  ر بنیادِب ی او هستیم،ارهایی در باب اندیشهها و جُست، و انتشار کتابتازگی شاهد توجه دگرباره به آثار آنتونیو گرامشیبه

صورت پذیرفته ، ۵۷۹۱در سال  های زنداندفتری یافتهکه از هنگام نشر متن ویرایش تاریخی شناختیِمهم فیلولوژیک/ واژه

بپردازم و  ،، بلوک تاریخیگرامشی«  ناتمامِ کار» کننده در راستای گسترشِوم تعیینکوشم به یک مفهدر نوشتار حاضر می است.

گر کالم نهاییِ بلوک تاریخی بیان(، ۶۱۵۲) جوزپه کُسپیتواز منظر  مفهومیِ کار گرامشی نظر کنم. گاه آن در معماریِدر جای

ژه در ویبه تئوریک این مفهومرفت رغم پیشنیست؛ زیرا به هاساخت و روساختژرفی میان ی رابطهمسألهگرامشی درباب 

( ۶۱۱۷) پیتر توماسکه ، چنان۵۷۹۶سال  اما، شود.ظاهر نمی ۵۷۹۹-۹۱های لهای بعدی او طی سا، در نوشته۵۷۹۶حوالی سال 

ی منزلههحتا برو، اش است. از اینی نیروی خالقهی گرامشی با همهی پدیداری اندیشهی گرامشیایی، لحظهلحظهدقیقاً گوید، می

 کند.تر، اهمیت خود را حفظ میگسترده« ناتمامِ کار»از یک  ایپاره و ،«در حال تکوینمفهومِ »یک 

ه یک ائتالف ن یا تحلیلی؛ ، و نه مفهومی توصیفیبُردیراهی اصلی من عبارت است از: بلوک تاریخی مفهومی است فرضیه

مفهوم بلوک تاریخی  .یابدتحقق میهژمونی  نْکه طی آ بخشدیم نیتع روشنی و را یو اجتماع یاسیس که شرایطبل (۵)اجتماعی،

خی برای تشکیل یک بلوک تاری یمعنای مبارزهبهمبارزه برای هژمونی، برای ]کسب[ هژمونی است.  معینی ناظر بر استراتژی

تر، که دهی گستریک جبهه گامپیششدن به برای تبدیل هاتوانایی واقعی آننیروهای کار، یعنی  یبالقوههژمونیِ  .است جدید

ریخی برپاداشتن شرایط ]تکوین[ یک بلوک تادقیقاً یعنی  رقم زند؛ گیری فرآیندی از دگرگونی اجتماعی رااند امکان شکلتومی

اعیِ در گسست از مناسبات اجتم لْهای اقتصادی بدیمیان نیروهای اجتماعی، شکل دربندی جدید معنای یک مفصلاین به جدید.

ت که روسهم از این است. بنیانکراتیکِ مشارکتوگیریِ دمدهی سیاسی و تصمیمهای جدید سازمانشکل داری،تولید سرمایه

 .هاساخت و روساختژرفمیان  وحدتاشارتی است به  بلوک تاریخی
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واقعی  هایبدیل ی برآمدنِنهفته امکان به است یارجاع دْجدی از حیث استراتژی چپ معاصر، تکوین یک بلوک تاریخی

امعه برای هایی که توانایی جهای بدیل و روایتیابی، گفتمانهای متفاوتی از سیاست و سازمان، شکلداریاقتصادی علیه سرمایه

ت: میان سیاست و اقتصاد اس ایی ویژهاین امر ناظر بر رابطه د.نبخشتحقق میمتفاوت  ایبه شیوهی خود را دهی و ادارهسازمان

درت قکند که طی آن نه تنها یک ائتالف اجتماعی جدید بهرا مشخص می ایشرایط تاریخی ویژه ،دیک بلوک تاریخی جدی

 بُرد اجتماعی خود را اِعمال کند.شود شکل اقتصادی خاص و راهقادر می کهرسد، بلمی

راه ، همهای فکری جدید استشمار طبقات فرودست و فعالیتی بیتوده میان ایی ویژهی رابطهیخی دربرگیرندهبلوک تار

یفیت متکی بر کهای سیاسی نیز، در باب سازمانای. توده انتقادی در مقیاس ـ ی از عقالنیت سیاسینهای نویبا ظهور شکل

 رهروان مابین رهبران و« واراندام یرابطه»گر یک ای است، که بیانهای استوار، مشارکتی و بسیح تودهخاصی از رهبری با ریشه

یِ و پروراندن جمع ایورزی تودهحضور سیاستبر  ی استرود، داللتهنگام که سخن از سیاست هژمونی پرولتری میو  است.

بی توانیم از استراتژی انقالچه میاز آن وپرداخت کاملیساختهای سیاسی و اقتصادی نو، و بر فعلیت شکل چنینها؛ همبدیل

 .بجوییمترین معنای آن در گسترده

 از ارتباط بلوک تاریخی با دهم.دست میبه زندان دفترهایهای بلوک تاریخی در مأخذاز  شرحیام، برای اثبات فرضیه

ردِِّ  ام،فرضیه تحکیم برای ،کنم. سپسآغاز می [۵۴۸۹-۵۷۶۶] ی مفهوم اسطوره در کار ژرژ سورِلدربارهی گرامشی مطالعه

معطوف ی یک استراتژ شامل واقعبه دهم که این مفهومگرفته و نشان می پی زندان دفترهایی را در خیمفهوم بلوک تار گسترش

 رسم.بُردی معاصر در چپ برمیهای راهسرانجام، سودمندی این مفهوم را در پیوند با بحثو  است. به هژمونی

 

 سوی بلوک تاریخیی سورل بهاز اسطوره. ۱

که به  است فرازی از دفتر چهارم گرفته ازبر ،ی سورل«اسطوره» بلوک تاریخی و ی میانرابطه در باب« فیلولوژیک»پرسش 

 هاساخت و روساختژرفی ضروری میان شرایط خود، و رابطهقلمرویی که مردم نسبت به  پردازد؛می هاروساختاهمیت 

، ۸Q؛ a ۵۷۹۹ ،۸۹۹کند. )گرامشی،اشاره می« سورل ‘بلوک تاریخی’مفهوم »جاست که گرامشی به در این یابند.می یگاهآ

۵۱§)(۶) 

[ نه در برای گرامشی بلوک ]تاریخی»م که (، بر این باور۷۹، ۶۱۱۹فابیو فروسینی ) ی ازپاسخ به این پرسش، من به تاسّ در

هی وج رْاین اعتبا نْکه در آ ستایشیوهکه اندیشیدن به ، بلشناختیاز منظر روان ‘هااسطوره’خدمت اندیشیدن به اعتبار 

ای رهساختابه  منحصر گرامشی بلوک تاریخی در نزد مفهوم« است. تاریخی مؤثر یابد، و یک واقعیتاختی مینشمعرفت

 ایارهاستراتژی سیاسی است. در کارِ سورل اشکه ناظر بر یک ، بلدنانگیزای را برمیکه کنش سیاسی توده نیستیک ژایدئولو

 ی خشونتِدربارههایی تأمل در زندان به گرچه گرامشی که معتقد است تاناشود. والنتینو گِرادیده نمی «بلوک تاریخی»به مفهوم 

ا ر که این تصویرهااو بر این تأکیدویژه به ؛در ذهن خویش داشت ها رابه اسطوره های سورلارجاع اما سورل دسترسی نداشت،
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 مأخذیک  ازاحتماالً  ـ نیروهایی تاریخی چونهم(،  prenderli in blocco)در ایتالیایی: پارچه در نظر گرفتصورتی یکبه باید

  (a ۵۷۹۹، ۶۲۹۶ در گرامشی، )گراناتا، ی.ماالگود یقلم جُوان به یکتاب در

 :خشونت یدرباره ییهاتأمل کتابِگفتار سورل بر آوردی کامل از پیشگفت ،اینک

در دهند دست میبه ی از حضور خودتصویر ارهد، هموکننهای اجتماعی بزرگ شرکت مینبشمردانی که در ج

را بر این ساختارها « اسطوره»ام نام مایل شان است.قطعی آرمان گر پیروزیکه نشان ،هایی از نبردقالب نگاره

 ها و انقالبسزایی است: اعتصاب عمومی سندیکالیستها برای مورخان واجد اهمیت بهبنهم، که معرفت به آن

اویر تص هایی ازچنین دسته دهم که نباید ما خواهم نشانمی... ها هستنددر شمار این اسطوره مارکس بارمصیبت

ر نظر د پارچهکی یبه صورتها را که باید آنتجزیه کنیم، بلهایش مایهرا به بن یکبکاویم که هر ای گونهرا به

 (۶۱، ۵۷۷۷)سورل،  چونان نیروهای تاریخی. ،آوریم

خامی  رو مسئولیتی در قبالهیچسورل به»داشت که  تأکیدو گرامشی  ،گذاشت تأثیردر واقع بر گرامشی جوان  ژرژ سورل

ی، )گرامش« ‘هامارکسیست’پوچ  ایدئولوژیک سان که مارکس در قبال ادعاهایهمانبینی فکری هواخواهان خود ندارد، بهو کوته

b۵۷۹۹ ،۹۹۱.)(۹)  کهرو، چناناز این. کندسورل نظر می های دیدگاهبه کاستیتری ی با وضوح بیشگرامش، زندان دفترهایدر 

 گرایی سورل و مخالفت او با ژاکوبنیسمکرد انتقادی گرامشی به خودانگیختهرغم روی(، بهb۶۱۱۷دارد ) تأکیدلیگوری گِیدو 

چنان های سورلی هممایهوگوی او با دروناست(، گفت زندان دفترهای گیرچشمهای )بازنگری مثبت در ژاکوبنیسم از ویژگی

ای هتری از کوشش گرامشی برای اندیشیدن به پرسشی گستردهی سورلی به پارهاسطوره، زندان دفترهایدر ادامه دارد. 

لی را در ی سورگرامشی اسطوره» .شودیم لیتبد ی کنش و سوژگی سیاسیدربارهی جدید ایدئولوژی و سیاست، و یک نظریه

باورها  از یامجموعه و از جهانی تصورچون همایدئولوژی  او را ازدریافت هایی نهاد که ها و مفهومواژهاز بن ایخانواده

 (a۶۱۱۷ ،۱۸۹)لیگوری، .« دهندشکل می بنیاد کنش سیاسی یمثابهبه جمعیسوژگی  ، که بهکردندمشخص می

شورِ  توان گفتنه می»... ی کروچه از مفهوم شور پیوند داشته باشد: تواند با استفادهی سورلی مینزد گرامشی، اسطوره

ی، )گرامش عملی روحی/ معنوی لحظهی سورلی است؛ آن شور داللتی است بر یک مقوله، ‘اسطوره’کروچه چیزی متفاوت از 

یابد ی کروچه را درمی«گرانهخردورزانه و روشن»بندی او صورت ،سانبدین (.§ll۵۱Q ،v۸۵؛ a۵۷۹۹ ،۴-۵۹۱۹؛ ۹۴۷، ۵۷۷۱

تری سورل از ژرفای نظری بیش دریافتکند که می تأکید، و (§ll۵۱Q ،v۸۵؛ a۵۷۹۹ ،۵۹۱۴؛ ۹۴۷-۷۱، ۵۷۷۱ ،ی)گرامش

ودِ رفت نظری خاین گواهی است بر پیش اند.شدهکنار نهاده های سیاسی او برخوردار است، با وجود این واقعیت که توصیه

کشف زودهنگام گرامشی از  نْی هژمونی پرولتری، که طی آسوی نظریهبه ۵۷۵۷-۶۵هایدر سالهای او گرامشی، از دیدگاه

رولتریِ پگاه هژمونی ی دستکه با نظریهشود، بلیابی پرولتری رها نمیهای خودسازمانی شکلمنزلهنقش شوراهای کارخانه به

ر او ب نخستینپیوند گرامشی با کار سورل، در پافشاری  گونهچهکرده است که  تأکیدلیگوری  شود.گزین میبالقوه جای

ست؛ و کارساز بوده ا های فرودستی تودههای خودانگیختهی واقعیت اجتماعی و احساسریزی سیاست انقالبی بر پایهشالوده



5 
 

گسترش  سورل هایافق که به فراسوی ایگونهانجامد، بهها میی این تِمبندی دوبارهبه صورت ی گرامشیتکامل اندیشه گونهچه

 یابد.می

از  یمتعز ،های تودهاحساس خودانگیختهواقعیت اجتماعی و  یریزی کنش سیاسی انقالبی بر پایهلزوم شالوده

های سورلی هستند، که پابرجا تِمو خودحکومتی؛ همه شناخت  منظور افزایش تواناییموقعیت فرودستان به

شمار بهسورل  هایکاستیاز جمله  و اینجدا شده بودند،  خود «و ادبی عقالنیهای مایهبن»از  هاآن ماندند؛ اما

رای بدر خالصی از القاهای سورلی... تر و دائما ای همواره آگاهانهشیوهبه، وفاداری به جنبش کمونیستی .رفتمی

یجاد ا، بدون نِخوت و با هدف بود انضمامیو  بندی دوبارهصورت یک کهی پیشین نبود، بلگرامشی نفی مرحله

 (a۶۱۱۷، ۹۴۹ی سورل. )لیگوری، های مثبتِ حاضر در اندیشهدستی، حتا از جنبهانسجام و یک

گریْ ی ماتریالیسم تاریخی، در عین بازنبندی دوبارهمفهومی و کوشش برای صورت گریسنجشعنوان بخشی از گرامشی به

ی دربارههایی )یادداشت مدفتر سیزده ازکند. این امر های سورلی را از دور خارج میمایهدرون زندان دفترهایهنگام در هم

ری )و جمعیِ پرولت -دهی کنش سیاسیبه سازمان وجهرا فروماندن از ت سورل یافتره کاستیِجا که او، پیداست؛ آن ماکیاولی(

های شکل نی برتریمثابهبه و اعتصاب عمومی ی کارگریاتحادیهدر قلمرو محدود  کردنبیتوته( در قالب حزب، و ورزیاندیشه

 د.خوانکنش سیاسی می

که نرفت؛ بل فراترحزب سیاسی  شناختسوی اسطوره، به یمنزلهخود از ایدئولوژی به از مفهوم سورل هرگز

را  «اسطوره» نیا یتجل ترینکاملدرست است که سورل ی کارگری متوقف ماند. ی اتحادیهباره در مرز ایدهیک

 که یجمع یاراده کی نشانِ -آن  یکه در اقدام عملبل ی،جمع یسازمان اراده چونهم ی کارگریاتحادیهنه در 

برپایی اعتصاب عمومی  آورد این اقدام عملیدستترین بزرگ]از نظر او[  .افتییم -کردهیعمل ماز پیش 

ود ی خ«فعال و سازنده»فاز  با که عملی ...مقدماتی سلبی و نوعاز  «منفعل عمل»یک  یریتعببه ؛ یعنیاست

 (§a۵۷۹۹ ،۱۹-۵۱۱۲ ،۵۹Q، ۵؛ ۵۶۹، ۵۷۹۵رامشی، گشود. )رودررو نمی

ی های سورلمایهبا درون گرامشی یهای مفهوم بلوک تاریخی، مواجههگاهاز خاستتوان نتیجه گرفت که گرچه یکی می

 یابد.تر از پراتیک سیاسی گسترش میبردیراهسوی دریافتیاست، اما قلمروی آن به فراسوی مرزهای درک اسطوره، و به

 

 . خوانش گرامشی از مفهوم بلوک تاریخی۲

توانیم می ی سورلی، اینک«اسطوره»شناختی مفهوم بلوک تاریخیْ در پیوند با معرفت گاه نظری وبخشیدن به جایپس از روشنی

 .پی بگیریم زندان دفترهایپردازی آن را در گسترش مفهوم ردِِّ
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های مادی ی میان گرایشو رابطه (۸)یی است به وحدت )دیالکتیکی( تمامیتِ اجتماعی، بلوک تاریخی اشارهپیش از هر چیز

یْ خیمفهوم بلوک تار در دفتر هفتم، شرط پراکسیس انقالبی. چونهم ایهای ایدئولوژیکی، و اهمیت چنین رابطهو بازنمایی

در « روح»گ سنی در نزد گرامشی همخیمفهوم بلوک تار دهد.ی کروچه را تشکیل میتر گرامشی به فلسفهاز نقد گسترده ایپاره

یک کلیت  های مختلفبه یک کنش دیالکتیکی و فرآیند تمایزگذاری در میان لحظه ارجاعی و ،است ی ایدئالیستی کروچهاندیشه

دیالکتیکِ ’های کلیت اجتماعی )فهم کروچه از استقاللِ لحظه کند. در مقابلِمینها را انکار اجتماعی، که وحدت واقعی آن

را در برابر هرگونه درک ایدئالیستی از  هاساخت و روساختژرفی میان دریافتی دیالکتیکی از رابطه گرامشی (۱)ی او(،‘تمایزها

انقالبی، را مورد  ویژه سیاستسیاست، و به که ویژگی اتریالیستی از تاریخ و سیاست استاین دریافتی م استقالل سیاست نهاد.

 چون کنشی خودسامان فروافتد.یستی از سیاست همی تلقی ایدئالکه به ورطهآندهد؛ بیقرار می تأکید

 طرح کنشی کروچه است: در فلسفه« روح»فلسفی  سنگِمفهوم بلوک تاریخی در ماتریالیسم تاریخی هم

معنای نفی وحدت واقعی آن نیست. به« بلوک تاریخی»ی ها در زمینهدیالکتیکی و فرآیندی از تمایزگذاری

 (§۹Q ،۵ ؛a۵۷۹۹ ،۴۱۸؛ ۵۱۹، ۶۱۱۹ ،ی)گرامش

واکنش »ی منزلهبه یابد؛ وها ارتباط میبلوک تاریخی به فرآیند وحدتِ واقعیتدر روایت دیگری ار این قطعه، در دفتر دهم، 

 شود:فهمیده می از ساختار متافیزیکی مفهومانگاری و و در تقابل با هرگونه دوگانه« ساختژرففعال انسان به 

سان بازگشتی بدینو  ،کندیم «جدا»ها روساخت را ازساخت ژرفسْ یپراکس یکروچه که فلسفه یادعا نیا

... این ستیدرست نانگارد، مُسلِّم میرا « ساخت چونان خدایی پنهانژرف»و  اتی؛یّانگاری االهاست به دوگانه

 یعهتوسبرعکس، که، ؛ در حالیکندیم« جدا»ها ساخت را از روساختژرف سْیپراکس یفلسفه راست نیست که

ستعاری ا ایگونهساخت حتا بهژرفنگرد... تنیده میضرورتا متقابل و درهمدیگر و در پیوند با یکعمیقاً ها را آن

ی بارهتزهایی در در «اموزدیب ستیبایآموزگارْ خود م» آیا عبارتِتشبیه شود... « خدایی پنهان»تواند به نیز نمی

فرآیند وحدت بر ، رواز این ،و را مفروض ندارد ساختواکنش فعال انسان به ژرفی ضروریِ رابطه، فوئرباخ

این وحدت را  لْطور کامدقت و بهبه از جانب سورل،« بلوک تاریخی»طرح مفهوم  فشارد؟پای نمی هاواقعیت

 (§ll۵۱Q ،i۸۵؛ a۵۷۹۹ ،۵۹۱۱؛ ۸۵۸، ۵۷۷۱ ،ی)گرامش آورد.ی پراکسیس مدافع آن است، فراچنگ میکه فلسفه

ای، بدون در دفتر هشتم نیز شاهد کوشش مشابهی هستیم برای کاربرد مفهوم بلوک تاریخی در مواجهه با ایدئالیسم کروچه

خ و سیاست، تاری جا، گرامشی بر هَمانَستیدر آن .ساختهای جبرباورانه یا متافیزیکی از ژرفی برخی برداشتفروافتادن به ورطه

ی اکند، که نظریهمی تأکیداجتماعی  کلیتیک  درون در های متمایزدر یک دیالکتیکِ لحظه« ت و روحطبیع»سانی میان و هم

 دهد.دست میماتریالیستی از استقالل نسبی سیاست به

ی از جهان، در یک فلسفه مندسامانمنطقی، منسجم و  یاندیشه یک گاهی درچه جای بایستمی کنش سیاسی

ی پراتیک او بر لحظه تأکیدروح، و  یابیهای تمایزیافت کروچه مبتنی است بر لحظهره کند؟اشغال ، پراکسیس

 وار به کل واقعیتمیانجی دیالکتیک تمایز، دایرهکه بهولو آن -یک روح عملیْ که خودسامان و مستقل است -
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های پراتیک است، تمایزگذاری نه در میان لحظه زیهمه چ ی پراکسیس، که در آندر فلسفه چِفت شده باشد.

یکیِ موضع دیالکت تعیینِز عبارت است ا مسأله، سانبدینست. هاساخت و روساختکه مابین ژرفروح مطلق، بل

از  تاریخ را با سیاست و، توانمی کدامین مفهومبه  ها.ی روساختدر گستره یابیتمایز در قالبکنش سیاسی 

ی )نظامی منزلهها را بهروساخت توان کل نظاممی گونهچه ؟سان انگاشتزندگی را با سیاست هم یهمهاش، پی

توان آیا می د؟کرباب ی پراکسیس فلسفهرا در  یابیرو، مفهوم تمایزو، از این تصور کرد های سیاسییابیاز( تمایز

ها و وحدت متضاد معنای وحدت طبیعت و روح؛به بلوک تاریخیمفهوم  حتا از دیالکتیک تمایزها سخن گفت؟

 (۲)(§۴Q ،۲۵؛ a۵۷۹۹ ،۷۹۹؛ ۶۹۵، ۶۱۱۹ ،ی)گرامش متمایزهاست.

ادی ا و نیروهای مهی میان ایدئولوژیچنین به رابطهنیروی ایدئولوژی و هم در دفتر هفتم، گرامشی بلوک تاریخی را به

« تشریحی» رزشتنها ا هاگذاریتمایز وار است، واندام این رابطه یک وحدت دیالکتیکی حقیقتکند که در می تأکیدپیوند زده و 

 (۹۸، ۶۱۵۱)لیگوری،  نهد.پیش می را «جبرباورانه و ضداقتصادگرایانه از مارکسخوانش ضد»رو، یک ن. و از ایدارند

که نیروهای مادی، محتوا، و  ست،بلوک تاریخی امفهوم  تحکیمها معطوف به نظرم واکاوی این گزارهبه

؛ از ددار تشریحیارزش صرفاً  سازند. گرچه این تمایزگذاری میان شکل و محتوا،را برمیها، شکل آنایدئولوژی

ها بدون نیروهای مادیْ تصور نیروهای مادی بدون شکل ناممکن است، و ایدئولوژیلحاظ تاریخی به که روآن

 (§a۵۷۹۹ ،۴۲۷ ،۹Q ،۶۵؛ ۹۹۹، ۵۷۹۵ ،ی)گرامش. خواهند بود فردیتصورهای 

 ایپایه« هااز روساخت ایتافتهی متناقض و درهممجموعه»ی دیالکتیکی تنگاتنگ میان مناسبات اجتماعی تولید و رابطه

ها یژرسد که گرامشی عمدتا در چارچوب نظام ایدئولونظر میآورد. هرچند بهگیری انقالبی استراتژیک فرآهم میبرای یک سمت

ی همثاببه« بلوک تاریخی»از  مفهومیِ گرامشی هستیم: گریِجا شاهد تغییری در مرزهای سنجشنظرم در اینبه اندیشد،می

 بُردی. از سویی، ستیزمفهومی راه یمنزلهبه« بلوک تاریخی» ها، بهساخت و روساختن ژرفی میاپردازی درباب رابطهنظریه

و از هم طریق مناسبات اجتماعی  -ها آن «و ناسازگار تافته، متناقضدرهم»سبب خصلت به -ها هم از مجرای روساخت یْاجتماع

 عنوان نوعیبایست بهکه می، بلساده« بازتاب»یک  چونهم نه هابه ایدئولوژیارجاع و از دیگر سو،  یابد.جریان می تولید

 است.« کردن پراکسیسانقالبی»بُردی تلقی شود، که قادر به ی راهعقالنیت سیاسی و اندیشه

 ،تافتهدرهمی مجموعهتر، دقیق عبارتبهدهند. یرا شکل م «یخیبلوک تار» کی، هاساخت و روساختژرف

 توانیم رونی. از ااست دیتول یاجتماع مناسباتاز  ایمجموعه بازتابکه ها، از روساخت متناقض و ناسازگار

 ،دهدمی دستساخت بهژرف یاز تضادها یعقالن ی، انعکاسهایدئولوژیاز ا فراگیر نظام کیگرفت که تنها  جهینت

که  دریشکل بگ یگروه اجتماع کیدهد. اگر  یرا نشان م سیکردن پراکسیانقالب یبرا ینیع طیو وجود شرا

صد ددرص ]پراکسیس[ کردنیانقالبمقدماتِ بدان معناست که  نی، اباشدگون هم کیدئولوژیصد در سطح اصددر

 یضرور و تقابلم کنشبر  است یاستدالل مبتن نی. ااست بالفعلفعال و  یتیواقع «یعقالن» دیگرسخن،؛ بهاستیمه
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؛ ۹۲۲، ۵۷۹۵ ،ی)گرامش .ستین یواقع یِکیالکتید ندیجز فرآ یزیکه چ کنشی ؛هاساخت و روساختژرف انیم

a۵۷۹۹ ،۱۶-۵۱۱۵ ،۴Q ،۵۴۶§) 

ان ی وحدت و مناسبات متقابل میدربارهمفهومی است که ما را به اندیشیدن دقیقاً توان گفت، بلوک تاریخی رو میاز این

این  .سازدتوانا می( گرامشی، integral Stateدولت فراگیرِ )ی هژمونی و ی نظریهدر گسترهاقتصاد، سیاست و ایدئولوژی، 

 اند. کرده تأکیدبر آن  (۴)و فابیو فروسینی (۹)یی است که نویسندگانی نظیر ژاک تکسیهنکته

گرامشی در یادداشتی که نخست در دفتر هشتم ظاهر شد و سپس تا حدی در دفتر دهم گسترش یافت، با استفاده از مفهوم 

مهمی  بخشی گرامشی با این نگرش، مواجههپردازد. می اخالقی ـ سیاسیی تاریخ یخی به نقد دیدگاه کروچه دربارهبلوک تار

 سیاسی ـ یاخالق تاریخاست.  هژمونی [معطوف به] ی یک سیاستمثابهت انقالبی بهاز کوشش او در راستای بازاندیشی سیاس

ی روایت ارائه هدفگرامشی این مفهوم را بهخواند. می یسمگرایی اقتصادی مارکستقلیل چه اوپاسخ ایدئالیستی کروچه بود به آن

اچیز ن که اهمیت سیاست، ایدئولوژی و هژمونی رادگرگون ساخت، چندان اقتصادگرایانهخود از یک ماتریالیسم تاریخیِ غیر

 رایسیاسی، بستری نظری ب ـ های ایدئولوژیکشکلی مناسبات اجتماعی و اقتصادی با چون رابطه. بلوک تاریخی همنَشمُرد

 آورد. فراهم را یاسیس ـ یاخالق خیتار مفهوم

وک بل کیدر  یْاسیس ـ یبا شکل اخالق یاقتصاد ـ یاجتماع یمحتوا، گوناگون یخیتار یهادوره یدر بازساز

 دهیدرا نا یخیجا که مفهوم بلوک تارتا آن یْاسیس ـ یاخالق خیتار. ابدییانطباق م طور مشخصبه یخیتار

 خیتار گرید نی. اما، استیجذاب ن وکمشیب یفلسف یهااز گزاره یجدل شینما کیاز  فراتر یزیچ ،ردیگیم

  (§I ۵۱Q ،۵۹؛§۴Q ،۶۸۱، ۵۶۹۹-۹۴ ؛a۵۷۹۹، ۵۱۷۵؛ ۹۲۱، ۵۷۷۱ ،ی)گرامش .ستین

 کسیسپرا یفلسفه بسیار اساسی از یجنبهیک عنوان به بلوک تاریخی به ،می یکم از دفتر دهگرامشی در بخش فشرده

بخش،  در این .نهادسیاسی پیش می ـ تاریخ اخالقی هایی پاسخ دهد که دریافت کروچه ازبه پرسش توانستپردازد، که میمی

 شوند.هم مربوط میترین شکل بهلحاظ نظری به قطعیی و بلوک تاریخی بههژمون

طرز کرد او بهروی توان گفت،می زیراگشای آن ارج نهاد. ره اهمیتاعتبار کروچه به یاندیشه رو، باید بهایناز 

 فکران بزرگ درروشن نقش به، ی سیاسیهای سلطهمایهچون بنها همهای فرهنگی و ایدهعمیقی توجه به سازه

 .است هختیرا برانگ ی شکل ضروریِ بلوک تاریخی معینمثابهبه رأییهمی هژمونی و و به لحظه قلمرو دولتی،

 ؛a۵۷۹۹ ،۵۶۵۵؛ ۹۹۶، ۵۷۷۱ ،ی)گرامش تاریخی است. تأویلهای یکی از بنیان اخالقی ـ سیاسیسان، تاریخ بدین

I۵۱Q)   

سرشت »درباب تاریخی و فردباوارانه غیری چنین نقش مهمی در کوشش گرامشی در نقد هرگونه نظریهبلوک تاریخی هم

ون یک چانسان باید هم»شود که مدعی می (مربوطعمیقاً بسیار بدیع )و نحوی او به کند.بازی می« طور عامانسان به»و « انسانی

ه در هر ذات انسانیْ انتزاعی نیست ک’) ی فوئرباختزهایی دربارهاین عبارت، بینش مارکس را در « شود. انگاشتهبلوک تاریخی 
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 بارزهمسیاسی فعال و  یجنبه( با ‘ی مناسبات اجتماعی است.کرده باشد. ذات انسانی در واقعیتِ خویش مجموعهفرد النه تک

 آمیزد.مفهوم بلوک تاریخی درهم می بُردیِراهبرای دگرگونی اجتماعی، و پافشاری بر ویژگی 

ه انگاشت ادیم یا معی و عینیجفردی و ذهنی، و صرفاً  از عناصر یک بلوک تاریخیِ مرکب چونهم باید انسان

 مرا این اما ؛است« فرد» تْی فردیعناصر سازنده ... سنتزِگیردقرار میفعال  یرابطه یک در با آن فردشود، که 

ه با طبیعت به چ بیرون، بدون تغییر مناسبات بیرونی،بدون فعالیت معطوف به، ابدیتحقق و گسترش  تواندیمن

 ترینتا گسترده دْزیندیگر در قلمروهای اجتماعی مختلف، که در آن میهای های گوناگون، و چه با انساندرجه

یرا ؛ زاست« سیاسی» دْگفت، انسان از بنیاتوان روست که میاز این. گیردی نوع انسان را در بر میها، که همهآن

و  «انسانیت»تواند های دیگر است که انسان میی معطوف به انسانکنندهاز طریق فعالیت آگاهانه و دگرگون

 (۷)(§II۵۱Q ،۸۴؛ ۵۹۹۴، ۵۷۹۹؛ ۹۲۱، ۵۷۹۵ ،ی)گرامشخود را متحقق سازد. « سرشت انسانی»

خود را از مفهوم ایدئالیستی کروچه از تاریخ  ی انتقاد، چکیده۵۷۹۶تاریخ نهم مه ت، بهکْیی به تونیا شُوگرامشی در نامه

د، زیرا انگاررا نادیده نمی اخالقی ـ سیاسی خیتارماتریالیسم تاریخیْ »دهد. از منظر گرامشی، دست میبه« اخالقی ـ سیاسی»

ا داوری هق روش و زبان نظری خویش است که جز برحسب آنکروچه چنان غرِ»گرچه، « است. ‘هژمونی’ی این تاریخِ لحظه

ت توانست درسچون یک خدای پنهان است. این میساخت همژرف سْی پراکسیدر فلسفه ،نویسدکه مینتواند کرد؛ هنگامی

، ۶۱۵۵ ،ی)گرامشعیار ود و نه یک ماتریالیسم تمامب( میspeculativeی نظرورزانه )ی پراکسیس یک فلسفهباشد، هرآینه فلسفه

 کند.گیری یک بلوک تاریخی متهم میکروچه را به ناتوانی در نگارش تاریخ اروپا از منظر شکلگرامشی، . (۵۹۶مجلد دوم، 

اگر بتوان تاریخ شود؟ آغاز می ۵۴۵۱از اروپا اندیشید که از سال  شدهپارچه و بازسازییک توان به تاریخیمی آیا

آن  های ناپلئونی را ازبتوان انقالب فرانسه و جنگ اروپا را از منظر یک بلوک تاریخی روایت کرد، ناممکن است

را تشکیل  زور و مبارزهی ی اروپای تاریخی، و لحظهکُل مجموعه« سیاسی -حقوقی»حذف کرد، که مبنای 

 رسند،ی پیشین به تعادل میکه نیروهای رهاشده یی؛ لحظهرودمیی پسین سراغ لحظهکروچه به .دهدمی

 ی تاریخیوارهزنند، که او مدلداد مجزا را رقم میی یک رخلحظهیابند، و می« پاالیشکاتارسیس/»تعبیری، به

 (۵۹۵-۹۶، مجلد دوم، ۶۱۵۵گرامشی، )افکند. خود را بر آن پی می

شود. سیاست هژمونی ای محدود نمیبه نقد ایدئالیسم کروچه دفترهای زنداننقش بلوک تاریخی در معماریِ مفهومیِ 

روست که بلوک تاریخی در یادداشتی هم از این یک بلوک تاریخی جدید است.وی سبه کارگران یگیری بالقوهجهت ی،پرولتر

 ها در طی دورانی از بحرانحزب شود، و سپس در یادداشتی در پیوند با ساختاری تناسب نیروها در دفتر نهم ظاهر میدرباره

وک ی یک بلاهمیت ابتکارهای سیاسی در راستای رهایی اقتصادی و توانایی نهفتهگرامشی بر  (۵۱).در دفتر سیزدهم کْارگانی

 کند:تاریخی جدید پافشاری می

پیوستن هم؛ از راه بهنیروی اجبار )نظامی(یا به ،هاجز از راه یک رشته سازش« همانند»جا که دو نیروی از آن

هم ی جدید بهتوانند در درون یک سازوارهنمی اجباری یکی از دیگری،دیگر، یا تبعیت چون متحدان یکهم
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گیری از آن دار، و در بهرهربرخو نیروی الزماز آید که آیا یکی از آن دو، چفت شوند؛ این پرسش به میان می

 (§۵۹Q ،۶۹ ؛§۷Q ،۸۱؛ a۵۷۹۹ ،۵۵۶۱، ۵۲۵۶؛ ۵۲۴، ۵۷۹۵ ،ی)گرامشاست؟ « فعال»

 کیِعنوان وحدت دیالکتیبه برآمدن یک بلوک تاریخی جدید، که است بینش گرامشیی بر این تأکیدوق، آورد فگفت

 پروژه و ابتکارک ی یی بالقوهکه نتیجهنیست، بل« عینی»گرایش  یک آمدپی روهیچ، بههای اقتصادی و سیاسی/ ایدئولوژیکشکل

گیری یک بلوک تاریخی جدید، شکلی تکوین یک الزمهاست. طبقاتی ی آمیز مبارزهو تعارض گرانهی ستیزسیاسی در عرصه

دیالکتیک »که  توان گفتپی فروسینی، اینک می از (۵۵)، و مداخله در قلمرو ستیز اجتماعی و سیاسی است.جمعی یاراده

« ستیزیمساختن هنهان»یکی ناظر بر  نهند:گرامشیاییْ دو مفهوم بدیل از هژمونی را پیش می ای و بلوک تاریخیِی کروچه«تمایزها

 (۵۶)(۵۹۱، ۶۱۱۹)فروسینی، «. ستیزیگسترش هم وپرداخت نظری و عملیِساخت»و آن دیگری 

ـ اقتصادی» اشاره به بلوک تاریخیِ ها اختروس آشکارا مرزهای ی این مفهومگستره رو مهم است کهچنین از آنهم« سیاسی 

یاسی اقتصادی، س مناسباتی مجموعهو شامل  ،گیردهای طبقاتی موجود را دربر مینوردد و ساختار اقتصادی و استراتژیرا درمی

که شود، و اینرا یادآور می« مدنی یجامعه»ی دقیق به بازتعریف گرامشی از توجهژاک تِکسیه، لزوم  .است و ایدئولوژیکی

گیرد، که از جانب مناسبات اجتماعی تولید را فرامی سیاسی و ایدئولوژیکی، روابط، و باورها کردارهایز یی اسلسله گونهچه

 ت.های اقتصادی نیز هسفعالیت یدربرگیرنده، و فرهنگی ی هژمونی سیاسیگستره عالوه بر ی مدنیجامعه (۵۹)شوند.مشروط می

 «مقررازار ب»و « انسان اقتصادی» بنیادین گرامشی ازهای مفهومکند، گرچه گرامشی ساختار اقتصادی را از جامعه مدنی متمایز می

(determinate market)فعالیت و رفتار اقتصادی در قلمرو جامعه مدنی داللت دارند. برآمدن یک  ی ازهای، بر حضور جنبه

ی نیز هست )تکسیه، جدید و یک پیکربندی جدید از جامعه مدن« انسان اقتصادی»ظهور یک هنگام همبلوک تاریخی جدید 

بندی جدیدی از اقتصاد، چون مفصلریزی یک بلوک تاریخی جدید همرو، مبارزه برای هژمونی در گرو پیاز این(. ۲۵، ۵۷۴۷

ا ر ی نیروها در یک وضعیت معینی رابطهدگرگون کهی اجتماعی است یک مبارزه کسب هژمونی»سیاست و ایدئولوژی است: 

ک سیاسی برچیده، و یک بلو -که دگرگونی مناسبات تولیدی میسّر شود، باید یک بلوک تاریخی. برای آندر آماج خود دارد

 (۲۹، ۵۷۹۷تاریخی نوین ساخته شود. )تکسیه، 

 بلوک تاریخی و اتحادهای طبقاتی... یا حتای سان شمردن سادههم» خطایپرهیز از ملزو من برسْگُلوک ـ کریستین بوسی

از منظر او، بلوک تاریخی فراتر از  (.۶۹۱، ۵۷۴۱، بوسی ـ گلوکسمنکند )می تأکید« فکراناتحادی مرکب از کارگران و روشن

 دولت’یک »ها داللت دارد؛ ، و نیز گسترش روساخترو که بر نوع خاصی از رهبری هژمونیکنآهای اجتماعی است؛ از ائتالف

یک صرفاً ، بلوک تاریخی گُلوکسْمن ـ یبوس(. برای ۶۹۲ جا،)همان «ها داردی ارگانیک رهبران و تودهکه ریشه در رابطه ‘فراگیر

رای های مختلف یک کلیت اجتماعی نیست؛ کوششی است بی میان لحظهموضع ماتریالیستی و پاسخی ضداکونومیستی به رابطه

 ی گذار.بی در دورهاستراتژی انقال دربازاندیشی 

، بلوک تاریخی گرامشی نشان از یک ۵۷۶۱-۶۲های دهقانیِ بوخارین در سال ـ در سنجش با بلوک کارگری

 یهرابطاندازه اقتصادی است، که فرهنگی و سیاسی؛ و نیازمند یک  همانویژگی جدید و مهم دارد. این بلوک به
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ی منزله، رهبران و رهروان. انقالب فرهنگی، بهشوندگانحکومتفکران، حاکمان و ارگانیک مابین مردم و روشن

که یک بُعد بل؛ شدهرو تضمینهیچنه تجملی است و نه به ،کردارسازیِ فرهنگ و یک روند جاری از متوازن

 (۶۴۲، ۵۷۴۱، گلوکسمن ـ یبوس) کراسی است.وها و دمواقعی از خودحکومتی توده

اند کرده تأکید، (۶۹۶-۶۹۸، ۶۱۱۷( و توماس )۷۱-۷۹، ۶۱۱۹ز اهمیت است. فروسینی )این اشاره به انقالب فرهنگی حائ

ی انقالب فرهنگی در مسأله یدربارهی خاطر لنین خوانش او از دغدغه تأثیرتحت  ی گرامشی در باب هژمونیایده گونهچهکه 

عقالنیت سیاسی برای فرآیند دگرگونی اجتماعی به  ضروری هایی شکلارائه یعنی امکانقرار داشته است؛  نیز دوران نِپ

 پردازی بلوک تاریخی است.ی مهم از مفهومام این نیز یک جنبهگمانبهها. توده

در دفتر چهارم، و بازآفرینی آن در دفتر یازدهم،  توان در یادداشتی جُسترا می بُردی مفهوم بلوک تاریخیراه سرشت

ژه ی ویبر رابطه تأکیدجا در آن .شناخت ادراک و به ؛ و وارونه آن، از احساس بهاحساسو به  ادراک به شناخت ر ازذگی درباره

دادها از رخ ایفکران نه تنها برای تفسیر مجموعهنیز رهبران و رهروان است؛ و نیاز به روشنو  مردم ـ ملتفکران و وشنمیان ر

رامشی، شور از منظر گ«. درک برتر از جهان»ه طبقات فرودست و تحول دیالکتیکی آن ب« شور»که دریافتن انتزاعی، بل ایشیوهبه

 گیتهژمونی، و آمیخ ]معطوف به[ سیاستی مسألهاز  سخن که ،است ایی کروچهحال نابسندهیک مفهوم اساسی و در همان

مندی سیاسی و کنش جدیدی از هوش های؛ امری که باید با شکلآوردبه میان می را های ایدئولوژیکینیروهای مادی و شکل

 سانی مفهوم بلوک تاریخی و شرایط هژمونی را دریافت.توان همدرست همین جاست که می گزین شود.ایج

 ته ازبرخاس شوندگانحکومت، بین رهبران و رهروان، و حاکمان و مردم ـ ملتفکران و ی بین روشناگر رابطه

طور به تبدیل شود )نه مکانیکی، بل شناختاشتیاق به ادراک و سپس  ـ ، که در آن احساسوار باشدپیوندی اندام

تنها از این پس است که  ی نمایندگی خواهد بود.ی موجود رابطهگاه است که رابطهگاه و تنها آنآن زنده(،

و زندگی  ،دهدرخ  شوندگانحکومتحاکمان و  ،رهروانعناصر منفرد رهبران و  وشنودی میانتواند گفتمی

؛ ۸۵۴، ۵۷۹۵ ،ی)گرامش تنه یک نیروی احتماعی است.، یک«بلوک تاریخی»با خلق  کهمشترکی سامان یابد 

a۵۷۹۹ ،۸۱۶؛ a۵۷۹۹، ۱۲-۵۱۱۱۸ ؛Q ،۹۹§۵۵ ؛Q ،۲۹§)(۵۸) 

یگر نه . ما دشودتمامی آشکار میتاریخی جدید بهافکندن یک بلوک چون پیجاست که مفهوم استراتژی انقالبی هماین

ی بندصورتگذار به و روایم؛ که با شرایط یک دگرگونی اجتماعی ژرف روبهها، بلساخت و روساختفربا وحدت ژصرفاً 

 (۵۱).شودیجذب م یمدن یجامعه یلهیوسبه یاسیس یجامعه نْکه در آ سامان،اجتماعی به کمونیسم چونان گرامشی از یدوباره

ن ید؛ زیرا مستلزم ساختآارجاعی ساده به یک ائتالف اجتماعی است که به تسخیر قدرت سیاسی برمییش از باین چیزی 

ر مَسند بلوکِ ب»برخالف یک  های نوین اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادی است.های هژمونیک جدید، و شکلگاهدست

 ایکه طبقات در آن تنها به انبوههآنتکوین تاریخیِ درازمدتِ یک نظام هژمونی است، بی متضمنِ»صِرف، بلوک تاریخی « قدرت

 (۵۱۸ ،۵۷۷۷ ،بوسی ـ گلوکسمن« )شود.مکانیکی تبدیل شوند که از جانب دولت یا یک بوروکراسی اداره می
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راستی گره چنان بهشود، همهای گرامشی ناپدید میوبسطدر آخرین مرحله از شرح مفهوم بلوک تاریخی کهآن رغمبه

پردازی ظریهنگاه استراتژی و تحلیل، نشانگر کوشش او برای ی تالقیمنزلهاست. و به دفترهای زندانمفهومی  مرکزی در معماریِ

 ازرو، . از اینهاستساخت و روساختژرف تیکیدیالک ی وحدتمثابهپارچه آن، بههژمونی در شکل یک ]برساختن[ امکان

بندی لمفص، سخن دیگر به است برای یک بلوک تاریخی جدید؛ ایدهد که مبارزه برای هژمونی مبارزهبُردی، نشان میراه حیث

ها و کرداریابی، های سازمانابتکار و آزمون طبقات فرودست، شکل های گذار، که برخاسته از شکل مبارزه جمعی،برنامه

 .است دیجد یاسیس یهایورزشهیاند

 

 بُردی آن. بلوک تاریخی و اهمیت راه۳

ما در باب استراتژی چپ  های امروزینتواند در خدمت بحثگاه نظریِ استراتژیک میهچون یک گربلوک تاریخی هم گونهچه

راه با هم مْنشینی طوالنی چپ در پی چیرگی نولیبرالیسی فراز حاضر است. با عقبمایهجان شْقرار گیرد؟ درنگی بر این پرس

چه رسید برای مدتی دراز پرسش از استراتژی اهمیت خود را وانهاده است. آننظر می، به«موجودواقعاً سوسیالیسم »فروپاشی 

های طو بسبُردی یا به شرحوگوهای راهای مقاومت بود. گفتهی و جنبشای است، اتحاد گِرد مبارزات پایهرفت ضرورگمان می

، ۵۷۷۷ای از پی جنبش سیاتل در سال های اعتراضی تودهی جنبششد. حتا با ظهور دگربارهنظری و یا به فردایی بهتر واگذار می

 بُردی خاصیراه هایهنوز طرح(، ۶۱۱۲سعید، )بن ۶۱۱۲در سال  دیسعبن ی دانیلاز سو ی استراتژیسرگیری بحث دربارهو از 

ی ما عیان ساخته است؛ از جمله، بحران اقتصاد جهانی دادهای اخیر اهمیت این موضوع را بر همه. با این همه، رویاندارائه نشده

تراض اع معطوف به گیر سیاستِ(؛ بازگشت چشم۶۱۵۵، و بحران نولیبرالیسم )دومنیل و لوی، ۶۱۱۱ی های پایانی دههاز سال

از یک بحران  شواهدی(؛ و ۶۱۵۶ساس و دیگران، تْپارچگی اروپا )الپاویتاکنون؛ بحران پابرجایِ فرآیند یک ۶۱۵۵ای از سال توده

 های گرامشی تبیین شود. رممدد تتواند بهپریالیستی، که میی امجورواجورِ زنجیره« های ضعیفِحلقه»هژمونی آشکار در 

از دو حالت  یکیها در گونه بحراننی. استیحاکم ن یطبقه هژمونیجز بحران  یزیها چبحران نیا یمایهدرون

 نمایند:رخ می ریز

 دهیها را طلبتوده دییمناسبات آنْ تا )مثل جنگ(، که به ییعمده یاسیحاکم در کارزار س یکه طبقه ی( زماناول

 .کسب کرده، با شکست مواجه شود زوربه ایو 

 یاسیانفعال س یبورژوا( از ورطهفکران خردهدهقانان و روشن وِیژهبه) یمیعظ یهاتوده بارهکیکه یهنگام( دوم

 ابد،یینم کیمنسجم و ارگان یانیرا طرح کنند که گرچه ب هاییدرخواستگام نهند و  یاسیس تیفعال قلمروبه 

 نیسخن فراوان است. ا[ مشروعیت]بحران « اقتدارحران ب»روزها از  نیانقالب است. ا یمعنارفته بههمیرو یول

، ۵۹Q؛ a۵۷۹۹ ،۵۲۱۹؛ ۶۵۱، ۵۷۹۵ ،ی. )گرامشستیدولت ن یبحران عموم ای ،هژمونیجز بحران  یزیبحران چ

۶۹§) 
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کاران ی یونان و تسلیم سیریزا به طلباند؛ هرچند تجربهسیاسی چپ با چالشِ قدرت دولتی مواجه هایبندیگروهوانگهی، 

های بارز (. تناقض۶۱۵۲دهد که بدون حل مسائل اساسی استراتژیْ راه شکست در برابرمان گشوده است )کووالکیس، نشان می

های استراتژیک چنین گواهِ چالش(، هم۶۱۵۱)اسپرونک و وبر،  ی دگرگونی سوسیالیستی در ونزوئال و بولیویهای تجربهو کاستی

جز های پذیرفتنی، بهحلراه یتر؛ عجز نخبگان حاکم از ارائهرشد یک بحران سیاسی ژرفهای روبهپیشاروی ماست. نشانه

 هایمایه؛ تنها بنراستی و افراطی های مختلف پوپولیسم دستِمدن گونهتر از نولیبرالیسم؛ و برآتر و اقتدارگرایانهی ریاضتینسخه

کنند. این وضعیت همانند شرایطی است که گرامشی شرح های گوناگون آشکارتر میدرجه ها و بهبحران هژمونی را در شکل

 می دهد.

. یابندهای حل بحران با سرعت الزم گسترش نمیهمؤلفسازد عبارت از این است که تر میچه وضعیت را وخیمآن

اند دیگر قادر به حل بحران نیستند، اما از قدرتِ بازداشتن دیگران از حل بحران برخوردارند؛ به که حاکمآنان 

 (§۵۸Q ،۱۴ ؛a۵۷۹۹ ،۵۹۵۴ ،ی)گرامش. اندبحرانکردن دیگر سخن، حاکمان تنها قادر به طوالنی

قاومت؛ مصرفاً های یادشده، ما ناگزیر از بازاندیشی از منظر استراتژی و سیاست ]معطوف به[ هژمونی، و نه در پرتو نکته

معنای به دْرو جامعه هستیم. اندیشیدن درباب یک بلوک تاریخی جدیشدن طبقات فرودست به نیروهای پیشو از حیث تبدیل

های فهای جنبش و ائتالمحدودساختن آن به پویایی بُردی است، در مقابلِهچنین رای پیوستههمو به فراگیرتوجه به خصلت 

 انتخاباتی.

ساخت و ناظر بر وحدت دیالکتیکی ژرف ،هژمونی است معطوف بهاز یک استراتژی  بخشیپیش از همه، اگر بلوک تاریخی 

فروکاهیم. در عوض، ما « ضدریاضتی»ی های سادهتتوانیم مبارزه را به درخواسها؛ این بدان معناست که ما نمیو روساخت

داریِ ی غیرسرمایههایی جز بازار و سود استوار باشد؛ یک مسیر توسعهباید یک الگوی تولیدِ بدیل را تدارک ببینیم که بر پایهمی

ی، یا د کمّمعنای رشنه به از دیالکتیک اقتصاد و سیاست در درون بلوک تاریخی(. این الگوی توسعه، ایی جنبهمنزلهبدیل )به

ست. های تولید جمعی و اجتماعی امنابع و ظرفیت از مناسب یاستفادهکه مفهوم نویی از چگونگی داری، بلتر سرمایهرشد فزون

های بر خودمدیریتی، بازیافتن امکان ایتازه تأکیدراه با ریزی اجتماعیِ دموکراتیک همهای جدیدی از برنامهاین امر شامل شکل

تهدید  ر معرضهای غیرتجاری توزیع، و بازیابی خصلت همگانی کاالها و خدماتی که اینک دی تولید، ایجاد شبکهبالاستفاده

اه رهای جهانی کاالها و منابع، هم. این مستلزم پافشاری بر خوداتکایی و کاهش وابستگی به جریاناند«های جدیدحصارکشی»

 زیستی است.گرایانه از بههای مصرفاشتبا گسست از برد

از یک استراتژی برای یک بلوک تاریخی جدید، نباید  این پارهچوهمگذار، « ی اقتصادیِبرنامه» کردی از این دست بهروی

بر بنیاد  ون جمعی استهای اقتصادی بدیل نگریسته شود. این یک فرآیند آزمی کوششی در راستای ابداع شکلمنزلهبهصرفاً 

 های اجتماعی، دفاعکردن فرآوردهو مقاومت جمعی در برابر کاالیی ها، مبارزههای اقتصادی بدیل در درون جنبشتکوین شکل

 شغالاهای نوینی از خودمدیریتی و کنترل کارگری )از بسته، و برای شکلهای جدیدی از اقتصاد هماز خدمات همگانی و شکل

ای هچنین میدانکه همنیستند، بل« مقاومت» تبلورصرفاً ها (. این۶۱۵۹در آرژانتین تا تلویزیون عمومی در یونان در سال ها کارخانه
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رغم د. بهدارانه سامان یابنمتفاوت و غیرسرمایه ایشیوهتوانند بهامور می گونهچهکنند تا دریابیم ما کمک میاند که بهآزمون جمعی

ارچوب در چصرفاً نظر کند، یا به سیاست اقتصادی « هاجنبش»ی ها تنها از حیث تجربهها، چپ نباید به آناهمیت این تجربه

ت و نولیبرالیسم، ا ریاضزیر نام اتحاد سیاسی گِرد مخالفت ب ،مهانگاشتن برنااقتصاد کالنِ غیرریاضتی. برخالف گرایش به نادیده

بندی یک روایت بدیل در برابر جامعه، و نه سرجمع که استراتژی برای یک بلوک تاریخی جدید نیازمند مفصلاصرار بر این

های نباید خود را به بازتوزیع درآمدها، افزایش هزینه ایهاست، واجد اهمیت بسیار است. چنین برنامهها و درخواستشکایت

های جدید تولید، مناسبات مبتنی بر خودمدیریتی، چنین باید شامل آزمون شکلها محدود سازد. برنامه همکردنلیعمومی و م

چرخش »ریزی اقتصادی باشد. این درست در مقابل های بدیلِ هماهنگی و برنامههای جدید کنترل کارگری، و شکلشکل

نجات »تیِ معطوف به ضبر تمایزگذاری میان یک سیاست ضدریا های چپ اروپایی قرار دارد، کهبرخی حزب« پراگماتیستی

ی گذار است که اجتماعی استوار است. برعکس، اکنون زمان اندیشیدن به برنامه ]ساختار[ ، از دگرگونی«جامعه از ریاضت

نین از چکه همیسم، بلامان از نولیبرالتنها در گسست بیدر پی آغاز فرآیندی از تحول است، نه تْهنگام با خروج از ریاضهم

 .رودشمار میبههای یک استراتژی انقالبی ترین سویهداری. امروزه این یکی از مهممناسبات تولید سرمایه

معنای کوشش چپ برای جاانداختن امکان تبدیل نیروهای کار جدید، به« بلوک تاریخی»عالوه، اندیشیدن از منظر یک به

اتحادشان  و تضعیف های شغلی گوناگونگاهها در جایرغم پراکندگی آن، بهکنونی نیروهای کار یگام است. تجربهبه نیروی پیش

شدن هتکداری، تنها تکهآمد تغییرهای ساختاری سرمایهآورد. پیی هژمونی بالقوه آنان را فراهم میکاری، زمینهثباتاز راه بی

تر تر، و دسترسی آن به منابع دانش و ارتباطات افزوندیدهین آموزشچنتر نیروی کار جمعیِ معاصر نیست؛ این نیرو همبیش

ته دسداری، آنی سرمایهرفتههای پیشی جامعهشده است؛ و قادر است فریاد اعتراض خود را رساتر بیان کند. وانگهی، در همه

چه هایی از کارگران فکری، یا آنخشدر حقیقت، ب ـخواندش ی متوسط میشناسی سنتیْ طبقههای اجتماعی که جامعهاز الیه

تحرک »ها در برابر نظیر انجماد مزدها، افزایش مانع ،زیر انواع فشارها ـ نامدبگیر میبورژوازی جدیدِ حقوقپوالنزاس خرده

خود  ها شاهد گسترش شکافرو، آنبرد. از اینسر میثباتی شغلی بههای شخصی، و بی، بار سنگین بدهی«اجتماعیِ رو به باال

 نْری( جواناکاثباتای )و بیدهکاری تویابند. بیتر میی کارگر نزدیکهای طبقهدار هستند، و خود را به آرمانی سرمایهبا طبقه

ی آن نیروهای اجتماعی که جز فروش سان، همهدر آینده اتفاق خواهند افتاد. بدیناحتماالً های اجتماعی است، که مولد طغیان

 ستر مادیگذر، بآیند؛ و از این رهای گردهم میهای جمعی تودهیابند، در فعالیتی زندگی نمینیروی کار خود راهی برای ادامه

ای گواهی است بر آن: های اعتراضی تودهها در جنبشاین الیه یزمان همهشود، که حضور همهای اجتماعی گشوده میائتالف

خیزش »تر، تا جنبش علیه قانون کار و تا جنبش اشغال در آمریکا؛ یا سپس، سینتاگما در یونان واز جنبش خشمگینانِ اسپانیا 

عی و عالئق جم« ی همگانیگستره»ی از اهای تازهکارزارهای کوربین. شکل وائتالفِ پشت سر سندرز،  در فرانسه؛ یا« شبانه

و از توانایی  ،های اعتراضی هستندهای تاکتیکی در درون جنبشکاریشوند، که قادر به ایجاد هممشترک پدیدار می

 برخوردارند.« جودموواقعاً نولیبرالیسم »انداز نو در فراسوی وپرداخت یک چشمساخت

گرچه دفاع از سنت سوسیالیستی و کمونیستی بایسته است، اما بازنگری در سیاست انقالبی و سوسیالیستی منحصر به 

ها و های جمعی، درخواستآگاهی سوسیالیستی به درون جنبش نیست؛ این امر مستلزم پرداختن به آرمان« تزریق»موضوع 
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 خیزند. ایجاد شرایط یک بلوک تاریخی جدیداز بستر مادی مبارزات امروز نیروهای کار برمیهای ایدئولوژیک است، که بازنمایی

منظور های اجتماعی و تاریخی است، بهکه تمرکز بر روندها و پویاییبندی یک پروژه سیاسی نیست، بلتنها معطوف به صورت

 .کنندبنا « هاروساخت»و « تساخژرف»ی جدیدی میان توانند رابطههای سیاسی نو، که میخلق شکل

های آورد. بحثمیان میالمللی بهگاه این یا آن کشور را در مقیاس بینداری، پرسش از جایی سرمایهشدن فزایندهجهانی

بُردی نگریست. گسستنِ کشورهای پیرامونیِ را باید از منظر راه ی اروپااتحادیهی یورو و ی منطقهدربارهاخیر درون چپ اروپا 

ی حاکمیت پولی این کشورها نیست )گرچه مسألهناظر بر صرفاً  ی اروپااتحادیهو  وروی یمنطقهجنوب اروپا، مثل یونان، از 

 یهچالش نیروهای کار ارائ ی ضروری در بازیابی کنترل دموکراتیک بر سیاست اقتصادی است(.خود یک سازهینوبهاین به

نوسازی « راه اروپاییِ»روکه سرسپردگی بورژوازی کشورهایی نظیر یونان به ویژه از آنگیری بدیل در برابر جامعه است؛ بهجهت

ه باستوار بوده، که کنترل امور مالی مُعرِف آن است؛ امری که « بلوک تاریخیشبه»پارچگی اروپا، بر داری و فرآیند یکسرمایه

 (۶۱۵۹ زند. )دوراند و کوشِین،بحران ارگانیک آن دامن می

 هدف برکشیدنها و دانش برخاسته از تجربه، بهها، آزمونمبتنی بر تجربه (۵۲)ی انتقالیرو، تدارک جمعیِ یک برنامهاز این

 ناپذیر از استراتژی برای یک بلوک تاریخی جدید است.ی جامعه، بخشی جداییکنندهنیروهای کار به نیروی رهبری

ستار فت مقدماتی جُیاباز است، و ره ثْبلوک تاریخی نیازمند چالشِ قدرت سیاسی است. این بح معطوف بهاستراتژی 

 کنم، که هرگونه کوششی در راستای تأکید جا تنها بر این جنبهخواهم در اینهای آن بپردازد. میی جنبهتواند به همهحاضر نمی

ش باشد؛ و تواند ثمربخبُرد یک بلوک تاریخی جدید میاز راه ایی پارهمثابهبرپاداشتن یک دولت دستِ چپی رادیکال، فقط به

؛ و طبقات فرودست شود« رهبری»ساز تواند سببچون یک روایت بدیل، که میی انتقالی همشرط تدارک یک برنامهها بهتن

، و تالش برای اندیشیدن در چارچوب یک «از پایین»و « از باال»و متناقض از دگرگونی و مبارزه  مدتشرط یک فرآیند درازبه

زمان از ی هموقفه به گسست(. این امر نیازمند استفادهحال با نیاز بی، و در همان‘نیآرماهای نمونه’تراتژی انقالبی )بدون اس

پایین است، بدون در « مردمیقدرت »هایی از کردن ساختار نهادی و قانونی موجود(، و شکلقدرت دولتی )رادیکالیزه

دولت »رویارویی دائمی با نیروهای سرمایه. این همواره یک پرسشِ باز بوده است در جنبش کمونیستی، از  یمسأله ناچیزشمردن

مجلس »نهاد گرامشی برای یک (، تا پیش۵۷۶۶شده در چهارمین کنگره انترناسیونال کمونیستی/کمینترن )ریدل، وصف« کارگری

ی ی پوالنزاس با امکان بالقوه(، تا مواجهه۶۱۵۶؛ کوچینو ۶۱۵۵ گارتن؛ روزن۵۷۹۹از نیروهای ضدفاشیست )لیزا، « سسانؤم

مثل در رانی چپ، بههای معاصر در حکمهای آزمونتا تناقضو (، ۵۷۴۱)پوالنزاس، « مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم»یک 

؛ که نه در «جنگ موضعی»ی مسألهی گرامشی گِرد بُردیِ باز است، در پسِ اندیشه(. این همان پرسش راه۶۱۵۵بولیوی )وبر، 

نسبت به فازچونان  نباید« قدرت دوگانه»است به این واقعیت که به  ایکه اشارهگام، بلبهطلبانه و گامکرد اصالحراستای روی

ها نبشی خودسامان مبارزات، جی اساسی و پایدارِ سراسر فرآیند گذار، گسترههمؤلفچون که همقدرت، بل ریاز تسخ شیپ کوتاهِ

ی ین آمیزههمدقیقاً گاه تدارک و برآمدن یک بلوک تاریخی جدید است. خاستدقیقاً ، که شود ستهینگر و ابتکارهای از پایین

تواند های بدیلِ هماهنگی اقتصادی است که میهای جدید خودمدیریتی، کنترل کارگری، و شکلقدرت مردمی از پایین و شکل

 وینِهای سیاسی و اجتماعی نتین شکلبیانی دیگر، برآمدن راسرا پدید آورد؛ به «دوگانه قدرت»از ایتازهشرایط تکوین شکل 
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های سیاسی و اجتماعی گسترده، پیش و پس از داری. لنین و گرامشی هر دو بر این باور بودند که بدون آزمونغیرسرمایه

دهی تولید و زندگی اجتماعی در بطن زمانهای نوین ساهای اجتماعی جدید و شیوهانقالب، که گواه روشن رویشِ شکل

وانگهی، بدون یک جنبش کارگری نیرومند، بدون  (۵۹)شود.د، هیچ روندی از دگرگونی اجتماعی میسّر نمینمبارزات باش

دهی، هیچ دولت دستِ چپی های قدرت مردمی و خودسامانی شکلهای اجتماعی رادیکال، و بدون گسترش کامل همهجنبش

 د شد را ندارد.نآوار خواهفشارهایی که بر آن تاب تحمل 

های اجتماعی و (، شکل۵۷۹۸حال مستلزم یک پراتیک سیاسی جدید )بالیبار، استراتژی معطوف به بلوک تاریخی در عین

ستیِ گرایی سنتی، و فراسوی مرزهای سیاست سنتیِ پارلمانتارییابی در فراسوی شکل سنتی حزب و اتحادیهسازمان سیاسی جدیدِ

پیوندیِ فرآیند ( نظری، همshort-circuit(، مارکس با اجرای یک اتصال )۵۹۲، ۵۷۷۸ی اتین بالیبار )بورژوایی است. به گفته

یاسی را س فعالیتهای نوینی از رژواییِ اقتصاد از سیاست کرد، و ضرورت شکلگزین جدایی بوی سیاسی را جایکار و گستره

ین زند. ابُرد معطوف به هژمونی رقم میتوان گفت، مفهوم بلوک تاریخی ضرورت مشابهی را از منطر یک راهمیان آورد. میبه

ق سیاکند. بهی آن که گرامشی اِفاده میدهمعنای گسترمدنی، در  نهادهاییی از های تازهسره متناظر است با لزوم شکلیک

کند که یم تأکیدی حزب کمونیست فرانسه، کنگرهودومین های بیستی خود در بحثمشابهی، لویی آلتوسر، در جریان مداخله

ست نخ ها دفاع کنند؛های خود را تعیین، و از آنتا درخواست»ای ضروری هستند، یابی تودهتشکلهای خودسامانِ چنین شکل

 «آن. ‘زوال’هنگام برای کسب آمادگی در راستای برپایی یک دولت انقالبی، سپس محافظت از آن، و گشودن راه شکوفایی و هم

 (۵۵، ۵۷۹۹)لویی آلتوسر، 

ها ویتها، اولییر راستین ارزشغی درگیر در کشاکش مبارزه برای تی نیست؛ و نیازمند یک جامعه«راه هموار»رو هیچاین به

چنین مستلزم نظام اخالقی جدیدی است از مشارکت و مسئولیت جمعی، از مبارزه و سرسپردگی به تغییر، هاست. همو روایت

انی، همگای، آموزش «نگریجهان»کرد. از منظر چنین معنایی که گرامشی از آن مراد میبه ـیافته و فرهیخته و عقل سلیم تحول

ها، و کیفیت زندگی ی اولویتدارانهزیست، تعیین جمعی و غیرسرمایهعمومی، حفظ محیطونقل اشت همگانی، حملبهد

 لْحااند. استراتژی معطوف به بلوک تاریخی در همانتر از کاالهای مصرفی وارداتی و اعتبار ارزاناجتماعی روزمره، بسی مهم

ی تافته( مفهوم مردم دارد؛ و ارجاعی است به فرآیند درهمre-appropriationنِ )خودکرد اشاره به بازتعریف و دوباره از آنِ

ی ی سوژهمثابهشوند، نه به مبارزه ظاهر یعرصهتوانند دوباره در می مردمسیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی، که از طریق آن 

قوه از داری بالچون یک ائتالف ضدسرمایهکه همبل، «های تصوریجماعت»ی منزلهی سیاسی بورژوایی و نه بهانتزاعیِ پیکره

ی گستر نژادپرستی و افزایش جاذبهآمدهای شکافمعنای شکل جدیدی از اتحاد مردم است علیه پیطبقات فرودست. این به

د، که برداری کنداری بهرهی سرمایهرفتههای پیشهای بحران هژمونی در بسیاری از دولتمایهکوشد از بنراست افراطی، که می

 یاامندر پاسخ به ن کندسازد. راست افراطی تالش میگر میای جلوهخود را در قالب نارضایتی انتخاباتی و حتا اعتراض توده

صاحبان »علیه  پوپولیستی راه با لفاظیرا هم« ملت»هراسانه و نژادپرستانه از روایتی بیگانه ،از طبقات فرودست یبزرگ یهابخش

 (۵۴).سازدپذیر میازپیش آنان را آسیبنحوی که در واقع شکاف در میان فرودستان را دامن زده و بیشدست دهد؛ بهبه« قدرت

های حاکی از تهدیدی نیست که با برآمد تشکلصرفاً ، «پوپولیسم»ی حاکم علیه پردازان طبقهنظریه سراییسخنبا این همه، 
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چنین که همکرات( شده است؛ بلودمکار، لیبرال، و سوسیالبنیاد )محافظه/ نظامیستمیهای سی حزبت افراطی متوجهجدید راس

می، ترجمان های قوفراسوی شکاف ،تواندراستی میاست که بهسیاستی  گیریی از امکان شکلستمیسگر هراس نیروهای انماین

 (۵۷)چون ائتالفی از طبقات فرودست باشد.مردم هم

عنای مچنین فرآیندی از دانش باشد؛ هم بهباید( هم تواند )وبلوک تاریخی جدید می یکسیاست معطوف به تکوین 

 ـ ننداداره کتوانند یک بیمارستان یا مدرسه را های اجتماعی، )چه کسانی بهتر میی مردم در جنبشاستفاده از دانش انباشته

اندوختن دانش در معنای کمک به  ؟(؛ هماندجاها در حال کار و مبارزهواقعی در آنطور ساالران برگماشته، یا مردمی که بهفن

و یک  عقالنیت جمعییی از های تازهصورتی متفاوت، و بازآفرینی شکلی انجام کارها بهنحوه آموزش، به از جانب مردم

موزند و اگر خود نتوانند فرآیندهای جمعیِ های واقعی بیاهای سیاسی نتوانند از تجربههژمونی فرهنگی جدید. اگر سازمان

جتماعی های اآفرینی در روند دگرگونیگاه قادر به نقشبُرد سیاسی باشند، آنهای مبارزه به راهیادگیری و فرارویاندن تجربه

سیاسی و  هایگر ابتکارها، بیانساخت و روساختی وحدت دیالکتیکی میان ژرفمنزلهنیستند. و اگر مفهوم بلوک تاریخی به

بقات ط گاه گسترش آن ابتکارها و اتحاد مبارزاتیتوانند بند از پویاییِ روند تحول بگسلند؛ آنای است که میهای تودهجنبش

 یابد. ساز میگاهی سرنوشتفرودست جای

گیری کلکننده برای شتعیینی قلمرویی مثابهی سیاسیِ جمعی بهی سوژهسرانجام، این همه نیازمند اندیشیدنی تازه درباره

ی نزلهمای است. در مقابلِ متافیزیک حزب بهدادهای اخیر همگی گواهِ اهمیت سیاست جبههیک بلوک تاریخی جدید است. رخ

که چونان فرآیندی بل تْنیاز داریم، که نه تنها وحد« ی واحد جبهه»تری از ضامن حقیقت و راه درست، ما به مفهوم گسترده

 های حساس باشد. مسألهها و ها، پروژهگاهِ ایدهاز خودِ مبارزه، روندی جمعی و دموکراتیک، و آزمون ایکی، عرصهدیالکتی

گیری در اشاعه و گسترش راهمیت و چشمهای سیاسی در دنیای مدرن نقش پُاست که حزب تأکیدشایان 

تدوین اخالقیات و سیاستِ متناظر با این دهند، انجام می در اساس چهکنند؛ زیرا آنها ایفا میبینیجهان

وبُن ها از بیخبینیتر این جهان.. هرچه بیشکنند.ها عمل میتاریخی آن« گاهآزمایش»سان هاست، و بهبینیجهان

شود. هم تر میمراتب فشردهی نظریه و عمل بههای قدیمی تفکر ایستاده باشند، رابطهنوآورانه، و در مقابل شیوه

های آزمون ، و بوتهپارچههای نوینِ فراگیر و یکها پرورندگان عقالنیتتوان گفت، حزبروست که میاز این

؛ ۹۹۱، ۵۷۹۵شده، اند. )گرامشی، برگردان اصالحچون یک فرآیند تاریخیِ واقعیوحدت نظریه و عمل، هم

a۵۷۹۹ ،۵۹۴۹ ۵۵؛Q ،۵۶§) 

، یک ها استوار استها و وسیلهسیاسی، که بر بنیاد تمایز میان هدف یابیسنتی از سازمان یبرخالف درک ابزارانگارانه

ها پی نهاده شود. این بدان معناست که شکل دموکراتیک این جبهه ها و وسیلهسانی هدفی هماستراتژی انقالبی باید بر شالوده

 یافته باشد.ی رهاییگاه مناسبات اجتماعی یک جامعهچنین جلوهباید هم
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 گیرینتیجه

حال که بدون آمادگی است؛ در همان« موجودواقعاً نولیبرالیسم »گر امکان تحول سیاسی، و گسستن از دادهای اخیر نشانرخ

میزانی که شاهد تکوین یک بلوک تاریخی باشیم، درجات متفاوتی از اثربخشیِ استراتژیک خطر شکست وجود دارد. به

های ونزوئال و داری و رادیکالیسم تجربهخواهیم کرد. از چنین منظری، پای ل را نظارههای مختلفِ سیاست چپ رادیکاآزمون

ه، شکست کلوک تاریخی بالقوه بود؛ حال آنیک ب گیری ناهموار و آزمایشیِگر شکلها، بیانآن هایی تناقضرغم همهبولیوی، به

 یافته است. یک بلوک تاریخی شکل گر غیابیونان، نشان یرغم تغییرهای عظیم در جامعهسیریزا، به

شوند، هرآینه اگر به سیاست رهایی و سازی تبدیل میهای سرنوشتهای قدرت سیاسی و هژمونی به چالشچالش

قرن  انداز سوسیالیستی برایبُرد انقالبی و چشمی راهدربارهتوانیم از بحث مقاومت، نظر کنیم. ما نمیصرفاً دگرگونی، و نه 

تواند ها میی استراتژی است. چنین دیالکتیکی از استراتژی و تاکتیکمسألهی این امر اندیشیدن به بپرهیزیم. الزمهویکم بیست

صورت یک بلوک را به« مشخص شهرهایآرمان»ها برای نهادها و پیشها، برنامهاکنون موجود، مبارزات، مقاومتهای همائتالف

های سوسیالیستی نی شرایط الزم برای یک فرآیندِ بازِ دگرگونی اجتماعی. گرچه بازبینیِ تجربهتاریخی بسیار بدیع و نو درآورد؛ یع

قدرت،  درباب« شعارهای رایج»توان به تکرار ی سوسیالیسم را نمیدربارهی بیستم ضروری است، اما امروزه سخن گفتن سده

های جدید دموکراسی و قدرت ه پویایی مبارزات، و شکلزدن بمعنای دامنکنترل و یا دموکراسی کارگری فروکاست. این به

لمروهای ق ابداعی همگانی و مردمی از پایین و برخاسته از دلِ پیکارهاست؛ و کوششی است برای دوباره از آنِ خودکردنِ گستره

  کنند.عمومیِ تازه. مفهوهایی نظیر بلوک تاریخیِ گرامشی امکان بازاندیشیِ سیاست رادیکال را از منظری استراتژیک فراهم می

 

 

 ( منتشر شده است.Science & Society) علم و جامعهی نشریه ۶۱۵۴ی ژانویه * این مقاله در شماره

( است. سوتیرس Historical Materialism)ماتریالیسم تاریخی ی ی نشریهیهعضو هیات تحریر سیریسوتِ سیوتیپاناگْ** 

ی او شامل فلسفه های اصلی پژوهشهای مختلف یونان بوده است. گسترهگاهی سیاسی و اجتماعی در دانشمدرس فلسفه

او از سوی انتشارات  «ینی آلتوسریک فلسفه برای کمونیسم: بازب»کتاب  ی امپریالیسم، و استراتژی چپ است.مارکسیستی، نظریه

 بریل در دست انتشار است.

 «یاتحاد مردم»به حزب  ۶۱۵۱در تابستان سال و  بوده یونان( یدارچپ ضدسرمایه ی)جبههچنین عضو آنتارسیا سوتیرس هم

 استیبه س زباین ح یرهبراکثریت  نیتمک، در اعتراض به زایریچپ س حجنا ینفر از اعضا وپنجستیبابتکار به پیوست، که

نگار و سردبیر در آتن مشغول به کار است. آدرس عنوان روزنامهاکنون به. او همشد لی، تشکی اروپااتحادیه یاقتصاد اضتیر

 تماس با او:
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Vatatzi ۵۴–۶۱ Athens, ۵۵۸۹۶ Greece  

Panagiotis.sotiris@gmail.com 

 

 هاپانوشت

 های داخل قالب از مترجم است.ی عبارت* همه

دان گرامشی نهای پیشازی سطحی نوشتهتواند ناشی از مطالعههای اجتماعی، میبا ائتالف« بلوک تاریخی». یکی گرفتن مفهوم ۵

حادی تجنوب با ا ارضیساختن بلوک گزیناست بر چگونگی جای ، که شرحیی جنوبمسألهی درباره باشد؛ نظیر جستار او

یابد. ازپیش اهمیت میبیش دهقانان در جنوب یتودهضرورت اتحاد میان پرولتاریا و »ی دهقانان در جنوب: از پرولتاریا و توده

و  صورت مستقلی فقیر دهقانان بهتودهگیر و چشم دهی فزایندهکه پرولتاریا از طریق حزب خود موفق به سازمانتاجایی

پرولتاریا  وکم، بستگی به تواناییی ضروری، بیشموفقیت در انجام این وظیفه .ندیچیجنوب را برمارضی بلوک خودسامان شود، 

 (۸۲۶، ۵۷۹۴)گرامشی، « سازد.را می ارضیشدت مقاوم، بلوک ای دارد که زره منعطف، اما بهی بلوک فکریدر تجزیه

ها با ی یادداشت( مشخص شده است و شمارهQی )ی هر دفتر با نشانهاست. شماره دفترهای زندانآوردها از ی گفتهمه .۶

 (.§ی )نشانه

 .۹۸۱-۱، ۶۱۵۵، نگاه کنید به راپون، ۵۷۵۷-۵۷۶۱های سورل بر گرامشی در سال تأثیر. برای ۹

انگاری و هر شکل از ای از دریافت دیالکتیکی، که فراسوی هرگونه یگانهپارهی مثابهی اهمیت مفهوم بلوک تاریخی بهدرباره. ۸

 .۶۱۱۸تیپینو، گیرد، نگاه کنید به پِرِسانگاری قرار میدوگانه

 .۵۷۴۴، نگاه کنید به، فینوکیارو، «تمایزها». درباب درک کروچه از ۱

اشاره شده است )گرامشی، « هاساخت و روساختژرف». در روایت دیگری از این فراز، در دفتر سیزدهم، به وحدت میان ۲

این است: با توجه به اصل  مسأله»ی زیر از دفتر دهم: چنین نگاه کنید به قطعه. هم(§۵۹Q ،۵۱؛ a۵۷۹۹ ،۵۱۲۷؛ ۵۹۹، ۵۷۹۵

 شناختیِ واقعی مورد انتقاد قرار گرفته؛برای یک ضرورت روش لغویصرفاً حلی عنوان راهایِ دیالکتیک تمایزها )که بهکروچه

ت مندی آن بر وحدکه این درست است که نه فقط متضادها، سهل است، متمایزها نیز وجود دارند(، صرفِ نظر از داللتتا جایی

ـ اقتصادیی ای میان لحظهروح، چه رابطه هایی ألهمساسخی نظرورزانه به های تاریخی وجود دارد؟ آیا این پو دیگر کنش سیاسی 

-۸۱۱، ۵۷۷۱ ،ی)گرامش «پاسخی تاریخی است؟صرفاً مفروض سورل،  ‘بلوک تاریخی’از این دست است یا، نظر به مفهوم 

 (§۵۱Q ،x۸۵؛ a۵۷۹۹ ،۵۹۵۲؛ ۹۷۷

ی ارهی گرامشی دربو وحدت اقتصاد و فرهنگ و، از پی آن، وحدت فرهنگ و سیاست، نظریه ‘بلوک تاریخی’ی بدون نظریه. »۹

 (۸۷، ۵۷۹۷)تکسیه، .« گرایی کروچهاو فراتر از تاریخ ‘باوریتاریخ’تواند بود؛ و مارکسیستی نمی اینظریهها، روساخت

mailto:Panagiotis.sotiris@gmail.com
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ها در یک موقعیت انضمامی است، که آن ساخت و روساختی درونی ژرفگر رابطهبلوک تاریخی بیش از هر چیز نمایان. »۴

تدریج تر و بهزند. مفهوم بلوک تاریخی سپس، پیوند میهاروساخت یواقع -یخیتار ارزشِنی، یعنی به ی هژمورا به نظریه

، ۶۱۱۹ )فروسینی،« شود.شود که در آن پیوستگی کامل ایدئولوژی و اقتصاد، و نظریه و عمل پدیدار میسنگ موقعیتی میهم

۵۹۶) 

 .۶۱۱۷. نگاه گنید به آرای وُزا، ۷

توان حرکت گرامشی را از یک مفهوم نظری به مفهومی جا می(، بر این باور است که در این۹۵، ۶۱۵۲کوسپیتو ). جوزپه ۵۱

 ها مشاهده کرد.ساخت و روساختی میان ژرفاز رابطه اجرایی -عملی

 عینم بات تولیدی و بر بنیاد مناسمفهوم هژمون یدر گستره ی جمعیساختن یک ارادهاما اینک بلوک تاریخی چیزی جز . »۵۵

اکسیس ی پرنگرد؛ فلسفهکه تاریخ است( را میی وحدت )که برای او نه تاریخی، بلکه کروچه تنها لحظه. در حالینخواهد بود

 (۵۹۸، ۶۱۱۹ ،ینی)فروس« شود، و نه از یگانگی.ها ساخته میها و گسستی تناقضوحدت بر زمینه گونهچهیابد که درمی

 .۴۸-۲، ۶۱۵۱چنین نگاه کنید به فروسینی، . هم۵۶

ت عملی، اجتماعی و ایدئولوژیکی ای از مناسباچیست؟ مجموعه یدهندهنشانی مدنی برای گرامشی عبارت دیگر، جامعهبه. »۵۹

توار است. اس معین ی مناسبات تولیدی معین(، که بر پایهاندازه گوناگون، و کلِ محتوای انسانی یک جامعهبافت اجتماعیِ بی)

و  ،سوژه، ابژهی مدنیْ رو، جامعهشود. از اینمی سیاسی ـ اقتصادیو نیز انسان  رفتاری انسان اقتصادیهای این شامل الگو

« ژمونیهای هگاهدست»های مختلف، و با استفاده از های متناظر با سطوح و لحظههای روبنایی است، که به روشفعالیت جایگاه

 (۹۵، ۵۷۹۷)تکسیه، « گیرند.از سوی دیگر، صورت می« قهرهای گاهدست»و سو، از یک

های اجتماعی ی نظام«وارانهاندام»وبسط چون مرجع هژمونی، که از ظرفیت شرح. در باب اهمیت مفهوم بلوک تاریخی هم۵۸

 .۴۸-۷۶، ۶۱۵۱برخوردار است، نگاه کنید به فیلیپینی، 

ای جامعه سویی گذرگاهی بهمنزلهی کلِ پروبلماتیک مارکسیستیِ زوال دولت بهدوباره بندیبلوک تاریخی به صورت. »۵۱

 (۵۱۸، ۵۷۷۷، بوسی ـ گلوکسمن« )شود.ی مدنی جذب میی جامعهوسیلهی سیاسی بهجا که جامعهانجامد؛ آنسامان میبه

 .۵۷۴۵ی انتقالی، نگاه کنید به تروتسکی، ی برنامه. درباره۵۲

 .۶۶۴-۶۸۵، ۶۱۱۷ مورد، نگاه کنید به توماس، این. در ۵۹

 .۶۱۵۱ی میان بحران هژمونی و برآمد راست افراطی در یونان، نگاه کنید به سوتیرس، . درباب رابطه۵۴

   .۶۱۵۲ . درباب بازاندیشی مفهوم مردم، نگاه کنید به سوتیرس،۵۷
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