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  های قطهیکی از ن  درک و هضم آن  ]*[ طور که دیدیمکه همان ی کارگر ــطبقه  ی حزب سیاسیِنظریه

ـاصلی شکل   دفترهای زندان در    مشابهیجایگاه مهم    گیری دیدگاه گرامشی در دوران پیش از زندان او بودـ 

ای  ی ویژهبه موضوع مطالعهماکیاولی،    شهریاربا الهام از    ،در حقیقت گرامشی قصد داشت این نظریه را  دارد.

عنوان    ا را که گرامشی از آن ب  ،حزب کمونیستیعنی  های متمایز حزب انقالبی مدرن،  ویژگی  که  بدل کند
در قیاس با اثر ماکیاولی این بود که    گرامشی  نخستین نوآوری  .مند سازد، نظامد رکیاد می  «»شهریار مدرن 

مثابه  تواند ، دیگر نمیسازدگرگون  ی جمعیاراده  عامل،  »شهریار مدرن« یابد. در جوامع  ی فرد  به  تشخص 

ارگانیسم  بایست توسط یک  داد میتر، نقشی که ماکیاولی به یک شخص منفرد نسبت میرفتهن پیشرمد

را نداشت، چرا که    جمعی  به عنوان یک ماتریالیست، قصد »اختراع« چنین ارگانیسمی  ایفا شود. گرامشی 

یکی  [، یعنی  1است«]  سیاسی  که همانا حزب  »تاریخ خود اینک چنین ارگانیسمی را برای ما فراهم کرده است
 ی مدنی مدرن به وجود آورده است. هایی که جامعهی سازمانترین عناصر در شبکهاز شاخص

  ی روشن  ار یبس  وندیپ  حزب،  یدرباره  نیلن  ی هینظر  و   مدرن«   هریارش»  از  یگرامش  ی هایبندفرمول  میان

  رغمبه  که  باشد  یاسیس  ی فلسفه  در [  concrete] مشخص  موضوعات  از  ی کی  نیا   دیشا.  دارد  وجود
.  است   مشهوددر آن    ترکم  نیلن  راثیم  نوسازی  یبرا  ی گرامشدیدگاه    تی ظرف  ،اشتوجهقابلو  معین    یها تفاوت

  پیوندی در که ،د«یجد حزب»ی  بارهدر یاتیتول یهایبند فرمول  در ــ نیز هست ی ضرور  که ــ نوسازی نیا)
[  2] .( کندپیدا میتری  وضوح بیش  ،مطرح شدبه بعد،    1944  سال  از   ، «خواهترقی  یدموکراس »  مفهوم  با   تنگاتنگ

ها  شود که هر دوی آنگرامشی و لنین در همان کارکردی ظاهر می  میان  گیپیوستتداوم و  ی  نخستین نقطه

 عناصرلنین را خوانده باشد    چه باید کرد؟ی اجتماعی قائل بودند. هرکس  اش با طبقهبرای حزب در رابطه

  نیا  انیم از  . آورد خواهد ادی  به حزب از  نیلن  برداشت در را  ،«ی روس»  خاص طور به نه  و  ،شمولجهان ،یاساس
  کمک  ،انقالب سوسیالیستی  حزب  کارگر،  حزب  یاساس  یهف یوظ  کهامر  ، این  شمولای جهانبا دامنه  عناصر

رسیدن به    یبرا  دارد.  نیلن  برداشت  در  یا ژهیو  گاهیجااست    کارگر  یطبقه  ییکایسند  صرفاً  یآگاه  بر  غلبه  به

فرا   یطبقات   یآگاه  سطح  این آگاهی به  تا  کند   فراهم را  الزم   ی سازمان  و   ینظر   عناصر  د یباحزب    ،این مقصود

  تعارضی )  بر سر مزد  کارگران  و  انیکارفرما  نیب  یبالواسطه  تعارض  فقط  تا نه  برسد،  تیکل  سطح  به  یعنی  ،رود

  با   کارگر  یطبقه  ی جهان  یاس یس  ی وندهایپ  بلکه  ،( بردینم  سوال  ر یز  را  دارهیسرما/یمزد  کارگر   یرابطهکه  

  ن یا  در  فقط   کارگر  یطبقه.  شود  درک نیز    شان،بالقوه  متحد  ای  متحد خواه    مخالف   خواه   جامعه،   طبقات  ریسا
 [ 3] مواجه شود.  ،قدرت  یمسئله  دولت،  یمسئله  با  ماًیمستق   تواندیم  که   است   حزب  وساطت  ی و در نتیجه  سطح

را اگر   گفته  این  گرامشی    بخواهیم  خود  زبان  کنیمبه  وظیفهبیان  مدرن«  ،  بقایای  ی »شهریار  بر  غلبه 

ی کارگر، و  طبقه  ( [egoistic-passional’ moments‘] ی«شورمندانه  خودمحور»  وجوهای )رسته
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ای  سیاسیای از آگاهی که ابتکار  یعنی درجه  است،  مردمی -ی جمعی ملیارادهدادن به    مشارکت در شکل

ی  پیچیده  مناسباتمتمایزی از    عامیتاجتماعی ملت را دربرگیرد و به    قشرهایی  که همه  گیردرا در نظر می
برسد. می  اجتماعی  نظر  به  از  رسد  بنابراین  مثابهگرامشی  به  عینیتحزب  »ی  بنیادین    وجهیابی 

که »در احزاب ضرورتْ  کند و اظهارنظر روشن او مبنی بر این[ یاد میcathartic moment] «گرپاالیش
ای  بنابراین، حزب صرفاً یک ارگانیسم رسته  تصادف نیست.از سر    صرفاً  [4] آزادی بدل شده است«دیگر به  

  ی به حزب  تر ای کمتر با هزینهدار صنعتی برای تولید بیشکسب و کار، و کارخانهانجام  »تاجر برای   نیست ــ
 است:   گر«»پاالیش  بخشعامیتارگانیسم  [، و غیره ــ بلکه یک  5«]پیوندندسیاسی نمی 

  عامل  و  روندیم  فراتر  خود  یخی تار  یتوسعه  وجه  از  یاقتصاد  یاجتماع  گروه  کی  عناصر  ،یاسیس  حزب  در»
 [ 6«].شوندیم یالمللنیب و یمل یژگی و با  تریعموم یهاتیفعال

  ی مرحله  از  ــ آن  شتازیپبخش   ــ  طبقه  از  یبخش  یاعتال  گربیان  ،یجمع  سمیارگان  کی  یمثابهبه  حزب،  گرا

  ولو  ــ  اعتال  همان  که  است  یعیطب  ،است  ،عامیت  به  بودگیخاص  از  ،یاسیس  یمرحله  به  ایرسته -ی اقتصاد

به معنای    فقط نهحزب    گر، ید  عبارت  به.  دهد  رخ نیز    آن  منفرد  یاعضا  از   کی  هر  در  ــ متفاوت   یسطوح  در

  طور  به  حزب،  به  ورود  با  یفرد  هر  بلکه  است،  یساختار  مصداق  و  «گرپاالیش  وجه»   یابیعینیت  دقیق کلمه

تری  کند که با آزادی و آگاهی بیشاین توانایی را کسب می  و   بخشدتحقق میرا    « وجه»   ن یا  یجزئ  ا ی  کامل
 زید، عمل کند.ای که در آن میدر جامعه

همان که  درست  میگونه  فکر  تجربهلنین  بیکرد  که    تعارض  یواسطهی  کارگران،  و  کارفرمایان  میان 
خاصنتیجه پراکسیسی  است،  ی  تکرارشونده  و  محدود    صرفاًگرا  آگاهی  میایاتحادیه»و  به  منجر  شود،  « 

شود آگاهی در سطح انفعال، در  ای، باعث میرسته -اقتصادی   وجه  درتثبیت شدن  که    بودگرامشی نیز معتقد  
 ت ینها در یا منافع رسته تعارضو آشکارگی اجتماعی، باقی بماند. در مواجهه با ضرورت  ابژکتیوسطح ناتوانی 

به بیان   سیاسی« ــ -اخالقی »  وجه  به  گذار.  انجامدیموجود م   یاقتصاد -یاجتماع  یبندصورت  دیبه بازتول
ای  لنین، گذار به »آگاهی برآمده از بیرون« )بیرون از پراکسیس اقتصادی، نه بیرون از کل پراکسیس گسترده

ای و بدل شدن به  تواند امکان غلبه بر تفکیک رستهو تنها این گذار، می  ــ گیرد( جامعه را دربرمیکل  که  
هژمونطبقه کند.]   یک ی  فراهم  پرولتاریا  برای  را  نظر7ملی  از    ی اطبقه  به  شدن  لیتبد  امکان  ،یگرامش  [ 

  ی زمان  تنها  و  یابد؛می  تجسم  یمردم -یمل  یجمع  یاراده  کی  همگن  و  مندنظام  بسط  ییتوانا  با  قاًیدق  یکهژمون
  کرد  میتحک  و  ساخت  ی راد یجد  یانقالب  «یاجتماع  بلوک»  توانی م  ،بگیرد  شکل  اییجمع  یاراده  نیچن  که
.  ردیگب  عهده   بر  را   شرو یپ  یطبقه  نقش(  گرایی خالص شده استاز رسته  اکنون که  )  کارگر  ی طبقه  آن  در  که

  سنتز   نقشگاه  آن:  است  یاسیس  حزب   یاصل  ی فهیوظ  ، یجمع  ی اراده  ن یا  همگن  ساخت   ،گرامشی  برداشت   در
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  ی طبقه  گوناگون   منفرد  یها سمیارگانکارکرد    همچون  فقط  نه   شود،به وضوح آشکار می  حزب   وساطت  و

در    فرودست.   طبقات دیگر    گوناگونِ   ی نهادها  کارکرد عنوان  بلکه همچنین به  ،( هاهیاتحاد  برای مثال )  کارگر 
مثابه  نهادها  و  هاسمی ارگان  نیا   حزب،  وساطت   ینتیجه بدنهبه  مقام   واحدای  ی    دیجد  «ی خیتار   بلوک »  در 
 نیچن  که   نیستیم  حی صر  ی دهیاهنوز شاهد این    یگرامش  های جا در دیدگاهما در این. )شوندبندی میمفصل

  او   روانیپ  ینظر   کار  در  فقط  که  است  یادهیا  نیا  شود؛  انجام  حزب  کی   از  شی ب  توسط  تواندیم  وساطتی

 .(«دیجد حزب»  و  «خواه ترقی یدموکراس» ی بارهدر یاتیتول یهینظر در ژهی وبه ،کرد رشد

ژرژ سورل »الس می ترمینولوژی  با  معینی  در لحظات  نباید  گرچه گرامشی  اما  او  زند«،  تصور کرد که 
چیزی نیست مگر  ی جمعی  ی جمعی دارد، گویی ارادهگیری ارادهگرایانه از شکلبرداشتی سوبژکتیو یا اراده

»ایده »افسانه -ساختن  یا  مینیرو«  که  آنای«  بدون  کند،  بسیج  را  طبقه  عینی  تواند  واقعیت  به  ربطی  که 

  [ 8ی »اعتصاب عمومی« سورل شاهدش هستیم(.]چه در افسانه[ داشته باشد )نظیر آنconcrete] مشخص
ی  [، یعنی به مثابه9کند]از ضرورت تاریخی« درک می  عملیی »آگاهی  ی جمعی را به مثابهگرامشی این اراده

ی جمعی تنها  که اراده جاآن ساز بدل شده است. ازضرورتی که به آگاهی اعتال یافته و به پراکسیسِ دگرگون
بایست  ی ابژکتیو وجود داشته باشد، حزب می تواند برانگیخته شود و توسعه یابد که شرایط ضرور میهنگامی  

[ تا بتواند خط سیاسی را معین کند، یعنی  10»تحلیلی تاریخی از ساختار اجتماعی کشور مفروض داشته باشد«]
 تأثیری واقعی بر واقعیت بگذارد. قادر باشد 

پراهمیت منظر    دیبا  را  [11]آگاهانه«  یرهبر  و  یختگیخودانگ»  یبارهدر  یگرامش  اظهارنظرهای  این  از 
به انتقاد از    وکرد    اتخاذ  یختگ یخودانگ  ی وارهبت  برابر  در   حیصر   یموضع  ،اظهارات  این   در   یگرامش.  نگریست

  ی عنی ــ  ختهی خودانگ  یهاجنبش  یروزانه  و   مداوم   یمبارزهبه    ی رهبری آگاهانه از ارائه  کهپرداخت    یکسان

و   ،عام  ،هژمونیک  امری   بهرا   حرکات  نیا و  غلبه   گراییرسته عناصر  بر  بتواند  که   انهروشنفکر -یاسیس  سنتزی

  که  نبود معتقد او حال، نی ا با  .کنندیم فی تضعاین رهبری را   ای  امتناع ــ بدل کند داریپا و  مؤثر کنش  بهتوانا 
  احساسات »  گرفتن  نظر  در   بدون  حزب،   یخودسرانه  عمل  کی  با   باال«،  از »   تنها  توان یم  را  یجمع  ی اراده

و  »  دیبارا    احساسات   نی ا  نویسد:می  او   [ 12] .ختیبرانگ   ، «هاتوده  “خودجوش” کرد  هدایت  داد،  آموزش 
 را نادیده گرفت.  نباید آن هرگز   اما  [13]«پالود

  طبقات   یواقع  یاسیس  کنش  قاًیدق  “انضباط”  ای  “آگاهانه   یرهبر ”  و  ی“ختگی خودانگ”  نیب  وحدت  نیا»

  یی هاگروه  ییماجراجو  صرفاً  نه   و  است   ی اتوده  یاستیسسیاست    نیا  که  مادامی   است،  فرودست

 [ 14]«.هستند  هاتوده یندگینما یمدع که
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  ی رهبر  و   یا توده  جنبش  ن یب  وحدت  ی برا  مبارزه   که   شود  تاکید   ت یواقع  نیا   بر  ستین  نیازی   ن،یا بر  عالوه

  ی حزب  است،  حزب   یاصل  یفهیوظ  ،عام -یاسیس  وساطت  وجهاین    «،بخشطانضبا»  سنتز   وجه  نیا  آگاهانه،

  بر   غلبه   با  ی گرامش.  یانهماجراجو  و   نظری  ی افرقه  نه  ،ندکیم  درک  یا توده  حزبی  آن را  یگرامشاینک  که  
  یختگیخودانگ  نیز  و  ( ستاو   هیعل  یگرامش  پیشین  مشاهدات  رسدیم  نظر  بهکه  )   گایبورد  نظری  ییگرافرقه

  یختگیخودانگ  نیب  ،ابژکتیویته  و  سوبژکتیویته  نیب  مناسب  کیالکتید  جانیا   در  گرید  بار  لوکزامبورگ،  رزا  و   سورل
 . استوار است  حزب ی درباره نیلن ی هینظر  «مند زمان» ریغ ی هسته بر که کندکشف می را  یآگاه و

  ک یارگان  طرزیبه  دینامیم  «یاخالق  و  یفکر   اصالح »  اغلب  یگرامشچه  آن  با   یجمع  یاهاراد  یریگشکل 
ی  برا  ،یفرهنگ  یانقالب  یبرا   بلکه  جنگد،ینم  یاجتماع  و  یاقتصاد  ،یاسیس  ینوساز  ی برا  فقط  حزب .  پیوند دارد

 :کندیم استدالل یگرامش. کندیم مبارزه  نو  یفرهنگ  یتوسعه  و آفریدن

ـ   باشد  یاخالق  و  یفکر   اصالح   دهندهسازمان  و   یمناد  بایست می  مدرن   شهریار» این  و نمی ـ تواند جز 

  برتر   یشکل  تحقق  یسو  به  یمردم - یمل  یجمع  یاراده  یبعد  توسعه  یبرا   نهیزم  جادیا  یمعنا  به  کهــ   باشد
 [ 15«]. هست نیز مدرن تمدن  از کامل و

  ی باالتر  سطح   به  ها،دهیا  نبرد  ی عنی  ،یفرهنگ  کار  ی درباره  را   خود  یقبل  یهادغدغه  یگرامش  جا،ینا  در

  با  همراه ی ــفرهنگ  یجبهه  که  بود  آگاه  کامالً  خود  زمان  یهاستیمارکس  اکثر  برخالفاو  .  دهدارتقاء می

 . است فرودست  طبقات یمبارزه در کنندهنییتع ایعرصه ــ یاسیس و ی اقتصاد یهاجبهه

  به  یابیدست  یبرا   فراوان  تالش   متضمن   غرب« »  در   سمیالیسوس  به  گذار  یاستراتژ   اگر  حال،  نیا با

 یاساس  وجهی ــ  یفرهنگ  نبرد  گاهآن   باشد،  قدرت  گرفتن دست به  از پیش  یاسیس  یرهبر  و  اجماع  ،یهژمون

ـ  اجماع  تجمیع   از   منفعالنه  همچنان   فرودست  طبقات  د،یجد  فرهنگ   بدون.  کندیم  دایپ  ی اکننده نییتع   تی اهم  ـ
  شه یهم  یگرامش.  برسند  شرو یپ  طبقات  طیشرا   به  توانندینم  و  د بودنخواه  یمیقد  حاکم   طبقات   ی هژمون  درگیر

هست  ک ی دئولوژیا  یرهبر   ناپذیر اجتناب  رزی طبه  ی اسیس  یرهبر   گفت یم   ر هریاش»  که  جاآن از :  هم 

  را   گذشته  فرهنگ  یعال  وجوه  که  یفرهنگ ــ  کندمبارزه می  دیجد  یفرهنگ  ایتودهبرای گسترش    «مدرن

  اصالحات   یا توده  و   یمردم  ت یماه  را با   رنسانس   یفکر   ژرفای   و   ، کندیم  بیترکبا هم    و  آوردیم  هم   گرد

  یبرا  موضعی«  جنگ »  در  ها آن  یروزیپ  یبرا   فرودست،  طبقات  ی هژمون  ی برا  را   ط یشراــ   دهدآَشتی می 
 کند. فراهم می ،سمیالیسوس

  ی ستیکمون  ای  [1- 15] «یافته سامان»  دیجد  یجامعه  کامل  ساختاز نظر گرامشی    که جاآن از  ن،یا  بر  عالوه
  اجماعی   سازوکارهای  توسط  ی قهر  دولت   جذب   یعنی  ، محکومتفکیک بین حاکم و    تفکیک میان   ان یپامتضمن  

لغو    بلکه  ،ضروری است  یماد   ثروت  دیتول  یابزارها   یخصوص   مالکیت  کردن  منکوب  تنهانه  ،است  یمدن  جامعه
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  نیب  شکاف   به   دادن   انیپا  راه  تنها   ن یا  نیز الزم است.   فرهنگ   و   دانش  یانهیگرانخبه  ای  یخصوص  مالکیت

  قدرت   یسازوکارها (  تیکبوروکرا )  ی گروهمالکیت    منکوب کردن  جه ینت در  و   « یعاد   مردم »  و  روشنفکران« »
  جوامع  در   یهژمون  به  یابیدست  یبرا   الزم  شرط:  دارد  یدوم   ی جنبه  «ی اخالق  و   یفکر  اصالحات»   ن یبنابرا.  است

به  انیپا  یبرا   نبرد  در  کنندهنییتع  یعنصر   «،یغرب»  ی دارهیسرما  یدهیچیپ   ا ی  « ییگرا دولت»  بخشیدن 
هست   سم یالیسوس  درون  در  کارگزاران«   حکومت »   جادیا  و  قهرآمیز  دولت   انحالل   ی برا  مبارزه   یعنی  ،هم 
 . متعاقب آن  « بستههم  دکنندگانیتول یخودگردان»

  او  که  را  مهمی  نقش  ،دارد  یگرامش  تأمالت  در  « یاخالق  و  یفکر  اصالحات»   که   یاکنندهنییتع  گاهیجا
  ی همه»  نویسدمی  یگرامش.  کندیم  مشخص  بود،  قائل  یاسیس  حزب  سیتأس  و  ل یتشک  در  روشنفکران  یبرا

  بلکه   ،شانیختگیفره  لیدل  به  نه  ،[16]شوند«  گرفته  نظر   در  روشنفکر  یمثابهبه  دیبا  یاسیس  حزب  کی  یاعضا

رهبری    یعنی  است،  یدهسازمان  و  یرهبرهمانا    که»  دارند،  حزب  یاعضا   عنوان  به  که  کارکردی  لیدل  به

  از  ،یگرامش  یشهیاند از  بجا  یر یتفس  در  ،یاتیتول  که  است  لیدل  نیهم  به  [17] .رهبری فکری«  یعنی  ،یآموزش

  خود   از  ی گرامش  برداشت   اگر   حال، نیا با[  18].کندیم   اد ی  « یجمع  روشنفکر »   عنوانبه  کارگر   ی طبقه  حزب
  ، یگرامش  یبرا  مییبگو  و  میکن  معکوس  را   یاتیتول  اظهارنظر  نباشد  اغراق  دیشا  م، یکن  یبررس  را   روشنفکران 

به    وت یپ  مارک  ژان   ی فرانسو  محقق .  است   یاسیس  حزب  ی کارکردها  مشابه   ییکارکردها  ی دارا  ز ین  روشنفکر

اشاره کرده    }در دیدگاه گرامشی{  یاسیس  حزب   کارکرد  و   روشنفکران  کارکرد  تنگاتنگ  وندیپ  ن یابه    درستی 
 است: 

  با  رابطه  در  روشنفکر  یگرامشدر ذهن    گفت  توانیم  که  دارد  تطابق  روشنفکر  مفهوم  با  چنانآن  حزب»
  خواهد   یروشنفکر   مفهوم  درک  یبرا   راه  نیبهتر  حزب  بررسی  نیبنابرا.  شودمی  ف ی تعر  حزب  داشتن  و  حزب

 [ 19.«]بود

  اش یداریپد  که  ک«یارگان  »روشنفکر  اول،.  شوندبه دو نوع اصلی تقسیم می  روشنفکران   ، یگرامش  نظر   از
  است   نیا  کارکردش  و  ،تنگاتنگ دارد  یوندیپ  یاقتصاد  دیتول  یوهیش  یکننده نییتع   یاجتماع  یطبقه  ظهور  با

  ی اجتماع  قلمروهای   در  نیهمچن  بلکه  یاقتصاد  ینهیزم   در  فقط نه»  ،ببخشد  یآگاه  و   ژمونیه  طبقه  ن یا  به   که
  مثالً)  خاص   ی اطبقه  کی ارگان  روشنفکران   از ای  دسته  گذشته  در   که   « یسنت  روشنفکران»   دوم،   « .یاسیس  و

 لیتشک  را  خودمختار  و  مستقل  نسبتاً  یقشر  حاضر  حال  دراما    بودند،(  ی فئودال  اشراف  در ارتباط با  شانیکش
  ینیع  طور  بهروشنفکران    نوع   دو  هر  که  است  نیا  باید مورد تأکید قرار گیرد  جانیا  در   که  یانکته  [20].دهندیم

  مرتبط   آن  به   کیارگان  طور  به  که  را  یطبقات  یآگاه  هانآ:  دهندیم  انجام  یاسیس  حزب   با  مشابه   ییکارکردها
هستند  هاآن  به  کهرا    یطبقات  «یسنت»  روشنفکران  خصوص  در  ای)  هستند میهم(  وفادار    و بخشند  گونی 
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  میتحک  عوامل  مجموع  در  هاآن.  بینندتدارک می  متحدانش  یمجموعه  بررا    طبقه  نیا  یهژمون  بیترت نیبد
 .هستند  «یاجتماع یبلوک»ی تحکیم اراده  ،یجمع ایهاراد

  چگونه  که  ه بودداد  نشان  جنوب«   یمسئله»  یدرباره  خود  ی مقاله  در  1926  در  ترپیش  یگرامش  ،سانبدین
  متوسط   روشنفکران  قشر  قیطر  از  بلکه  ،یاسیس  یحزب   قی طر  از  نه  یجنوب  دهقانان  بر  دارانزمین  یهژمون
  دهقانان  کهبه وقوع پیوست    ،کردندمی    شان هدایت  کی دئولوژیا  نظر   از   فورتوناتو  جوزپه  و   کروچه  که   ،ییروستا

  داشت تسلط ا یتالیا بر  زمان  آن در  که یکشاورز  -یصنعت  بلوک تابع را   آنان و ندآورد هم گرد را منفرد و مجزا 
»ساختند شدبزرگ    دارانزمین  به  روشنفکران  وساطت   با   یجنوب  دهقان.  گرامشی  21] .«مقید    در  بعدها، [ 

  روشنفکران  از   ییهاگروه  ای)  منفرد  بزرگ  روشنفکران  چگونه   که  داد  نشان  یار یبس  موارد در    ، دفترهای زندان

جا  آن برای نمونه ،کنندیم  ایفا را یاسیس احزاب کارکرد  غالباً( اندگرد آمده رهیغ و  هاروزنامه  ،هاهمجل حولکه 
فراهم ساختن    ی وظیفه  که  ،گیردشکل می  فرهنگ   یاهال  از  ینخبگان  توسط»  که  گویدسخن می  یحزب  از  که او
ازبزرگ  جنبش  ی برا  را   عام   ی کیدئولوژیا  و  یفرهنگ  تی ماه  با  یرهبر برعهده    گر یدکی  با   مرتبط  احزاب   ی 
  از   یگروه  ای )  نشریه  کی   ،نیز  (هاروزنامه  از  ی گروه  ای )  روزنامه  کی»  کندمی  دییتأ  او  که  جاآن  ای   [؛22«]دارند

  [ 23«] .است   خاص“  حزب  کی  ”یکی از کارکردهای  ا ی  “حزب   کی  از  ”فراکسیونی  ای   “حزبهمانا ”  ،( نشریات 
  ک یارگان  روشنفکران  هاآن  که  تیواقع  نیا)  ییایتالیا  روشنفکران  یوطنجهان  تیماه  که  بود  معتقد  یحت  یگرامش

.  بود  ایتالیا  یمل  اتحاد  در  ریخأت   یاصل  لیدال  از  یکی(  بودند  کیکاتول  یسایکل  یعنی  ی مردم -ی رملیغ  یروین  کی

را    بورژوا  ی طبقه  ی آگاه  به  نبودند  قادر  ملت، -مردم  از   جدا   روشنفکران  آن  و  ببخشند  منسجمی    بهتجلی 
  هنوز   که  یزمان  در  مجموع،  در.  تبدیل کنند  یوطنضدجهان  یاجتماع  بلوک  کی  کنش   در  کیهژمون  یعنصر

  ــ یفرانسو روشنفکران    مثال،  یبرا   ،قیاس با  در ــ  ییایتالیا  روشنفکران  نداشتند،  وجود   ی اتوده  یاسیس  احزاب 
 [ 24].ی انجام دهنددرستبه ک یهژمون یجمع ی اراده کی سازندگان  عنوانبه را  خود یوظیفه نتوانستند

  ها آن  یهمهباز هم    باشند،  روشنفکر   حزب   ک ی  یاعضا  یهمه  اگر حتی    م،یدی د  که  طور همان  حال،   ن یا  با
  را «شهریار مدرن » یسازمان و یداخل ساختار یبارهدر  خود معروف یهینظر یگرامش. ندارند تعلق قشر کی به

یک عنصر متشکل   ( 1:  باشد  عنصر«   نوع  سه»  یدارا  بایستمی  ساختاراین  .  کندیم   استوار   قشرها  ز یتما  نیا  بر
  خالق«؛   روح »  تا  است  «ی وفادار  و  انضباط»  ترشیبی آنان  مشخصه  که  متوسط«  و  یمعمول  هایانسان»   از

را    که  منسجم،  و  یاصل  عنصر   ک ی ( 2 .  کندیم  یرهبر   را   حزب  ی عنی  کند، یم  متمرکز   و   یده سازمانحزب 

  [ 25]. عنصر دیگر را داراست  دو  هر  یها یژگیو  و  کندیم   متصل  هم  به  را  گرید  عنصر  دو  که  یانیم  عنصر  کی ( 3
  « نخبگان   ی هینظر»  با  یارتباط   چیه  تفاوت،  نیا   مورد  در   یگرامش  دگاهید  که  میکن  اشاره   نکته  ن یا  به   دیبا  اتفاقاً )

  یتفاوت  گر انیب  ه ینظر  نی ا  که  معتقد است  و  کندیم  استدالل  گرامشی علیه این نظریه  ندارد،  پارتو  ای  موسکا
راعظیمرونی  د  تحرک  تنها  نه  یگرامش:  است   فرودست  و  فرادست  موجودات  میان  «ی ابد»   را   حزبدر    ی 
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  ببرد،  نیب  از   را  تفاوتاین    که   است  حزبخود    یفهیوظاین    درازمدتْ   در  که  است  معتقد  بلکه  کند،یم  ینیبشیپ
را از    محکومم و  حاک  نیب   تفاوتی«،  مدن  جامعه»  یهاسازمان  در  دولت  محو  در روند  سمیکمون  کهگونه  همان

 (برد.بین می

  ک ی.  کندیم  نامد متمرکزیم  «ی عموم»  عنصر  را  آن  که  دوم  عنصر  بر  را  خود  توجه  یحدود  تا  یگرامش

عناصر   از  یی تنهابه  تواندینم  حزب از    تر آسان  ارتش  گیریشکل»  که  ییجاآن از   اما .  شود  لیتشک  این 
  من   نظر   به .  دهد  شکل  عنصر  نیا  پیرامون  را   خود  دیبا  ی اتوده  یاسیس  حزب   ،[26] است«  ها ژنرال  گیری شکل 

  سرکوب   یها سالدر خالل    خود  حزب  یتجربه  به  ها ادداشتی  نیا  نوشتن  هنگام  یگرامش  که  است  یهیبد
»ژنرال  حفظ :  اندیشیدمی  یستیفاش از  که  عنصری   باشند،   یاسیس  وحدت   و  ک یارگان  انسجام   یدارا ها«یی 

 تا بتواند پس از   بودبزرگ  ای  به یک حزب توده  ( PCd) حزب کمونیست ایتالیا  یدگرگون   ی برا  شرط  نخستین
 .  ، در زودترین زمان ممکن اعضای خود را دوباره گرد هم آوردسرکوب و  سمیفاش  یافتن انیپا

 دیدیم  منسجم  و  افتهیساختار  یکل  را  کارگر  یطبقه  شتازیپ  حزب(  نیلن  مانند)   یگرامش  کهنیا  به  توجه  با
  منسجم   و   ساختارمند  کهمادامی  فقط   شتازیپ  حزبمعتقد بود    و   ، ایرسته  منافع  از  شکلیب  ی امجموعه  نه   و

باشدجمع  ی اراده  ک ی  انیب  و   کند  یدهسازمان  تواندیم  ،باشد برای   که  است  درک   قابل   ،ی    عنصرِ این    او 
  که را نباید از یاد برد    واقعیت  نیا  حال،  نیا  با.  قائل شده باشد  کیارگان  ی ازیامت  ،رهبری   یهسته  «،ها ژنرال»

بعد    ه است، که نبود  غافل  متمرکز   حزب   کی  در  سمیسانترال  کِ یدموکرات  تیماه  رفتن  نیب  از   خطر   از  یگرامش
  و   منسجم  حزب  کی  ،یگرامش  یدهیعق  به.  خود بگیرد  به  را  ک«یبوروکرات  سمیسانترال»  یهایژگی وتواند  می

 کارکرد   اً،یثان  ؛باشد  داشته  وجود   یدائم  تبادل  آن  درون  عنصر  سه  نیب  اوالً  که  است  کیدموکرات  یزمان  متمرکز
  ی هاتوده  اعتالی»  هدف  با   یمترقکارکردی    بلکه  ،نباشد  موجود  یساختارها  حافظ، و  گرسرکوب  و  گراواپس  آن

معذور    سوم،   وباشد؛    د«یجد  یمندقانون  سطح  به   ماندهعقب و  مأمور  حزب  اندیشه    ساده«»یک  فاقد  و 
  اینک دیگر حزبی که    متمرکز،  و   منسجم   حزب  این  برود،  ن یب  از   آن   کیدموکرات  ت یماه  اگراما    [27].نباشد

  ت یشخص  کی  از  ی ااستعاره  صرفاً   “یاسیس  حزب نامِ”  و  شودیم  لیتبد  ی سیپل  یسمیارگان»  به   ، است  زه یبوروکرات

  ست یفاش ناسیونال  حزب  احتماالً  ،کردبیان می  اظهارات را  نیا  یگرامش  [ هنگامی که28«] .خواهد بود  یا اسطوره
  ست یکمون  حزب  که  یدیجد  یها یژگیو  به  احتماالً  او   که  کرد  رد  را  هی فرض  نیا   دینبا  اما.  داشت  ذهن  در  را

گرفت  به خود میبه تدریج  ،  1928-1928  یهاسال  در  نیاستال  دوران  آغاز  از  پس  عمدتاً   ی،شورو   ریجماه  اتحاد
  م یدید  کهچنان  که امری)   دولت  با  حزب  سخت  و  سفت  یکی پنداشتن  به سبب  ،هم  مورد  آن  در .  شدیاندیم  نیز

  ست یکمون  حزب   ،حزب به خود گرفت  یداخل  حیات  که   ی اگرانهسرکوب  خصلت  و(  بود  یگرامشمورد انتقاد  
  باً یتقر  که  نیلن  مورد تصور  کیدموکرات  سمیسانترال.  شد  لیتبد  ساده«  یمجر »  کی   به  اتحاد جماهیر شوروی

[  29].شد  ن یگزیجا   اقتدارگرا -کیبوروکرات  ییمرکزگرا  ک ی  با   وضوح به  ،شدبه کار گرفته می  از سوی او   مواره ه
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  یگرامش که  گرفت خود به را ییهایژگیو همان قاًیدق  اتحاد جماهیر شوروی ستیکمون حزب گر،ید عبارت به
 . ها نقد داشتبه آن شدت به خود یهاادداشتی در

  یهی نظر  که نیز ــ  یگرامش   ،توان گذاشتبر دوش لنین نمی  کامل  طور  بهروی را  مسئولیت این پس  اگر
  حزب   کی  توسط  که  ایانهیاقتدارگرای« و  سیپل»  خطرات  یربارهد  یحت  و  غنا بخشیدهرا    حزب  یبارهدر  نیلن

ـ  ه استداد  هشدار  دیآیم  وجود  به  متمرکز در کل  و    حزب   از   تریتوتال  و  یستینیاستال  یبرداشت  طرفدار   تواندینم  ـ
دربارهحی صر  ینظریه  او  که  است  درست[  30].باشد  یستیالیسوس  جامعه را    ی ستیالیسوس  سمیپلورال  یی 

ر  ب  فهیوظ  نیا.  بود  رممکنیغ  او  یبرا  کار  نیا  انجام  گرامشی  زمان  در  دیشا  اما  ، دبندی نکرروشنی فرمولبه
  متضمن  اش«خواهانهترقی  یدموکراس»  ییهظرن  تا  گذاشته شد  ی،اتیتول  ژه یوبه  ، یگرامش  دارانمیراث  دوش

ـ  ضرورتِ  موارد،  ی اریبس  در   و ــ  امکان  آشکار   دییتأ   ی اجتماع  ی هاجنبش  و   احزاب  تعدد  با  سمیالیسوس  ساخت  ـ

دربارههینظر  در ــ  نیز   یگرامش  خود  برداشت   حال،  ن یا  با.  است   دولت»  از   انتقادش  در   دولت،  ان یپا  ی اش 

  از  پس یمدن  جامعه تیتقو از شدفاع در سم،یالیسوس  در دولت  و  حزب یکی گرفتن از شامتناع  در «،یی گرا

از    ییهاجنبه  بر  یکیالکتید  غلبه  هایی برایحاوی بنیان  به طور خالصه  ــ رهیغ  و   قدرت،  گرفتن  دست به

.  هایی که توسط گرامشی جذب و هضم شده است( ر است )جنبهکارگ   یطبقه  حزب  یربارهد  نیلن  ی هینظر
  یدائمنوسازی  ضرورت    و تاکید بر  او را به تصدیق  وضوح به  که   است  یگرامش  خود  ییِگراخی تار  ن،یا  بر   عالوه
ایفای درست    شرط   ای که نوسازی  ،دهدسوق می  ،تی واقع  خود  ی نوساز  گام با هم  کارگر،  حزب  عمل  و  نظریه

 : یگرامش قول   به آن به وجود آمده بود. برایی اول که حزب در وهلهاست  کارکردی 

  ی تحول  هر  که  معنا  نیا   به  ،گیردنمیتمامی شکل  شود و بهنمی  کامل  هرگز   حزب  کی  که  گفت  توانیم»
  پارادوکس همواره  ن یا  معینی  احزاب   ی برا  که  معنا   نی ا   به   و   کند،یم  جادی ا  را   ید یجد  یکارکردها   و   ف یوظا

  باشند   داشتهن  وجود  گرید  که گیرند  میتمامی شکل  شوند و بهمی  کاملفقط هنگامی    هاآن  که  است  صادق

 [ 31«].باشد شده زائد یخی تار لحاظبه شان وجود که  یزمان یعنی ــ
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