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 فرودستی و تغییر انقلابی در اندیشه آنتونیو گرامشی در باب 

 سارا حضرتیان 

 

 خواهانبرای آزادی                                                                                                                     

 

نیازمند بررسی عمیقی است که در بستر متون « فرودستی»ی ی با مسالهنگارش متنی هر چند کوتاه در رابطه
فرودستی نیازمند انتخاب زاویه دید و قرار گرفتن بر جایگاه درست  یلهأمختلف انجام شود. به عبارتی پرداختن به مس

ده است. یکی درآم نگارشبه فرودستی  یلهأها در رابطه با مسها و صدهی مفاهیمی است که در طی دههدر منظومه
« دال»ک ی یرا به منزله« فرودستی»های مارکسیستی است که فرودستان دیدگاه های اصلی در رابطه بااز جریان

مرکزی در کانون توجه خود دارند. در این راستا نظریات مارکسیست ایتالیایی آنتونیو گرامشی بسیار محل نزاع بوده و 
و در قالب  «هایی بر تاریخ ایتالیایادداشت»ای با عنوان در مقاله نخستین باررا « فرودست»گرامشی اصطلاح  هست.

 نکت بنیادیکه حق مشار –نخبه  طبقات حاکمِه کار برد که توسط هژمونی تحلیلی طبقاتی برای توصیف گروه هایی ب
ه تعبیری اند. بتحت سلطه، استثمارشده و به انقیاد درآمده –کنند را در ساخت تاریخ و فرهنگ محلی خود انکار می نآنا

ه قدرت د که از دستیابی بنتوانند شامل کارگران، دهقانان و دیگر گروه هایی باشاز منظر گرامشی طبقات فرودست می
اریخ عبارت یعنی ت ،کندحاکم از طریق دولت واقعیت پیدا می یگرامشی معتقد است که تاریخ طبقهاند. بازداشته شده

 مند شد. به طورنگاری طبقات فرودست علاقهبه همین دلیل وی به تاریخ، غالبهای و گروه هااست از تاریخ دولت
و گرامشی مفهوم فرودست را به فرودستان تمام ادوار تعمیم  اپیزودیک است تاریخی کاملاً تاریخ طبقات فرودستکلی 

 . چنانکه طبقات فرودست باستانگذاردمیتفاوت « پیشامدرن»و « مدرن»نمی دهد، او بین طبقات اجتماعی فرودست 
دولت مدرن استقلال طبقات فرودست ای داشتند و دولت حالتی اتحادیه ای داشت. اما و قرون وسطی نهادهای جداگانه

تمایل به  قاتباین طهای در فعالیت دهد.می گر تغییرکند و نقش خود را از حالت اتحادیه ای به حالت کنترلمی را لغو
فرودست پیروزی را های اما این اتحاد تا زمانی دوام دارد که گروه .اتحاد وجود دارد حتی اگر در سطحی موقتی باشد

خواهند ی عغالب در امان نیستند و همیشه حالتی تدافی آنان حتی اگر شورش کنند باز از ابتکار عمل طبقهدریابند. 
های کارگری و انجمنهای زندگی اجتماعی طبقات فرودست خود را در قالب احزاب، اتحادیهدر عصر مدرن داشت. 

کند این می تابد و تلاشبقاتی را نیز برنمیکند، هرچند که دولت مدرن این شکل از استقلال طمی بییافرهنگی باز
مسلط ی خود بگنجاند. به عبارتی کل زندگی ملت به طور آشفته و نابسامان در دستان طبقههای اشکال را در فعالیت

اتفاق افتاده  سیاسیی کلی در عرصه مدرنیته یفرایند در گیرد و این پیکربندی مجدد زندگی طبقات فرودستمی قرار
در  و کردهبر محصور شدن زندگی طبقات فرودست تمرکز  ،«شهروندان»به « سوژه ها»تبدیل ی دولت در حقهاست. 

های این شکل از فرودستی به لحاظ کیفی متمایز از وضعیت گروه کند. می آنان را در خود ادغام ،فرایند یکپارچه سازی
آنتونیو ی در اندیشه .(D. Thomas, 2018) اجتماعی گذشته است های فرماجتماعی ستم دیده و محروم در 

ود بلکه شرا شامل نمی «پرولتاریا»یا « کارگری طبقه»تنها « یا طبقات اجتماعی فرودست هاگروه»گرامشی مبحث 
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 لاحاصطاز دفترهای زندان  بیست و پنجگیرد، هرچند که در یادداشت بسیاری دیگر از اجزای جامعه را نیز در برمی
گرامشی نسبت به حساسیت ی اطانهتو شاید بتوان آن را نگرش مح داد« طبقات»ی واژهجای خود را به « هاگروه»

شود. یم اش محسوبمرکزی اندیشهی فرودست برای گرامشی هسته قلمداد کرد.در زندان موسولینی نیروهای امنیتی 
زندان معنای های متفاوتی به کار برده است و از آغاز یادداشتهای گرامشی مفهوم فرودست را در وجه)همان( 

ظی آن را برای افسران غیر نظامی پایین دست نسبت به دیگران و افراد تحت کنترل به کار گرفته  و در فاللتحت
در یادداشت  4391در سال  یادداشت چهارم اولین بار از این واژه برای یک گروه اجتماعی طبقاتی استفاده کرد و نهایتاً 

 غلامان و دهقانان و آندر  که به نگارش درآورد« تاریخ طبقات فرودست»بیست و پنج شرحی مبسوط تحت عنوان 
  کندمی اجتماعی فرودست معرفیهای مذهبی و زنان و نژادهای مختلف و پرولتاریا را به عنوان گروههای اقلیت

Gramsci, 1975, 2279: 93-4)  در(Green,2002. معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی»رسون در اند »
دولت  یاجتماعی فارغ از اینکه به کدام طبقه از اجتماع تعلق دارند در عرصههای کند که گروهمی به طور صریح اذعان

گویی ، تاباندمی باز هاوحدت کاذب ملت را به توده»شوند و دولت بورژوازی در قالب پارلمان می یکسان در نظر گرفته
حاکم است. در ی اما در واقع چارچوبی برای سازوکارهای هژمونیکی طبقه ،«هاستکه پارلمان حکومت خودگردان آن

به شوند و می بلکه با سازوکارهای حاکم دگرگون گیرندمیتحت ستم قرار ن دولت مدرن دیگر طیقات فرودست صرفاً 
 گروه در 4نظیر اسپیواک برخی محققانشوند. می بدلمسلط  یطبقههای هعاملی منفعل برای مشارکت در پروژ

ولتاریا فرودست را به جای پری مطالعات فرودستی معتقدند گرامشی برای فرار از سانسور مقامات زندان موسولینی واژه
مان تیزبین از چش هاپراکسیس جایگزینی بر مارکسیسم است تا یادداشتی برگزیده است، همانطور که عنوان فلسفه

بحث برانگیزی در این مورد مطرح است، هرچند های زندان موسولینی در امان بمانند. شک و شبهههای سانسورچی
سط مارکسیسم بی توان این استدلال را ارجحیت داد که  پرولتاریا در مفهومی طبقاتی و اقتصادی در نظریهمی که

با  ت صرفاًگیرد. فرودسمی جزئی از فرودستان در نظرا رپاسخگو نیست. گرامشی پرولتاریا  گرامشی مباحثدر  یافته و
 ,Zene) هددمی روابط طبقاتی تعریف نمی شود بلکه در تلاقی طبقه، نژاد، فرهنگ و مذهب است که دیگری را شکل

اجتماعی های داند بلکه گروهشکل از ستمدیدگان نمیبیای گرامشی فرودستان را توده .(116-127 :2013
شوند. به زعم او فرودستی محدود به طبقه در معنای اقتصادی خود نیست می خود به درجات مختلفی تقسیمفرودستان 

حت شود. اما این حقیقت که شهروندان تمی مانند جنسیت، قومیت و منطقه را شامل هاتری از نسبتبلکه طیف وسیع
که  تواند معنایی دیگر را نیز متبادر کندمی شوندمی هژمونیک قدرت به شهروندانی منفعل بدلهای حکومت سیستم

سازی و ادغام فرودستان یکی از همین مراحل در برون شد از فرودستی مراحل مختلفی نیز وجود دارد؛ شاید آرام
تاریخی است. به همان میزان که درجاتی متفاوت از فرودستی پیش روست درجات متفاوتی از برون شد از آن نیز قابل 

 .D)نیل به استقلال کامل  ادعای استقلال تا نهایتاً  اعم از شورش و استقلال نسبی یا صرفاًتصور است، 

Thomas,2018) .ًطبقاتی بر مبنای پراکسیس  او مفهوم فرودست را در روابط سیاسی و اجتماعی  و نه صرفا
ن متصور تی و تبعیت برای آناورای فرودسای آینده ،آنان و تحلیل  اکنونی مارکسیستی مطرح کرد تا با درک گذشته

  و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت را دریابند هاشود. فرودستان باید شرایط خود و کنترل هژمونیک سازمان
(Zene, 2013: 116-127). هاست. مهم ترین جزء نگرش تاریخی گرامشی به فرودست روانشناسی توده

                                                           
1 Gayatri Chakravorty Spivak 
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کنند. یم چگونه سیاست را از منظر خود به عنوان سوژه هایی فرودست معنارسند و می فرودستان چگونه به خودآگاهی
در  ،دارسرمایهدولت توتالیتر و رفت از فرم چراکه اطمینان دارد راه برون ،پردازدمی هاگرامشی به شناخت این آگاهی

را بپذیرند،  اهکه آگاهی تودهبه این معنا نیست  اماپراکسیس با این اشکال از آگاهی است. ی نهایت سازگاری فلسفه
  بلکه از آنچه برای مبارزه باید هدایت و رهبری کنند آگاهی یابند و در جهت پراکسیس آن را تغییر دهند

.(Gramsci, 1987:323)هم  از و گرفتندمی فرودست جایی قشرهای مختلفی بودند که زیر مجموعه
 نگاری به آن پرداخت و نهایتاًگرامشی بود که از زمان روزنامهمهم های فرودست یکی از دغدغهی گسیختگی جامعه

 زا بی نظم و نابسامانای که جنوب ایتالیا را مرکز توجه خود قرار داده بود، آن را توده« جنوبی مسئله»یادداشت در 
فاوت اقتصادی متهای و موقعیت هاو منفرد هستند با هژمونی اپیزودیکهایی دهقانان توصیف کرد. فرودستان گروه

 فقدان انسجام گیرد.می یافته را در برشود و هم گروهی سازمانمی گروهی بدون رهبر و انسجام را شامل اعم از که هم
یز منجر هایشان نکند همچنان که شورشمی مشترکشان ناتوانهای فرودستان را از بیان نیازها و خواست ،و نابسامانی

آن  گیریتورین که گرامشی نیز به هدایت و شکلی اقدامات کارگران کارخانهه به شکست خواهد شد. همانطور ک
 حائز اهمیت این است که گرامشی این شکست را ناشی از شکاف هاییی کمک کرد به شکست منجر شد و نکته

، رودستف در تحلیل خود از تاریخاو  شرکتی بین کارگران صنعتی ایجاد کرده بودند.دانست که مروجین رفرمیسم می
کند که چگونه می دهد.  به این امر توجهمی فرهنگی را مورد توجه قرارهای ادبی و رویکرد خ و سیاست و نقدیتار

ات د، چه مناسبنشومی د، چگونه در تاریخ و ادبیات بازنماییندارای د، چه قدرت سیاسینآیمی به وجود انفرودست
پیرامون  او یتوانند آگاهی خود را تغیر دهند. اندیشهمی شود و چگونهمی گیری آنانموجب شکل ایسیاسی-اجتماعی

 اشبا کلیت اندیشهنسبت از فرودست باید در  را او گره خورده است و تحلیل او تفکرهای این مفهوم به سایر وجه
اط ارتبو دولت مدنی  یهژمونی جامعه همچون او یچراکه مفهوم فرودستی به تمام مفاهیم کلیدی اندیشه ،دریافت

 .(Green, 2002) یافته است

شناختی خود را در تحقیق پیرامون فرودستان در شش مرحله گرامشی در یادداشت سوم خود معیارهای روش
 کند:می ندیبدسته

 اقتصاد رخ دادی تغییر و تحولاتی که در حوزهی فرودست به واسطه ی. شکل گیری عینی هر طبقه4

 فعال آنان از تشکیلات سیاسی حاکم. تبعیت منفعل یا 2

 حاکم برای حفظ و دوام کنترل بر فرودستانی طبقهی . تشکیل نیروهای تازه9

 یابی طبقات فرودست. سازمان1

 کید دارند اما در چارچوبی قدیمیأکه بر استقلال طبقات فرودست تای سیاسیهای . سازمان5

 خود هستند که مدعی استقلال کاملای سیاسیهای . سازمان6
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اما فرودستان نیز یکپارچه نیستند آنان نیز از سطوح متفاوت آگاهی و عمل برخوردارند، همچنان که در تحلیل 
عملی  یهایرنامهو ب هادیدگاه تثبیتثیرگذاری کمتری نسبت به فرودستان شهری داشتند و شرایط أگرامشی دهقانان ت

 )همان( .بندی سیاسی خود از یکدیگر متمایزندگروهدر اختیار نداشتند. فرودستان براساس سطوح 

ی داند که هدفش ارائهمی سیاسیهای در نگاه خود به سیاست مفهوم فرودستی را جزء اساسی پژوهش گرامشی
یاسی و سهای در مفهومی طبقاتی که در پیکره تنهابینش مؤثر پیرامون روابط قدرت و هژمونی است. فرودستی نه 

در قالب مورخ به شناخت فرودستی و روابط آن با سیاست اکتفا  یابد. در نهایت او صرفاًمی اجتماعی معنافرهنگی و 
 :Zene, 2013)کندمی دهد و هدف از شناخت و آگاهی را رهایی عنوانمی بلکه آن را به پراکسیس پیوند کندمین

جنوب را ی ند. زمانی که گرامشی مسئلهاما رهبران فرودستان در هر جنبش و انجمن متفاوت بود . (116-127
ا زدند و بمی ت روحانیان به تداوم وضع موجود دامنأجنوبی کسانی بودند که در هیهای کرد، رهبران گروهمی مطرح

 دادند در عین حال که در شمالمی خود را از دستهای ضعیف تحت ستم زمینهای گروه ،پشتیبانی نیروهای سیاسی
)و اسلام در مورد وضعیت منحصر به فرد چشم انداز سیاسی بازتری داشتند. اگر مسیحیت  ،گرانرهبران مطالبه

میق عای را مصداق در نظر بگیریم جدایی روز افزون از فرودستان بین روحانیان مسیحی ریشهکشورهای اسلامی( 
ی در سزایهو فرودستان نقش ب بین قدرت حاکمهای همچنان که روشنفکران دینی به عنوان رهبران و میانجی ،دارد

 2انیسمیلوترهای کنار هم نگه داشتن قشرهای مختلف جامعه در لوای حفظ باورهای مشترک داشتند. گرامشی جنبش
پسند معتقد در نظر گرفته است که با عوامی قدرت وابسته به کلیسا و توده بین را به عنوان میانجی 9نیسمیو کالو

تر مردمی جایگاه خود را بین فرودستان تحت ستم گسترده-ملیهای دینی و ایجاد جنبش هایساختن مفاهیم و آموزه
 شود و انقلابمی د. از نظر گرامشی مبارزات ضد هژمونیک معطوف به اعتقادات و احساسات و عرف عمومی آنانردنک

-Zene, 2013:187)و اعتقادات و روانشناسی جامعه دارد  تجدید پیرامون تفکراهای فرودستان نیاز به نگرش

ن بخش باشند به هماتوانند برای فرودستان منجی و نجاتمی گرامشی در نظر دارد که روشنفکران همانقدر که .(8
، همانطور که در وضعیت کنونی ایران اندیشمندانی در قامت رفرمیستی نیز خطرناک خواهند بودهای نسبت با اندیشه

نقادسازی گذاری تام به عقل در مو علم گرایی و ارزش های رفرمیستیبه اندیشهانقلابیون دعوت  یا وشنفکر با سکوتر
های راهت که اسشراکت با هژمونی حاکم  در چپ  تنهاهای رفرمیستی در گروههای . اندیشهندثیر نیستأتفرودستان بی

بندد. روشنفکر باید شواهد و اسناد تاریخی را که در آن می مدنیی بر جامعه جایگزین را برای ایجاد هژمونی نوین
ودستان هایی اینچنینی از فربه بوته نقد بکشاند چراکه بازنمایی شودمی یفرودست عنصری جاهل و منفعل بازنمای

ناسی شاندیشد: ایجاد روش می کند. گرامشی حول محور مفهوم فرودست به سه بحثمی اغلب  شرایط آنان را تقویت
فرودستان  تاریخی و زیستسیر نگاری فرودستان، تاریخ طبقات فرودست و استراتژی سیاسی تحول بر مبنای تاریخ

(Green, 2002).  حت تهای عاطفی گروهی اما از جنبهاند دارای اندیشهازنظر گرامشی اغلب روشنفکران ارگانیک
فرودستان مشهود است و این برعهده روشنفکران  های جنبشو همچنان که غیاب عنصر تفکر در اند رهبری خود غافل

است که پیوند بین اندیشه و عاطفه را در رهبری جنبش انقلابی بر عهده بگیرند، درست در همین راستاست که 
 .(Gramsci,1987: 418)روانشناسی توده از اهمیت به سزایی برخوردار است 
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در تاریخ نوزایی ایتالیا و روابط بین شمال صنعتی و جنوب دهقانی بسط مفهوم  1یمنتوجبا نظر به جنبش ریزور  
کند. جنبش ریزوجیمنتو در جهت اتحاد ایتالیا و یکدست کردن می گرامشی اهمیت به سزایی پیدای فرودست در نظریه

عنوان جنبش  هبتاریخ ایتالیا  مرزهای جغرافیایی ایتالیا با اتکا به نیروی نظامی و بورژوازی شکل یافته بود، آنچه در
نها حفظ کند که تمی نداشتند. گرامشی استدلال یطلبنقشی در این جنبش استقلال هاشود اما تودهمی ملی مطرح

جنوب که  .کردمی استقلال جغرافیایی دستاورد جنبش نبود بلکه بار دیگر اقتدار شمال ایتالیا بر جنوب آن را تداعی
افیون  و به اجتماعی بودندهای در جنبشعمکرد سیاسی فاقد  واقع در داده بودندتشکیل  آن راجمعیت  اغلب دهقانان

توان در انقیاد گروه مذکور نمیرا ها 5ساز آنان نبود چنانچه نقش لوریانیسمجستند. اما دین تنها عنصر خنثیمی دین پناه
پوزیتیویسمی و های ماع در پی دریافتتاز اج دانستند و در تحلیل خودمی نادیده گرفت. گروهی که خود را چپ

هایی کمتر تکامل یافته با آنان را انسان ،«گراییجنوب»ی با بسط نظریه 6ولومبروزطور مثال بهاپورتونیسمی بودند، 
که علت  بودند تنبل و ناتوان جنوب ماهیتاًدهقانان  ،مذکورهای نگرشی نتیجهدرکرد. می تمایلات غیراخلاقی معرفی

 اند.تر از دیگریند چراکه آنان به لحاظ  بیولوژیکی پستبود هاداری بلکه خود جنوبیامر مذکور نه سرمایه

دستان شمال با فرو را و اتحاد آنان بود انقیاد جنوب ازبین بردنمانع بزرگی برای  یهایی اینچنیندر نتیجه تحلیل 
 .Zene, 2013: 116-127)در Gramsci, 1995, 1-2 (خت سامی ناممکن کارگران صنعتی بودند که غالباً 

حصور کند عنصر ممی فرودست مقابل سلطه نیست بلکه مکمل آن است. آنچه گرامشی افادهگرامشی ی اندیشه در
باشند در روابط هژمونیک شرکت که اجتماعی های در روابط هژمونیک دولت بورژواست. فرودستان در هر طبقه یا گروه

بقات . طاندواقع شدهبلکه در بطن روابط هژمونیک جای دارند چنانچه نه فراتر از دولت و نه پیش از آن  ،شوندمی داده
م جویند. دولت حاکمی مدنی سودی سیاسی و جامعه یحاکم برای ایجاد وحدت تاریخی از روابط ارگانیک بین جامعه

 تسلط خود حفظی عمومی آنان را در دایرهی جتماعی و حوزهبا مشارکت دادن نیروهای هژمونیک شده در فرایندهای ا
ند کمی حاکم دچار زوال و ضعف خواهد شد دوباره آن را بازسازیی کند و هرجا که دریابد عرف جامعه به نفع طبقهمی

یاز برای بقا نمشترکی گرد خواهد آورد. اما سلطه ی و با جرح و تعدیل عقل سلیم جامعه به طور مداوم توده را در زاویه
منقاد و تولید و بازتولید فرودستان است که قدرت خود های فرودست هرچه بیشتری دارد. با کثرت گروههای به توده
دارند. اجتماعی را به تبعیت وامیهای پردازد که گروهمی س حفظ خواهد کرد. گرامشی به بررسی مواردیأرا در ر

آنان را  زند ومی هاست که به استحکام هژمونی مسلط دامنعقل سلیم تودهتفکر و های جهانبینی و فرهنگ و شیوه
 گ بزرگی است که مانع از تغییر نگرشنسازد. تصور بدوی و سنتی آنان سمی از عاملیت اجتماعی و سیاسی ساقط

ای و سازمان یافته. از رهبری آگاه کندمیدانش عوام عدول نی شود و آگاهی آنان از محدودهمی آنان از سطحی ابتدایی
درپی  و پیهای شکست  آنان و عدم انسجام و اتحاداند هژمونیک دستگاه قدرتهای برخوردار نیستند و مغلوب تلاش

بین توده  و روشنفکر و فقدان دیالکتیک بین دو گروه، ی موقت  و کوتاه مدت  را به همراه دارد. فاصلههای پیروزی
این انقیاد  هایکند، همچنان که دین نیز پایهمی لکلور تقویتوسوی مفاهیم سنتی و فرا  به سمت و  هاگرایش توده

 )همان( کند.می سنتی را در غالب طبیعت و سرنوشت محتوم  به فرودستان ناآگاه حقنهی بینانهو تک زیستی کوته
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این  کشد ومی به چالشسیاسی را های چگونه واقعیت حاکم گرامشی سعی در تشریح این ایده دارد که هژمونی
دار تنها نظام ممکن سیاسی است که دوام خواهد سرمایهتوتالیتر و دهد که نظام می تفکر را در فرودستان پرورش

گذارد، مقاومت در برابر آگاهی فرودستان. می بر یک امر همت خود را در سطح فرهنگی صرفاً مسلط داشت. هژمونی
شود بلکه به طور یکپارچه در روابط هژمونیک آنچه طرد شدگی تعریف نمیی با تجربه تنها فرودست برای گرامشی

فرودست در دولت های شود. ادغام شدن گروهمی ادغام ،کندمی گرامشی به عنوان دولت یکپارچه بورژوازی توصیف
های را به گروه هامدرن تصور شود بلکه منظور از ادغام محصور شدن است که آنهای حاکم نباید در فرم و شکل دولت

یستند هایی رها شده نکند. فرودستی درواقع تابع فرایند تشکیل دولت مدرن است. فرودستان گروهمی فرودست بدل
ر اند. فرودست صدای سلطه را به طوسلطه کنترل شده و شکل گرفتههای بلکه آنان به طور دقیق تحت استراتژی

 ,D. Thomas)کند. می شنود و حضورش را احساسمی و سیاسی مداوم در اشکال مختلف فرهنگی و اجنتماعی

الا نه از ب را گرفت. اما این امرمی ثیر رهبری روشنفکران ارگانیک در نظرأگرامشی ضدهژمونی را تحت ت .(2018
دانست، چراکه فرهنگ و تفکر نوین فرودستان را به عنوان منبع سیاسی می بلکه از پایین میان فرودستان ممکن

فرم جدیدی از سیاست  و  های گرفت. اینان به واقع پیش شرطمی ضد هژمونی در نظر ایجاد خطیری برای
ی موعهمجی اجتماعی آینده هستند. در نتیجه آنچه در گذشته در حاشیه بود اکنون به عنوان هستههای بندیسازمان

بر تقابل  ینکند و این امر مبتمی و فرهنگی رشد  فرودستان از نظر اجتماعیی شود و ارادهمی جدید ایدئولوژیک بدل
 گرامشی اشاره دارد که نباید هژمونی (Gramsci, 1987: 195). و دیالکتیک روشنفکران و فرودستان است

 رخ فرودست نیزهای را خارج از فرودستان یا نقطه مقابل آن در نظر گرفت بلکه روابط هژمونیک در داخل گروه حاکم
فرودست راه یافته است. گرامشی نفوذ فرهنگی و اقتصادی های شان از این دارد که هژمونی درون گروهدهد. این نمی

 مدنی و دولت در هم ادغام شده و یکسان به نظر یگیرد که به زعم او جامعهمی حاکم را تا جایی در نظری طبقه
 نیروهای اجتماعی را به عاملی در جهت اهداف خود بدل ،رسند. چراکه دولت چه با قهر چه با اجماع هژمونیکیمی
کرد اکنون بدل به مسئول گشته و دیگر نه می خارجی مقاومتی اراده ر سازد. فرودست که پیش از این دربرابمی

 عنصری مقاوم بلکه عاملی در سازوکار سلطه است.

 یستی و امری ناگزیر برای تغییر هژمونماتریالی یا اقتصاد بلکه فرهنگ را تعین بخش پایهتنه گرامشی نه 
 یبه خودآگاهی برسند و برای تغییر مبارزه کنند، امری که هم سلطه هاکند که انسانمی آنچه فضایی ایجاد، دانستمی

 او  (Gramsci, 1987: 407). سازدمی طبقاتی علیه آن را امکان پذیری کند و هم مبارزهمی را ممکن حکومت
ست کند. آنان که به آگاهی طبقاتی دمی طبقات فرودست قلمدادای را ویژگی اصلی عناصر حاشیه «خود انگیختگی»

فرودست های عمل انقلابی آنان، گروهی و در نتیجهاند و هیچ شواهدی در تاریخ و ادبیات از خود باقی نگذاشته اند نیافته
ا در بازتاب رای انگیختگی یا عدم خودآگاهی فرودستان حاشیهرسند. گرامشی نه تنها خود می تر به قدرتپیشرفته 

ردمی را در مهای سوء برداشت یا نادیده گرفتن جنبش مبنی برن عنصر یترداند همچنین مهممی مؤثر ،تاریخی کمتر
ا ناآگاه ی ندکنمی مردمی را یا دیوانه خطابهای جنبشهای بیند.  آنان که پروتاگونیستمی غفلت تعمدی روشنفکران

که  کندمی را مطرح 8جاکومو بارزلوتیهای دیدگاه 7دانش. همچنان که گرامشی پیرامون جنبش مردمی لازارتیو بی
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 نگریست. آنان جنبش طیف وسیعیمی ایت دیوانهأداند و لومبروزو که لازارتی را در هیمی مذهبی جنبش وی را صرفاً
ازم برای لهای کنند که قهرمانشان فاقد صلاحیتمی فردی و نامنظم خلاصه از مردم به حاشیه رانده شده را در انقلابی

فکران ی معدودی از روشنها و جستارهای پراکندههمینطور در وضعیت انقلابی اخیر ایران یادداشت رهبری سیاسی است.
 و ناچیزانگاری گذاری صرف بر عقل کل رهبری واحدای بر گفتار مؤخر نیز هست، چنانکه با ارزشآکادمیک صحه

بینی ، آگاهانه یا ناخودآگاه سعی بر پیشای پیرامون معترضانهای متراکم مردمی و با اتکا بر موارد حاشیهشورش
فرد همچون وضعیت توان به این امر نیز به طور عموم و نه در مواردی منحصر بههرچند می شکست جنبش دارند،

 فرودستی خودجوش و خودانگیختگی آن است. گرامشیهای شورش دیگر ضعفبینی ایران اذعان کرد که غیرقابل پیش
 و آموزش با رهبری آگاهانه جهت داده تحقیر و سرکوب بلکه نه بامعتقد بود چنانچه اقدامات خودجوش فرودستان 

فرودستان در   .(Zene, 2013: 116-127) شد خواهدای بدل به سیاست توده و با تئوری وحدت یابد، داده شود
ارد. آنچه اسی در پی دیس یهو نفی عاملیت آنان را در عرصاند سازی شده در حاشیهرفرمیستی و تخصصیهای اندیشه

دانشگاهی بلکه های نشست در برج عاج خود و نه صرفاًای ورزی عدهشود نه اندیشهمی باعث نجات و رهایی آنان
 شود. برای مقاومت در برابرمی آنان حاشیه راندنبه  رنجهایی که ممجراشناخت و درک وضعیت تاریخی فرودستان و 

در  هک فرودستهای گروه .بازشناختهژمونیک سلطه باید آن را شناخت و شرایط تولید و بازتولید آن را های فریب
نظام  هایی که سازمان وقاتی دست یابند و دستهبمتفاوتی هستند باید به اتحادی طهای نظام سیاسی دارای طبقه

مسلط های به رهبری فکری فرودستان بپردازند و در ابتدا به نیرویی ضدهژمونیک بدل شوند تا ارزش بیشتری دارند
فرهنگی نوینی را های پردازد به چالش بکشند و در نهایت ارزشمی هابه کنترل توده هارا که دولت از طریق آن

گیری کند که باید به شکلمی انقلاب فرودستان اذعاناو پیرامون  گر پیشین کنند.کنترلهای جایگزین ارزش
دهی نوینی از تفکر و زندگی اندیشید، همانطور که سازمانهای نوین از هنجارها، روانشناسی جدید، شیوهای مجموعه

  (Gramsci, 1991: 41).  سیاسی و اقتصادی را نیز نباید از نظر دور داشت

دیگر پاسخگوی انواع و اشکال جدید فرودستی مدرنیته فرودست دهقانی و روستایی  مفاهیمبا توجه به اینکه 
هژمونیک که ای باشیم. سوژه ن بیست و یکناگزیریم که بپذیریم باید قائل به تجدید مفهومی فرودست در قر ،نیست

صت برابر فری ه او وعدهکه بای طلبد، سوژهمی مدرنیته است عنوان دیگریی اینک برای پاسخ به نیازهایی که ثمره
های و گروه هاشود. فرودستان عصر مدرن محدود به یک طبقه نیستند بلکه اقلیتمی و امتیازات برابر و حقوق برابر داده

که که همیشه تهدیدی برای لغو حقوق شهروندیشان دارند.  گیرد، آنانمی را نیز دربر غیرهاجتماعی مطرود و زنان  و 
که گرامشی رویکرد اکونومیستی در مارکسیسم را منسوخ دانست و معتقد بود تحت لوای این  است بر همین مبناست

اکونومیستی دیگر ناتوان از  یمفهوم طبقه کهچرا ،مدنی را گرد هم آورد یاجتماعی جامعههای توان گروهرویکرد نمی
فاوت، جنسی متهای گیرد؛ گروهشده را در بر نمی اجتماعی به حاشیه راندههای و گروه هاهاست و اقلیتبیان نابرابری

گنجند بلکه مفهوم فرودست را باید خاص عناصری هستند که در یک طبقه نمیهای مهاجران، پیروان ادیان و فرقه
ه تاریخی را متصور شد کای پذیر است دورهن بخشیدن به فرودستی است؟ آیا امکاناگسترش داد. اما آیا هدف پای

 دریافت سازگرامشی پاسخی نه قانع کننده و نه مبسوط ولی چاره یاندیشه یر آن وجود ندارد؟ با مطالعهفرودستی د
مدنی با  یسیاسی است، هژمونی جامعهی مدنی و جامعه یکنیم. آنچه باید تغییر کند روابط هژمونیک بین جامعهمی

ا اصلاحات فکری و اخلاقی ب و کندمی که تغییرهاست و اصلاحات فکری و اخلاقی توده عقل سلیم جرح و تغییر 
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 یدر حرکت تاریخی حاضر در جامعهاما  محقق خواهد شد. هابین همان توده ورزی روشنفکران ارگانیک ازاندیشه
« فکر ارگانیکروشن»ای تغییر شکل یافته است. از این منظر که جایگاه ایران مفهوم روشنفکر مدنظر گرامشی به گونه

ه این اند. این تغییر جایگاه و رسیدن فعالین مدنی بفعالین مدنی حاضر در بستر حرکت انقلابی حاضر تسخیر کردهرا 
و  ثیر فضای اجتماعیأتحت ت جاییاین جابه های بارز این حرکت دانست کهتوان از ویژگیسطح از اثربخشی را می

هر روی  این اصلاحات فکری و اخلاقی در بستری تاریخی  بهاما . قابل بررسی است به طور مجزاتغییرات تکنولوژیک 
ی حاضر بندی در جریان رخداد تاریخی تحقق این صورتنوعروشنفکران صورتبندی شده و فعالین مدنی به  یوسیلههب

 هستند.

اصلاحات فکری و اخلاقی اما پس از صورتبندی شدن و محقق شدن توسط فرودستان در بستر جامعه جاری 
رامشی که بنا به تعریف گ)یکی از رخدادهایی است که در آن فرودستان ی ایران نیز . شرایط کنونی در جامعهشوندمی

حرکتی تاریخی در جهت ابراز به در حال شکل دادن  (های طرد شده و کنار گذشته شده از روابط قدرت هستندگروه
های کوچک ان، کارگران صنعتی و ساختمانی، گروهآموزخویشتن و دستیابی به قدرت هستند. زنان، دانشجویان، دانش

ال در ح« فرودست»جنسی و مذهبی همگی مطابق تعریف و بررسی گرامشی تحت لوای مفهوم های و بزرگ اقلیت
ند. ارددر تمام ساختارها به نفع فرودستان کنشی مبنی بر تغییر سیاسی هستند که _شکل دادن انقلابی اجتماعی

لف اجتماعی مختهای مختلف افزایش یافته و در مدت زمان کوتاهی مطالبات گروههای گروههمبستگی اخلاقی میان 
ومی مفه _ی تکثری تاریخیوحدتی که در عین حال نشان دهنده ،وحدت یافته است« زن، زندگی، آزادی»ذیل شعار 

را داشته  توانایی آن ی خودهای درونها و پتانسیل. چنین حرکتی با ظرفیتگرد هم آمده است است که ذیل این شعار
 د. به عبارتیآوررخدادی تاریخی را فراهم  یرا کنار زده و زمینه« گراییقومیت»آمیز مانند های هراسکه تمام روایت

تا هر گروه و جنبشی که پیش از این مدعای اعتبار  ر خود پرورش دادهدپتانسلی را  اکنونحرکت تاریخی فرودستان 
اعتراضات اجتماعی را داشت با نزدیک شدن به این حرکت و اعتباریابی از طریق حضور در آن بخشی به مبارزات و 

های گروه یاجتماع نزدیک کند. به عبارتی این رخداد است که در حال حاضر به همه یخود را به هسته
 ن است. این به معنای ظهور و عینیت یافتن آگاهی در دل فرودستابخشد و سیاسی اعتبار می_اجتماعی
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