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 یادداشت مترجم

در سال  "۷٩۳1ـ۷۳۹1آنتونیو گرامشی، "با عنوان ( ایتالیایی)کتاب حاضر به زبان اصلی 

 ۳٠۱٠توسط انتشارات سالریو در شهر پالرمو در ایتالیا منتشر گردید و سپس در سال  ۳٠٠5

 .ویو به زبان انگلیسی در نیویورک انتشار یافتتوسط انتشارات مانتلی ری

تمامی مطالب کتاب به جز .  امنموهاین کتاب از متن انگلیسی آن استفاده  فارسی در ترجمهءمن 

.  ها به همان شکل و ترتیبی که در نشر انگلیسی کتاب آمده ترجمه شده استیکی از ضمیمه

های نامهء شخصیتیزندگ"، ضمیمهء شمارهء دو با عنوان افتاده استمه ای که از ترجضمیمه

به جای آن، فهرست .  اش را چندان ضروری تشخیص ندادمبود که ترجمه "عمدهء سیاسی

ام که در ویرایش انگلیسی کتاب پیش کلمات اختصاری را به عنوان ضمیمهء شمارهء دو قرار داده

 .از متن اصلی آمده است

بندهای مربوطه جا داده خود متن و در پایان  ها را که ناشر درنقل قول مامی منابعِدر ضمن، ت

ها و افراد را نیز به خاطر روشنی به عالوه، اسامی مکان.  ام، من در زیرنویس مطالب قرار دادهبود

هایی را هم که خود تمامی زیرنویس.  امشان آوردهبه شکل اصلی نیز در زیرنویس ،تربیش

 .مشخص شده است( م)ام با ودهافز

شد آن را با متن اصلی بود اگر که میدر مورد جامعیت ترجمه، تردیدی ندارم که بسیار مفید می

اما، متاسفانه به علت عدم آشنایی با زبان ایتالیایی، امکان برابری دادن ترجمه با متن . برابری داد

رد که نیاز دیدم، و تا جایی که امکان داشته، اما، در برخی موا.  ام وجود نداشته استاصلی برای

 .رس بود مقایسه کنمسعی نمودم که متن را با ترجمهء انگلیسی دیگری که در دست

به شناختی  چوب ادبیات چپ و انقالبی کمکی باشدبتواند در چار امیدوارم که ترجمهء این کتاب

المللی بین رین رهبران نهضتتیکی از فرهیخته گی و اندیشهء گرامشی کهزنده تر ازجامع

 .بیستم بود سدهءهای آغازین در سال کارگری

 نیکو پورورزان

 ۱۲۶6زمستان 
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 خنسرسٌ

 ۷اریک هابسبام

حجم  گرامشی ءتوان یافت که به اندازهبکسی را  کمتر فکران سدهء بیستم شایدروشنترین برجستهدر میان 

وجود، این با این  اما،  .ه باشدکردرها  غیرقابل فهمدازه اش به این اندر پس مرگ را ر خویشکا ی ازسنگین

  .شود مند قرناندیشترین و بانفوذترین تبدیل وی به شناخته شده مانعنتوانسته است مسئله به هیچ روی 

را صرف سازمان خویش  این امر در وهلهء نخست مدیون دو دانشور برجسته است که بخش بزرگی از حیاتِ

این هر دو، اما، دیگر در   .۲و آنتونیو سانتوچی ۳تاناارتینو جرنوَل: اندکار وی نموده شمندِوَی رَگرو تحلیل دادن

و یا در حقیقت جانشین  کارشهمسانتوچی،  اتانا چیزی نگذشته بود کهررمرگ جهنوز از میان ما نیستند؛ 

-و-در پنجاه سانتوچیمرگ .  ت، نابهنگام در گذشاییمطالعات گرامشی کارشناسِترین برجستهوی به مثابه 

اش هنوز های شگرفاز این مرد با توانایی.  انگیزحُزن بسا که اش چندان سوگناک بود وحیاتچهارمین سال 

با خِردی خلل سیاسی را  تئوریِ تاریخِ های مختلفِگی در زمینهمردی که پژوهنده ؛رفتیاری میانتظارات بس

 شناسی تطبیقیِوراء دانشوری در زمینهء زبان!  گی در هم آمیخته بودازدهکی سودمَشی شوخ و کَنَاپذیر و مَن

 از ،4های زندانِدفتر میان عدسی ، و از گرامشی از تحلیل نقادانهدر هم چنین متون گرامشیایی، سانتوچی 

دانش را باید هم به خاطر بنابراین، سانتوچی .  زد بودزبان ،زیستمی در آن گرامشیای که دوره تاریخی

های بسیاری ارایه وی که در مقاله شناسی تطبیقی و هم به خاطر کارهای خودِزبان ءاش در زمینهگیپژوهنده

"بدون کمونیسم"نظرش در مورد تداوم اهمیت گرامشی در جهانی شده و هم به خاطر 
.ستود 5

                                                           
1
 Eric J. Hobsbawm 

2
 Valentino Gerratana 

3
 Antonio A. Santucci 

4
 Prison Notebooks 

5
 Antonio A. Santucci, Senza Comunismo, Labriola, Gramsci, Marx. (Roma: Editori Riuniti 2001). 
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 گفتارپیش

 شنودی علنی-و-گفت: آنتونیو گرامشیآنتونیو سانتوچی و 

 ۱گیگجوزف باتی

 مختلفی داشته است هایآن چنان شکل یعظیم آنتونیو سانتوچی در مطالعه و نشر آثار و افکار گرامش سهم

  .گنجداش در این کوتاه سخن نیز نمیموجزی بیان نمود، بلکه شرحتوان آن را به شکل نمیکه نه تنها 

از انتشارات است مانا حجم بزرگی سانتوچی ه های گرامشیاییِترین نمود فعالیتترین و در دسترسملموس

دراز در طی سالیان  ۲متکه جان کَ ۳شناسی گرامشیاییطوالنی کتاب در فهرست.  که وی تولید نموده است

خود  شناسی به خودیِفهرست کتاب  .عنوان آمده است ۳5٠آوری نموده، اسم سانتوچی در بیش از -جمع

ت صرفاً زمان، مکان و ناشر این گونه فهرس.  دهدارایه میز زحمات کار نویسنده را رنگی اکم تنها شمایِ

توان برخی جسته البته می-های جستهاز این داده.  دهدهای نویسنده را به دست میو کتابها مقاله

العاده گوناگونی فوقهای مایه-خمیراز  های سانتوچینوشته.  چینی نمود-عات جالب را نیز خوشهاطال

اسپانیا، فرانسه، از نوشت و ناشران بسیاری از سراسر جهان، های متفاوتی میبرای خوانندهوی .  برخوردار بود

اما، قادر  ،این فهرست.  اتریش، مجارستان، فنالند، برزیل، شیلی و ژاپن، خواهان چاپ و نشر آثار وی بودند

ه از این فهرست قدمی فراتر هایی کتنها آن.  نبوده و نیست یک ارزیابی کیفی از کارهای سانتوچی ءبه ارایه

های ، و مهارت(تأویل) یزَندشناس، شناسی تاریخیتوانند زبان، میها کنندء این متنو اقدام به مطالعه نهاده

                                                           
1
 Joseph A. Buttigieg 

آن نیز فعلی رییس  بوده و  المللی گرامشی گذار جامعهء بین وی عضو بنیان.  آنتونیو گرامشی استهای زندان دفترجلدی -متن کامل و چند[ انگلیسی]ویراستار و مترجم 

:اش در باره گرامشی عبارتند ازهایکتاب.  می باشد  

 

 Borg, Carmel, Joseph A. Buttigieg, and Peter Mayo, eds. Gramsci and Education. Lanham, MA: Rowman 

& Littlefield, 2002. 

 Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. Edited and translated by Joseph A. Buttigieg. Vols. 1 - 3. New York: 

Columbia University Press, 2011. 

(م)  

 
2
 Bibliografia Gramsciana 

3
 John Cammett 

اش را دریافت نمود و نامه تحصیلیپایان ۱۶4۶پس از جنگ جهانی دوم وی وارد دانشگاه شده و در سال .  ای بوددهان اتحادیهسازی و از سازمان-کارگر ماشین متجان کَ

م که به منظور تحقیق وی در طی سفری به رُ.  اش را از دانشگاه کلمبیا دریافت نموددکترای فلسفه ۱۶5۶در سال .  عمرش را به تحقیق و پژوهش پرداخت ءپس از آن بقیه

جامعه پژوهش های از  ۱۶5۶در سال  اثر چاپ نشده را ندکترای وی جایزه بهتری ءرساله.  جنبش کمونیستی ایتالیا پی برد ایانجام شده بود به اهمیت گرامشی بر
.  توسط انتشارات دانشگاه استنفورد چاپ شد آنتونیو گرامشی و منشا کمونیسم ایتالیاییو با عنوان  ۱۶6١این رساله سرانجام در سال .  دریافت نمود تاریخی ایتالیا

-این کتاب.  معروفیت جهانی یافتهایی است که گرامشی نوشته و یا در مورد وی نوشته شده گرامشیایی که شامل تمامی عنوان شناسیوی به خاطر کارش با عنوان کتاب

 (م) .در سن هشتاد و یک سالگی درگذشت ۳٠٠1ام ژوییه در سیوی .  زبان مختلف است 4٠عنوان به  ۱١٠٠٠شناسی شامل 
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اش در اقناع و توانایی زندگی و کار گرامشی، هایاش در تمامی زاویه، جدیت و عمق پژوهشاشنقدگرانه

 .خواننده را درک نمایند

کماکان خواهد  و)شناسی سانتوچی در مورد تأثیری که وی بر کار افراد بسیاری گذارده ن، کتابافزون بر ای

ماری که وی بی ش پژوهان و دانشجویاندانشنام و نشان  به این فهرست.  دهدچیزی به دست نمی( گذارد

در این .  رده باشدتواند اشارتی کنمی رسمی در طی دو دهه کمک و رایزنی نمود نیزبه طور رسمی و یا غیر

رانی هایی که وی در آن ها سخنراه انداخت، سمینارها و سمپوزیومهایی که وی به شناسی از کنفرانسکتاب

که به مدد  - 5در باره گرامشی با عنوانِ 4ارینوجینیو گااز جمله اثر  –پژوهان نمود، و انتشارات دیگر دانش

اهمیت   با آن دهد که بتواناین فهرست ابزاری را به دست نمی . ای در کار نیستاشاره وی میسر گردید نیز

در همهء موارد  اگرچه  .های مختلف گرامشیایی را در درون و بیرون ایتالیا سنجیدکارهای وی بر جریان تأثیر

ء به خاموشی در بیشتر آثاری که از اواخر دههنفوذ وی ، اما یی به جا نماندهسانتوچی رد پا و تأثیرِ نفوذ از

 6.هشتاد به این سو در مورد گرامشی نوشته شده جریان داشته است

-مهنا، و ۱۶٠1ـ۱۶۳6: هانامه ،(تینو جرراتانالنبه همراه وَ) نظم نوینسانتوچی با وسواسی تمام آثاری مانند 

-دانش را در اختیار های گرامشیترین نوشتهبرخی از مهمها با انتشار آنرا ویراستاری نموده و  های زندان

 ریویراستا.  که تا آیندهء دوردستی باقی خواهند ماند متونی تعیین کننده –قرار داد پژوهان و دانشجویان 

تر فرهنگی در پهنهء وسیع در ترویج مکتب گرامشی به توسط وی به همان اندازهتر گرامشی دیگر آثار رایج

 روزنامهء به شکل ضمیمهء ۱۶11انویه ژ ۳4که در ) های زنداننامهچاپ جیبی   .داشته است مهمی نقش

، (۱۶۶6) !حکومتلعنت بر  بارد،باران می اش زیر عنوانِهای ژورنالیستیای از نوشته، برگزیده(١یونیتا

بخش آثار گرامشی را به  ها توانستتوسط آن وی تنها اشاره به سه مورد است که ( ۱۶۶١)برگزیدهء آثار 

به به عنوان  که در غیر این صورت ممکن بود که آثار وی ان معرفی نمایدجویو دانش گانهخواننداز وسیعی 

های قطور دیگر برای همیشه ها در کنار کتابخانههای کتابباقی مانده و در قفسه "کالسیک"ر آثااصطالح 

 .خوردخاک ب

                                                           
4
 Eugenio Garin 

5
 Con Gramsci 

6
 .کبیر پا به عرصه نهاد[ اشاره به گرامشی]ترین کارشناس زندگی و کار این ساردینی زمان است که وی به عنوان معتبرترین و موثقاز این   

7
 L'Unità, Quotidiano  degli operai e dei contadini 

.  ، و ارگان رسمی حزب کمونیست ایتالیا شروع به کار نمود"گران و دهقانانروزنامهء کار"و به عنوان  ۱۶۳4فوریه  ۱۳در  گرامشیروزنامه چپ ایتالیا بود که توسط  اونیتا

مانند حزب دموکراتیک چپ، دموکرات )هایی که جایگزین حزب کمونیست شده بودند پس از آن که حزب کمونیست ایتالیا منحل گردید، این روزنامه به عنوان ارگان حزب
 (م. )تعطیل گردید ۳٠۱4ژوییه  ۲۱این روزنامه در .  به کارش ادامه داد( اش به عنوان ارگان حزب دموکراتیکتا زمان بسته شدن  ۳٠٠١های چپ، و از اکتبر 
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یقت، اولین در حق.  نبوده است "کالسیک"البته، مراد این نیست که گفته شود که از نظر وی گرامشی یک 

آن است  وی نگرانی؛ اما، دلشودآغاز می کتاب سانتوچی دقیقاً با بحثی پیرامون موقعیت کالسیک گرامشی

، به طور مکرر اندعموماً مورد احترامشود که  ها مبدلنیز به سرنوشت بسیاری از کالسیک که مبادا گرامشی

 ءشود، مگر آن که به واسطهنده میرشان به ندرت خواد، اما، آثاشونام برده می هااز آن در این جا و آن جا

گیرد اش را به کار میتمام تالش به این دلیل است که سانتوچی.  باشد معینی موقعیت دانشگاهی و فرهنگی

آثار  ا ویرایشوی این کار را نه تنها ب.  که تا خواننده را به طور مستقیم در ارتباط با متون گرامشی قرار دهد

باور بر  ،زیرکار این همه . ه استداداش انجام میتحلیلیهای ها و مقالهبهم چنین از طریق کتا بلکهوی، 

نه  پس، از نظر وی گرامشی.  اش ادامه یابدتواند از طریق متونمی گو با گرامشی-و-این نکته بود که گفت

به عبارت دیگر، آن چه که .  ق داردتعل نیز به زمان حال چنینهمها قرار داشته، بلکه تنها در زمرهء کالسیک

های وی خواننده را، حتا در است که نوشته سازد اینی دیگر متمایز میهارا از برخی از کالسیک گرامشی

نامه های خواند که در مورد وی فرا می ها و خطوط فکریه شرکت فعال در رویارویی با ایدهزمان حال، ب

خواندن آثار  است که از این منظر  .ماندبازنگری باقی می بازسازی، و ،از بسطهمواره در روندی سیال زندان 

 .شودخنثی خوانده می اساساً از موضعیاست که  یگرامشی کامالً متفاوت از خواندن آثار کالسیک

از  1فرانچسکو دِ سانتس دارِجانب میان نقدِ فرق فاحش به اش پیرامون نقد ادبیهایگرامشی در یادداشت

موضع و  نشأت گرفته "القی و سیاسی خدشه ناپذیرا حرارت یک شخص متعهد با باورهای اخب"موضع 

اشاره  (که موضعی واقعاً حساب شده بود) ۶دیتو کروچهبنه "نیت خیرِ جویی از روی-مدارا"و  "مافوق آرام"

نقد ": گذاردیدهد هیچ گونه تردیدی باقی نموی بر سر این نکته که خود کدام یک را ترجیح می  .کندمی

این گونه .  "سانتیس ارایه می دهد، نه کروچه ای که مناسب حال ماتریالیسم تاریخی باشد را دادبی

، است ۱٠(نوشته مانزونی نامزد رمان مانند)کارهای ادبی گر رویکرد گرامشی به شاهنمایاننه تنها مشاهدات 

 تنها یک نظر  .دهدتئوری سیاسی نشان می ن کالسیک فلسفی وبه برخی متورویکرد وی را چنین بلکه هم

را  کافی است که تا دریافت که گرامشی به چه اندازه خود ۱۱های وی در بارهء ماکیاولیانبوهی از یادداشت بر

اش چگونه وی دهند که مطالعاتها نشان میاین یادداشت.  لورانسی ساخته بودر کارهای این فدرگیر تفسی
                                                           
8
 Francesco De Sanctis 

۶
سی فعال وی از هواداران سرسخت لیبرالیسم کالسیک بوده و به لحاظ سیا(.  ۱166ـ۱۶5۳)آلیست ایتالیایی فیلسوف ایده (Benedetto Croce) دیتو کروچهبنه  

 (م. )بود
۱٠

 ۱1۳١، یکی از بزرگتری کارهای ادبی به زبان ایتالیایی است که اولین بار در سال (Alessandro Manzoni)ساندرو مانزونی اثر آله The Betrothedرمان   

 (م. )توسط انتشارات ارغنون منتشر شده است پیونداین رمان به فارسی با عنوان .  منتشر گردید
11

 Niccolò di Bernardo dei Machiavelli  
(م.)شودمدار، و دیپلمات ایتالیایی دورهء رنسانس که غالباً به عنوان پدر علوم سیاسی مدرن نام برده مینگار، سیاستفیلسوف، تاریخ  
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هء قدرت در دوران معاصر طبمون راآزبه  های تاریخی متون اصلی،اهمیت ویژه گی ون نادیده انگاشتن، بدرا

 اش ازایدهفراترِ سازد که به تعمیق و توسعهء ی که به نوبهء خود وی را قادر میامر) ،رهنمون ساخته

دایت اش باشد هیابی به یک استراتژی سیاسی که بسندهء زمانای دست، و به نیاز بر(دست یازد ۱۳پیشوایی

که وی در عین ء ماکیاولی سرمشقی است از یک کار تفسیری، زادهشاه خوانشِ گرامشی از.  ه استنمود

گرامشی .  کندمی "ترجمه"نماید، آن را به گویشی مدرن متن خودداری می سازیمحتاطانه از ابزارحالی که 

ک بوده و در عین حال به زمان تواند کالسیدهد که چگونه یک متن مینشان می زادهشاهدر برخوردش به 

 .حاضر تعلق داشته باشد

-حاضریِ تفسیریفرمول  یافتن های گرامشی به دنبالبخواهیم در نوشتهکه اگر بی فایده خواهد بود اما، 

برخی اوقات نه در حقیقت، .  دهدببه زمان تاریخی معینی ربط  مثالً متون کالسیک را که باشیم آماده ای

این، اما، به معنای آن نیست که متون .  لعه ممکن نبوده، بلکه مطلوب هم نیستن روش مطاایتنها 

محکوم به فنا بوده صرفاً به این دلیل که  (افراطی پردازان فرهنگیِاز نظریه بر خالف ادعای برخی) السیکک

 متنی  .اردمبنای مشترکی ند امروزین از جهان ءخواننده ای است که با پنداشتبینیجهانگر و تجسم بیان

به خاطر  (و باید)توان کم مید، دستِتواند داشته باشامروز نداشته و یا نمی که ربطی به جهانِرا کالسیک 

این باره به نکات در  ۱۶۲۱در یکم ژوئن  ۱۲اولیجای به همسرش گرامشی در نامه.  اش ستودکیفیات ذاتی

 :کندجالبی اشاره می

را بت ساخته  ایکه شاعر یا نویسنده پاتال-و-پیر استادانِ  د؟خوانَمی را عاشقانه دانته چه کسی

 از دیدهء  .پردازندمیبه ستایش از وی  واژه شناسی تاریخی غریب-و-و با اجرای شعایر عجیب

بخواند، یعنی این  "بی طرفی"عموماً با نوعی آثار کالسیک را  باید فرد مدرن و فرهیخته ،من

سویی با محتوای حاکی از هم "عشق"، در حالی که شانکبرای ارزش زیباشناسیکه صرفاً 

به طور "دیگری هنرمند را ورزد، و عشق می "خودی"کسی به شاعر ایدیولوژیک شعر است؛ 

 همراه باشد، مانند "ءدبانهمو" با نوعی تحقیرِ دزیباشناسیک می توان ستایشِ.  ستایدمی "کلی

 .گوته نحوهء برخورد مارکس به

                                                           
12

 hegemony 
13

 Julia Schucht 
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  .سیاسی است ءتر از برخورد با اثری در زمینهء فلسفهفی هنگام ستودن یک کار هنری آسانطربته، حفظ بیال

ن است ممکاست تقریباً نا ۱4ویلتوک "هواخواهِ"کار آمریکایی که دلیل است که، مثالً، یک محافظه به این

 ءمان اندازهدستِکم به ه ۱5سرمایهکه نخواهد مارکس را به دست فراموشی ابدی بسپارد اگر چه که 

که در  شاید نیازی به گفتن این نکته نباشد در عین حال،  .کالسیک است یک اثر ۱6دموکراسی در آمریکا

ویل توکترین کار این مهم تصادف نیست که از روی صرفاً انهء موجودکارمحافظه سیاسیِ-فرهنگی فضایِ

در  کماکان اش رای موضوعیتتردید گویا بدون هیچ کالسیک معرفی شده که نمایی از یک اثرمثال گونه

اش کماکان موضوعیت ویلتوکالبته، سرچشمهء این تصور که متن کالسیک   .حفظ نموده است زمانِ حال

، قرائتی که گیردانه و ناتاریخی این متن سرچشمه میانگارساده حفظ نموده غالباً در خوانش را در زمان حاضر

انگاری ناگفته نماند که خام  .گذاردیسنده را به طور کامل نادیده میون گیری سیاسیِوضعیت تاریخی و سمت

یکم به آن گونه برخورد شود که گویا ساختار اقتصادی، -و-گر که به تنها اَبرقدرت قرن بیستمحض است ا

ویل در اوایل دههء سی قرن نوزدهم مشاهده نموده یاسی آن در اساس همان است که توکاجتماعی، و س

 و بدون در نظر گرفتن شرایط عینی، به واقع، یک متن کالسیک گرانهءناسنجش ءگونه مطالعهن ای.  بود

اولی است را در نمای رویکرد گرامشی به ماکیکه ویژه "ایترجمه"روش تفسیر و مشترکی با  هیچ گونه وجه

بر آن است که غالباً  داردای برحذر میسرانهای خامهتالش به جای آن، روش وی ما را از آن گونه.  بر ندارد

های خام و هدفیابی به دستبه ابزاری برای را تبدیل  هاآن ورا از آنِ خود ساخته متون کالسیک  که تا

ترین مفتضح ویرایش شده ط موسولینیکه توس زادهشاهای از کتاب نسخه).  ء سیاسی مبدل سازدبینانهکوته

 .(نمونه از این پدیده است

اندازی در در مورد تحریف و دست گرامشی حاوی هشدارهای آشکارِ های زنداندفترعیت که به رغم این واق

های کژمدار خودسازیاز آنِ  ها ونیز از کژتفسیری ویارهای متون و تفسیرهای ناصادقانه است، اما، ک

 تحریف"عنوان زیر قول شده،  نقلِاز وی  ها که بارهاترین یادداشتدر یکی از معروف.  مصون نمانده است

 :آمده است "متون

شود که کسی از متنی بیش از آن به یک تز، می آمیزه عبارت دیگر، به دلیل بستگی تعصبب

تاریخی در خارج از این  شناسیِزبان در روشِاین گونه اشتباه .  چه که گفته است بیرون آورد

                                                           
14

 Alexis de Tocqueville 
15

 Das Kapital 
۱6

  De la démocratie en Amérique این کتاب به انگلیسی با .  انتشار یافت۱14٠و  ۱1۲5در سال  در دو جلد ویل است کهسیک فرانسوی اثر توکمتن کال
 (م) .شودشناسی و علوم سیاسی محسوب می-و به عنوان یکی از اولین آثار در جامعه ترجمه شده  Democracy in Americaعنوان 
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نظر قانون از .  دهدرخ میهای حیات نیز چارچوب و از جمله، در مطالعه و بررسی تمامی جنبه

نی کمتر از آن چه که در معامله بر سرِ آن توافق است که چیزی با کیفیت و وز جنایی، مثل این

ای بی هیچ شبهه[ در معامله]صد فریب ق مادامی که تا اما، این عمل  .فروخته شود بود شده

باید  و بی کفایتیل اما، مگر نه این است که اهما  .، جرم محسوب نخواهد شدمسلم گردد

 ۱١و اخالقی؟ یک محکومیت نظریکم اگرچه نه محکومیت قضایی، دستِ – محکوم گردد

اش به هایحفاظی در برابر تحریف نوشتهسی نیز نتوانست شناگرامشی در زبانگیری ادبی و سختدقت 

کارهای گرامشی شده را  هایی که ازاز سوء استفاده برخی  .دقت و ناالیق ایجاد نمایدهای بیدست خواننده

  گرامشی[ آثار]ورزانه و ابزاری خوانش غرض موارد، در بسیاری.  نسبت داد "فریفتن قصد"به  توانهم  می

در راستای تقویت یا مشروع ساختن این سوء استفاده ، به ویژه هنگامی که ظاهراً وی را مطرح نشان داده

ه در انتهای طیف، در حالی ک.  ورت گرفته باشدیک گرایش ایدئولوژیک صیک موضع خاص سیاسی و یا 

کماکان زنده  "گرامشیسم" کنند کهترویج می ایاالت متحده این ایده رادر کاران متنفذ برخی از محافظه

-داری و ضدسرمایه-ضد ها، گرامشی تئوریسین و استراتژیست سرآمد یک جریان سیاسیِاست؛ در نظر این

به در برده، و جان سالم  ۱۶1۶سرنگونی کمونیسم در  دورهء به اصطالح رداست که  ارتجاعی دموکراتیکِ

 به  .رودنگی، سیاسی و اجتماعی به شمار میخطری فوری برای وضع موجود فره این که در حال حاضر نیز

هایی که در صدد اهریمن جلوه و هم از سوی آن گران آن چنانیهم از سوی ستایشگرامشی ، سخن دیگر

شده  نشانده بحث روز بر سر لوحهء ،هایی دروغین و به دالیلی کامالً نادرستبر زمینه و اغلب د،انوی دادن

 .است

از یک سو، و  ،های زنداندفتروی، یعنی  اصلیِ کارِ بودنِ گی و ناتمامپاره-تکه سرشت برای مدتی، به دلیل

که  اشسوی ناشر چاپ اول کتاب شناسی تاریخی ازهای به خطای زبانبه خاطر کاربرد روش از سوی دیگر

 ،نمودناپذیر میاجتناب ز متن راگون ا-ترجمان گونه به صورت موضوعی عرضه شده بود و به این خاطر

اما، انتظار بر این .  ساختمی ممکنرا  شت های غلط از گرامشیبرداقرائت نادرست و  پوشی برجملگی چشم

اش دقیقاً به هاینوشته امانتبا دقت بسیار و نقل با و  ۱۶١5 بود که ویرایش انتقادی کتاب که در سال

پرتوی  گرامشی اثر سترگِ بر اینویراستاری شده بود،  اتانارتینو جروَلنها توسط نوشتهدست همان ترتیب

زدوده، ساختار درونی آن را آشکار ساخته و بدین را های آن کم برخی از به اصطالح ابهامافکنده، دستِ تازه

گان برخی از پژوهنده  .ها را فراهم آوردنوشتهاین دستمحتوای ب امکان ترجمان دقیق و قابل اتکا از ترتی

                                                           
17

 Q6, p198 
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تری از خطِ جسته و توانستند که به درک درست سود به بهترین وجهیگرامشی از این کار جرراتانا  آثارِ جدیِ

تری درک نموده، و عناصری در این وی را به شکل کامل ۱1های ، و ایدهگرامشی دست یازیده ءاندیشه سیرِ

رزشی را با ا هویدا ساخته و بدین ترتیب نقطه آغازینِ ۱۶ها را که تا به آن زمان نادیده مانده بودنوشتهدست

-متأسفانه، اما، این راهبردهای ارزشمند در زبان  .تازه و تشریح تئوریک فراهم سازند هایبرای پژوهش

افتد که با هنوز هم بسیار اتفاق می.  های دیرینه و جا افتاده را بزدایدشناسی گرامشیایی نتوانست عادت

اش از هایهایی از نوشتهبخش.  شودهای قصار رفتار میای از جملههای گرامشی به عنوان مجموعهنوشته

هیچ  که شاید هاییریتئو پشتیبانی از یک تز و یا موثق جلوه دادن متن اصلی خارج شده و صرفاً به عنوان

گفتمان جاری بر سر جامعهء مدنی جهانی که   .شودربطی هم به اندیشهء گرامشی نداشته باشد، استفاده می

جو برای یافتن مغز -و-جست": تأکید گرامشی بر این که.  ای از این گونه رفتار استمُدِ روز شده نمونه

نیز نتوانست مانع از  "ی پراکنده و مجزاستهاگفتهبر باز تر از بسنده کردنگی بسا مهمشهیمطلب و روند اند

های وی جهت یافتن چند بند و یا حتا عبارتی مناسب برای آذین بخشی به هر در نوشته گذارگری-و-گشت

 .بحثی شود

-تنخویش های گرامشی در راستاینوشته ر واقع امر، هیچ گونه دلیل موجهی برای بسیاری از مواردی کهد

تر از آن که کار بسیار پیش  .وجود ندارد به کار گرفته شده جدل-و-بحث درجهت استفاده  و گریخدمت

-موضوعی کتاب می ویرایش های آگاه، خوانندهشروع شود های زنداندفترکامل  روی ویرایش نقدگرانهء

ه که کتاب در آن نوشته شد به شرایط هولناکی توان تنهاو ناتمامی آن را نمی گیپاره-دانستند که علت تکه

ای برای گی و ناتمامی نباید به عنوان بهانهپاره-دانستند که این تکهدر عین حال، می . نسبت داد بود

مندی از یک عرضهء روش قرار گرفته و به پُر کردن جاهای از قلم افتاده های مختلف آن وبازآرایی بخش

اشاره نمود  ۱۶51ای عالی در سال ر مقالهد گارین ویبه عنوان نمونه، اوجین.  تئوری تمام عیار تغییر شکل یابد

ها و مسایل مشخص، و در عین حال مایهدرون کارهای گرامشی را باید در تکرار که پیوستگیِ منطقیِ

دو عبارت به ویژه آورد، هایی که وی میدر نقل قول  ۳٠.جو نمود-و-درگیرهایِ ذهنیِ مشخص جست

مند سازی شود که گرامشی تالش بوخارین را در روشمانی میها مربوط به زیکی از آن.  کندخودنمایی می

 "سیستم"رند که علم مطلقاً باید به معنای کسانی هستند که بر این باو".  کشدماتریالیسم تاریخی به نقد می

ظاهر بیرونی مکانیکی یک دستگاه را  سازند که تنهاهای مختلفی را میباشد، و از این رو دستگاه

                                                           
۱1

 .مدنی که در مورد شان تا کنون سخن بسیار رفته است مونی و جامعهءایده هایی مانند هژه  
۱۶

 .اش در بارهء تاریخ گروه های اجتماعی فرودست و در بارهء لوریانیسمهایمثالً یادداشت  
20

 Eugenio Garin, Gramsci e la cultura italiana – printed in Letture di Gramsci (1987), edited by Antonio Santucci. 
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".داراست
: گرفته شده است کروچه یکی از کارهای فرعی فلسفیل قول بعدی از بحثی پیرامون نق  ۳۱

تصدیق این که  و غامض؛ و از این رو دانشمند مآبانه -و ثابت فلسفی بسته  "دستگاه" تجزیهء مفهوم یک"

مندی روش.  آورد حل کندگاه به صحنه می-به-بر عهده فلسفه است که تا مسایلی را که روند تاریخی گاه

جو نمود، نه در ساختار معماری خارجی -و-هر راه حل مشخصی جست و بازدهی را باید در سازواری درونی

".آن
۳۳ 

هایی آن"و برای  مه چیز را در بر داشته مشکوک بودهای بزرگی که گویا تبیین هوی همواره نسبت به طرح

گشای تمامی -ختیار دارند که کلید مشکلای را در اآماده-های موءجزِ حاضرکه بر این باورند که فرمول

"درهای بسته است
ها با تمامی گرامشی همواره بر اهمیت پرداختن به پدیده.  قایل نبود چندانی احترام ۳۲

هایی های وی مملو از یادداشتنوشتهشماری از دستهای بیصفحه.  تأکید داشت شانها و جزییاتگیویژه

اش از برخی ای، مشاهداتهای مختلف، شرح اتفاقات به ظاهر حاشیهنشریههای معینی از است بر سر مقاله

-می مونی،های تاریخی، مثالً هژهبه تشریح و تبیین واقعیت هنگامی کهگرامشی .  جزییات تاریخی و غیره

وابط ای مجهز نبوده، بلکه، وی در ابتدا به بررسی جزییات دقیق رپردازد پیشاپیش به ایدهء ساخته و پرداخته

شان پردازد که افراد در شرایط مشخص تاریخیای میمشخص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

های مختلف و از مونی به گونهکرد هژهبه تدریج به درک پیچیده از چگونگی عمل آن گاه تجربه نموده، و

، به های زنداننامهچاپ اش بر سانتوچی در مقدمه.  یازدهای جامعه دست میهای مختلف در شریانجنبه

ولیا، مورخ نوزدهم نوامبر جاش به دهی و انتزاعی که در نقل قول از نامهعدم رضایت گرامشی از تعمیم

 :کندصورت گرفته اشاره می،  ۱۶۳1

را در هستی های عام از جریان( بیش موفق-و-کم)ها و شِماهای کلی و نشریات تنها ایده کتب

پیتر، پال، و جان، به  توانند درک مشخص، مستقیم و روشنی از حیاتدهند، اما نمیارایه می

 توان آن چه را کهبدون درک این جزییات، نمی اد معین و واقعی را به دست دهند؛ وفرا عبارتی،

 .شود درک نمودتعمیم داده می کلیت و

 یک بودن با واقعیتِوی بر نزد یهای مشخص و معین و خواست دایمتمرکز تزلزل ناپذیر گرامشی بر جنبه

یعنی، جدایی : باشدانسانی حاکی از جنبهء مشخص دیگری از حیات و فعالیت خود وی می افرادِ یوجود

                                                           
21

 Q7, p. 29 
22

 Q10, p. I, 4 
23

 Q23, p. 3 
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گان هدر میان خوانندهماره بسیار قوی  یک گرایش.  اشناپذیری کار تئوریک وی از فعالیت عملی سیاسی

.  ودکفا، مجزا یا مستقل به شمار آورندبه متنی خرا به مثا های زنداندفترکه  آثار گرامشی وجود داشته است

از را  گرامشی های پیش از زنداننوشته مشاهده نمود که این رویهء متداولتوان در این نکته را به ویژه می

.  اش تعلق دارند، گوییا که این دو بخش از کارهای گرامشی به دو فاز جداگانه از حیاتسازدجدا می هادفتر

 ها بابه ارتباط این نوشتهچندان توجهی های گرامشی، تمامی نوشته به در برخوردهای تحقیقینیز اخیراً 

ر این تردیدی د.  شده استن حزب سیاسی معین یک( و بعداً به عنوان رهبر)اش به عنوان عضو هایفعالیت

پیشین  الوی از رو و یا جدا شدنیک گسست  مبین واقعاً و زندانی شدن گرامشی یرکه دستگی نیست

زندانی مهجور وجود دارد که  های بسیار مهمی میان آن فعال سیاسی و ایناما، بستگی.  اش استزندگی

اش و هم چنین اهمیت چه اگر فراموش شده و یا در ابهام گذاشته شود، به طور جدی بازتاب کارهایچنان

اش به طور مرتب تأکید هایی در نوشتهآنتونیو سانتوچ.  کنداش به عنوان یک چهرهء تاریخی را کم میویژه

به واقع، .  اندفکر در وجود گرامشی از یک دیگر فرقی نداشته و یگانهروشنکند که فعال سیاسی و می

-هایی را داراست که گرامشی خود به مارکس نسبت میگیهای سانتوچی بسیاری از ویژهگرامشی در نوشته

های عملی و تئوریک به طور تجزیه ناپذیری یتی که در آن فعالیتاندیشمندی ناسیستماتیک، با شخص": داد

"است وقفه در حال حرکت در حال آفرینش و بی اند، و با عقالنیتی که به طور مداومعجین شده
۳4 

یعنی تعهدش  –گی حیات و فعالیت گرامشی ترین ویژهترین و برجستهشاید این گونه به نظر برسد که مهم

ها به جای گیجزییات و ویژه ارجحیت دادن بهچیزی از آن باقی نمانده،  دیگر که به یک جنبش سیاسی

او  "میراث نظری"به درستی  لیاتیتوگی و منش ناتمام آن چه که پاره-، تکهاکمال تئوری و فلسفهء جامع

وی را، به همراه  هاگیوارانه، اما، همین ویژهنقیض  .سپردب تاریخ خانهءفراموشوی را به باید که  –نامد می

در بزنگاهِ  مطرح اش را به مثابهء یک کالسیکِکه جایگاه ساخته ترین مارکسیستی، سرشناس۳5والتر بنیامین

اش با تبار در کتاب-ادوارد سعید، منتقد و محقق آمریکایی فلسطینی.  حفظ نموده است معاصر تاریخیِ

شمرد که دلیل پایایی ارزش تورهایی را بر مییک سری از فاکهایی پیرامون تبعید، عنوان دراندیشیدن

 :روند، از جملهکارهای گرامشی به حساب می

میان تئوری و عمل را به نفع وحدت این دو  در هر چه که می نویسد تفاوت عامیانه [گرامشی]

های گرامشی بخشاً گی نوشتهپاره-و تکه رادیکال گهگاهیکیفیتِ به طور ... شکند در هم می

                                                           
24

 Q4, p. 1 
۳5

  Walter Benjamin (م. )منتقد ادبی مارکسیست آلمانی 
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 ایال، اما، به واسطهء آگاهی نقدگرانهشدت وضعی کار وی بوده؛ در عین ح حساسیت و به دلیل

قرار که به نظر من برای وی به مفهوم  اش کرده باشد،ه که تا حفظخواستاست که گرامشی می

پایان را به خاطر بی [ی نوشتن]هاگرامشی این شیوه... نگرفتن در چارچوب یک دستگاه بود 

را به خود  اش شکل متون درسیاز بیم این که مبادا کارهای وی.  اش برگزیدگذاردن گفتمان

شان را هم بر او و هم بر های ثابت سیستمیک شوند که سلطهتبدیل به هیئتی از ایده و گرفته

۳6.برسانداش را به اتمام هایگفته نخواست که هرگزاش اعمال کنند خواننده
 

کارهای گرامشی نیز  .کنداشاره می ، اگر چه به اختصار،هء مشابهیخود نیز به نکت آنتونیو سانتوچی 

گویی خودداری از پیش"بیان حال عصر خویش است، اما در عین حال  ،های موثقمانند دیگر کالسیک

سانتوچی با تمرکز استوارش بر  ۳١."گذاردهای آینده باز میگو را با نسلو های بحث و گفتنموده و درب

او بر این باور  .انتها شوندبیها وارد بحثی سازد که با آناش را وادار میهایامشی، خوانندههای گرنوشته

.است به راستی جاودانی راسخ بود که ارثیهء گرامشی

                                                           
26

 Edward Said, “Reflections on Exile”, pp. 466-67. 
27

 Gramsci, p. 13. 
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 ۷یادداشت ناشر

 ۳للیو ال پورتا

اندیشه و  راهبردی به: آنتونیو گرامشی"با عنوان اثر آنتونیو سانتوچی کامل  کتاب حاضر در واقع بازتولید

"اشهاینوشته
های کتاب نخست در نشر اندیشه.  باشدمی 4"گرامشی"به عالوهء فصل نخست کتاب  ۲

اش هایتیزی از سرنوشت ایده-و-گرامشی در ایتالیا نقش بزرگی را ایفا نموده و کتاب دوم بازتاب بسیار تند

 آوردی، چاپ این اثر یادکندشاره میا اشهابسبام در مقدمهاریک همان گونه که .  است ۱۶1۶پس از سال 

 .است "عمدهء گرامشی مفسر"و  "یگرامش هاینوشته تاریخی شناسزبان ترینبرجسته"از 

در خبرنامهء جامعهء جهانی گرامشی  "شناسی آنتونیو سانتوچیکتاب"فهرست کامل آثار سانتوچی در 

چند  یرامشی نبود، بلکه هم چنین ویراستارنگار گتاریخ سانتوچی تنها.  منتشر شده است 5(۳٠٠4دسامبر )

با عنوان  ١روهوی اثر دید.  را نیز به عهده داشت 6های البریوالنامهو  انگلس-های مارکسنامهمجموعه از 

های رو که با تأکید بر زمینههسانتوچی با مطالعهء دید.  منتشر نمود ۱۶۶۲را در سال  1بازگشت به طبیعت

ای را در آیا ممکن است که جامعه: ستعمار بود، این پرسش را مطرح ساخت کهاستعماری و صدمات ا-ضد

های طبیعی بشریت عمل کند؟  نظر وی این نظر گرفت که به مثابه میعادگاهی میان پیشرفت مدنی و ریشه

تجلی خواهد نمود، اما امکانِ برداشتِ مفید از شهر آرمان تردید به مثابهبود که بازگشت به طبیعت بی

 .را نباید نادیده گرفت (بوم شناسی بشریت-زیست) روهاخالقیاتِ دید

پایتخت )در شهر سانتیاگو  ۱۶1١در سال  قدرت و میراث آنتونیو گرامشیسانتوچی در کنفرانسی که با عنوان 

گفت که به طرز شگفتی در دورهء وی غالباً از این تجربه سخن می  ۶.برگزار شده بود، شرکت نمود( شیلی

                                                           
1
 Sellerio editore 

2
 Lelio La Porta 

3
 Editori Riuniti, 1987. 

4
 Fin de Siecle Gramsci (Newton & Compton, Rome 1996) 

5
 http://www.internationalgramscisociety.org/pdf/igan_14.pdf  

6
  Antonio Labriola (م) .از اندیشمندان مارکسیست ایتالیایی قرن نوزده و اوایل قرن بیستم 

١
  Denis Diderot (م. )فیلسوف فرانسوی 

8
 Return to Nature (Editori Laterza) 

۶
 .برگزار شد( رم)ماه مه و با پشتیبانی انستیتوی گرامشی  ۳5ـ۲۱این کنفرانس در روزهای   

http://www.internationalgramscisociety.org/pdf/igan_14.pdf
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های پلیسی در ها و تعقیبتاتوری پینوشه برگزار شده و نزدیک به پنج هزار نفر به رغم تمامی ممنوعیتدیک

های از سطح دانستهفروشی، وی همواره -نمایی و فضل-فارغ از هر گونه عالم.  آن شرکت کرده بودند

ا بررسی نموده تا آن که تر رهای پیچیدهاش شروع کرده، و سپس با روشنی دکارتی موضوعگان جوانشنونده

 .پرداختهای تئوریک کالن میسرانجام به پرسش

-می-حقیقت را به مثابهء درونمایهء کارهای اندیشمند ساردینی باز در عین حالی که محوری بودن سانتوچی

ود که براین زمینه ب.  استفادهء رفرمیستی از گرامشی مبارزه نمود هر گونه اما، با تمام وجودش بر علیه یافت،

سیاسی گرامشی  هء راهی ممکن جهت درک سرزندگیبه مثاب بدون کمونیسمکارش را با عنوان وی آخرین 

-بخشالهام سانتوچی در این اثر سه منبع اصلی . ترین میراث فکری وی استاین اثر مهم  ۱٠.اختصاص داد

ای است که حاوی مقاله این کتاب.  دهدرا مورد بررسی قرار می –البریوال، گرامشی، و مارکس  – اش

.  اشاره نموده و به روش گرامشی و گارین اختصاص دارد "شناسی تطبیقی زندهزبان"صریحاً به مقولهء 

همواره کرد، یاد میولو کیراسا هر وقت که ازوی .  بود "شناسی تاریخیزبانزندهء "سانتوچی خود تجسم 

وی خواستار این بود که از دقت و وسواس و   ۱۱."اشعاشق کتاب بود، به آن شکل قدیمی"گفت که او می

 .های تحقیق و کار سود جستصبری راهبانه به عنوان ابزاری جهت دستیابی به بهترین شیوه

 ای از گرامشیبه بهترین شکلی در گفتهتوان را می – نگارپژوه و تاریخدانش محقق، ،انسان –سانتوچی 

 ۱۳:نقل کرده بود ۱۶1١شهر رُم در سال خالصه نمود که خودِ وی در کنفرانسی در 

در این صورت .  ای به جای او بگذاریدات خوب است که خود را لحظههنگام بحث با مخالف

اندکی هم که شده محق وی تا ممکن است که دریابید که اش نموده و حدرک یدتوانبهتر می

های من آن های مخالفء عاقالنه را به کار بستم، اما رختمن برای مدتی این توصیه.  است

انصاف بودن بهتر از این حالت تهوعی چنان کثیف بود که به این نتیجه رسیدم که بعضاً بی

 .دهداز آن کثافت به من دست می است که

سازد، تعریفی دقیق از ممکن می "را خویشبه شخصیت تاریخی آگاهی فرد " که "روحیهء خالقی"آن 

 .دهدسانتوچی به دست داده و می

                                                           
10

 Senza Comunismo (Without Communism) was republished by Editori Riuniti in 2001. 
۱۱

  Livio Schirollo تمرکز وی به طور عمده بر دیالکتیک در فلسفهء باستان و .  درگذشت ۳٠٠۳گاه در تاریخ فلسقهء عهد عتیق بود که در چهارم آوریل استاد دانش
 (م) .شرکت داشت (Urbino)بود که در دولت محلی اوربینو [ ایتالیا]او هم چنین عضو فعال حزب کمونیست .  مدرن بود

12
 “Modern Times: Gramsci and the Critique of Americanism,” Rome, November 20-22, 1987. 
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 مقدمه

فکری و ورز گردد، و یا این که عالیق روشن-تواند جایگزین ذهنِ اندیشهای نمیهیچ نوشته

زندگی را صرفاً ای مطرح بوده و یا آن که افراد خانههای قهوهعلمی را در جایی که صرفاً حرف

 .دانند، از نو تعیین نمایدگذرانی می-سرگرمی و خوش-خود

 ٩دفتر ، آنتونیو گرامشی-

است  برتر جهاننویسندهء  ۳5٠آنتونیو گرامشی در ردیف  منتشر گردید ۱۶16بر اساس تحقیقاتی که در سال 

صدها کتاب، جزوه و مقاله در بارهء این اندیشمند برجستهء   .شودها اشاره میکه بیش از همه به آن

یک  به همین سبب است که ارایهء  .ان، منتشر شده استکمونیست، نه تنها در ایتالیا بلکه در سراسر جه

 .شناسی کامل از رویکرد انتقادی گرامشیایی امر بس دشواری استکتاب

 یاسی، علمی، و هنری از شمار خارجهای تاریخی، سها و یا واقعهها پیرامون برخی شخصیتنوشتهبعضاً، 

که  ها، آثار، و یا وقایعی، شخصیت، یعنیکندمیصدق  "هاکالسیک" عموماً در مورد این قضیه.  گرددمی

 "هاکالسیک"گی بنیادین یک ویژه.  گیرندشان مورد توجه قرار میبسا وراء مرزهای زمانی و جغرافیایی

عناصر ویژهء دیگری نیز هست که مجموعاً تکثیر و تنوع تحقیقات  اما،.  است هاجهانشمول آن اساساً منشِ

غالباً به یک .  اشاره شود ن جا به ویژه به یکی از این عناصرشایسته است که در ای.  دندگرو آثار را باعث می

رویکرد به یک کالسیک شاید از روی نیاز باشد، .  شودهای مختلف نگریسته مینویسندهء کالسیک از جنبه

که کالسیک  ای باشدبود که بسا به دور از حوزه هاییجوی پاسخ-و-در جست توانمی این معنی که به

در این .  یابدبه یک کالسیک بسیار وسعت می این گونه است که عالقه.  مزبور در آن شناخته شده است

ندازهء کارهای گرامشی، به ویژه زمینه نمونه بسیار است، اما شاید به ندرت بتوان موردی را پیدا نمود که به ا

 .اشدتوجه به فرهنگ ایتالیایی، به این وضعیت دچار شده ب با

 :نویسدمی ۱۶۲۳ای در اوت گرامشی در نامه

مهندس  –های ملی خواهند شد گیویژه که تجسم.... هایی باشد آن باید سنتزِ انسان معاصر

انسان رنسانس  به اصطالح بازآفرینیِ –مدار فرانسوی آمریکایی، فیلسوف آلمانی، سیاست
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ها یا به عبارت دیگر توده انسانِ ، که اکنون۱یایتالیایی، به عبارتی گونهء مدرن لئوناردو دا وینچ

همان گونه .  کندرا حفظ می اشاست، اگرچه که شخصیت قوی و اصالت فردی انسان مشترک

 ۳.پیش پا افتادهیک امر کنید، که تصدیق می

چیزی  رنسانس در واقع آمیز در انتها حاکی از آگاهی گرامشی بر این نکته است که انسانِگیری کنایهنتیجه

هر آن ": آمده است دفترهای زنداندر یادداشتی در .  باشدنمی "معاصر انسانِ"جز یک مدل موهومی برای 

، انسان شوندستقیم در امر ساختن تاریخ درگیر میها فعاالنه و به طور مهای وسیعی از انسانکه توده گاهی

".نیست در دنیای مدرن رنسانس را دیگر جایی
۲ 

اش، در طیف کارآیی عام-در همهرا محبوبیت کارهای گرامشی  دالیل که بخواهیماگر بود منصفانه نخواهد 

در مورد گرامشی، استعارهء .  ین که در برخی گرایش به آمیزگری بجوییماش، و یا افکریوسیع عالیق روشن

که در اشاره به  تنها هنگامی مفهوم خواهد داشت که نحوهء استفادهء وی از آن را دریابیم "انسان رنسانس"

اش همان نفوذ عمیق و پایدار را در میان طبقات دیتو کروچه تنها ایتالیایی قرن نوزدهم است که کارهایبنه

المللی و روابط و نیازهای بین"مانندِ گرامشی در بیان های بیتوانایی  .فکری گوناگون داشته استروشن

  4.نهفته است "تر از ملیپیوندهای مدنیِ بسا بزرگ"به  و ارتباط دادن روابط و نیازهای ملی "میهن-جهان

فکرانی قرار داد که از توان وی را در مقام مقایسه با آن دسته از روشندر این چنین ظرفیتی است که می

 .اندقرون وسطی تا آخر قرن هفدهم کارکرد مشابهی در ایتالیا داشته

 :ویسدنگرامشی با اشاره به کروچه، فیلسوف ناپلی، می

ردش را  اش است، کهترین عنصر محبوبیت کروچه ذاتی اندیشهء خود وی و طرز اندیشیدنمهم

های پردازیوی مفهوم  .... گی یافت هاش برای زندتر فلسفهبزرگ هایتوان در دلواپسیمی

ن بدی.  افشا نمود فروش و پیچیده،، و بالطبع فضلو متحجر "بسته"فلسفه را به مثابه سیستمی 

هایی است که در روند ترتیب، وی تصریح نمود که کار اصلی فلسفه یافتن پاسخ برای پرسش
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مندی را نباید در ساختار معماری بیرونی گرایش به روش  .دنشوحرکت تاریخ مطرح می

 5.ویژه دید هر راه حلِ گی پربارِجانبه-بستگی درونی و همهدریافت، بلکه در عوض باید در هم

دقیقاً از   .کندار کلی، عین همین ارزیابی از محبوبیت کروچه در مورد خود گرامشی نیز صدق میدر یک معی

ها، شناسان و فیلسوفهای گرامشی از سوی تاریخاین نقطه نظر است که باید درک نمود که چرا نوشته

و استادان، با اعتقادات  نمادهای ادبی و مورخین تئاتر، دانشمندان، رهبران حزبی و فعالین سیاسی، دانشجویان

 .گیردبررسی قرار می-و-سیاسی و ایدئولوژیک بسیار متفاوت خوانده شده و مورد نقد

است که هر دو به فلسفه به  درست این.  سانی میان کارهای گرامشی و کروچه ناگزیر و پیچیده استهم

-عهء تاریخ عمومی جهان پرورده میبه این معنا که فلسفه به موازات توس.  نگرندمی "تاریخ فلسفه"عنوان 

".تر جایگزین شده باشدیک فیلسوف بزرگ با یک فیلسوف بزرگ تنها به این خاطر که نه"شود، 
از  ،اما  6

 .های متضاد رسیدندهبه نتایج و دیدگا نفر این پیشگذاردهء مشترک این دو

های عمیقی وجود ، تفاوتنیز دهپرداخت سا-و-نظر ساختهای گرامشی و کروچه، حتا از نقطهمیان نوشته

با توجه به تاریخ فرهنگی ایتالیا، الزم است که این نکته را به خاطر بسپاریم که این دو محقق برجسته   .دارد

این دو نه تنها خارج از محافل آکادمیک .  کارشان را در خارج از چارچوب نهادهای آکادمیک به پیش بردند

به رغم .  نیز تحصیالت دانشگاهی را برای گرفتن مدرک تکمیل نکردند شانجای داشتند، بلکه هیچ کدام

 .گیردآیندی، اما، شرایط کاری و تجارب کروچه و گرامشی در دو قطب مخالف قرار میاین هم

در وی .  های فعالیت علمی محروم نگشتهیچ گاه از مجالآموخته بود، اما، -خود به رغم این که کروچه

اما، در مورد گرامشی .  اش را به طور منظم منتشر سازدهایتوانست یافته پنجاه ساله ول یک برههء زمانیط

 .وضعیت کامالً متفاوت است

گاهاً، حتا خود .  پژوهی استسامان دادن کارهای یک نویسنده به ترتیب زمانی یک امر متداولِ دانش

نظیر شرایط )ها را به شرایط بیرونی نسازد، که یا آمطرح می اثرشدر  را مختلف هایدورهنویسنده وجود 

ربط ( های نو و غیرهمانند تحول، بازنگری، گرویدن به ایده)و یا به شرایط درونی ( تاریخی و یا بیوگرافیک

 فکری ویاماتیک در حیات خصوصی و روشندستگیری و به زندان افتادن گرامشی به چرخشی در . دهدمی

پیش و  مرحلهء از این رو باید میان آثار وی در.  آفریده است اشکارهایکه خط و مرز روشنی را در  انجامید
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منتشر گردید  ۱۶۳6های مختلف تا پایان سال صدها مقاله که در نشریه.  پس از زندانی شدن فرق گذاشت

 به مرحلهء دفترهای زندانو  های زنداننامهتعلق داشته؛ در حالی که  وی به مرحلهء پیش از زندانی شدن

 .تعلق دارند دبع

های ، به چارچوب الزم برای درک درست اندیشهروش هایی پیرامونپرسش اثرش با عنوان درگرامشی 

باید میان آن دسته از "گذار سوسیالیسم علمی گوید که در میان کارهای بنیاناو می.  پردازدمارکس می

  ".فرق گذاشت اندهام ماندن منتشر نشدهایی که به دلیل ناتمکارها که تکمیل شده و منتشر گردیدند و آن

 :گویدوی در ادامه می

اند را باید با اش منتشر شدهکارهایی که پس از مرگ پر واضح است که محتوای آن بخش از

که در  در نظر گرفت جز مطالبیتوان چیزی نمی ها راآن احتیاط و اختیارمندی خواند زیرا که

گیرند بمورد تغییر و بازنویسی قرار  توانستندو کماکان میپرداخت قرار داشته -و-ء ساختمرحله

در .  اش گردآوری شده ارزیابی نمودتوان با مواد خامی که جهت نوشتنهیچ اثری را نمی....  

سامان دادن -و-گزینهء نهایی، سر از عبارت است دهدواقع، آن چه که اثر واقعی را تشکیل می

ردن این و یا آن مطلبی که در مرحلهء آماده سازی فرعی ک-به عناصر گوناگون، و اصلی

١.است گردآوری شده
 

.  وضعیت خود وی مرتبط بوده باشد در مورد های گرامشیواپسیبعید نیست که چنین برداشتی به دل

باید به طور کامل "اش هایدهد که یادداشتبه دفعات به خواننده هشدار می دفترهای زندانگرامشی در 

پس از آن که بازنگری شده، به این دلیل که عکس آن چه که گفته "حتا ممکن است که   ".دبازنگری شو

".شده مصداق دارد کل مطلب اساساً بازنویسی شود
 :اما، این هم کافی نیست  1

ای قلم عبارتی که در نامه:  ای از احتیاط انجام شودها بایستی با درجهنگاریحتا مطالعهء نامه

از نظر هنری غالباً  نگارینامه روش ادبی در شادابی . در کتابی آورده شود خورده است نباید

بعضاً، اما، این روش از نظر .  کارآتر از روش سنجیده و حساب شده در نگارش یک کتاب است

گو، اشتباهات -و-نگاری، همانند سخنرانی و گفتدر نامه.  شوداستداللی دچار ضعف می
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به بهای احتمالی از کف دادن درستی  اندیشه ترانتقال سریع . فتدااستداللی بیشتر اتفاق می

 ۶.آیدمطلب به دست می

به کار برده شوند، آن گاه این  زندان هاینامهو  دفترهای زندانشناسیک در مورد های روشاگر این توصیه

لی به طور عمده او  .باشدوی می نیاتِ بهترِ پرسش پیش خواهد آمد که کدام یک از این دو اثر معرفِ

 –متونی خصوصی  هانامهدر حالی که .  ای است که باید تکمیل گردندپاره-های تکهای از یادداشتمجموعه

 .انداست که برای عموم نوشته نشده –و بعضاً حتا محرمانه 

.  خود وی منتشر گردیدند رجوع شودمستقیمِ اش که زیر نظر های سیاسیاز این روست که باید به نوشته

به توسط آن کتاب که را معیارهایی  نباید . دهدشدار میسازی بیش از حد هُگرامشی، اما، بر علیه ساده

های روزنامه نیز مقاله.  شود مطلق در نظر گرفتناشده ترجیح داده میمطالب ویراستاری  ویراستاری شده بر

-یتِ دایماً در حال تغییر مجالی برای اندیشهتعقیب روزمرهء واقع.  البداهه استشنود فی-و-گفتها مانند نامه

 ۱۶۲۱گرامشی در سپتامبر   .نهدشود، باقی نمیورزی همه جانبه، که معموالً در نوشتن کتاب به کار برده می

 :شود کهیادآور می ۱٠ای به تاتیانا شوختدر نامه

بیست جلد کتاب -ها پانزدهتوان با آنام که میدر طی ده سال روزنامه نگاری آن قدر نوشته

ها برای شرایط یک روز معین اما، به نظر من هر کدام از آن مقاله.  ای درآوردصد صفحه-چند

-من همواره مخالف دسته.  اش را از دست داده استنوشته شده که در انتهای آن روز موضعیت

 ۱۱.امشان در یک مجموعه بودهبندی کردن

اما، .  ارزش بررسی دقیق و از نزدیک را داراست [های گرامشیهنوشت] ها پیرامون تفسیرتمامی این پرسش

 هنوز شود کهتطبیقی احساس می تاریخی و شناسیهای زبانها به طور عمده در بررسیوزن این پرسش

به  برای.  است اش امری ضروری در پروسهء بازسازی بدنهء آثار گرامشیو به پایان رساندن ناتمام مانده

-را به کار بسته و از هر گونه پیش داری علمی، و صداقت فکریدقت، امانت" باید ین امرانجام رساندن ا

".تعصب بری بودداوری و 
۱۳ 
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-ورزی گرامشی در تمامیتشود بر سر چگونگی دنبال نمودن تکامل اندیشهپرسشی که در این جا مطرح می

 :شاید به جا باشد که در این مورد سفارش وی را بپذیریم.  اش است

 متفاوت و برتر ازو  صری که درونی گشته،شده، یعنی عنا "ایمید"عناصری که پایدار و 

....  اند،و به عنوان انگیزاننده عمل کرده قرار گرفته تر مورد بررسیکه پیش هستند "مطالبی"

تر از پرداختن به بسیار مهمباید  ،رفت اندیشهپیش روند مایه،درون یافتن جو برای-و-جست

 ۱۲.گریخته در این جا و آن جا آمده است-که جسته ها و کلمات قصاری باشدگفته

از های عملی و تئوریک وی با شخصیتی روبرو باشیم که فعالیت"یابد که این همه زمانی بیشتر مصداق می

 ".فکری که به طور پایایی در کار آفرینش و حرکت ابدی استدیگر جداناپذیر بوده، روشن-یک

های ای که در عین حال درگیر فعالیتادقی بر این مدعا است که برای درک درست نویسندهخود وی گواه ص

اش بلکه به ویژه از های عملیاش نه تنها از نظر فعالیتنامهزیستبازسازی "باید که از سیاسی است می

"گی ویهای اندیشهنقطه نظر فعالیت
 .آغاز نمود ۱4

او .  نوشته بسیار معروف است ۱۶۳١ه وی به تاتیانا در نوزدهم مارس ای کهای گرامشی، نامهدر میان نامه

اول بررسی  تم  .اندپیرامون چهار تم سازمان یافته دفترهااین .  کندرا ترسیم می دفترهادر این نامه زیربنای 

ها، نایتالیایی، منشاء آ ورزاناندیشهبارهء  در"در قرن نوزدهم است، یعنی،  گیری روحیهء همگانیشکل

-تم بعدی زبان  ".های متفاوت اندیشیدن، و غیرههای فرهنگی، شیوهها بر اساس جریانبندی آندسته

 برای، طرحی و نهایتاً  .است ۱5ندِلواتم سوم بررسی کارهای نمایشی لوییجی پیر.  ای استشناسی مقایسه

روح " این مباحث وجه مشترک  ".های سریال و سلیقهء رایج در ادبیات استداستانمقاله پیرامون "یک 

 .باشدمی "در فازها و درجات گوناگون از رشد عمومی،خالق 

.  بندی شدآغاز شد، سازمان کار از نو فرمول ۱۶۲۱ای که بر دفتر هشتم که نوشتن آن در ، در مقدمهسپس

سال بعد، عنوان .  است ۱6یورزانِ ایتالیایها و تأمالت پراکنده پیرامونِ تاریخِ اندیشهیادداشتعنوان این دفتر 

-تاریخ اندیشه ای از مقاالت پیرامونمجموعه ها و تأمالت پراکنده براییادداشتدفتر دوازدهم با عنوان 
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وی .  گستردورزان را میبدین ترتیب است که گرامشی به تدریج افق تاریخِ اندیشه.  شودنوشته می ۱١ورزان

سدهء "ورزان در قید شده بود حذف کرده و آن را به اندیشه ۱۶۳١نخست محدودیت زمانی را که در نامهء 

ورزان اندیشه"مسئله دیگر صرفاً .  شودبعداً، محدودیت ملی نیز تغییر داده می.  دهدتغییر می "گذشته

 .به طور عام است "فکرانروشن"سر  نبوده، بلکه بر "ایتالیایی

-وی درس.  های اولیهء وی به روشنی دیدت و نوشتهتوان در مطالعافرهنگی را می به مسایل توجه گرامشی

در سال  اولین نقد تئاتری وی.  شناسی را با عالقهء خاصی دنبال نمودپیرامون زبان ۱1های ماتئو بارتولی

 توان احساس عمیقهمان ابتدا می از.  چاپ شد ۳٠مانتیزبه زبان پیه ۱۶در بخش تئاتر روزنامهء آوانته ۱۶۱5

گرامشی در .  دید ها رانسبت به این موضوعات و توان بالقوهء موجود در آن بیست ساله رااین روزنامه نگار 

منتشر  ۳۳فریاد خلقنشریهء  ۱۶۱6که در شمارهء ژانویهء  ۳۱سوسیالیسم و فرهنگای با عنوان طی مقاله

ولتاریا بار کند که پروی در این مقاله اشاره می.  دهدگردید مستقیماً فرهنگ را به سوسیالیسم ربط می

 :کشدرا به دوش می دایرةالمعارفیسنگین تأثیر منفی رویکرد غلط به آموزش به مثابهء دانشِ 

شود که باید توسط که در آن فرد صرفاً به مثابهء مخزنی در نظر گرفته می[ نحوهء آموزشی]

اش ذهنهای خام و بی ارتباطی که وی موظف است بعداً در های تجربی پر شده، با فاکتداده

نامه هضم کرده تا این که بتواند به مدد آن در پاسخ به انگیختارهای های لغتمانند ستون

 .خارجی واکنش نشان دهد

 :خورد کهتنها به این درد می( آموزشی)نگی تربیت فره ، این گونهاز نظر گرامشی

صرفاً به این  تهنسبت به بقیهء بشریت برتر دانس کسانی که خودشان رایعنی نخاله تولید کند، 

بار کرده، که تا در وقت و ناوقت با شان انهای مختلف را در کلهدلیل که مقداری تاریخ و داده

 .خواهند حصاری بین خود و دیگران بکشندگی بنشینند، تو گویی که میاتکا به آن به پرچانه

 :دهدمالً متفاوت را ارایه میای کاخود گونه[ به آموزش]نمایی گرامشی در برابر این گونه رویکرد دانش
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تصاحب هویتِ خودِ خویش، و سازمان و انضباط درونی خودِ یک فرد،  عبارت از ...فرهنگ 

است که از طریق آن ارزش تاریخی فرد، جایگاه فرد در زندگی، و  یبرتر آگاهیدستیابی به 

خودی -به-ل خودتواند در پروسهء تکامنمی ، اما،این همه . شودوی درک میحقوق و وظایف 

های مورد اندام دهد که هر موجودیرخ می صورت پذیرد، آن گونه که در حیات نباتی و حیوانی

انسان، بیش   .کندنیازش را ناآگاهانه و بر اساس نظمی از پیش مقرر شده انتخاب و تعیین می

-ستثمارچه در غیر این صورت، توضیح این که چرا ا.  محصول روند تاریخ است از هر چیزی،

اند، و این که چرا آن همواره زیسته خودخواه گرانثمارگر، آفریدگار ثروت و مصرفشده و است

واقعیت این است که بشریت به تدریج .  بودسوسیالیسم هنوز تحقق نیافته است امر دشواری می

توانست به ارزش خویش آگاهی یافته و حق حیات مستقل خویش را به  –الیه به الیه  –

کِرداری، بلکه از طریق نیازهای تَن سرانهءاین آگاهی نه به واسطهء فشار سخت.  وردآدست 

تفکر هوشمندانه، که در ابتدا توسط معدودی و سپس از سوی کل یک طبقهء اجتماعی، کسب 

گزاری خاتمه داده و آن را توان به وضعیت خراجای است که با آن میاین بهترین شیوه.  گردید

-مقدم بر هر انقالبی دورهبه این معنا که .  و بازسازی اجتماعی جایگزین ساخت گریبا شورش

های تازه از طریق گردِ هم گرانه، نفوذ فرهنگی، تراوش ایدههای شدید سنجشای از فعالیت

های اقتصادی و سیاسی خویش بوده آمدن افرادی سرکش که در آغاز صرفاً به فکر حل مشکل

 ۳۲.کردندهمبستگی با دیگرانی بودند که شرایط مشابهی را تجربه میو فاقد هر گونه احساس 

آن چه که فراتر از هر .  است نقل قولی که در باال آمده حاوی عناصری مهم و سازنده در اندیشهء گرامشی

های تاریخی های فرهنگی در طی دورهفعالیت.  و سیاست است نماید پیوند میان فرهنگچیزی رخ می

که پیشاپیش هر انقالبی به راه  "پُر شوری فعالیت": گیرندهای سیاسی را به خود میالیتمعینی شکل فع

 آگاهی همگانی و" به در سراسر اروپا گری بود کهفرانسه برآمد جنبش روشن ۱١1۶انقالب .  افتدمی

حساس ها نسبت به دردهای مشترک و بدشگونیکه به سهم خود  شکل داد المللی بورژواییبین معنویت

".انقالب خونینی بود که بعداً در فرانسه رخ داد سازِبهترین زمینه خود بوده و نشان داد که
۳4 

گویی زده، یا این که به پیش "شخم"فکران، اما، تنها این نیست که زمین را برای انقالب وظیفهء روشن

 های بپردازندبینیدسته از جهانآن های فرهیخته است که به نقد به واقع، بر عهدهء انسان.  تاریخ بنشینند
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فکر تعریف بسیار اما، تعریف گرامشی از روشن.  ها به سر رسیده استآن خواهانهء-که موعد کارکرد ترقی

-من خود را به برداشت جاری که اشاره به روشن": نویسد کهدر این مورد می ۱۶۲۱در سال .  وسیعی است

".سازمفکران کبیر دارد محدود نمی
گر به مثابهء نقد ویران ین ترتیب، برداشت از فرهنگ، از یک سو،بد  ۳5

.  نبوهش فرهنگی است، و از دیگر سو، به مثابهء پروژهء سیاسی سازنده، متنفذ، و ابوده های مسلطایدئولوژی

قلمداد نمود جز یک شوخی و یا  فکرروشن را باید گفته شود که تمامی اعضاء یک حزب سیاسی  این که"

که حرف  ین حال، اگر در این مورد به دقت بیندیشیم، در خواهیم یافتتوری بیش نیست؛ اما، در عکاریکا

".بسیار دقیقی است
۳6 

-هایی که در نگاه اول متفاوت از یکگردد که مقولهدر راستای این چنین گفتهء دقیقی است که آشکار می

هایی نظیر مقوله: فکران استپیرامون روشنواقع هر کدام بخشی از موضوع تحقیق  رسند بهدیگر به نظر می

نیکولو ماکیاولی، و هم چنین تحلیل پیرایی، فلسفهء کروچه و اندیشهء زبان و فولکلور، رنسانس و جُنبش دین

دولت و جامعهء آمریکا، بازبینی تئوریک و سیاسی مارکسیسم در پرتو انقالب اکتبر و تجارب انترناسیونال 

 .پرولتری و عروج فاشیسمکمونیستی، بحران جنبش 

بندی نموده اش به دقت فرمولعلل مقبولیت عمومی کارهای گرامشی را نویسنده در دستور کار تحقیق

در .  بیش عمیقاً پرداخته نشده است-و-ها کمنیز هست که به آنهایی اما، برخی موضوعات و زمنیه.  است

بیش از آن که واقعی بابِل ": نویسد کهوی می.  کندیم ا گرامشی به یک اندرز بسیار اشاره، در یک جدفترها

کنند که به یک شود جایی است که همه فکر میهای گوناگون سخن گفته میجایی باشد که در آن به زبان

".شودمعانی مختلف داده می انندهای همواژه گویند، در حالی که بهزبان سخن می
طیف وسیعی از این   ۳١

-به کار برده می "سیاست"، و "فکرانروشن"، "فرهنگ"هایی هم چون برای واژه حاضرمعانی که در حال 

در این  حساسیت ویژهء گرامشی بنابراین، توضیح.  ای از ابهام فرو بردها را در هالهشود ممکن است که آن

ا اش راندیشه محوری فرهنگی-شبکهء سیاسی در آن که وی ، موردیمعین با اشاره به یک مورد زمینه

 .مفید باشد ممکن است که دهد،نشان می

تبر مارکسیسم ایتالیایی شناخته شده که از سوی برخی به عنوان اولین تئوریسین مع –اسم آنتونیو البریوال 

هایی پیرامون مفهوم مقالهوی نویسندهء اثر مشهور .  شودآورده می دفترهابه طور مرتب در  – است
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اضع فلسفی مو"کند که گرامشی توصیه می.  ر قرن نوزدهم منتشر گردیداست که در آخ ماتریالیستی تاریخ

"مانده است در کل ناشناختهبرخی محافل محدود  که جز در البریوال
یکی از دالیل این .  دوباره چاپ شود ۳1

 .است عموم پیچیده بودن سبک نوشتاری وی ناشناخته ماندن در سطح

شد در منتشر میحزب کمونیست ایتالیا در پاریس  یتبعید رهبران که از سوی ۳۶دولت پرولترینشریهء 

۲٠اشامیچیس و سوسیالیسم دِای را با عنوان مقاله ۱۶۳1ژوییهء 
-این مقاله در ضمیمهء جداگانه.  چاپ نمود 

نویسندهء این مقاله که اول بار به زبان آلمانی .  های البریوال و فردریک انگلس گنجانده شده بودای بر نامه

 ۲۳های آلمان چاپ شده بود، اَدم موریتسیو، ارگان سوسیال دموکرات۲۱در روزنامهء عصر نو ۱1۶۳در 

نگاری میان البریوال های دشوار اولیهء سوسیالیسم ایتالیایی، در نامهوی در سال  .سوسیالیست سوییسی بود

ریوال نوشته شده که در واقع کامالً با الهام از الب ۲۲مقاله در مورد ادموندو دِامیچیس.  و انگلس واسطه بود

علنی  ۱1۶۱امیچیس که در سال  دِ "گرویدن به سوسیالیسم".  توان او را نویسندهء واقعی مقاله دانستمی

بود که با ارایهء این  "نیکوکار بورژوا"های این یکی از هدف.  جنجال بسیاری را به راه انداخت-و-شد جار

آن را به اصطالح  "وجدانی به جای یک مسئلهء علمی یک موضوع" سوسیالیسم عمدتاً به مثابهء

های سیاسی در پس انتخاب ایمنافع کوته نظرانه داد کهاحتمال می گرامشی نیز  .بسازد "پذیرفتنی"

 :گیری زیر رسانداین مسئله وی را به نتیجه.  بوده باشد ۲4نویسندهء کتاب قلب

-سلطنتیک اش ه همان اندازهء پیشینامیچیس را ب دِ امروز دالیل بسیاری موجود است که

به به دلیل چاشنی تندی که [ به سوسیالیسم]گرویدن وی   .پرست، و بورژوا بدانیمطلب، وطن

 ما نسبت به این که آیا دِ.  رهاندهمراه دارد سرنوشت ادبی ایشان را از دام ورشکستگی می

برای  خدمتی نشأم تواندب ، به آن اندازه که سوسیالیسم برای او منفعت داشته،امیچیس

 .باشد عمیقاً دچار تردید هستیم سوسیالیسم
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، به های بسیار سرشناس ایتالیایییکی دیگر از نویسنده ،۲5جیووانی پاسکولی نقد گرامشی از گرایشات سیاسی

مدت  ۱1١1که به عنوان یکی از اعضاء انترناسیونال در  این شاعر،  .از مماشات است همان اندازه به دور

تاهی را در زندان به سر برده بود، بعداً از نوعی سوسیالیسم رمانتیک و درک ناسیونالیستی از سوسیالیسم کو

 .دفاع نمود

که پاسکولی زمانی بر  سخنانی – دانممی سوسیالیست یک سوسیالیست، عمیقاً خود را من"

و .  هیت، نه سوسیالیست یک طبقاگر چه سوسیالیست تمام بشر –زبان جاری کرده بود 

ها و امیال ، هیچ تعارضی با خواستهگیردسوسیالیسم من، مادامی که تمامی مردم را در بر می

وجود داشت که تا خود  یک حزب سوسیالیست جوان و گستاخ آه که ای کاش.  استعماری ندارد

 ".انددهاش آن را از پا در آورپردازاننظریهکه ما، دریغا ا.  دهد ر رأس استعمار ایتالیا جارا د

وراء محکوم  –دغدغهء خاطرش را  ، گرامشیدفترهانکتهء قابل توجه این است که با آوردن این نقل قول در 

"وجود این چنین نظری در شعر پاسکولی"نسبت به  –نمودن سیاسی 
گرامشی خصلت   .نشان می دهد ۲6

  .نگردتالف نظر هنری میدر نحلهء ناسیونالیستی سوسیالیسمِ پاسکولی را به مثابهء یک اخ "حماسی"

  ".برخوردار بود "رام" یخوی-و-خلق از آرزوی وی این بود که شاعری حماسی و محبوب عام باشد، اگرچه"

 لوحیکه به ساده، های بسیاریگی نگارشقوارهبی" پاسکولی ورانهء سوسیالیسمِسخن در مجموع، سبک

"زندحماقت واقعی میبه  کاذب که سر
 .شودترجمه می ۲١

-های خویش بیشترین توجه را به آفرینش فرهنگی به جای هنری اختصاص میدر نوشتهعموماً گرامشی 

ای ای را در ساختن انسان و جُستارهای تاریخی دارد، و از این رو پارهفرهنگ نقش تعیین کننده.  دهد

ای به وی در نامه.  استبرخوردار از سیاست  در حالی که هنر از مرزی مستقل.  اساسی در سیاست است

-به نظر من انسان آگاه عصر ما باید آثار کالسیک را با قدری از بی": نویسدمی ۱۶۲۱همسرش در ژوئن 

".ها بخواندزیباشناسیک آن ارزشفقط به خاطر  طرفی، یعنی این که
۲1 

پیرامون  در اظهار نظری.  تا به این نقطه، گرامشی از باورهای بنیادین مارکسیسم کالسیک به دور نیست

یعنی مارکس و انگلس، تأکید  "گذاران فلسفهء عملبنیان"رئالیسم بالزاک، وی بر توافق نقطه نظرش با 
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تواند به عنوان معیاری برای سنجش عظمت وی باشد، اگر چه مواضع سیاسی یک هنرمند نمی  ۲۶.ورزدمی

 "زیباشناسیک خشک" از زاویهء بوده و هرگز "دارجانب"همواره  باید کهمی اما درست این است که نقد

 فرانچسکو دِای از نقد ادبی که در خور حال ماتریالیسم تاریخی باشد را گونهاز نظر گرامشی، .  صورت نگیرد

سیاسی و اخالقی درست استوار  دار است، کسی که بر باورهایانسانی که جانب"دهد، سانتس به دست می

ای برای مبارزه"یک اثر باید به  "ساختار"نقد   ".داردام برنمیبوده، و هیچ گاه در مسیر کتمان حقیقت گ

"ها و احساسات، اشتیاقی آتشینفرهنگ، یعنی، یک اومانیسم نو، نقدی از عادت
در این جا .  تبدیل شود 4٠

 .کنیمروشن در کارکرد سیاسی فرهنگ را مشاهده می بیانیبار دیگر، 

توسعهء جنبش پرولتری و مبارزات آن  بر حزب کمونیست درلیست مبارز و رهگرامشی به عنوان یک سوسیا

از این رو خطای بزرگی است اگر که بخواهیم به وی صرفاً به .  در ایتالیا و در جهان سهم بزرگی داشت

بلکه بر عکس، مهم است که روشن سازیم که گرامشی در وهلهء نخست .  فکر بنگریمعنوان یک روشن

کردند مندانی را که از مداخلهء جدی در سیاست خودداری میای اندیشواهمهمداری بود که بی هیچ سیاست

 4۱.گرفتبه باد انتقاد می

های سیاسی، نوشته: حاضر معرفی کارهای گرامشی است که در سه بخش تنظیم شده استمجموعهء هدف 

 .دفترهای زندان، و زندان های ازنامه

در واقع امر، بسیاری از .  ر متون تاریخی نقش بسته استهاست که دتجارب انسانی و سیاسی گرامشی مدت

برداری از گرامشی به الگو . نامیدند "پیامبر"و حتا  "ترین مردان ایتالیایکی از برجسته"معاصرین وی او را 

دلیل توانایی وی در به هم تنیدن تئوری و عمل و ظرفیت وی در ادغام اندیشه و کردار امر بسیار دشواری 

که عمیقاً در وقایع کوچک و بزرگ عصر خویش  گرددگام خواندن آثار وی ایماژ انسانی آشکار میهن.  است

 هم که مرا شیطان بزرگی دانسته و دیگرانی": وی در بارهء خود نوشت که هستند کسانی که.  دخالت داشت

خود را صرفاً انسان من .  خواهم که شهید باشم و نه قهرماناما، من نه می.  دانندام میقدیستقریباً 

".کنمدانم با باورهایی عمیق، باورهایی که با هیچ چیزی در جهان معامله نمیمتوسطی می
4۳ 
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نشر اول   .قرار دادند ایهای افسانهشخصیت طراز-ها وی را همفاشیست-ها و ضدهایی از دموکراتنسل

ه گرامشی را به مثابهء یک انسان ای کزمینه را برای آفرینش یک اسطوره مهیا ساخت، اسطوره هانامه

اش اما های منتشر نشدهنشر برخی نامه.  ای آهنین به تصویر کشیدانقالبی با باورهایی تزلزل ناپذیر و اراده

که به عنوان رهبر  برای او قابل قبول نبود.  ، انسانی که او واقعاً بود را به ما بازگردانید"گرامشی حقیقی"

شود نامیده می "مندیهفرّ"از نظر گرامشی، آن چه که در دوران معاصر .  یر شودفرمند طبقهء کارگر تصو

های متناقض و ای، آن وقتی که اصول سیاسی به مثابه انبوهی از دادهاحزاب تودهفاز ابتدایی "همواره بر 

ک پاپ شود که ترجمان و وفق دادن آن بر شرایط موجود تنها از پسِ یها داده میمبهم به خورد توده

"آیدمعصوم بر می
یک "آمیز نسبت به این باور که در جای دیگری، گرامشی با لحنی طعنه.  استمنطبق  4۲

 که یا اینفکری برجسته باشد، و وری بزرگ بوده و یا آن که روشنمدار الزاماً بایستی که سخنسیاست

گی برخی عقب مانده"یار نزدیک به این چنین باوری بس.  دهدهشدار می ".و غیره و غیره "مقدس"ای نابغه

".پذیرند که ریش داشته باشدکه کسی را به رهبری می... ماند مناطق روستایی می
44 

از تبدیل  اند که تاشان را به کار بردههاست که بیشترین تالشسوزترین محققین گرامشی مدتدل 

تر است امروز آسان .ر جلوگیری کنندیک دگم خطاناپذی به مفهوم، "گرامشیسم"شدن میراث وی به نوعی از 

با گذشت زمان، احساسات جای خود را به  .طورهء شخصیت کبیر تاریخی نگریستفارغ از اس که به گرامشی

از طریق  شمند انقالبی کماکانگو با این اندیو گفت.  دهدمانده می ی که از وی به جاتعمق پرثمر در آثار

 .میسر است اشهاینوشته
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 ".ها، همواره برخوردار از نظری واحدآزادترین ژورنالیستاز " -۷

 ۱۶۲۳-۱۶۲۲های در سالبعداً  که فلسفه ای بر پژوهشمقدمهعنوان  ، با۳دفترهای در اظهار نظری در 

 :خوانیم که، میتوسط گرامشی ویراستاری شد

در  به جای آن که اش راهایدیشهای پربارترین انکه شخصیت برجسته این امکان وجود دارد

، به نظر برسد "ترینمنطقی"برای وی ظاهراً ، بندی بیرونیطبقه طرح یک ، بر پایهءفضایی که

-مدار در مورد فلسفه میهنگامی که یک سیاست.  ظاهراً بیگانه عرضه نماید یک فضایدر 

هر در .  کندعرضه میاش های سیاسیخویش را در نوشته "حقیقی"نویسد، احتماالً فلسفهء 

های وی را باید در کنش غالب اندیشه.  کنش عمده و یک کنش غالب هستیک  شخصیتی

 ۱.ارزیابی نمود

حتا پس از آن که وظیفهء وی به عنوان یک رهبر .  نگاری کار عمدهء گرامشی بودها روزنامهبرای سال

 .نگاری ادامه دادزنامهبه کار رو اشکماکان و تا زمان دستگیری ویسیاسی غالب گشت، 

 :نویسداز زندان توری می ۱۶۲۱ای در اکتبر گرامشی در نامه

اش را به هر کسی که مزد بیشتری بپردازد ام که قلمای نبودهژورنالیست حرفه یک من هیچ گاه

من ژورنالیستی .  اش دایماً دروغ ببافدباید که به خاطر بخشی از حرفهفروشد و الجرم میمی

 به خاطر خوشامد رییسی و یاگاه ام را حفظ کرده و هیچ آزاد بودم که همواره نقطه نظرات کامالً

 ۳.امام را پنهان نساختهباورهای پفیوز دیگری هر

کند را عرضه می نگاریخالقی است نوع نوینی از روزنامهاین گفتهء گرامشی که سرشار از غرور و تعصب ا

به عنوان یک  های گرامشیمنشاء فعالیت به پیش از آن که.  نوین است ای حقیقتاًجامعهاش بنای که هدف

اش بپردازیم، الزم تئوریک های سیاسی و آراءفعالیت گونگی توسعهء آن به بیان ارگانیکو چ نگارروزنامه

 .نوشتاری وی جای دهیماست که آن را در متن آثار 
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به جای  بود، زیرا کهبه شکل مجموعه اش هایمقاله مخالف انتشار تر اشاره شده است که گرامشیپیش

-کند که مقالهشان در عوض این شبهه را ایجاد میها در زمان چاپ اصلیآن حفظ خصلت موقتی و مشروط

اولین  ۲به رغم این، انتشارات اینودی  .باشنداش پیوستگی منطقی مورد انتظار از یک کتاب را دارا میهای

این .  منتشر ساخت ۱۶١۱تا  ۱۶4١های امشی را در دوازده جلد در طی سالکارهای گر 4مجموعهء کامل

-های درج شده در مطبوعات عمدهء این نوشتهمقاله.  های سیاسی وی بودمجموعه شامل پنج جلد از نوشته

 :اندبندی شدهدهد که به شرح زیر طبقهها را تشکیل می

 (۱۶51) ۱۶۱4ـ۱۶۱1های دوران جوانی، نوشته 

  (۱۶6٠) ۱۶۱6ـ۱۶۳٠، الیاناآنتون طاق بنای تاریخی رزیدر 

  ،(۱۶54) ۱۶۱۶ـ۱۶۳٠نظم نوین 

 (۱۶66) ۱۶۳۱ـ۱۶۳۳نظم نوین : سوسیالیسم و فاشیسم 

  ،(۱۶١۱) ۱۶۳۲ـ۱۶۳6بنای حزب کمونیست 

انتشار مجموعهء  ۱۶1٠اینودی در سال .  های دیگری نیز پس از آن به این فهرست افزوده شدمجموعه

های سیاسی وی است که آخرین ارهای گرامشی را آغاز نمود که شامل هفت جلد از نوشتهجدیدی از ک

 .شناسیک نقادانه را در نظر گرفته استها و روشتحقیقات را در زمینهء نوشته

های سیاسی وی نوشتهمعین های گیتعیین ویژهدر  هم چنین بررسی کارهای گرامشی و ها دراین تفکیک

رسد که ریشه به نظر می نخستین ایراد به این کار  .توانند ابزار مفیدی باشندمی دفترهاو  هاهنامدر مقایسه با 

کاری بر خالف  ،کتاب به صورت های مطبوعاتی گرامشیدر این حقیقت داشته باشد که با انتشار مقاله

 نبوده که در اختیار رگرامشی به این منظو هاینامه واقعیت این است که.  انجام شده استخواست نویسنده 

آوری جمع  .روزی به چاپ برسد دفترهاتوانست تصور کند که نمیهرگز  وی نیز خود قرار بگیرد و عموم

به واقع کار بسیار مفیدی بوده است، با این حال،  شانهای سیاسی گرامشی و در دسترس قرار دادننوشته

 ای است که باید دربیان نگرانی موجه مالحظاتاین .  شدنباید نادیده گرفته می گرامشی هایمالحظه

 بندی کردنطبقه بندی وها به شکل کتاب و یا زمانانتشار مقاله.  دنباشنما راه هاخواندن این نوشته

گر ها به هر شکلی که ارایه شود کماکان بیانمقاله این.  ای گرددنباید باعث ایجاد شبهه  هاآن موضوعی

-های کلی و نتیجهارزیابی.  "اندبرای زمان معینی نوشته شده"که  هستند رامشیهای سیاسی گاندیشه
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برای به دست .  بردهای جداگانه باشد غالباً به تفسیرهای غلط راه میتحلیل متنهایی که حاصل گیری

طالعه های سیاسی گرامشی باید تمامی متون را در ارتباط با هم مآوردن تصویری معتبر از نظرات و فعالیت

گریخته است که غالباً -ستههای جتر از عبارتدر این مورد، بار دیگر باید تأکید نمود که تم اصلی مهم  .نمود

 .اندبه کار رفتههای ژورنالیستی وقت جدل به دلیل

و  دفترهاهای سیاسی و اثرهای دیگر این نکتهء مهم را باید در نظر گرفت که در حالی که در رابطه با نوشته

، در مورد (ها به جا مانده استنوشتهبه این دلیل که دست)توان به یقین به گرامشی نسبت داد را می هاامهن

-های مستعار امضاء شدهها ناشناس بوده و یا با اسمبسیاری از مقاله.  توان عین این را گفتها، اما، نمیمقاله

های دقیق و کاربست معیارهای علمی نیاز بررسی مطلب به از این رو، برای تعیین درستی و نادرستی.  اند

اش نوشته وی است که در شرح حال زندگی کند تأیید خودِتنها معیاری که به خودی خود کفایت می.  است

های دیگر را به هایی مانند تحلیل روش نوشتاری و محتوا، و مقایسه با نوشتهدر موارد دیگر باید شیوه.  است

با استفاده .  شناختند رجوع نمودهایی که وی را از نزدیک میکاران و آنکه به شهادت همکار گرفته و یا آن 

تی به گرامشی نسبت داده به درس ندمانده بود آثار بیرون از مجموعهتر پیشهایی که های باال مقالهاز روش

 .اندشده

داً مشخص بع اند، اما،گرامشی آمده هایمقاله در مجموعه ابتدا که هایی موجود استاز نوشته نمونهچندین 

های در تحلیل اندیشه اند کهبوده و یا این که آن قدر مشکوک ی دیگرهانویسنده گردید که متعلق به

شناسی گر نیاز به زباناگرچه تعداد این موارد محدود بوده، اما بیان.  ها استناد نمودبه آنتوان نمیگرامشی 

نظر گرامشی در این مورد به دور از هر گونه ابهامی .  داری همراه باشدامانت تطبیقی دقیق است که باید با

 تحمیل کنیم، آن خواهد بگوید بهمی بیش از آن چه که یک متن واقعاً کار زشتی است اگر بخواهیم". است

 است لمیتحریف کردن معیارهای ع تر از آنزشت اما،  ".دفاع کرده باشیم از یک تز این خاطر که صرفاً به

باورانه به نویسندهء معینی را جهت معتبر نشان دادن یک ایدهء پیش متنی بتوانیم صرفاً به این خاطر که

 .داده باشیم نسبت

با این حال، نیازی به آن نیست که .  ای نیستاش امر سادهپارچگی کارهای گرامشی در تمامیتحفظ یک

ای هر نوشتهء تازه.  وشته درگیر سازیمآن چه که وی ن موی هر-به-بخواهیم خود را در تحقیق دقیق و مو

ای ای، هر مطلب چاپ نشدههر تازه پیدا شده: گیر داردشود نیاز به کاری وقتکه با اسم گرامشی ظاهر می

ای نوشته باشد نه تنها الزاماً دارای اهمیت یکسان هر مطلبی را که نویسنده.  باید با دقت بسیار ارزیابی شود
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برخی مواقع، .  خوانی نداشته باشدوی هم "اثر"های وی نبوده، بلکه حتا ممکن است که با سیر اندیشهدر تف

ای های نویسنده چیز تازههای ساده نبوده که به درک اندیشه، حتا یک امضاء، چیزی جز کنجکاویچند خط

خطر کاهش عالقهء  نویسندههای موجود یک برعکس، افزودن مطالب بیشتر به مجموعهء نوشته.  افزایدنمی

لیا و جهان در حال حاضر، کار کالسیک گرامشی میراث فرهنگی ایتا.  عموم به کارهای وی را در بر دارد

  .شناسی تطبیقی در میان متخصصین کاهش داده شودهای زباندرگیری موضوع نیست که به بوده و سزاوار

دون دخالت تیغ هیچ سانسوری در اختیار همگان قرار های سیاسی گرامشی، با انبوهی از مطالب که بنوشته

ء خطیری از تاریخ ایتالیا و طبقهء کارگر فکری وی در دورهدارد نشان دهندهء عمق اندیشهء سیاسی و روشن

.است
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 آشنایی با طبقهء کارگر یک شهر صنعتی -٢

ای عاشقانه است که از هاین نام.  ولیا فرستادای از وین به همسرش جنامه ۱۶۳4گرامشی در ماه مارس 

عباراتی  نامه بااین در وی .  گویدبار، و دوران هجران سخن می، از زندگی سخت و مشقتها و لبخندهااشک

اش مدد رساندند گیری مبانی حیات سیاسیاش را که به شکلهای اساسی در زندگیقوی برخی از لحظه

 :کندبازسازی می

ام را وا خو گرفته و به این نکته عادت کرده بودم که احساساتدر انز گیزندهمن از خردسالی به 

این عادت برای زمانی ... آمیز پنهان سازم لبخندی کنایهدر پشت نقابی از سرسختی و یا 

گی سنگینی برخوردار من برای مدتی دراز از پیچیده روابط.  طوالنی به من آسیب وارد ساخت

گردد که  و یا تقسیم شود تا مانع از آن دی بزرگ ضربباید در ابعاهر احساس من می.  بود

چیزی، اما، مانع از آن گردید چه .  درک کنند کردمدیگران آن چه را که من واقعاً احساس می

که به یک شی کامالً عاری از حیات بدل شوم؟  آن سرکشی غریزی را که از نوجوانی بر علیه 

به رغم داشتن کارنامهء عالی از مدرسهء ابتدایی،  به این دلیل کهکردم، ثروتمندان احساس می

ها، داروسازها، و فروشمن نتوانستم به تحصیل ادامه دهم، در حالی که فرزندان گوشت

این احساس غریزی را آن گاه من نسبت به تمامی ثروتمندانی که .  توانستندبازرگانان پارچه می

و به این باور رسیدم که باید برای استقالل کردند پیدا کرده دهقانان ساردینی را سرکوب می

.  کردممن این جمله را دایماً تکرار می "!ها را به دریا بریزیماروپایی": منطقه به مبارزه برخاست

بعدها، من با طبقهء کارگر یک شهر صنعتی آشنایی به هم زده و تازه معنای آن چه را که از 

از این رهگذر بود .  ه بودم به درستی درک نمودمفکرانه از مارکس خواندروی کنجکاوی روشن

 ۱.گی، مبارزه، و طبقهء کارگر شدمکه من عاشق زنده

شهر  -است، شهر صنعت خودرو سازی و کارگران فلزکار ۳کند تورینشهری که گرامشی به آن اشاره می

ی دیگری نیز وجود داشت که در آن زمان مراکز صنعت  .های بزرگی مانند فیات، لنسیا، دیاتو، و ایتاالکمپانی

و  ۲فیلیپپو توراتیمرکز سوسیالیسم رفرمیستی  بود؛ میالن یکی از این مراکز.  ظر فرهنگی فعال بودنداز ن
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۲
  Fillippo Turati  از جمله روشنفکرانی بود که در پایه گذاری حزب سوسیالیست ایتالیا(PSI)  وی در جریان مبارزه بر علیه .  ای داشتنقش عمده ۱1۶۳در سال

در درون حزب با این سیاست مخالفت .  تدوین شده بود برخاست ۱۶۱۶حزب که در سال  فاشیسم خواهان اتحاد با دیگر مخالفین فاشیسم بود و به مخالفت با برنامهء انقالبی
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و هم چنین، ناپل هم .  فلورنس با انتشارات ادبی مشهورش نیز بود  .در آنجا پا گرفت 4آینده گراییجایی که 

-گی مینماینده 5نقددیتو کروچه و اثر جاویدان وی با عنوان را با بنه فکری ایتالیابود که اهرم سُنّت روشن

 .بود تنها در تورین ممکنشناخت کامل طبقهء کارگر و درک شور مبارزاتی این طبقه اما، .  کرد

مرکز منطقهء )، گرامشی شهر تورین ۱۶۳٠در گزارشی به کمیتهء اجرایی انترناسیونال کمونیستی در ژوییهء 

 :کندرا با این عبارات توصیف می( 6تیدمانپی

رُم، مرکز اداری دولت بورژوایی؛ میالن، : توانیم بگوییم که ایتالیا دارای سه پایتخت استمی

مالی جملگی در  انستیتوهایها، و دفاتر کمپانیها، تمامی بانک)مرکز ملی بازرگانی و صنایع 

-صنعتی که تولید صنعتی در آن به عالی؛ و سرانجام، تورین، مرکز (انداین شهر متمرکز شده

فکران به موازات چرخش سرمایه به سمت رُم تمامی روشن.  ترین سطح رشد رسیده است

بورژوا از تورین مهاجرت نموده و نیروی اداری الزم را در خدمت دولت نوپای بورژوایی قرار 

ه کارگر به تورین شده های طبقدر عوض، رشد صنایع بزرگ باعث جذب بهترین الیه.  اندداده

نقالب پرولتری ایتالیا عمیقاً رشد این شهر در ارتباط با تاریخ ایتالیا و در ارتباط با تاریخ ا.  است

ش ایتالیا کهای زحمتبدین ترتیب، پرولتاریای تورین به رهبر معنوی توده.  است شایان توجه

گی، هپیوندهای خانواد: اندخوردهگوناگون به این شهر پیوند  هایبدل شده است، که به طریقه

 ١.ار کردن در تورین را در سر داردهر کارگر ایتالیایی رویای ک.  تاریخی، سنتی، و معنوی

توانست از  به تورین رفت و در دانشگاه تحصیل ادامهء برای بیست سالگی، در سن ،۱۶۱۱گرامشی در سال 

تأثیر این شهر بزرگ   .شد، استفاده کندمی بضاعتکم محصلین کمک هزینهء تحصیلی، که شامل حال

اش کماکان با این حال، سابقهء ساردینی.  شمالی چرخش بزرگی را در زندگی این جوان ساردینی رقم زد

وی دورهء   .ودحفظ نم وی، و هم چنین بر اندیشه و کُنش ویرا از برخی جهات بر شخصیت  تأثیر خود

 .به پایان رسانده بود 1یدر کالیار دبیرستان را با مشکالت بسیار

                                                                                                                                                                                           
را  (PSU)گروه توراتی از حزب اخراج شده و حزب متحد سوسیالیست .  شده و به همین دلیل در حزب سوسیالیست با شکل گیری حزب کمونیست ایتالیا انشعاب ایجاد شد

 (م. )پایه گذاردند
4
 Futurism 

5
 La Critica [Critique] 

6
 Piedmont 

7
 “Il movimento torinese dei Consigli di Fabbrica” [The Factory Councils’ Turin Movement], report sent in July 

1920 to the Communist International’s Executive Committee, in ON, pp. 602-603 
8
 Cagliari 
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پدرش کارمندی بود که دورهء دبیرستان را به پایان رسانده و .  ای نه فقیر و نه متموّل بودگرامشی از خانواده

سوادی در میان زنان در شهرهای با در نظر گرفتن سطح وسیع بی.  مدتی نیز به تحصیل حقوق پرداخته بود

او اشتیاق زیادی به خواندن داشت و این .  ن نظر یک استثناء بودکوچک ساردینی آن زمان، مادر وی از ای

 .اش انتقال دادشوق را نیز به فرزندان

در مورد گرامشی نوشته  گاه تورین پذیرفته شده بود، بعدهابه دانشزمان با گرامشی که هم ۶لیاتیتوپالمیرو 

 :بود که

گرایش وی به .  ت بودیک سوسیالیس خارج شود از ساردینیا گرامشی پیش از آن که

سوسیالیسم بیش از آن که بر اساس یک اندیشهء منسجم باشد، به دلیل غریزهء انقالبی 

 منسجم سیستم . فکر جوان والیتی بوداش به عنوان یک روشنگراییاش و انسانساردینی

 ۱٠.دبعدها در دانشگاه تورین و در ارتباط تنگاتنگ با طبقهء کارگر به دست آم گی ویاندیشه

وی شروع به خواندن نشریات .  سم گرایش پیدا کردبه سوسیالی نخست در ساردینیا بود که گرامشی

"!به پیش"سوسیالیستی، از جمله روزنامهء 
های سیاسی گوناگون را نیز در عین حال، او گرایش.  ، نمود۱۱

 .مطالعه نمود

 ۱۶۱٠ژوییهء  ۳6در .  ود دریافت نمودآموز باش را زمانی که هنوز دانشگرامشی نخستین کارت خبرنگاری

از همان نخست، تعلق وی به مارکسیسم .  منتشر نمود ۱۳اتحادیهء ساردینی اش را در روزنامهءاولین مقاله

این نکته را به خوبی نشان آموزی نوشته بود ای که وی در دوران دانشنقل قول زیر که از مقاله.  آشکار بود

 :دهدمی

بایستی که در زمینهء آزادی و تمدن به ند که تمام آن چه را که نوع بشر میبسیاری بر این باور

گویا که جز بهره بردن از این به اصطالح دستآوردها .  دست آورد تا کنون به دست آورده است

من، کامالً بر عکس، بر این نکته باور دارم که هنوز راه بسیار .  کار دیگری باقی نمانده است

این .  گ و لعاب تمدن را بر خود داردنوع بشر تنها رن.  ی ما قرار گرفته استزیادی در پیش رو

                                                           
۶
  Palmiro Togliatti (م) .بود ۱۶64اش در سال تا زمان مرگ ۱۶۳١کمونیست ایتالیا از سال  صدر حزب 

10
 Thinker and man of action, in Antonio Gramsci, Editori Riuniti, 1972, p. 69. 

11
 Avanti! 

12
 L’Unione Sarda [The Sardinian Union] 
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پوستهء به ظاهر زیبا با اندک خراشی به کنار زده شده و پوست زمخت گرگ در زیر آن به 

اگرچه ممکن است که مهار شده باشند، اما هنوز در [ حیوانی]غرایز .  گرددسرعت نمایان می

اگرچه انقالب فرانسه .  شودنها حقوق زورمندان به رسمیت شناخته میت.   اندهم شکسته نشده

جا کردن یک طبقهء -به-گران گرفته است، اما، جز جابسیاری از امتیازات قدیمی را از سرکوب

بزرگی را در اختیار  اما، تجربهءاین انقالب، .  است گر با دیگری کار دیگری انجام ندادهسرکوب

های اجتماعی، که طبیعی نبوده بلکه محصول امتیازات و اختالفن بر می توا: ما نهاده است

.  ها به حمام خون دیگری نیاز استعدالتیبرای از میان بردن این بی.  فائق آمدجوامع هستند، 

 ۱۲.گران را فرجامی نخواهد بودآن گاه است که ندامت سرکوب

فکرانه، اشتیاق سیاسی، روشن کنجکاویس ح –های کاری آیندهء گرامشی عالیم مشخصی در مورد بستگی

 اش نیز نقشهای وی به سرزمین بومیبستگی  .ش به تورین آشکار بوداپیش از رفتن –اخالقی  و کشش

او در ساردینیا این فرصت را داشت که تا به دانش خویش از یک .  اش داشته استآیندهمهمی در کارهای 

وی به .  ۱4بورژوازی جنوب-ها، و خردهچیها، معدنها، چوپاندهقانایتالیای  –متفاوت عمق دهد  یایتالیا

ای ولکور تودههای کهن و فکه تا با سنت ین فرصت را به دست آوردا ،واسطهء فقر و به حاشیه رانده شدن

نه  –نتیجهء این دانش عملی .  اش بدل گردیدای زاینده و برانگیزنده در تحقیقاتآشنا شده که به زمینه

گذاری تئوریکی وی در باب مسئلهء جنوب، در بحث سهمبعدها در  "ایتالیای دیگر"از  –ش کتابی دان

های تاریخی شکاف اقتصادی و اجتماعی موجود بین جنوب روستایی و شمال صنعتی، خود پیرامون ریشه

-غرض داوریِپیش انست با منطقی قویاش در تورین، گرامشی توهای اولِ اقامتسالهمان در .  نشان داد

این طرز فکر .  جنوب را به چالش بکشد "بربریت"و  کفایتیرایج در شمال در موردِ به اصطالح بی ودِآل

ها در شمال، حتا پرولتری، پذیرفته شده بود، و حزب سوسیالیست خود بورژوایی به طور وسیعی از سوی توده

مادی میان کارگران شمال و همتایان اعتاین چنین درک نادرست و بی.  نیز در ترویج آن دست داشت

 .باید به امری دوجانبه بدل شودشان به ناگزیر میجنوبی

اگرچه، نخست این کار تقریباً به طور .  گرامشی بالفاصله خود را برای غلبه بر این جدایی درگیر ساخت

گاه مرکزی اندیشهء وی های وی، این مسئله به گرهگام با رشد آگاهیو همانجام شد، اما به تدریج  غریزی

چند نکته پیرامون مسئلهء با عنوان  ۱۶۳6ای در مقاله طی در.  ست ایتالیا تبدیل گردیدتاریخ و سیا بر سرِ
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 D, pp. 11, 15; also in SP, p. 55 
14

 The Mezzogiorno 
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.  بود اتفاق افتاده از آن تردهد که چند سال پیشدادی به دست میشرح کوتاهی را از رخگرامشی  ،۱5جنوب

از  که به طور عمده متشکل [ارتش]یک تیپ ز تفاهم میان ا نیاش در ایجاد نوع کامالً نویاو موفقیت

 :دهدو کارگران سوسیالیست تورینی را این گونه شرح می بود هاساردینی

از این رو، بدیهی  . در تورین شرکت داشت ۱۶۱١در سرکوب قیام انقالبی اوت  ۱6تیپ ساساری

ها که هم از سوی تودهشد که میان سربازان این تیپ و کارگران به دلیل نفرتی فرض می

نسبت به ابزار سرکوب احساس شده و هم از سوی هنگ به واسطهء کشته شدن سربازان به 

تیپ از سوی گروهی از مردان و زنان با گل،   .گران، هیچ گاه آشتی بر پا نخواهد شددست قیام

 دبّاغ این روایت توان دررا میسربازها روحیهء کالً، .  یوه و سیگار مورد استقبال گرفتم

 :یغاتی بود نشان دادارزیابی تبلساساری که مسئول 

سربازهای ساردینی مثل این که شهر را فتح کرده باشند )رفتم  Xمن به اردوگاهی در میدان 

و با دهقان جوان ساساری که با احترام به من سالم کرد صحبت ( ها اردو زده بودنددر میدان

 .کردم

 واسه چی به تورین اومدی؟ -

 .که اعتصاب کردن بزنیم[ ۱١سینیوری] رو هامدیم که اون ارباباو -

 .ولی اینا که ارباب نیستن، اینا همشون کارگرن و چیزی ندارن -

-، و روزی سی لیر گیرشون میزننوات میت تنشونه و کراهمشون کُ.  نباین جا همه اربا -

پوشن؛  آره، دونم که چه جوری لباس میمن فقیرا رو از ساساری میشناسم و می.  دآ

ایم و روزی یه لیر و نیم گشنه-مون گدا، همه"کارگرای ساده"نجا فقیر زیاده؛ ماها، او

 .دآبیشتر گیرمون نمی

 .ولی منم کارگرم و فقیرم، خب -

 .ای، واسه اینه که ساردینی هستیگشنه-اگه تو گدا -

 کنی؟اعتصاب کنم، به منم شلیک میحاال اگه منم با اونا  -

                                                           
15

 Alcuni temi della quistione meridionale 
۱6

  Sassari  (م)دومین شهر بزرگ ساردینیا 
17

 Signori 
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گذاشته بود گفت  من ر کرد و سپس در حالی که دستش را بر روی شانهءسرباز اندکی فک

 :که

۱1!ببین، هر وقت که خواسی با اونا اعتصاب کنی، بمون تو خونه -
 

به رغم این حقیقت که اکثر سربازان احساس مشابهی داشتند، پس از چند ماه تیپ منحل شده و از تورین 

 :آمد نبودها بدون پیاین اتفاق.  ای انجام شدچ بدرقهاین خروج به طور شبانه و بدون هی.  خارج شد

.  گذاردها میها تا امروز به خوبی دوام داشته و کماکان تأثیر عمیقی بر تودهطنین این اتفاق

تر از آن هرگز به آن گونه نیندیشیده و از این هایی را روشن نمودند که پیشها، ذهنبرای مدت

 ۱۶.خوش تحول شدندای دستریشهبه شدت متأثر شده و به طور 

کنش و تهییج سیاسی به مرور  .تمیز داد مهمی را در روش گرامشی گیتوان ویژهدر این جا نیز می 

.زمان به موضوع و مدلی برای تحقیق علمی تغییر شکل دادند

                                                           
18

 CPC, pp. 143-144 
19

 CPC, p. 144 



43 
 

 سیاسی دانشگاه و شرکت در امور: تورین -۹

هنگام ورود به تورین وی خسته از یک سال .  ودآغاز حیات تحصیل دانشگاهی گرامشی بسیار دردناک ب

ترش نوشته شده به های وی که در این دوره به برادر کوچکیکی از نامه.  درگیری با مشکالت جدی بود

وی در این نامه که از زندان نوشته شده، .  شمرداش را در این برهه از زمان برمیشکلی دراماتیک زندگی

 :داری دهداندرز و دل –رد بُکه خود در دورهء خطیری به سر می –کند که به برادرش سعی می

اما، .  احتماالً از این که فرصت تحصیل به من دست داد بعضاً اندکی به من رشک برده باشی

 .دهمبدانی که من چگونه توانستم ادامهء تحصیل قطعاً نمی

 :ستا ۱۶۳١سپتامبر  ۱۳ تاریخ نوشتن این نامه

ها در طول تمام این سال.  ، به خانه برگشتم۱۶۳4و  ۱۶۳٠دو بار،  تنهادر طی چهارده سال 

به معنای دقیق  رو بوده و-به-های بسیار روغالباً با سختی.  گی راحتی نداشتمهگاه زندچهی

 .مکلمه گرسنگی کشید

این  ،رفته بوددر کالیاری  ۱به خانهء برادرش ۱۶۱٠اش را هنگامی که در سال در ادامهء این نامه، وی وضعیت

 :دهدگونه شرح می

اش به خاطر نم زیاد تماماً ریخته بود و تنها کردم که گچ دیوارهایگی میهدر اتاق کوچکی زند

باز  شباهت داشت، به یک آبریزگاه به سمت حیاط، که بیشتر یک پنجرهء کوچک داشت که

-بعداً برای صرفه.  مصبحانه صرف نظر کرد معمولی برای از خوردن قهوهها صبح... شد می

به مدت هشت ماه در روز تنها یک .  جویی بیشتر خوردن نهار را تا وقت شام به عقب انداختم

خوردم، به طوری که در آخر سال سوم دبیرستان دچار سوء تغذیهء جدی شده وعده غذا می

 .بودم

ود را برای آزمون دریافت گرامشی در طی چند ماه، و در حالی که از نظر جسمی به شدت ضعیف شده بود، خ

 :بورس تحصیلی دانشگاه آماده ساخت

                                                           
1
 Gennaro 
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از صد لیری که با .  پنج لیر توی جیبم بود-و-پنجاه  .رک کردملوده تآتورین را در حالت خواب

کرایه یک اتاق .  کرده بودم (بلیط درجه سه) پنج لیر را خرج مسافرت-و-خود آورده بودم، چهل

اما، جای جشن گرفتن .  به عنوان خرج سفر به من تعلق گرفتهشتاد لیر .  روزی سه لیر بود

نبود، چون که دورهء آزمون پانزده روز طول کشید که فقط برای محل اقامت پنجاه لیر هزینه 

سه بار در طول آزمون از -دانم که چگونه توانستم آزمون را به پایان برم چون که دونمی.  شد

.  کم پیدا شدکلهء مشکالت کم-و-اش بر آیم، اما، سرپسبه هر حال، توانستم از   .هوش رفتم

نویسی دانشگاه از سوی مشکل اول از آن جا شروع شد که بیش از دو ماه در فرستادن اوراق نام

خانواده تأخیر افتاده بود و به همین دلیل اسمم از لیست دانشجویی حذف شده و هفتاد لیر 

به  خوابگاهی را ی دانشگاههاچییکی از نظافت.  ام نیز قطع گردیدکمک هزینهء تحصیلی

آن چنان احساس تحقیر به من دست داده بود .  ام پیدا کردقیمت هفتاد لیر به طور نسیه برای

به این ترتیب بود که .  ام را بدهندکه تصمیم گرفتم که از مقامات بخواهم که ترتیب بازگشت

زمستان را بدون پالتو و تنها با .  پرتی خرج شدهفتاد لیر به من رسید که بابت همان خوابگاه ز

هوای کالیاری چندان سخت -و-یک ژاکت نازک پاییزی گذراندم، که خوشبختانه برای آب

چنان وخیم بود که برای چندین ماه قوه ( ۱۶۳۱)ام در حدود ماه مارس وضعیت جسمی.  نبود

بدتر .  کردمدرست استفاده میموقع حرف زدن از کلمات نا.  سخن گفتن را از دست داده بودم

یخی که از روی رودخانه -کردم و مهزندگی می ۳از همه این که درست در ساحل رودخانهء دورا

 ۲.گرفتام را میآمد جانمی

به رغم بحران روانی که بارها وی را مجبور به قطع تحصیل نموده و در نتیجه به قطع کمک هزینهء 

شناسی وی به طور جدی درس زبان  .دانشگاهی بود درگیر حیات انجامید، او عمیقاًمی اشتحصیلی

را ( 6آنیبالی پاستوره)، و فلسفهء تئوریک (5پروفسور اومبرتو کاسمو)، ادبیات ایتالیا (4پروفسور ماتئو بارتولی)

ر در سمیناری که د  .از این گذشته، چندین واحد درسی نیز در دانشکدهء حقوق گرفته بود.  نموددنبال می

 .لیاتی آشنا شده و نهایتاً دوستی به هم زدتومورد قانون حقوق روم برگزار شده بود با 
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اش اش را وقف مطالعه نموده و از سوی دیگر وضعیت بد جسمانیکه گرامشی بیشتر وقت دلیل اینبه 

ی بود که او این دوره.  ارتباط مستقیم وی با جنبش سوسیالیستی تورین شد ایجاد باعث تأخیر درجملگی 

با این حال، وی با مبارزین جوان و رهبران .  مملو از مبارزات کارگران، اعتصابات، و هیجانات سیاسی بود

اولین درگیری علنی گرامشی در   .، آشنایی به هم زد١سرشناس سوسیالیستی شهر، هم چون آنجلو تاسکا

-گروه اقدام و تبلیغات ضدایت از این هنگامی بود که وی به حم.  بود ۱۶۱۲مبارزهء سیاسی در اکتبر 

به احتمال زیاد، وی مدت کوتاهی پس از این به .  در منطقهء ساردینیا برخاست ۶آتیلیو دیفینو 1حمایتی

 .عضویت بخش تورین حزب سوسیالیست ایتالیا در آمد

به عنوان  ۱٠تانو سالومینیاعالم کاندیداتوری گیدر  از ابتکار جوانان سوسیالیست ۱۶۱4در سال گرامشی 

در درون .  در این زمان، جنگ در پشت درهای ایتالیا خیمه زده بود.  نمایندهء پارلمان از تورین حمایت نمود

 "طرفی مطلقبی"حزب سوسیالیست بحث شدیدی پیرامون درخواست رهبری و گروه پارلمانی حزب بر سر 

در این بحث وارد ( اکتبر ۲۱شمارهء ) یاد خلقفرامهء نای در هفتهگرامشی با نوشتن مقاله.  ایتالیا در گرفت

منتشر  هاجنگ و دیدگاه سوسیالیستدر ستونی زیر عنوان  طرفی فعال و کارآبیمقالهء وی با عنوان   .شد

این مقاله متنی عمیق و اصلی بود و به هیچ روی به نظر .  داین مقاله اولین نوشتار سیاسی وی بو.  گردید

 :اش را با پرداختن به اصول آغاز نمودگرامشی مقاله.  نام نوشته شده باشدشجویی گمرسید که به قلم داننمی

چه باید باشد؟  زیرا که حزب  ایتالیادر دوره حاضر از حیات  ایتالیاکارکرد حزب سوسیالیست 

است، یعنی  ایتالیاییکنیم در عین حال حزبی سوسیالیستی که ما به طور فعال از آن حمایت می

بخشی از انترناسیونال سوسیالیستی است که وظیفهء جذب ملت ایتالیا به انترناسیونال  این که،

 ،ملیو  های مختصگیویژه ، با دادنمطرحهمواره ، فوریاین امر .  را به عهده گرفته است

یک این .  سازددر حیات ایتالیا وادار می ، مسئولیتی ویژهحزب را به برگزیدن کارکردی ویژه

در مبارزهء   .گیردتضاد با دولت بورژوایی قرار می در شرف تکوین است که در ءوهبالق لتدو

                                                           
١
  Angelo Tasca وی که از دوستان بوخارین بود، پس از محاکمهء وی به دست .  بنیان گذاران حزب کمونیست ایتالیا بود فکران چپ و ازترین روشنیکی از با نبوغ

پس از اخراج از حزب، او مارکسیسم را به طور کامل رد نموده و .  استالین در کنار وی باقی مانده و به همین دلیل به دستور استالین از حزب کمونیست ایتالیا اخراج شد
هنگامی که ارتش آلمان به فرانسه تجاوز نمود، اگر چه وی فرصت داشت .  در آن جا، و پس از شروع جنگ، وی به کار در رادیو فرانسه پرداخت.  به فرانسه رفتبالفاصله 

اش پس از پایان جنگ، وی به دلیل همکاری  .کمونیستی به همکاری با دولت ویشی بپردازد-که به لندن برود، اما تصمیم گرفت که در فرانسه مانده و با ارایهء تبلیغات ضد
کمونیستی روی آورده و به همکاری با سازمان -به همین دلیل، وی به نوشتن تحقیقات ضد.  یابی به مشاغل سیاسی را به طور کامل از دست دادها امکان دستبا فاشیست
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دست به  اش، این دولتمدت بر علیه دولت بورژوایی و در روند توسعهء دیالکتیک درونیدراز

در خلق [ این دولت.  ]دولت بورژوایی خواهد زد گی برو چیره تصرف خلق ابزاری مناسب برای

ترین هدف و در رابطه با یابی به عالیدست و جز در زمینهء، بوده مستقلکرد و توسعهء این کار

سرشت این مبارزه که همواره و در همهء حاالت باید حضور داشته باشد، که همانا مبارزهء 

۱۱.کندمستقل از انترناسیونال عمل میطبقاتی است، 
 

را به مثابهء مشکلی داخلی  "لهء ملیمسئ"در ارتباط با مارکسیسم سنتی، گرامشی نخستین کسی بود که 

بودن ملت به مثابهء یک واقعیت اجتماعی اختصاصی .  شان مطرح ساختهای کارگری و احزاببرای جنبش

، البته بدون آن که حوزهء نفوذ انترناسیونالیستی مختص به و تاریخی ملموس در نظر گرفته شده است

های گرامشی به تئوری گذاریترین مایهات افزوده، این از مهمبا اندک جزیی.  مارکسیسم نادیده انگاشته شود

 .سیاسی مارکسیستی است

، به مفهوم حمایت از ورود ایتالیا به "گریدخالت"اش در مقالهء مزبور وی بعداً متهم به به خاطر نقطه نظرات

ی مقالهء گرامشی سد که مطرح شدن چنین اتهامی پیش از آن که بر پایهء محتواربه نظر می.  جنگ، شد

در حقیقت،   ۱۳.موسولینی بود های غیرقابل پیش بینی در مواضع سیاسیاز چرخشبیشتر ناشی  باشد،

در راستای موضع رسمی حزب  –گرامشی با جناح رفرمیست حزب سوسیالیست، به ویژه با تاسکا که 

-در جای خود، تاسکا بر علیه مقاله . کردمجادله می طرفی مطلق ایتالیا بودحامی تز بی –سوسیالیست ایتالیا 

که در ارگان حزب به تاریخ هژدهم  طرفی فعال و کارآمدطرفی مطلق تا بیاز بیای از موسولینی با عنوان 

واقع امر این است که نظر گرامشی این بود که به جای به   ۱۲.کردچاپ شده بود جدل می ۱۶۱4اکتبر 

بنا به گفتهء وی، فرمول.  را به بحث بکشاند "طرفیاین بیچگونگی "طرفی، پرسش کشیدن مفهوم این بی

در مواضع دفاعی جا صرفاً  توانندها نمیطرفی مطلق نخست بسیار مفید واقع شده بود، اما انقالبیبندی بی

به رویارویی با  یخ بازی کرده و بورژوازی راهاست که نقش فعالی را در تار، به عهدهء آنبلکه.  خوش کنند

 :، یعنی انقالب، فراهم سازند"گسست نهایی"و از آن جا زمینه را برای .  سازد اش وادارهاییتمسئول

 که ایآفرینهیعنی نگرند، جوهرهء خویش می تاریخ به مثابه آفرینش اما، که بهانقالبیون، 

در  ، وبوده روهای اجتماعی فعال و منفعلبر دیگر نی از گسستوقفه هایی بیمتشکل از رشته
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-فرمول ، نباید بههستند( انقالب)گسست نهایی  بهترین شرایط مناسب برای مهیا ساختن کار

طرفی بی"به  را بندیدر عوض، باید این فرمول.  دهند تن "طرفی مطلقبی" گذربندی دَم

مبارزهء طبقاتی را به حیات  این معنی که منش اصیل و راستینبه .  تبدیل سازند "فعال و کارآ

-اند وادار به پذیرش مسئولیتهایی را که بر سر قدرتردانده، یعنی که طبقه کارگر آنبازگملی 

، زیرا که این شان اقرار کنندوادار سازد تا به شکست برنامه ها راو آن ....شان ساخته های

اند بستی کشاندهدانند، ملت را به کوچهء بنگان بر حق میمداران که خود را تنها نمایندهقدرت

مگر آن که تمامی نهادهایی را که در ایجاد  که از آن راه برون رفتی وجود نخواهد داشت

 ۱4.برسانند  شاناند به سرنوشت محتومانگیز حاضر دست داشتهشرایط شدیداً غم

آخرین آزمون دانشگاهی را به پایان رسانده و دانشگاه را برای همیشه  ۱۶۱5گرامشی در دوازدهم آوریل 

 ۳٠در شمارهء .  از سر گرفت فریاد خلقاش را با نشریهء ی در پاییز همان سال همکاریو.  ترک گفت

را که در جنگ کشته  ۱5یاد و خاطرهء رناتو سرا او، ای که خاموش شدشعلهای با عنوان مقالهطی در  نوامبر،

ی در مورد این و.  انتخاب شد !به پیش ءدر ماه دسامبر به عنوان سردبیر نشریه.  شده بود گرامی داشت

 :انتخاب نوشته است که

اش قرار داشت و تمامی پیوستم که حزب سوسیالیست در بدترین وضعیت !آوانتهمن زمانی به  

من آزادانه و از روی اعتقاد به .  اش کرده و حزب را رد کرده بودندهای زبردست ترکنویسنده

با حقوق  Oulxورزش بخش  مدیریت سالن ۱۶۱5در روزهای اول دسامبر .  پیوستم !آوانته

در عوض، من در دهم دسامبر همان .  لیر و سه ماه مرخصی به من واگذار شد ۳5٠٠ساالنهء 

توان دید که به وضوح میبنابراین، .  پیوستم !آوانتهلیر به  ۱٠1٠سال و با مقرری ساالنهء 

قطعاً این حق را . ..را انتخاب کردم  !آوانتهپس اگر .  توانست چیز دیگری باشدتصمیم من می

۱6.ام بوده استدارم که بگویم که انتخاب من بر اساس باورهای
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 حماقت تیزآبی برای – ٤

"لوریا علوم  پروفسوردردی با هم"گرامشی مقالهء کوتاهی با عنوان 
، شمارهء شانزدهم !آوانتهنوشت که در  ۱

، اقتصاددان و ۳اظی سخت به اکیله لوریابا الف و له وی به طور مکرردر طی این مقا.  چاپ شد ۱۶۱5دسامبر 

 :وی اشاره دارد به "لوریانیسم"زیر عنوانِ  ۳1در دفتر .  استاد دانشگاه تورین، حمله نمود

و بنابراین، عدم  ،ییفکران ایتالیابار و نامأنوس ذهنیت گروهی از روشنهای زیانبرخی از جنبه 

های در انجام فعالیت دقتیبینقد روشمند،  وری، فقدان روحیهءنآزبان)فرهنگ ملی  در تجانس

های زمینهء فعالیتانگاری اخالقی در علمی، فقدان نقطهء تمرکز فرهنگی، ضعف و سهل

 ۲.(فرهنگی، و غیره-علمی

تا فیلیپو  6لمو فرّرواِ، و از گوگلی5تا آرتورو البریوال 4های شناخته شده، از انریکو فریبسیاری از چهره

 .هند رساندخوا حضور به هم ی گرامشی"هالوریانیست"گاه ایش، در نم١توراتی

گفتارهای وی -ر از یکی از درسداآمیز و نیشگزارشی کنایه( ۱۶۱5)در مورد لوریا  مقالهء دیگر گرامشی

نگاری است که گرامشی از روزنامه اینوشته شده که معرف گونهقالب بسیار موءثّری  این مقاله در  1.است

به دفعات کمتری مورد  ۱۶۱۶ـ۱۶۳٠های به طور مرتب به کار گرفته، و بعداً در طی سال ۱۶۱1تا سال 

.  نمود ۶در واقع، بعد از چند روز شروع به نوشتن صدها مقالهء کوتاه مشابه برای ستون مزبور.  استفاده قرار داد

از .  شدر تورین درج میچاپ میالن و در صفحهء مربوط به اخبا !آوانتهها در نشریهء نخست، این مقاله

ها به این مقاله.  یدمانتِ ارگان حزب سوسیالیست ظاهر گردیدبه بعد، ستون وی در نشر پی ۱۶۱1دسامبر 

گرامشی با .  شدنوشته می شخصیت معینی طور عمده بر اساس اخبار روز، اتفاقات محلی، و یا بر اساس رفتار

علیه  روز ایتالیا، بر نگاری آنای نامعمول در روزنامهوهشیوهء نگارشی مختص به خود و بسیار زیبا، شی
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فکرانه درگیر فرصت طلبی، ناصداقتی، و نخوت روشنهای ناسیونالیستی، وریستیزی سیاسی، سخن-اخالق

 ۱٠."خواهم که تیزابی برای حماقت باشممی": بحث سیاسی شد

شده، بلکه وی در زمینهء نقد تئاتر نیز فعال ها به نوشتن این ستون محدود نفعالیت نوشتاری وی در این سال

به طور عمده  ء سادهء فردی که به خوبی از این که چگونه مخاطبینِدر چند خط روان با شیوه.  بود

اش را به مسایل فراگیرتر شود که نقدهای تئاتریاش را مورد خطاب قرار دهد، گرامشی موفق میپرولتری

ای برای به نقد به عنوان بهانه رفتهایی که در شهر به صحنه مینامهوی از نمایش.  فرهنگی پیوند زند

مانند هنریک  نویسندگانیهای نامهنمایش.  کردهای بورژوایی استفاده میروابط و ارزش کشیدن و افشاء

یز ن محتوای هنری، بلکه به خاطر مطرح ساختن تضادهای اجتماعیلو نه تنها از نظر لایبسن و لوییجی پیراند

رسد که اهمیت پیراندللو به طور به نظر می"نوشت که،  دفترهاوی بعداً در .  گرفتمورد موشکافی قرار می

-های هنریهای فرهنگی کار وی بر جنبهاش نهفته باشد، یعنی جنبهفکری و منش اخالقیعمده در روشن

".اش غالب است
۱۱ 

اده و در محافل کارگری پیرامون مارکس، رومن ادامه د فریاد خلقکاری با نشریهء زمان، وی به همهم

 .دادگفتار ارایه می درس انروالن، کمون پاریس، انقالب فرانسه، و رهایی زن

یدمانت، تصمیمی مبنی بر چاپ یک شمارهء به دنبال ابتکاری از سوی فدراسیون جوانان سوسیالیست پی

خواهد که به تنهایی ویراستاری این شماره را به گرامشی خود می.  گرفته شد ۱۳شهرآرمانتبلیغاتی با عنوان 

این شماره در چهار صفحه در یازده فوریهء .  شودعهده داشته باشد و این مسئولیت نیز به وی واگذار می

به عنوان یک اش که ریشه در تجارب اولیهمواضع سیاسی و تئوریک گرامشی .  انتشار یافت ۱۶۱١

اش در این شماره عبارت هاینوشته هایعنوان.  ها خالصه شده استشتهدر این نو سوسیالیست مبارز داشت

"هاحاشیه" ۱4،"تفاوتبی" ۱۲،"سه اصل، سه نظام" از هستند
اش در گزینش فکرانهتمایالت روشن.  ۱5

"؟فرهنگ چیست": گان که در این شماره نشر یافته، انعکاس یافته استههای دیگر نویسندمقاله
به قلم  ۱6
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"؟چیست زندگی"؛ الوَمینیتانو سگی
"مذهب"نوشتهء آرماندو کارلینی، و  ۱١

دیتو کروچه که بنه به قلم ۱1

"بزرگترین اندیشمند اروپایی عصر حاضر"به عنوان  را گرامشی او
 .کندمعرفی می ۱۶

شود، یعنی های سیاسی وارد میکه به طور مرتب در بحث ها در رابطه با دو اصطالحیرویکرد سوسیالیست

  .یدار به شهروندان عرضه شده استنظمی، چگونه باید باشد؟  نظم به عنوان امری همآهنگ و پابی نظم و

ممکن  نظم نوینی را که فرد".  یندبچیزی جز بالتکلیفی نمیدر وراء نظم  "ترین درک مشترکنهاحمقا"

 "بارسست خشونتگ"بلکه این تنها  "دهد،ز نظم کهن سازماندهی شده باشد احتمال نمیبهتر ا است که

-و-بیم رویارویی با هرج"، و از "از دست دادن همه چیز"بدین ترتیب از بیم .  خورداست که به چشم می

 ۳٠.رویممی قهقرابه  "نظمی ناگزیرمرج و بی

.  خودِ نظم را بنا نهنداند که موظف د نظم را با نظم جایگزین سازند، بلکهها نبایسوسیالیست

درک کامل خصوصیات امکانِ  فراهم ساختنِ به دنبال تحقق آنند هااصل مشروعی که آن

هنگامی که این اصل به کار گذاشته شود، آن .  خودِ فرد برای تمامی شهروندان استانسانی 

آن گاه است که آزادی بیشینه با حداقلِ .  گاه تمامی امتیازات ویژه از میان برچیده خواهد شد

گستر است که نامه سوسیالیستی یک برنامهء مشخص جهانبر.  وادارگری به دست خواهد آمد

اصل نظم، نظم سوسیالیستی، نظمی که ما باور داریم که پیش   .توان به اراده محقق ساختمی

 ۳۱.از هر کشور دیگری در ایتالیا تحقق خواهد یافت

گری ست به دخالتهای سوسیالینمای گرامشی در تشویق جوانای انقالبی راهاصل اراده به مثابه انگیزه

 :ای هماهنگ و سازمان یافته استسیاسی به شیوه

شان از جایگاه به اصطالح معصومین این دلیل که از نق زدن دایم به همها متنفّرم، تفاوتاز بی

است که وظایفی را که زندگی بر  شان اینپرسش من از هر کدام.  امبه تنگ آمده جاودانی

ژه آن چیزی را که چه کاری را به انجام رسانده و به وی. رساندم مینهاده چگونه به انجا او دوش

.  شان اشک نخواهم ریختها نداشته و برایاحساس ترحمی نسبت به این.  انجام نداده چیست
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-ها بیتفاوتاز بی.  زارمدار نباشد بیبنابراین، از هر کسی که جانب.  دارمام، و جانبمن زنده

 ۳۳.زارم

جوی تکیه -و-ره در جست، موجودات خُردی که هموا"روواکاتورپ"فکران گرایی، بر علیه روشنبر علیه تفنن

افکنند، گرامشی تأکید آلی را نوید دهد چنگ میای که از راه رسیده و ایدهبه اولین ایده و بوده، گاهی مطمئن

 :کند کهمی

خواهند این جویند؛ نمیمیشان را همواره در بیرون از خویش ها دالیل شکست معنویانسان

. ... حقیقت را بپذیرند که علت تنها و همیشه خودِ خُردشان است، و فقدان منش و خِرَد است

برای بسیاری بحرانِ آگاهی چیزی جز یک حوالهء بانکی باطل شده و یا خواست باز کردن 

 ۳۲.حساب بانکی نیست

سخن وی به روشنی سنت رفرمیستی موجود در  روی.  باوری عام نیستجدل گرامشی، اما، ناشی از اخالق

های امثالِ فیلیپو سوسیالیست.   بوده استسوسیالیسم ایتالیایی و دکترینی است که از نخست بدان پایبند 

های انقالبی به سر رسیده وس به این به اصطالح یقین رسیده بودند که عصر استراتژیتوراتی و کالدیو تره

شد ود که فعالیت پارلمانی به عنوان مشی درست برای سوسیالیسم ایتالیایی ارایه میاز این نقطه نظر ب.  است

این .  که گویا قرار بود که از طریق تکامل تدریجی به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران بینجامد

داشته و این مکتب به ارزش مطلق علم باور .  ایی مرتبط بودگرمشی سیاسی به مکتب فکری اثبات-و-خط

این اسطورهء فلسفهء .  به این که پیشرفت علمی سرانجام به بهبود شرایط عمومی اجتماعی خواهد انجامید

از نظر  "کورانه باور داشت-توان کوربسته است میبه هر آن چه که به واژهء علمی هم"گرایی که اثبات

دهء مکانیستی، یک ایدهء نازای مکانیستی یک ای"این ایده صرفاً .  گرامشی از هیچ وزن علمی برخوردار نبود

".است
باوری محض بود که تحقق آن چه که به خاک سپرده شده بود سرنوشت.  سوسیالیسم نمرده بود  ۳4

علمی حاکی از -و اصل شبه قانون طبیعی"  .کردسوسیالیسم را به عنوان یک روند طبیعی معمولی تلقی می

".سپرده است ارادهء آهنین انسانا به اش راشیاء جای ءنظم از پیش تعیین شده
که  ما اکنون نیازمند آنیم  ۳5

که انسان برای به بار نشاندن  یی، به این معنا که این اراده را به تمامی آن چیزها"به آینده شتاب دهیم"تا 
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یزانی که تشدید آن در جریان اقلیت به م" توان بارا، اما، می "پیشرفت کمی"این .  آن نیاز دارد تعمیم دهیم

 ۳6.جایگزین ساخت "پیشرفت کیفی"با یک  "بر تأثیرش یک میلیون بار افزوده شود

خبر سقوط تزار در .  نمود ایتالیا ورود به بهشروع کم دادهای روسیه کمخبرهای غالباً تحریف شدهء روی

 :نویسدمی پیرامون انقالب روسیه اشیهایادداشت آوریل در ۳۶ گرامشی در.  رسید ۱۶۱١هژدهم مارس 

آیا اما، . ... ه استصورت گرفت( کارگران و سربازان)دانیم که انقالب به دست پرولتاریا می"

آن  خودی خود به کافی است که به ام شودجانقالبی به دست پرولتاریا اناگر که  همین قدر

واسطه  شود، اما به اینانقالب پرولتری بدهد؟  جنگ هم به دست پرولتاریا انجام می گیویژه

، سوای ایم که انقالب روسیهبا این حال، متقاعد شده.  ... توان آن را یک امر پرولتری نامیدنمی

سطه باید به طور طبیعی به این که یک رخداد بزرگ است، اقدامی پرولتری است که به این وا

".سوسیالیستی فرا روید یک نظام
۳١ 

-ضد شدید تبلیغاتبروز کمبود نان و .  زدند انهدست به شورش مسلح ۱۶۱١اوت  ۳۲کارگران تورین در 

ها نفر کشته شده و تعداد مجروحین سر به در این قیام ده.  های این قیام مسلحانه بودجنگ از جمله علت

الین سوسیالیستی به راه افتاد که منجر به به دنبال این قیام، موج وسیعی از دستگیری فع.  صدها نفر زد

فریاد دبیری کمیتهء اجرایی ایالتی بخش تورین و در عین حال سردبیری نشریهء  تِعروج گرامشی به سمَ

لورانس، در ف با بخش چپ افراطی حزب مخفی تحت این مسئولیت دوگانه، گرامشی در نشستی.  شد خلق

، یکی از رهبران ۳1وی در این نشست با آمادیو بوردیگا . شرکت نمود ،"سازش-انقالبیون ضد"موسوم به 

 .مخالفت تمام عیار با جنگ به توافق رسید یست از ناپل آشنا شده که با وی بر سروسیالجوان س

در نشریهء  "‘سرمایه’ علیه انقالب بر"چهارم دسامبر، سرمقالهء مهمی به قلم گرامشی با عنوان -و-در بیست

 :، در واقعسرمایهسازد که مشهورترین اثر مارکس، نویسنده در این سرمقاله مطرح می.  منتشر شد !آوانته

اساس این  بر.  تعلق داشته باشد از آنِ بورژواها بوده است پرولتاریا از آن که بهدر روسیه، بیش 

 در روسیه غربی بایدهمانند تمدن  یداری و برپایی تمدنسرمایه پیش از رسیدن به دوران کتاب،

های طبقاتی، هه قیام، خواستب بخواهد پیش از آن که پرولتاریایعنی حتا شکل داد، ِ به بورژوازی
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شان و ها با عملآن.  ها کارل مارکس را رد کردندلشویکاب... و یا انقالب بیندیشد 

یالیسم توپخانهء ماتر شد،بر خالف آن چه که تصور می ند کهاهشان نشان داددستآوردهای عینی

 ۳۶.انعطاف ناپذیر نیست هم تاریخی آن قدرها

لبته، انگلس ؟  ااندنبوده "مارکسیست"ها لشویکاگرامشی را درک نمود که گویا بتوان این گفتهء چگونه می

تردیدی   "!من مارکسیست نیستم": نمود که گفته بودزد مینیز گاهاً این گفتهء معروف مارکس را گوش

از دکترین  که مجادله کند هاییبر علیه تمامی آن گرامشی پیش از هر چیزی خواسته است که نیست که

.  اما، وی به دنبال اهداف دیگری نیز هست.  اندساخته "ابطال ناپذیر و جزمی هایعبارت"توپی از  مارکس

انترناسیونال دوم که  مارکسیسمِنهفته در  باوری و باورهای مکانیستیِ-تعلیّبحث، در این جا، صرفاً بر سر 

تکاندن جنبش کارگری ایتالیا و  در عین حال، هدف.  شوددر پاریس برپا شد خالصه نمی ۱11۶در سال 

در این مقاله، وی   .نیز نیست زدجا میکه در آن در  اش از فاز طوالنی کار تئوریک و سیاسیخارج ساختن

 .شده بود دادهای اکتبر در روسیه ردبا رخ دارد که به نظر ویرا با ماتریالیسم تاریخی بیان می اشاختالف

را بر پایهء  –ر سلطهء یک طبقه با طبقهء دیگر های زیهم آمدن دوره از پییعنی  –مارکس حرکت تاریخی 

روابط "کنند به عنوان زیند و کار میها در چارچوب آن میروابطی که انسان.  یک قانون عینی تشریح نمود

 ابزاری که برای رویارویی با طبیعت ساخته شد، اَشکال کار، و دانش الزم برای بهکرد.  تعریف شد "تولید

حرکت تاریخ گرایش به این دارد که میان روابط .  تعریف گردید "نیروهای مولد"ابزار کار مجموعاً به عنوان 

در نهایت، رشد نیروهای مولد تعیین کنندهء روابط .  تولید و سطح توسعهء نیروهای مولد ارتباط برقرار سازد

 :نویسدمی (۱15۶) سینقد اقتصاد سیا سهمی بر گفتارش برمارکس در پیش.  تولید است

نهند میپا به عرصهء روابط مشخصی  ناخواه-خواه شان،تولید اجتماعی هستی ها در روندِانسان

یعنی روابط تولیدی که متعلق به مرحلهء معینی از رشد نیروهای  هاست،که مستقل از ارادهء آن

دهد، معه را تشکیل میساختار اقتصادی جا اشدر تمامیت این روابط تولید.  مادی تولیدی است

بنا شده و اشکال مشخصی  جامعه آن روبنای حقوقی و سیاسی اقعی که بر اساسزیربنای ویک 

شیوهء تولید حیات مادی روند حیات اجتماعی، سیاسی و .  شوداز آگاهی اجتماعی پدیدار می

لکه این حیات شان نبوده، بها تعیین کنندهء هستیآگاهی انسان.  دهدمعنوی جامعه را شکل می

 مولد د، نیروهایدر مرحلهء معینی از رش.  زندها را رقم میاجتماعی است که آگاهی انسان
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ی که در چارچوب آن با روابط مالکیت -به عبارت حقوقی  -با روابط موجودِ تولید یا  جامعه مادی

به شان برایوابط از اشکال رشد نیروهای مولد این ر.  رسنداند به تضاد میتا به حال عمل کرده

تحوالت در .  گرددآن گاه است که عصر انقالب اجتماعی آغاز می.  شودبدل میزنجیری 

 ۲٠.بردزیربنای اقتصادی، دیر یا زود، به تحول در کل روبنا راه می

درد "تواند روند تاریخی، یک جامعه مییک در طی  که شودبه این نکته اشاره می سرمایههم که در  یهنگام

موانع موجود در مسیر "کند که تأکید می ، مارکس در عین حال"تاه کرده و از شدت آن بکاهدمان را کوزای

 ۲۱."و یا با به تصویب رساندن قانون از میان برداشت همتهوّرانهای توان با جهشرشد هنجارش را نمی

این طرز .  رکس وجود داشتهای مادر اندیشه "گراییباوری و طبیعتهایی از یافتپوسته"از نظر گرامشی، 

اش را حفظ مد نظر بوده باشد، آن گاه نیروی حیاتی "آلیسم ایتالیایی و آلمانیادامهء ایده"اگر به مثابهء تفکر 

 به سرچشمه گرفته است که "هاپوسته"باورانه از روند تاریخی از این -تفسیر سرنوشتاما، .  نمایدمی

وی قوانین ماتریالیسم .  زندکند، دامن میامشی بر علیه آن مبارزه میهای سیاسی، که گرنامعلومی و دودلی

 ۲۳.سازد، جایگزین می"شکل دهندهء واقعیت عینی"ذهنی اراده، به مثابهء  تاریخی را با عنصر

به .  های دیگر وی در این دوره دیدتوان در نوشتهآلیستی گرامشی جوان را هم چنین میبندی ایدهصورت

وی در پاسخ به اتهامات   .نیز قرار دارد ۲۲جنتیلهزیر نفوذ جیووانی  در این دوره و کروچه، ویعالوهء هگل 

این دکترین اما، در .  است "دکترین اصلی مارکس"نوشت که نسل جدید خواهان بازگشت به  "گراییاراده"

 دیگر مرتبط-به یک کنش تاریخیجدا نبوده، بلکه از طریق از هم ابزار کار، و اراده  انسان و واقعیت،"

.  برداین تنها موردی نیست که گرامشی مفاهیم و اصطالحات فلسفهء جنتیله را به کار می  ۲4."هستند

                                                           
30

 Translation [به انگلیسی]  of original text from Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, 

Progress Publishers, Moscow, 1859/1977, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-

economy/preface.htm. Retrieved on January 18, 2010. 
31

 Translation [به انگلیسی]  of original text from Karl Marx, Preface to the first German edition of Capital, Volume 1.  

Progress Publishers, Moscow, 1867/1977, http://marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p1.htm.  Retrieved on 

January 18, 2010. 
32

 “La rivoluzione contro il ‘Capitale,’” in CF, p. 514. 
۲۲

  Giovanni Gentile نامیده و بخشی از دکترین فاشیسم بنیتو موسولینی را  "فیلسوف فاشیسم"وی خود را .  یی و از دوستان کروچه بودآلیست ایتالیافیلسوف ایده
 (م. )وی به نگارش درآورد

34
 “La critica critica” [Critical Critique], in CF, pp. 555-556. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
http://marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p1.htm
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پرکارترین فیلسوف ایتالیایی در "، جنتیله به عنوان فریاد خلقافزون بر آن، در شمارهء نهم فوریه نشریهء 

 ۲5.فی شدو یک از مفسرین عمدهء مارکس معر "گیزمینهء اندیشه

گذار سوسیالیسم داشت صدمین سال تولد بنیانرا در گرامی "مارکسِ ما"مقالهء  ۱۶۱1گرامشی در چهارم مه 

 ۲6."مارکس به معنای پا گذاردن بینش در تاریخ بشریت و در قلمرو آگاهی است".  نگاردعلمی می

 :نویسدمی گانم وداع با خوانندگرامشی در پیا  .متوقف شد فریاد خلق یهءنشر انتشار در اکتبر همان سال

-اکنون به عهدهء بخش تورین حزب سوسیالیست، تمامی پرولتاریای این استان و استان پی

معطوف  !آوانتهشان را به چاپ شان و تمامی توان مالیهاییدمانت است که تمامی تالش

 اش را وقفِآتشین اش و فعالیت غالباًوقت ینتا کنون بیشتر ۱۶۱١سردبیری که از اوت .  سازند

چاپ  !آوانتهرسد که حال باید به کمال جذب کار کردن برای فریاد خلق کرده بود، به نظر می

 ۲١.تورین شود

به  !آوانتهتیراژ . منتشر گردید ۱۶۱١اولین شمارهء روزنامهء سوسیالیستی چاپ تورین در پنجم دسامبر 

.ه هزار نسخه به پنجاه هزار نسخه رسیددر عرض چند ماه از شانزد لیاتیتوسردبیری گرامشی و 

                                                           
35

 “Il socialismo e la filosofia attuale” [Socialism and Current Philosophy], in CF, p. 650. 
36

 “Il nostro Marx” in NM, p. 3 
37

 “Il Grido del Popolo,” in NM, p. 340. 
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 الزمهء بسیج تمامی نیروها ،دهیسازمان – ٥

اش نویسد که پیش از شروع جنگ با تنی چند از دوستانمی "شهرآرمان"آخرین صفحهء گرامشی در 

-بحران موجود در آن سالاما،   ".تصمیم به چاپ یک نشریه در بارهء زندگی سوسیالیستی گرفته شده بود"

های جان ما که بر اثر جنگ از هم پارهآن ".  های خطیر باعث به تعویق افتادن اجرای این پروژه شد

".نشریهء ما به کار خویش ادامه خواهد دادو  گشته کده بازبه آتشبار دیگر گسیخته شده بود 
اولین   ۱

"نامهء بررسی فرهنگ سوسیالیستی، هفتهنظم نوین"شمارهء 
در سمت .  منتشر گردید ۱۶۱۶در اول ماه مه  ۳

: خورد که به وضوح از گرامشی الهام گرفته شدهفراخوانی به چشم می نشریه درست در زیر نام چپ و

آتشین باشید زیرا که به تمامی شور و .  تان مورد نیاز خواهد بودخودآموزی کنید زیرا که تمامی آگاهی

 ”.تان مورد نیاز خواهد بودکه تمامی توان دهی کنید زیراسازمان.  تان نیاز خواهد بوداشتیاق

ای که این نشریه در میان نشریات ، و در مورد جایگاه ویژهنظم نویندر بارهء اهمیت فرهنگی و سیاسی 

ترین تفسیر از این پدیده را تنها اما، جالب.  شده استبسیار گفته و نوشته  کندسدهء بیستم ایتالیا اشغال می

 :اش شنیداصلی توان از نویسندهءمی

، آغاز انتشار این نشریهتصمیم به  ۱۶۱۶آوریل  از ماهِ پنج نفر از ما در آن روز-هنگامی که چهار

، گرفتیم، شاید هیچ کدام از ما به فکر تغییر سیمای جهان، بازسازی اندیشه و نظم نوینیعنی 

از ما در مورد فرجام این  هیچ کدام.  شمار، و آغاز دور نوینی در تاریخ نبودهای بیافکار انسان

اگر چه یکی خواب تیراژ )های شیرین به بازی نگرفت پردازی و توهمخیالبا  خود راپروژه 

-گی میما کِه بودیم؟  چه کسانی را نماینده(.  شش هزار نسخه پس از چند ماه را دیده بود

ا ما را متحد ساخته های بودیم؟  تنها احساسی که در آن نشستکردیم؟  حامل کدام پیام تازه

خاست؛ برمی ،مبهمبه طور  آن هم ،یک فرهنگ پرولتریبه  در خدمت بود از تعصبی مبهم

احساس عمیقی از درد داشتیم، بدون داشتن جهتی، در حیات پر خواست ما کار کردن بود؛ 

ور بودیم، زمانی که توفان در جامعهء های پس از صلح موقت غوطهخروش آن ماه-و-جوش

 ۲.رسیدیا عنقریب به نظر میایتال

                                                           
1
 “La Citta Future,” in CT, p. 34. 

2
 “Ordine Nuovo, Rassegna Settimanale di cultura socialista” [The New Order, Weekly Review of Socialist 

Culture] 
3
 “Il programma dell’Ordine Nuovo” [The Program of The New Order], in ON, p. 619. 



57 
 

منفی  نظم نویناش با نوشته شد، قضاوت گرامشی از شروع تجربه ۱۶۳٠در نقل قول باال که در چهارم اوت 

این وضع تا زمان   4.بود "ایدهء مرکزی"و یک  "یک برنامهء منسجم"در حقیقت، شمارهء اول فاقد .  است

صورت گرفت، ادامه  5لیاتی و با توافق اومبرتو تراچینیتو کاریکه با هم "کودتای سردبیری"ریزی یک طرح

دموکراسی ای با عنوان ، سرمقاله۱۶۱۶ژوئن  یکم-و-بیستبه تاریخ  نظم نویندر شمارهء هفتم   .داشت

.  ا به بحث گذاشته شدهای داخلی کارخانه آشکاردر این سرمقاله، مسئلهء کمیته  .به چاپ رسید 6کارگران

شدند، دقیقاً های آتی قدرت پرولتری در چارچوب سیستم دموکراسی کارگری محسوب میگانها اراین کمیته

مسئلهء بنیادین "از  "ایدهء نظم نوین"بدین ترتیب .  همانند آن چه که در اتحاد شوروی در حال نضج بود

 :شکل گرفت "آزادی پرولتاریا"و  "انقالب کارگران

.  تبدیل شده است "روزنامهء شوراهای کارخانه"به  نظم نوینبرای ما و برای هواداران ما، 

و علت عشق (.  گوییمتمام میخاطر این را با رضایت )ورزند عشق می نظم نوینکارگران به 

-های این نشریه بخشی از وجود خویش را میچیست؟  زیرا که در مقاله نظم نوینکارگران به 

، بلکه حاصل فکرانه نیستنجمد و صرفاً روشنخشک و م ی آنهامقاله ساختار زیرا که... یابند 

ها گویای احساسات واقعی، اراده و تعصب طبقهء این مقاله.  بحث با بهترین کارگران ماست

١.کارگر تورین است
 

جهت تبلیغات مستقیم در میان تودهء  نظم نویندر استفاده از  1نادیده گرفتن مخالفت تاسکا گرامشی با

کارگری از  این تشکیالت.  را برای بحث بر سر شوراهای کارخانه ایجاد نمود ندموکراسی کارگراکارگر، 

اما، به جای تحمیل یک سیستم خارجی بر ایتالیا، گرامشی در تالش .  گرفتمدل شوراهای روسی الهام می

بتوان از  تا هک ها وجود داردچیزی مشابه شورا ، به ویژه در تورین،های ایتالیابود تا دریابد که آیا در کارخانه

دولت ": پاسخ به چنین پرسشی مثبت بود.  برای حکومت آیندهء کارگران استفاده نمود "بذری"آن به عنوان 

های محفل  ".سوسیالیستی در نهادهای اجتماعی نوعی طبقهء کارگر استثمار شده یک واقعیت بالقوه است

 است که باید "پرولتاریایی مراکز حیات"ارخانه های داخلی کهای دهقانی، به ویژه کمیتهسوسیالیستی، کانون

د ایجا از هدف.  شان همآهنگی ایجاد نموده و متمرکز ساخت، و میاندیگر مرتبط ساخته-به یک ها راآن

                                                           
4
 Ibid. p. 620. 

5
  Umberto Terracini  گذاری حزب کمونیست ایتالیا به عضویت کمیتهء مرکزی وی در کنگرهء بنیان.  را راه اندازی نمود نظم نویناز جمله کسانی بود که نشریهء

 (م) .انتخاب شد
6
 “Democrazia operaia” [Workers’ Democracy] 

7
 “Il programma dell’Ordine Nuovo” [The Program of The New Order], in ON, p. 622. 

8
 Angelo Tasca 
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این همه به خاطر .  امری که باید به فوریت انجام گیردمقابله با دولت بورژوایی بود،  دموکراسی کارگری

اش در امر مدیریت و کنترل به زیر کنترل درآوردن تمامی کارکردهای اساسیتسخیر دولت بورژوایی و "

۶.بود "ثروت ملی
 

های داخلی تنها از سوی کارگران عضو اتحادیه انتخاب شده، و از آن جایی که تنها بخشی از طبقهء کمیته

ود که در انتخابات ، گرامشی پیشنهاد نمشدندگی میها و حزب سوسیالیست نمایندهکارگر از سوی اتحادیه

این حق رأی کارگران کارخانه، دهقانان، کارمندان و .  ها به تمامی کارگران حق رأی داده شودکمیته

هایی که به کوتاه سخن این که تمامی آن.  شدحتا اگر هم که سوسیالیست نبودند، شامل می ،ها راکاردان

.  رأی دهند ، یعنی شوراها،شکیالت دموکراتیک خودتوانستند برای تنحوی در روند تولید دخالت داشتند می

نقش این .  های صنفی باشدتر از کارِ اتحادیهباید بسیار فراتر و پیچیدهعالوه بر آن، کارکرد شوراها می

.  مزد و حفاظت از حقوق کارگران در محیط کار باشدزنی بر سر دستتوانست محدود به چانهشوراها نمی

تمام "به شعار .  اش بودهدف کنترل روند تولید در تمامیت.  تر از این بودانهپرواز-سا بلنداهداف این شوراها ب

تمامی قدرت دولتی ": شعار دیگری نیز الزم بود  "های کارگران واگذار شودها باید به کمیتهقدرت کارخانه

 ۱٠."باید به دست شوراهای کارگران و دهقانان سپرده شود

باید از شکل صرف یک فرمول و یا به عنوان فرصتی برای فخر  "لتاریادیکتاتوری پرو"فرمول 

.  خواهد باید پذیرای وسیله نیز باشدهر کسی که هدف را می.  فروشی انقالبی خارج شود

نوعاً پرولتری که در آن دیکتاتوری پرولتاریا به مفهوم ایجاد یک دولت نوین است، یک دولت 

ارگر گرد آورده شده و حیات اجتماعی کارگران و دهقانان تجارب نهادینهء طبقهء تحت ستم ک

 ۱۱.گرددبه سیستم سازمان یافتهء نیرومند و مسلط تبدیل می

بر  "تان مورد نیاز خواهد بودخودآموزی کنید زیرا که تمامی آگاهی"همان طور که پیشتر اشاره شد، خواستِ 

اما  نظم نوینبحث سیاسی تشدید یافت، لیغات و حتا زمانی هم که تب.  نگاشته شده بود نظم نوینسرلوحهء 

 .خودداری ننمود "های روشنفکریرفرم"های فرهنگی و از پروردن آموزش

                                                           
9
 “Democrazia operaia,” in ON, p. 87. 

10
 Ibid., p. 89. 

11
 Ibid., p. 90. 
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سرانجام، وی به همراه تنی .  خواهان ایجاد انجمن فرهنگی پرولتری در تورین بود ۱۶۱١گرامشی از دسامبر 

که  "برای یک انجمن فرهنگی"ای با عنوان الهدر مق.  را بنیان نهاد "کلوپ حیات معنوی"چند از جوانان 

 :نویسدمنتشر شد، وی می فریاد خلقدر هژدهم دسامبر در 

ای ایجاد مانیم که مسئلهما ابتدا منتظر می: فعالیت ما این است هایترین ضعفیکی از جدی

فوریت آن گاه زیر فشار .  اش بنشینیمشود تا آن وقت به بررسی و پیدا کردن راه حلی برای

هایی که به کنیم که با سرعت راه حلی پیدا کنیم، به این معنی که تمامی آنموضوع سعی می

نحوی در گیر مسئله هستند فرصتی برای درک و جذب مشکل نداشته، بنابراین، اگر هم 

رهنمود مورد توافق را دنبال کنند صرفاً از موضع انضباطی و اعتماد به رهبری بوده، بیش از آن 

 ۱۳.ز روی باور و خودانگیختگی منطقی باشدکه ا

توان نتیجه گرفت که گرامشی نه تنها روند انقالبی روسیه را در اشکال اجتماعی، از پاراگراف باال می

دنبال  نیز را "انقالب فرهنگی"ایل وابسته به مس نمود، بلکه هم چنینگیری میاش پیاقتصادی، و سیاسی

"فرهنگ در جنبش سوسیالیستی"ای با عنوان مقاله ۱۶۱1وی در اول ژوئن .  کردمی
آناتولی  را به قلم ۱۲

لوناچارسکی در این مقاله   .، اولین وزیر آموزش عمومی در جمهوری شوروی، منتشر ساخت۱4لوناچارسکی

یعنی فعالیت سیاسی، اقتصادی، و تعاونی  –های کارگری بنیادین در جنبش نویسد که به همراه سه کنشمی

های سنگ آن سه تای دیگر بوده و عبارت است از فعالیتچهارمی را نیز بدان افزود که هم کار"باید  –

پردازد اش بر این مقاله به این نکته میگرامشی در مقدمه  ".خالقیت و خودآموزی پرولتری است فرهنگیِ

منطبق در تورین  !آوانته هیئت سردبیری بندی مورد توافقبندی لوناچارسکی بر فرمولکه چگونه فرمول

 :است

-پیشنهادهای عملی اساساً و بدون هیچ تردیدی به دلیل همسانی طرح این انطباق در اندیشه و

های وسیعی است که میان شرایط معنوی و فرهیختگی دو پرولتاریا، یعنی پرولتاریای روسیه و 

 ۱5.ایتالیا، وجود دارد
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 “Per un’associazione di coltura” [Fro a Cultural Association], in CF, p. 498. 
13

 “La cultura del movimento socialista” [Culture in the Socialist Movement] 
14

 Anatoly Lunacharsky 
15

 “La cultura del movimento socialista” [Culture in the Socialist Movement], in NM, p. 77 
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 ،۱1بیال کوهن، و ۱١، زینوویف۱6لنین، بوخاریننند اندیشمندانی ماهای سیاسی نوشته عالوه بر نظم نوین

، و والت ۳٠، مکس ایستمن۱۶فکران و هنرمندانی مانند لوناچارسکی، گورکی، رومن روالن، آنری بابیسروشن

تر جوان ءاعضادر واقع، .  هدف از این کار صرفاً ادبی نبود  .معرفی نمود گان خودبه خواننده نیز را ۳۱ویتمن

یابی به هدف دست.  نالیستی بودندای انترناسیوویش با دامنهبنای برنامهء فرهنگی خدر تالش  نظم نوین

 .بود ۳۳جایگاهی در کنار جنبش فرهنگ پرولتری روسیه

 ءحزب سوسیالیست انتخاب شد و در ژوییه در ماه مه، گرامشی به عضویت کمیتهء اجرایی بخش تورینِ

وی به این .  ای کمونیستی روسیه و مجارستان پیوستهبه اعتصاب همبستگی در حمایت از جمهوری ۱۶۱۶

 .خاطر دستگیر شده و چند روزی را در زندان به سر برد

های فیات خطاب به مدیرانِ بخشِ کارگاه"ای را با عنوان بیانیه نظم نوینسپتامبر همان سال،  مدر سیزده

ها فرم تشکیالتی های داخلی کارگاهبا انتصاب مدیران، کمیته.  منتشر ساخت "مرکزی و ادارهء صدور مجوز

 .جدیدی را به خود گرفتند

نظم ]نشریهء ما "این جنبش که .  های دیگر نیز این الگوی جدید را پذیرفتندکارگران کارخانه

این پرسش در .  توجه بسیاری را به خود جلب نموده است "سهم بسیاری در آن داشته[ نوین

و طبقهء کارگر تورین چه هدف این جنبش چیست، "ه ک ه استدارها ایجاد شدذهن سرمایه

"پرورانَد؟طرحی را برای رسیدن به آن در سر می
۳۲ 

حاصل .  برگزار شد ۳4در بولونیا ۱۶۱۶کنگرهء حزب سوسیالیست در فاصلهء روزهای پنجم تا هشتم اکتبر 

 .این کنگره تصمیم حزب به عضویت در انترناسیونال کمونیستی بود

                                                           
16

 Nikolai Ivanovich Bukharin 
17

 Grigory Yevseevich Zinoviev 
۱1

  Béla Kohn جمهوری .  از انقالبیون کمونیست مجارستان و اولین کمیسر خارجهء جمهوری شوروی مجارستان بود که عمالً نیز رهبری دولت را به دست داشت
وی پس از سقوط دولت به مسکو رفت و متعاقباً در دورهء .  دروز بیش نبو ۱۲۲اما، قوام این دولت .  در اروپا بود( پس از روسیه)شوروی مجارستان دومین دولت سوسیالیستی 

 (م) .به اجرا در آمد ۱۶۲۶حکم اعدام وی در نوامبر .  های استالین دستگیر و در دادگاه تشریفاتی به مرگ محکوم شدسرکوب
۱۶

  Henry Barbusse (م) .رمان نویس فرانسوی 
۳٠

  Max Forrester Eastman اما پس از اقامت کوتاهی در اتحاد شوروی و بازگشت به ایاالت .  ریکایی که ابتدا متمایل به سوسیالیسم بودنویسنده و فعال سیاسی آم
 (م) .سوسیالیستی پیوست-متحده به گرایش ضد

۳۱
  Walt Whitman (م) .شاعر، نویسنده و اومانیست آمریکایی 

22
 “Proletkult” – Union of Proletarian Cultural-Educational Organizations 

23
 “Ai commissari di reparto delle officine Fiat Centro e Brevetti” [To the Section Superintendents of the Fiat 

Central and Patent Office], in ON, p. 208. 
24

 Bologna 
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های گیری شوراهای کارخانه بین سازمانبخش، بحثی در بارهء شکل هایت سرپرستانتخابادر خالل 

ابتدا توسط مجمع فلزکاران تورین در اول [ شوراها اولویت تشکیل.  ]های صنفی در گرفتسیاسی و اتحادیه

ء ویژهء حتا کنگره.  نوامبر تصویب شده و به دنبال آن در ششم نوامبر از سوی شعبهء حزب نیز تأیید گردید

های داغی میان نیز دستور کاری را به نفع تشکیل شوراهای کارخانه تصویب نمود که به بحث ۳5خانهء کارگر

 .های مختلف سوسیالیستی دامن زدجریان

"ء عمل بخش سوسیالیستی تورینبرنامه"گرامشی 
 ۱۶۳٠ژانویهء  ۳4-۲۱، شمارهء نظم نوینرا در نشریهء  ۳6

کار در درون حزب بوروکراتیک و سازش هایوی با گرایشرنامه است که جدل در طرح این ب.  منتشر ساخت

 :شودسوسیالیست تشدید می

ایم ثابت کنیم که توان آن را های سیاسی ملی و انترناسیونالیستی اخیر، نتوانستهدر طی فعالیت

و معینی را گیری روشن داریم که به کارگران ایتالیایی در نبرد طبقاتی که در آن درگیرند سمت

به این معنا .  در واقع، فعالیت حزبی با فعالیت یک گروه پارلمانی اشتباه گرفته شد.  ارایه کنیم

است کامالً بوده که، فعالیت ما یا کامالً رفرمیستی و فرصت طلبانه بوده و یا این که فعالیتی 

وسط کنگرهء بولونیا اش که تیعنی به مفهوم انقالبی ،عاری از هر گونه محتوای آموزشی واقعی

و به منظور تهییج و به میدان کشاندن هر چه بیشتر مردم در حمایت از هدف و برنامهء انقالب 

 ۳١.ریزی شده بودپرولتری طرح

های تئوری"باید اند میها در آن فرو رفتهکه توده "گیگم راهه"و  "در هم ریختگی"برای غلبه بر این 

و  ه، که از سوی اکثریت بزرگی در کنگرهء حزبی در بولونیا پذیرفته شدتبه کار بس انترناسیونال سوم را

 ".است دست فراموشی سپرده شده راحتی به بستگی به پارلمان بهاکنون به خاطر دل

از نقطه نظر گرامشی، به عهدهء شعبهء حزب در تورین بود که حزب را برای فعالیت جهت شکل دادن به 

به تمامی اشکال  هم چنین، و.  در سراسر شبه جزیره زیر فشار قرار دهدشوراهای کارگران و دهقانان 

توان در راه حل مشکالت کنونی را تنها می".  خاتمه داده شود دارها و دولت بورژواییهمکاری با سرمایه
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".قدرت پرولتاریایی، در دولت کارگری یافت
باید معنای فوری و  "!تمامی قدرت به شوراها"به شعارِ   ۳1

 .قعی دادوا

این فراخوان .  مارس منتشر شد ۳١، شمارهء نظم نویندر  "کنگرهء شوراهای کارخانه"فراخوانی زیر عنوان 

-متحدین طبیعی"و خطاب به دهقانان،  –و هم چنین تمامی کارگران ایتالیا  –خطاب به کارگران تورین 

واسته شده بود که با جدیت تمام در گان کارگران خعلت این که از تمامی نماینده.  صادر شده بود "شان

 :شرکت کنند در زیر آمده است( یدمانتمنعقد در پی)کنگرهء شوراهای کارخانه 

نیروی کار تورین متقاعد شده است که اگر که قرار است که پیشآهنگِ جنبش باشد، پیشآهنگی 

و جامعه باشد،  اش ایجاد نهادهایی است که درخورِ مدیریتِ کمونیستی آیندهء کارخانهکه هدف

، بلکه به خاطر این واقعیت است که در ای برخوردار استاست که از ارزش ویژه سبب این نه به

های توسعهء آگاهی انقالبی و ظرفیت بازسازی توده برد که برایشرایط کار و زیستی به سر می

های تورین انهای که در کارخپارچهاما، تمرکز صنعتی و انضباط یک.  مناسب بوده استکارگر 

.  اقتصاد بورژوایی آماده است دنیای مستقر شده، شرایطی است که برای گسترش در پهنهء

 .جویدرا در آن می خود شرایطی که طبقهء حاکم رهایی

آماده سازی جهت انقالب "در آن هنگام، همگان بر این نکته واقف بودند که هدف مدیران بخش و شوراها 

گوش به زنگ "ها کارگران باید نسبت به این واقعیت هشیار باشند که ارباب  .بود "کمونیستی در جامعه

شان را همآهنگ ساخته تا در اند که برای جنگ بر علیه شما فعالیتها با هم به توافق رسیدهاند؛ ایننشسته

 ".موقع مناسب دست به کار شوند

کار شدن فلزکاران توسط کارفرماها اعالم های فلزکاری تورین و بییک روز بعد، اعالم بسته شدن کارگاه

در آن .  که به آن دست یافته بودند بود "توافقی"در حقیقت به دنبال به اصطالح  این تهاجم کارفرماها.  شد

الیا مرسوم جویی در انرژی تازه در ایتزمان تغییر ساعت به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز جهت صرفه

را کماکان با  نه تالش کردند که ساعات کارکارخاصنعتی های مکانیک بخشِ هایستاما، سرپر.  شده بود

.  کل اعضای کمیتهء داخلی از کار اخراج شدند، ن اختالف نظردر نتیجهء ای.  بندی کنندوقت استاندارد زمان
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های فلزکاری هتمامی کارخان گی با کارگران اخراجی اعالم شد، که در پی آنبه این دلیل اعتصابی در همبست

 .اشغال شد[ توسط کارفرماها]تورین 

کارگران، اما، از این .  یکی از شرایط کارفرماها برای بازگشت به کار پایان دادن به جنبش شوراها بود

 ۳4تا  ۱۲از کارگران .  شان بدون تزلزل دفاع نموده و به مدت یک ماه در اعتصاب به سر بردنددستآورد تازه

در این مدت بیش از دویست هزار کارگر تورینی در .  مل از رفتن به کار خودداری کردندآوریل به طور کا

از مبارزهء کارگران، که متاسفانه نتوانست شکل ملی به خود بگیرد،  نظم نوینگروه .  اعتصاب شرکت کردند

 ای ازمدهعبخش .  دارها خاتمه یافتگیری برای سرمایهاعتصاب، اما، با پیروزی چشم.  حمایت نمود

که به  "قدرت انقالب"ای با عنوان گرامشی در مقاله.  از میان رفت به یک بارهجنبش شوراها  هایدستآورد

دولت با   .کندفضای آن روزها را یادآوری می جهیّلحنی مُانتشار یافت با  نظم نوینتاریخ هشتم ماه مه در 

اعتصاب "، ر خرابکارعناص.  دارها برخاستز سرمایهروانه کردن هزاران سرباز تا به دندان مسلح به حمایت ا

خوار جملگی سرگرم اشاعهء اخبار دروغ و ایجاد فضای رعب و وحشت های جیرهو روزنامه نویس "ها،شکن

 :بودند

ها و انرژی مقاومت و فداکاری به این ای اعتصابیصفحه-طبقهء کارگر تنها از طریق بولتن نیم

ن فلزکار بدون دریافت مزد مدت یک ماه در اعتصاب به سر بردند؛ کارگرا.  دادهمه پاسخ می

شان را و حتا بسیاری از فرط گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شدند که اسباب و اثاثیه خانه

دیگر تودهء کارگر نیز سختی و مرارت بسیار  بخششان را به رهن بگذارند؛ وسایل خواب

باید که بار رنج و سختی  یک د، تودهء کارگران میشهر انگار که در محاصره بو.  کشیدند

آلی که ایده.  اعتصاب با شکست خاتمه یافت.  وقفه را به دوش بکشندرحمانه و بیبی ءمحاصره

استهزا گرفته شد؛ انرژی و باور  گان کارگران بهساخت حتا توسط نمایندهگرم میکارگران را دل

سری و اشتباه گان کارگران ساده لوحی، خامایندهرهبران اعتصاب حتا از سوی برخی از نم

 ۳۶.خوانده شد

اعتمادشان را به آیندهء طبقهء کارگر "نوشتن چند خط برای تشویق کارگرانی که به رغم تمامی این مسایل 

کافی نیست که گره سیاسی را که در شکست آوریل بسته شد پنهان  "و به انقالب کمونیستی از دست ندادند
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و رهبری حزب سوسیالیست دریافت  ۲٠ش تورین هیچ گونه حمایتی از کنفدراسیون عمومی کارجنب.  سازد

برای "ای گرامشی با عنوان ماده ۶در همان شماره طرح  نظم نوینبه همین دلیل، سردبیران .  ننمود

"بازسازی حزب سوسیالیست
به تصویب رسیده بود ( آوریل ۱1-۳۲)را که در نشست ملی حزب در میالن  ۲۱

 .دوباره چاپ کردند

در تحلیل گرامشی از این مرحله از مبارزهء طبقاتی در ایتالیا برخی عالیم هشدار دهنده در مورد تهاجم بعدی 

های اقتصادی و اجتماعی که تنها راه عالج بحران.  شودارتجاع که فاشیسم را به قدرت رساند دیده می

در غیر این صورت، .  سط پرولتاریای انقالبی بودکشور را فلج کرده بودند تسخیر قدرت سیاسی به تو

 :در مورد دوم.  نموددارها و حکومت گریز ناپذیر میناک از سوی سرمایهتهاجمی خوف

-گی کشاندنهبخش صنعت و کشاورزی برای به برد تمامی انواع خشونت بر علیه پرولتاریای

های سیاسی شد تا سازمانوقفه تالش خواهد به طور بی.  شان به کار گرفته خواهد شد

اش را به کار خواهد در هم شکسته شده و بورژوازی تمامی سعی( حزب سوسیالیست)کارگران 

را در دستگاه دولت ( هاهای صنفی و تعاونیاتحادیه)گرفت تا مقاومت اقتصادی سازمان یافته 

 ۲۳.بورژوایی ادغام کند

را که در برابر حزب سوسیالیست وجود داشت مطرح در این نقطه، گرامشی بدون هیچ ابهامی آلترناتیوی 

بورژوایی پارلمانی به حزب پرولتاریای انقالبی تبدیل -باید از یک حزب خرده[ حزب سوسیالیست]": ساخت

شرایط موجود نیازمند آن است که حزب به حزبی .  تزلزل و دودلی بیش از این تحمل نخواهد شد  ".شود

بدل  "آهنین[ داخلی]و با انضباط ترین مشخص، با استراتژی مشخص، دست، به هم پیوسته، با دکیک"

تمامی .  زب اخراج شوداز ح باید پذیردهر آن کسی که کمونیسم انقالبی را نمی تر این که،و مهم.  شود

"جهت سازمان دادن نیروهای کارگران در مسیر نبرد"انرژی را باید 
 .صرف نمود ۲۲

بار دیگر بر درستی  "شورای کارخانه"ای با عنوان طی مقاله م نویننظگرامشی در شمارهء پنجم ژوئن 

 :پروژهء شوراها تأکید نمود
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داوطلبانه های انقالبی سازمان ری را نمی توان در توسعه و در کارکردروند حقیقی انقالب پرولت

در [ ونداین ر.. ] .های صنفی رقم زدای اتحادیهو قراردادی، نظیر حزب سیاسی و یا اعضاء حرفه

گر و سرکوب شده، استثمارگر و استثمار شده میدان تولید، یعنی آن جایی که میان سرکوب

.  رسدرابطهء مستقیم وجود داشته و کارگر از آزادی و دموکراسی برخوردار نیست،  به انجام می

خواهد که در آن جا کارگر هیچ به حساب آمده و میپیوندد پروسهء انقالبی در جایی به وقوع می

که همه چیز شود، جایی که قدرت صاحب کار نامحدود بوده، و حاکم بر حیات و ممات کارگر، و 

 ۲4.زن و فرزندش است

سوی عمومی، جنبش با -و-بدون داشتن یک سمت.  شد نادیده گرفتهای آوریل را نمیبا این حال، درس

یک عزمی سترگ  تکیه بر با ت حزبیمسئلهء خطیر هویبا رویارویی .  خطر سکون و یا نابودی روبرو بود

کاران و های داخلی میان سازشدر شرایطی که حزب سوسیالیست ایتالیا به سبب درگیری.  ضرورت بود

.  توانست رهبری یک پروسهء حقیقتاً انقالبی را به دست گیردخواهان سد شده بود، طبیعتاً نمی-بیشینه

ن بازسازی کامل حزب، حتا به قیمت انشعاب در درون گروهی که بوردیگا در صدر آن قرار داشت خواها

دموکراسی کارگری، .  ای کماکان امر بسیار محدودی بودطرح چنین مسئلهاز نظر گرامشی، اما، .  حزب بود

اما، زمان برای نزدیکی .  ها تم مرکزی برنامهء عملی وی بودآموزش، و تبلیغات کمونیستی در میان توده

به تسریع این موضوع کمک  دادهای تازه نیزبوردیگا بسیار مناسب بوده و برخی رخمیان گرامشی و گروه 

.نمود
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 حزب کمونیست ایتالیا گذاریبنیان -٦

 نظم نویناز گروه .  در مسکو برگزار شد ۱۶۳٠دومین کنگرهء انترناسیونال کمونیستی در نوزدهم ژوییهء 

 ردیگا، رهبراعضاء این هیئت بواز جملهء .  ور نداشتحزب سوسیالیست ایتالیا حض گیدر هیئت نمایندهکسی 

"امتناع"جناح 
از  ۳جیاسینتو منوتی سراتی.  پارلمانی و انتخاباتی حزب بود و یکی از مخالفین سیاست ۱

"هواداران سیاست انتخاباتی"
اگرچه این دو بر سر مسئلهء پارلمانتاریسم .  از دیگر اعضاء این هیئت بود ۲

اما، .  های تورین نظری خصمانه داشتند، اما، هر دو نسبت به خط سیاسی کمونیستر بودنددارای اختالف نظ

 .اعتبار بسیار به دست آوردند نظم نویندر طی روند کنگره، گرامشی و اعضاء 

ایتالیا به پایگاه کارگران تورین محدود مانده بود، اما، اخبار مربوط به مبارزات آن و پروژهء جنبش شوراها در 

لنین از طریق یکی از کارگزاران انترناسیونال .  های گرامشی به لنین رسیده بوداش از طریق نوشتهیاسیس

را  "برای بازسازی حزب سوسیالیست"که به ایتالیا فرستاده شده بود این فرصت را یافت که طرح گرامشی 

-می "دوم انترناسیونال کمونیستی تزهایی در بارهء وظایف بنیادین کنگرهء"از این رو، وی در .  مطالعه کند

 .قرار دارند "کامالً در انطباق با اصول بنیادین انترناسیونال سوم"گوید که پیشنهادهای گرامشی 

سازی تدریجی جناح ، لنین در پاسخ به سراتی که اعالم کرده بود که وی طرفدار پاکژوئیهام در جلسهء سی

 :که تأکید نمود انشعاب است،لیست بوده اما مخالف کارِ حزب سوسیاسازش

منطبق بر خط  نظم نوینباید به صراحت به رفقای ایتالیایی بگوییم که خط سیاسی 

انترناسیونال کمونیستی بوده، نه خط اکثریت رهبران کنونی حزب سوسیالیست و گروه 

دارای که  هاییو تمامی حزب به این خاطر است که باید به رفقای ایتالیایی.... شان پارلمانی

 4.این گرایش رفرمیستی هیچ وجه مشترکی با کمونیسم ندارد: باشند بگوییم کهجناح راست می

این ادعا که هر گونه مشارکت پارلمانی در .  بوردیگا نیز از نقد بُرّانِ لنین مصون نماند "امتناع"سیاست 

ای باشد که در درون پارلمان هباید حاصل مبارز "انهدام پارلمان".  دولت بورژوایی خطرناک است به خطاست
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ای برای مبارزهء طبقاتی در حال حاضر، پارلمان نیز صحنه": گیرد کهلنین، سپس، نتیجه می.  شودجاری می

".است
5 

 :یکم اوت همان سال نوشت-و-گرامشی در بیست

ران ها و تمامی کارگتردید تمامی رفقای بخشبا یادآوری روزهای پُرشور آوریل گذشته، ما و بی

کمیتهء اجرایی انترناسیونال سوم از رأی اکثریت  نظراین بابت بسیار خوشنود هستیم که  از

جنبش باالترین مرجع  که گان ایتالیایی حزب بسیار متفاوت است؛ این خبرنماینده

تورین پشتیبانی نموده است برای ما بسیار  "هایآتشه-دو"ی کارگران از رأی انترناسیونالیست

 6.ستمسرت بخش ا

ای در ایتالیا ترین رهبران سوسیالیست ایتالیا هنوز در روسیه بودند، مبارزهدر حالی که برخی از سرشناس

این بار نیز، این لجاجت .  را به دنبال داشت ۱۶۱۶-۱۶۳٠انقالب  اقدام شروع شد که شکست قطعی

-فلزکار خواهان افزایش دست اتحادیهء صنفی کارگران.  دارها بود که منجر به شورش کارگران شدسرمایه

های به این دلیل، کارگران فلزکار تمامی کارخانه.  ها رد گردیدمزدها بود که از سوی صاحبان کارخانه

به مدت یک ماه، بیش از نیم میلیون کارگر، مسلح به هر چه که .  جزیره اشغال کردندفلزکاری را در شبه

ها به دست مدیریت کارخانه در تورین، . به دست گرفته بودند ها را با حفظ تولیدشد، کنترل کارخانهمی

، و هم چنین در بعضی از شهرهای جنوب ۱٠، امیلیا۶، توسکانی1، لیگوریا١کارگران در لومباردی.  شوراها افتاد

 .های مشابه زده و سعی نمودند که تا مدیریت تولید را به دست بگیرندنیز دست به اقدام

رسید که فرضیهء گرامشی سرانجام توسط واقعیت به نظر میافتاد این گونه اتفاق میاز مجموعهء آن چه که 

این ": ای را با لحنی مأیوسانه نوشتسرمقاله !آوانتهاما، او در شمارهء دوم سپتامبر .  به ثبوت رسیده باشد

کارگران نباید از این  . ها به این آسانی ممکن بوده است نیاز به تعمق بسیار داردواقعیت که اشغال کارخانه

داری آیا این نشانهء ضعف سرمایه"افزاید که، او در ادامه با اشاره به این امر می  ".موضوع دچار توهم شوند
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.  بوده و یا آن که نشان از درجهء توان پرولتاریا دارد، به خودی خود نشان دهندهء موضع مشخصی نیست

".ندماقدرت کماکان زیر کنترل سرمایه باقی می
۱۱

 

دارها متحد باقی ماند، در حالی که صفوف با گذشت روزها، جبههء سرمایه.  در این مورد گرامشی به خطا نبود

عدم وجود  یک بار دیگر،.  ت تضعیف شدهای داخلی به شدبندیشقه شده و تحت تأثیر دسته-کارگران شقه

شمار بسیاری .  پارچه نبودقیام یک نخست، شرکت در.  رهبری مرکزی برای جنبش به بهاء گزافی تمام شد

گری حکومت را برای پایان صرفاً میانجی های صنفیاتحادیه.  از پرولتاریا سر در گم بوده و کناره گرفتند

رهبری حزب  رادیکال در تغییر سمت ت انقالبی از وزن کافی برای ایجاداقلی.  نددادن به دعوا در نظر داشت

ها باعث بروز بندیگی و تندروی برخی از دستهزده ر میان کارگران، شتابد . برخوردار نبودسوسیالیست 

عمومی  که از سوی مجمع انقالب عمالً به رأی گذاشته شد.  های داخلی و شکاف گردیداختالف

 .کنفدراسیون کار رد گردید

ها به پایان خانهایتالیا، اشغال کار ، نخست وزیر وقت۱۳جیولیتیای از سوی گری و طرح مصالحهبا میانجی

کارگران در همه جا به سر کار  ۱۶۳٠در اولین روزهای اکتبر .  رسیده و بار دیگر شوراها شکست خوردند

 .بازگشتند

به دنبال از سر گیری انتشار نشریه، .  ها به طور موقت تعطیل شددر دورهء اشغال کارخانه نظم نوینانتشار 

"تحزب کمونیس"گرامشی دو مقاله زیر عنوان 
در این .  های چهارم و نهم اکتبر منتشر ساختدر شماره ۱۲

 .پردازدها، وی به بررسی و تحلیل وضعیت سیاسی ایتالیا و وظایف حزب کارگران میمقاله

در .  خودداری نمود "کارگر گرایی"گرامشی حتا در اوج مبارزهء کارگران فلزکار نیز از دادن شعارهای توخالی 

داند و نه عقالنی تنبل بوده، چیزی فراتر از وضعیت حال را نه می[ از نظر]": رگرکا عوض، از دیدگاه وی

 گذاردبوده و میاش فاقد هر گونه معیار سنجش ، و به این خاطر هنگام انتخاب رهبرانخواهد که ببیندمی

تواند با اشد میخواهد باور داشته باشد که هر آن چه را که خواسته بمیکه با وعده و وعید او را بفریبند؛ 

تئوریسین شوراها .  این بیان تلخ واقعیت بود  ".کمترین تالش و بدون آن که چندان بیندیشد به دست آورد

کارگر .  فریبی روز بدهدحاضر نشد که تن به عوام هاش اما به هیچ وجبدون زیر پا گذاشتن نظرگاه عمومی

تواند بیندیشد، فراتر از حال را جایی که وی می"د، تواند در حزب کمونیست پیدا کناش را تنها میآزادی
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شود؛ جایی که وی دهی کرده و هم سازمان داده میببیند، و دارای مسئولیت است؛ جایی که وی هم سازمان

".بردراند و بخش بزرگی را نیز با خود میخود را بخشی از پیشآهنگ احساس نموده که به پیش می
۱4 

.  گیردگیری حزب کمونیست در صدر مسایل قرار میالمللی معاصر مسئلهء شکلدر فاز سیاسی داخلی و بین

 :حزب سوسیالیست، حزب سنتی کارگران ایتالیا

این .  دورهء حاضر است مصون نگاه دارد که ویژهء خود را از روند از هم پاشی استنتوانسته 

و سستی بسیار گام بر کند، اما با تنبلی ای از احزاب است؛ اگر چه حرکت میحزب مجموعه

طعمه آسانی برای ماجراجویان، جاه طلبان،  معرض خطر است که به راحتیدارد؛ همواره در می

به دلیل نامتجانس بودن، شدت و شهرت طلبانی شود که فاقد هر گونه جدیت سیاسی هستند؛ 

حزب هیچ  اش آن را کامالً فرسوده کرده و از رمق انداخته است؛ اینهایسایش در چرخ دنده

گاه توان آن را ندارد که رنج و مسئولیت اقدام انقالبی را که نیاز فوری شرایط عینی است 

توان پاسخ به این معضل تاریخی را پیدا نمود که با تکیه بر شناخت فوق است که می.  بپذیرد

تند که ها هسهدایت کند، این تودهها را آنآموزش داده و  هاتوده به چرا به جای آن که حزب

در واقع، این حزب ... رانند و آن را به پیش می "آموزش داده"به حزب طبقهء کارگر 

هاست، چیزی جز دفتر اسنادِ رسمی نیست که با سوسیالیست، که مدعی راهبر و راهنمای توده

 ۱5.هاستفروتنی سرگرم به ثبت رساندن عملیات خود به خودی توده

گیری شده باشد ای برای جنبش کارگری پیشا زمانی از وقوع فاجعهدر جایی  و ی اگر به رغم این همه،

ها و های صنفی، در کارخانههای شهری حزب، در اتحادیهدر بخش"تواند باشد که صرفاً به این دلیل می

در آن هنگام   ".شان کامالً آگاهندها که به وظایف تاریخیهای مصممی از کمونیستروستاها، هستند گروه

که تنها از سازمان علنی، مرکزیت، و از "کمونیست در درون حزب سوسیالیست وجود داشت،  یک حزب

، که برای توسعه سریع و بازسازی حزب به مثابهء حزب سراسری طبقهء بهره بودهانضباط خاص خویش بی

صویب بر اساس تزهایی که توسط کنگرهء دوم انترناسیونال سوم به ت  ".ضروری است امری کامالً کارگر

ترین زمان بخش کمونیستی حزب سوسیالیست ایتالیا را در کوتاه"ها بود که تا رسید، بر عهدهء کمونیست
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و در عمل به حزب کمونیست ایتالیا، بخشی از انترناسیونال سوم  در اسم”حزب باید   ".ممکن سازمان دهند

"کمونیستی
 .تبدیل گردد ۱6

لیاتی و قابله با تواو در م.  بنا نهاد "آموزش کمونیستی"ای گروهی را بر ۱۶۳٠گرامشی در خالل ماه اوت 

ء اشغال به رغم بهبود روابط در دوره.  حزب در تورین خودداری نمود ۱١تراچینی، از پیوستن به گروه انتخاباتی

شد، نویسی در انتخابات نزدیک میدر حالی که زمان نام.  ها، گرامشی کماکان منزوی باقی ماندکارخانه

اش از لیست اسامی کاندیداهای نامزدی وی برای شرکت در انتخابات را رد نموده و بدین ترتیب اسمحزب 

 .حزب قلم زده شد

، بخش کمونیستی حزب سوسیالیست ایتالیا رسماً پا به ۱1نوامبر، طی نشستی در ایموال ۳1-۳۶در روزهای 

این .  گروه بوردیگا متنفذترین بود "بندی ایموالدسته"در درون این به اصطالح .  عرصهء وجود گذاشت

گرامشی که در این .  اش در سطح ملی، گرایش به جدایی از حزب داشتگروه به سبب سابقهء طوالنی

 .نشست حضور داشت، اما، خواهان تالش در جهت بازسازی از درون بود

 ۱۶۳۱از اول ژانویهء  ننظم نویپس از آن، .  دسامبر منتشر شد ۳4در  نظم نویننامهء آخرین شمارهء هفته

 !آوانته ، که جایگزیننظم نوینء روزنامه گرامشی در مورد.  تحت مدیریت گرامشی به روزنامه تبدیل شد

سنت تهاجمی روزنامهء حزب سوسیالیست را دنبال نموده، و هم زمان، ": شد، نوشت کهمیچاپ تورین 

".را نیز ادامه خواهد داد هنامهفته تر، سنت فعالیت آموزشی و تبلیغاتیاگرچه فشرده
در واقع امر، بررسی   ۱۶

حیات دو سالهء این .  ای تکرار ناپذیر باقی ماندهفتگی فرهنگ سوسیالیستی به میزان زیادی به عنوان تجربه

تاریخ جنبش کارگری ایتالیا مصادف  ترین و در عین حال پرشورترین لحظات دردراماتیک یکی از نامه باهفته

-پره پهیوزیفکرانی مانند جاست، اما، روشن "گوشت و خون کارگران"یک نشریهء کمونیستی  اگرچه  .بود

در مورد این بعداً زولینی هپر.  نیز در امور آن شرکت کردند ۳۳ل، و جورجس سور۳۱ِتیهیرو گوب، پی۳٠زولینی

 :نامه نوشت کههفته
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های ها و نشریهروزنامه ستون های انقالبی و خردمندانه، بسا بهتر از آن چه که ما درمقاله

اما، ادارهء یک روزنامه و هم زمان دخالت همه جانبه در مبارزه، .  یافتیمسوسیالیستی آن روز می

ی که باورهای انقالبی و ابتکار به نظر من موجب کاهش خالقیت کیفی این گروه گردید، گروه

 .دهدشان در هم تنیده بود، امری که به ندرت رخ میو خالقیت

های اما، تردیدی نیست که نوشته.  است اش دچار نارساییزولینی به یقین به سبب تعصب سیاسیانتقاد پره

 .دهندترین میراث تئوریک وی را تشکیل می، مهمدفترهادر کنار  نظم نویننامهء گرامشی در هفته

ای ، گرامشی مقاله۱۶۳۱هء یک روز پیش از شروع کنگرهء هفدهم حزب سوسیالیست ایتالیا در پانزدهم ژانوی

 :منتشر نمود نظم نوینرا در  ۳۲رنووُکنگرهء لیبا عنوان 

رنو مشخص خواهد شد که آیا طبقهء کارگر ایتالیا توانایی آن را دارد که حزب وُسرانجام در لی

اش را از درون سازمان دهد؛ سرانجام معلوم خواهد شد که آیا تجربهء چهار سالهء مستقل طبقه

پریالیستی و تجربهء دو سالهء رکود نیروهای مولد جهان خواهد توانست کارگران ایتالیا جنگ ام

 ۳4.شان متقاعد سازدرا نسبت به وظایف تاریخی

از پشتیبانی لنین نیز برخوردار ای و به طور فزاینده بوردیگا در پیش گرفته کهرا مسیری گرامشی در آن زمان 

 :بود، آشکارا پذیرفته بود

رنو رخ خواهد داد، به ویژه، به این معنا وُکاران در لیها و سازشکه میان کمونیست ایجدایی

-های منحط سوسیالیستی که در زیستطبقهء کارگر انقالبی خود را از گرایش: که خواهد بود

اش را از آن سازد، یعنی راهاند جدا میهای حکومتی پوسیده گشتهشان در داالنوارهء انگلی

استفاده از موقعیت برتر شمال دست به ایجاد اشرافیت -یی که سعی داشتند با سوءهاگرایش

قلّابی سوسیالیستی  بر رد این گونه اشکال طبقهء کارگر انقالبی... سازد کارگری بزنند جدا می

-های پارلمانی و بدهرهایی کارگران از طریق کسب امتیاز از طریق سازش: زندمُهر تأیید می

رهایی کارگران تنها از طریق اتحاد میان کارگران صنعتی .  آیدزارتی به دست نمیهای وبستان
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 “Il Congresso di Livorno” [The Livorno Congress] 
24

 “Il Congresso di Livorno,” in SF, p. 39 
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بضاعت جنوب در جهت سرنگونی دولت بورژوایی و برپایی دولت کارگران شمال و دهقانان بی

 ۳5.و دهقانان به دست خواهد آمد

مخالف  "ظ وحدتخواهان حف گراهایبیشنه"گرایش   .در کنگره سه گرایش عمده به کشاکش پرداختند

و گرایش دیگر ها دکاران و کمونیستسازش.  کاران بوده و از انترناسیونال پشتیبانی نمودجدایی از سازش

حزب از طریق اقدام انقالبی برای  "حداکثر"به رهبری سراتی مدافع برنامهء  "گراهابیشینه"خط .  بودند

 ۶1٠۳1 گراهاهای بیشینهتعداد رأی.  یستی بودکامل پروژهء سوسیال یاجراداری و سرنگونی نظم سرمایه

ها کمونیست.  رأی به دست آوردند 51١1۲ها رأی و کمونیست ۱46۶5کاران تعداد بوده، در حالی که سازش

 و در تئاتر سان را ترک کرده( ۳6یتئاتر گولدون) محل کنگره – نظم نویناز جمله گروه بوردیگا و گروه  –

بنیان حزب کمونیست ایتالیا را به عنوان عضوی از انترناسیونال سوم  تا که بستند گرد آمده و پیمان ۳١مارکو

 .نهند

گرامشی به عضویت کمیتهء .  بدون هیچ رقابتی به رهبری حزب نوبنیاد برگزیده شد گایبورد ویآماد 

در آن وی که .  وضعیت سیاسی وی نامشخص ماند.  مرکزی انتخاب شد، اما از کمیتهء اجرایی بیرون ماند

.  فکر معروف بودزمان تنها سی سال داشت و در درون حزب گمنام بود، به طور عمده به عنوان یک روشن

.چند سالی طول کشید تا وی به عنوان یک رهبر برجستهء کمونیستی شناخته شود
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 Ibid., pp. 40-41 
26

 Goldoni Theater 
27

 San Marco Theater 
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 در نخستین کشور سوسیالیستی -1  

که در آن حزب  "نِ به ویژه سختیدورا"موجود در  رنو به خطراتوُجدایی لیهنگام بررسی گرامشی 

به راستی که ای کاش امروز یک سازمان سیاسی قدرتمند ".  کندگذاری شد اشاره می پایهکمونیست 

سازی، آماده بودیم که پیرامون عمل -کارگران وجود داشت؛ ای کاش که امروز به جای بحث پیرامون آماده

".بحث کنیم
۱ 

جدل با حزب سوسیالیست ادامه داده و به تحلیل جوهره و نحوهء سرسختانه به  نظم نوینوی در صفحات 

فاشیسم در بُعدِ جهانی چیست؟  این پدیده به واقع تالشی در راستای حل ".  گیری فاشیسم پرداختشکل

".عضالت موجود بر سر راهِ تولید و مبادله با توسل به مسلسل و آتشباری استمُ
در ایتالیا، خشونت انقالبی   ۳

های زیر ستم توده خودکارِ انقالبیهای پهنهء ملی فوران نمود، به تالش تمامی در زمانطور هم هب"که 

".دامن زد
های حمله-دهی و هدایت پرولتاریا را دارا باشد، ضددر غیاب یک مرکز سیاسی که توان سازمان  ۲

.  بودبینی تایج غیرقابل پیشدر یک دور تسلسل با ن به معنای گام نهادن 4گانجامه-پی بر علیه سیه-در-پی

 :از سوی دیگر

شوند، گوییا که سوسیالیسم بدون انداز جنگ داخلی دچار وحشت میها از چشمسوسیالیست

تواند بر علیه طبقهء این جماعت هنوز بر این باور است که می.  جنگ داخلی قابل وصول است

اندازد، از طریق به اصطالح ه میدهی نموده و به رابورژوا که خشونت را در همه جا سازمان

 5.ها مبارزه کندهای فاشیستگریهای پارلمانی و نکوهش وحشیاعتراض

فرضیهء یک کودتا را نشان  ها، بلکه از اعضاء حزب خودش نیز جلوتر بودگرامشی که نه تنها از سوسیالیست

حتا مجازات .  شدها اداره میاطق کشور به جای مقامات رسمی، توسط فاشیستها و منتمامی استان.  داد

 .شداعمال می "قانونی-ها فراسازمان"اعدام از نو برقرار شده که عمالً توسط 

پارلمان کماکان بر جای خود ایستاده است، حکومت کماکان از سوی پارلمان انتخاب شده و 

-پایمال نشدهالعاده شود؛ حقوق مدنی کماکان پا برجا بوده و هنوز توسط قوانین فوقکنترل می

توان تصور نمود که این چنین وضعیتی بتواند برای مدتی طوالنی دوام داشته اما، آیا می.  اند
                                                           
1
 “Caporetto e Vittorio Veneto,” [Caporetto and Vittorio Veneto] in FS, pp. 50-51 

2
 “Italia e Spagna,” [Italy and Spain] in SF, p. 101 

3
 “Sangue freddo,” [Cold Blood] in SF, p. 88 

4
 Squadrishti [black-shirts] 

5
 “Socialisti e comunisti,” [Socialists and Communists] in SF, p. 104 
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فاشیسم و دولت : گر و کیفری در ایتالیا وجود داردباشد؟  در حال حاضر، دو دستگاه سرکوب

یک نقطه توان نتیجه گرفت که طبقهء حاکم سرانجام در با یک محاسبهء ساده می . بورژوایی

ا به طور رسمی، دست یازیده، و بدین ترتیب مقاومتی که از سوی به ادغام این دو دستگاه، حت

های مرکزی حکومت گیرانه به اندامکارکرد سنتی دولت وجود دارد به توسط یک حملهء غافل

 6.در هم شکسته خواهد شد

میان اعضاء سوسیالیست و  "صلحپیمان "، هنگامی که مذاکرات ۱۶۳۱را در ژوییهء  این خطوط گرامشی

 :، نوشت١فاشیست پارلمان در جریان بود

فرو نشاندن خشم  ح صرفاًآمد پیمان صلبه یاد داشته باشیم که پیاین نکته را به جاست که 

ها فرصت دادن به فاشیستدر عین حال، مردم بود که بر علیه فاشیسم در حال افزایش بوده، و 

توانستند برای به ها نه میسوسیالیست.  دهی مسلحانه بودانشان برای سازمدر جهت تالش

 به از سرگیری دست گرفتن اسلحه فراخوان داده، و هم زمان، فاقد توانایی الزم برای فراخوان

 هگیجدچار سرها ها که از خشونت فاشیستسوسیالیست.  بودندتهاجم همه جانبهء پرولتاریا 

 1.ز پیش توان انجام هر گونه اقدامی را از کف دادندد، پس از پیمان صلح بیش اشده بودن

هایی که تحت ترور چیزی جز یک عبارت بی معنا نبود که برای آن منفیمقاومت "از نظر گرامشی 

".بود زانگیبرها منکوب شده بودند تنفر فاشیست
در مقابله با ] ی مقاومت مسلحانهده، سازمانبه هر صورت  ۶

یابی فضای جنبش کارگران حتا پیش از وسعت.  رو بود-به-تقریباً غیرقابل عبور روبا موانعی [ عروج فاشیسم

حتا رهبری .  بودشده گی دسته-بیش از پیش دچار یأس و چند ،گانجامه-سیه وحشت از سوی-و-رعب

نفع  در آن هنگام، کفهء روابط قدرت به.  اقرار نمود "عضل ایتالیامُ"انترناسیونال هم به چرخش رادیکال در 

به پیروزی نهایی خواهد رسید درست از  ۱۶۱۶-۱۶۳٠بینی که مبارزات این پیش.  پرولتاریای انقالبی نبود

سرعت انقالب جهانی پرولتری به "اقرار نمود که  ۱۶۳۱ای به تاریخ مارس زینوویف در مقاله.  دآب در نیام

ن سال، هیئت اجرایی انترناسیونال که در دسامبر آ.  "است شواسطهء برخی از شرایط موجود در حال فرو ک

                                                           
6
 “Colpo di Stato,” [Coup d’état] in SF, p. 258 

7
 “I capi e le masse” [Rulers and Masses], in SF, p. 224 

8
 “Nella tregua,” [During the Truce] in SF, p. 430 

9
 Ibid. p. 431. 
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در  "جبههء واحد کارگری"اش پیرامون ایجاد رنو حمایت نموده بود، تزهایوُاز گسست جریان رادیکال در لی

 .بر علیه تهاجم ارتجاعی که سراسر اروپا را در بر گرفته، منتشر ساخت ء متحدمبارزه

ایتالیا که از هژدهم تا بیستم دسامبر در رُم  طوالنی کمیتهء مرکزی حزب کمونیستگرامشی در نشست 

در عین حال، .  گردیدبرگزار مارس مجدداً در رُم  ۳٠-۳۳کنگرهء دوم حزب در .  برگزار شده بود شرکت نمود

در این کنگره، اکثریت بزرگی به نفع .  شکافی میان رهبری بوردیگا و انترناسیونال در حال شکل گیری بود

در همان جا گرامشی به .  بود رأی دادند "جبههء واحد"که مخالف استراتژی  "متزهای رُ"به اصطالح 

 .عنوان نمایندهء حزب در کمیتهء اجرایی انترناسیونال سوم در مسکو انتخاب شد

ایتالیا را پس از یک سال کار فشرده و با تنی رنجور، به مقصد [ ۱۶۳۳]ششم ماه مه -و-گرامشی در بیست

انترناسیونال کمونیستی در وی در ماه ژوئن همان سال به عضویت کمیتهء اجرایی .  اتحاد شوروی ترک نمود

برای استراحت  ۱٠در محل ییالقی موسوم به جنگل نقره یگاهآسایش مدت کوتاهی پس از این، وی در.  آمد

دختر یکی از ، یوجینیا شوختگاه بود که وی با در این آسایش  .شد اش اسکان دادهو کسب سالمتی

میان این دو  ایرابطهء دوستی بسیار صمیمانه.  کرد، آشنا شدتزاری که در رُم زندگی می-های ضدبعیدیت

در نیمهء ماه ژوئن، گرامشی با جولیا که به مالقات خواهرش آمده بود نیز آشنا .  در این مدت ایجاد گردید

بعداً، وی .  بود( گی ویولُننوازنده)یقی موسمشغول آموختن رُم  شهر در ۱۱جولیا در آکادمی سانتا سیسیلیا.  شد

".تاق را نداشتم، چون که مرعوب تو شده بودمجرأت وارد شدن به ا"ای به جولیا نوشته بود که در نامه
۱۳  

صاحب دو فرزند به  از او شده و زندگی وی شریکجولیا شوخت .  عاشق این دختر جوان شدگرامشی عمیقاً 

 .یدگرد ۱4و جولیانو ۱۲های دلیونام

گرایی ایتالیا به وی ای پیرامون سبک آینده، بنا به خواست تروتسکی، نامه۱۶۳۳گرامشی در هشتم سپتامبر 

گرامشی .  منتشر نمود ۱5ادبیات و انقالب اش زیر عنوانکتاب تروتسکی این نامه را یک سال بعد در.  نوشت

به سرعت شرح مند بود، ایی عالقهگرکه از همان آغاز کارش به عنوان یک ژورنالیست به جنبش آینده

مفهوم قطعهء .  ارایه نمود در مورد این جنبش بر پایهء یک تحلیل سیاسی و فرهنگی را ایزنده خالصه و

                                                           
10

 “Serebryany bor” [Silver Forest] 
 (م. )گاهی ساحلی در غرب مسکو استهای گوناگون گیاهی، تفریحسال و پوشیده از تیره، جنگل صنوبر با درختان تنومند و کهنجنگل نفره

11
 Santa Cecilia 

12
 D, pp. 11, 46; also in L, p. 361 

13
 Delio 

14
 Giuliano 

15
 “Letteratura e rivoluzione” [Literature and Revolution] 
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-گروهی از پسربچه.  گراهاآینده": است دفترهادار وی در کوتاه زیر پیش درآمدی بر محتوای تعریف نیش

 و سپس، یی به راه انداختهصدا-و-نزدیکی سر ، در جنگلِرفتهاز یک مدرسهء مسیحی در های دبستانی که 

".ها به مدرسه بازگردانده شدندبانی جنگلبه زور ترکه
۱6 

در برابر  "جبههء واحد"فراخوان برای ایجاد .  آغاز گردید ۱۶۳۳کنگرهء چهارم انترناسیونال در پنجم نوامبر 

.  غال قبالً از سوی حزب کمونیست ایتالیا رد شده بودمزدها، و اشتارتجاع جهانی و در دفاع از صلح، دست

ده، بلکه بر سر محتوای این استراتژی نبوعمدتاً اختالف نظر میان حزب کمونیست ایتالیا و انترناسیونال سوم 

ها به عنوان متحد ایجاب ضرورتی بود که این استراتژی برای تجدید رابطه با سوسیالیستواسطهء  تر بهبیش

های صنفی صرفاً به کار با اتحادیه "جبههء واحد"های ایتالیا این بود که استراتژی خط کمونیست . نمودمی

 .سیاسی با احزاب دیگر به کنار گذاشته شود ائتالف ایدهء محدود شده و

 ۳1ها حتا پس از بوردیگایی.  گروه بوردیگا بر حفظ هویت حزب کمونیست ایتالیا و منشاء آن پافشاری نمود

گرامشی نیز، به رغم .  ند، و رژهء نظامی در رُم، به خطر پاگیری دیکتاتوری فاشیستی پی نبرد۱۶۳۳ر اکتب

، کماکان جانب سکتاریسم را گرفته و خواهان مشی جدا از ارایه داده بود از فاشیسم تری کهتحلیل عمیق

رزهء مسلحانه بر علیه کمونیست بود، حتا اگر هم آمادهء مبا-های غیرها و هم چنین جنبشسوسیالیست

 .ها بوده باشندفاشیست

یاسی زینوویف به کنگره، اما بر خالف این خط مشی، خواهان ادغام حزب کمونیست و حزب گزارش س

عنوانی بود که برای این حزب در صورت تأسیس در حزب متحد کمونیست ایتالیا .  لیا بودسوسیالیست ایتا

گرامشی جای بوردیگا را در  ه و بنا بود کهیابی این ادغام شکل گرفتهکمیسیونی برای ر  .نظر گرفته شده بود

حتا پس از کنگرهء نوزدهم حزب سوسیالیست در رُم که به جدایی از  همواره و در حقیقت، بوردیگا.  آن بگیرد

سکا تا.  های مختلفی پا گرفتاما، در درون حزب جریان.  مخالف چنین ادغامی بودنیز کاران رقم زد، سازش

خواهان پیروی از رهنمودهای انترناسیونال بوده، در حالی که گرامشی به جای ادغام با کل حزب 

 بود که در درون حزب سوسیالیست پا "هواداران انترناسیونال سوم"سوسیالیست تنها خواهان ادغام با جریان 

 .، پروژهء ادغام تحقق نیافتنهاد گرامشی پذیرفته شد، ولیپیش.  گرفته بود
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سراتی .  تلفات سنگینی شد دچار ایتالیادر چپ  تها، رهبریدر طول چند ماه و در پی یک رشته از دستگیری

.  تاسکا به سوییس گریخت.  نوبت به بوردیگا رسید ۱۶۳۲سپس در سوم فوریهء .  به زندان افکنده شد

 :ای به جولیا نوشت کهر نامهوی د.  گرامشی در روسیه برای کار در هیئت اجرایی انترناسیونال باقی ماند

 حکم دستگیری من در ایتالیا صادر شده بنا به پیامی که از کمیتهء مرکزی حزب رسیده، ظاهراً

 ای نیست جز اینبه دلیل این که فعالً عبور غیرقانونی از مرز امکان پذیر نیست، چاره.  است

 ۱١.برای مدتی در مسکو بمانم که

برای حزب کمونیست ایتالیا انترناسیونال  هیئت اجرایی وسیعاز سوی  ایازهدر ماه ژوئن، کمیتهء اجرایی ت

، و برونو ۱۶وزیپه وُتای، ج۱1ورمارو اسکوچیاولیاتی، ماتودر این کمیتهء تازه افرادی مانند تاسکا، .  برگزیده شد

اعضاء کمیتهء  سپتامبر، ۳۱در .  جای داشتند( جایگزین شد ۳۱جیدیو جنناریاً با اِکه بعد) ۳٠چیاریفورتی

 .مرکزی در میالن به جرم اقدام بر علیه امنیت کشور دستگیر شدند

ایتالیا و [ کمونیست]دادهای مربوط به حزب گیری رختصمیم گرفته شد که گرامشی برای پی در ماه نوامبر

واگذار  تراچینی وظایف  وی در مسکو به.  زاب کمونیست اروپا به وین روانه شودحفظ ارتباط با دیگر اح

.گردید
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 اجرایی حزب کمونیست ایتالیا گیریشکل: از مسکو به وین -٩

به طور رسمی در صدر حزب قرار  در آن هنگام اگر چه وی.  وارد وین شد ۱۶۳۲گرامشی در سوم دسامبر 

 .ترین رهبران حزب بودتردید از برجستهنداشت، اما، بی

.  هنگام اقامت در مسکو نیز رابطه با همسرش آسان نبود حتا.  اش بسیار سخت بودجدایی وی از جولیا برای

هر زمان ممکن است که برای ".  توانست برای انجام وظایف حزبی کوتاه شوداین دو همواره میمالقات 

-ای کاش می.  های ناگهانی ناخرسندمانجام کاری فراخوانده شویم، در هر ساعتی از روز و من از این غیبت

"اش دست خواهد داد؟اما، آیا هیچ وقت امکان.  دنیایی را با او در میان بگذارمتوانستم بنشینم و 
۱ 

گذرد و این تنهایی ام در تنهایی شدیدی میگیهزند".  فرسا بودطاقتبرا ی او تنهایی و دور بودن از جولیا 

کنار خویش  ات تنگ شده است؛ جای خالی بزرگی را درام برایدل  .ها ادامه خواهد داشتبرای مدت

ام به تو گذرد عشقورزم، و هر روز که میهر روز بیش از روز پیش نسبت به تو عشق می.  کنماحساس می

".شودزیادتر می
-ای از تپهانداز این جا به رشتهچشم": انگیزی داشتمنظرهء غمبرای او پوش -برف وینِ  ۳

های مسکو خیابان در  ".اندازداش میکومینمحکه مرا به یاد معادن نمک کالیاری و  ماندهای سفید می

ها با تنها تراموا"، در حالی که در وین شد بود-و-در آمد "صدا-و-شاد و پر سر"های سورتمه دستِ کم

 :بود "شانصدای نخراشیده

ای از تن من تو پاره.  گی سخت استبدون تو زنده.  نیازت دارم.  عزیزم، تو هم باید بیایی

-کنم که در هوا معلقاحساس می.  گی کنمزنده کنم که بتوانم به دور از خودهستی و فکر نمی

آن گونه  وایامی را که با هم گذراندیم، با آن همه عشق و صمیمیت، .  دور از واقعیت ام، بسا

 ۲.آورمبا آه و افسوس به یاد میکه یگانه بودیم، 

از اش را بیماری روانی عالیم ای که شده بودهوی به هر بهان.  توانست خود را به او برساندنمیجولیا 

 .های متمادی او را فرسودکه سالی ساخت، بیماریگرامشی پنهان می

.  بردحزب کمونیست ایتالیا از نظر سازمانی، سیاسی، و تئوریک در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می

 تحتبه شدت هء تماماً مخفی شده بودند، مبارز روی آوردن به مجبور به کمونیست که تا آن هنگاممبارزین 
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بوردیگا .  تأثیر شرایط مخرب ناشی از بالتکلیفی در امر رهبری حزب و اختالفات فزایندهء درونی قرار داشتند

ها باعث رد مطلق همکاری با سوسیالیست.  از درون زندان فراخوانی بر علیه خط انترناسیونال صادر نمود

-این بار، اما، گرامشی با او هم.  را به زیر سوال ببرددر انترناسیونال ونیست کمعضویت حزب گردید که وی 

-تجاربی که وی در مسکو کسب نموده بود به او آموخت که گسستن از انترناسیونال بدون پی.  راهی ننمود

 ای لنین، احتماالًالگوی انقالبی کشور شوراها، و شخصیت افسانه.  آمدهای جدی امکان نخواهد داشت

 .بود که بر اثر سرکوب فاشیستی در هم شکسته بود هاپارچگی کمونیستبرای حفظ یک آخرین مبنا

 :اش تا به آن جا پیش رفت که به بازنگری در آرمان، هویت و آیندهء حزب پرداختگرامشی در تعمق سیاسی

که اند این است طرحی که نیروهای ارتجاعی در سر پرورانده.  سیاسی ادغام شدنارزش 

داری از آن رنج برده پرولتاریا را به آن شرایطی عقب برانند که این طبقه در فاز اولیهء سرمایه

و  طبقاتی را حس نموده وحدت که ی یک طبقهبه جا ایزوله، و منفرد بودن ،یعنی پاشیده –بود 

ی از یعنی جدایی اکثریت کارگران ایتالیای)رنو وُگسست لی.  آفریندکسب قدرت را میخواست 

 4.نیروهای ارتجاعی است ترین موفقیتبدون تردید بزرگ( انترناسیونال کمونیستی

 :مارو نوشت کهچیخطاب به اسکو ۱۶۳4وی در پنجم ژانویهء 

وی دارای چنان .  به توافقی دست یافت[ بوردیگا]مطلقاً ناممکن است که بتوان با آمادیو 

دارد که فکر  سبت به بر حق بودن خویش باورن همتعصّبانشخصیت پُر حرارتی است و آن چنان 

وی به مبارزه ادامه داده و در هر فرصتی .  هوده استاین که بتوان وی را به سازشی کشانید بی

 .اش را تکرار خواهد نمودکه به دست آورد همان تئوری همیشه

 :پردازدمیهای خسته کننده پیرامون سازمان حزب مباحثه اظهارنظر در مورد وی در ادامه به

اگر در شرایط کنونی، .  ایم، به یک جریان بیمارگونهء اقلیتی تبدیل شدهبه جای ایجاد تمرکز

به چیزی جز دنبالچهء بیرونی حزب  آن خواهیم که حزب رشد کرده و از تبدیل شدنمی

 های چپ ودر حقیقت، افراطی.  ها مبارزه کردگیری کنیم، باید که با افراطیپیش سوسیالیست

راست با محدود کردن حزب تنها به یک بحث پیرامون رابطه با حزب سوسیالیست، حزب ما را 

به عنوان عضو کمیتهء .  من احتماالً تنها خواهم ماند.  اندبه یک حزب دست دوم تقلیل داده
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و هم چنین به عنوان عضو اجرایی کمینترن، گزارشی تهیه [ حزب کمونیست ایتالیا]مرکزی 

کنم که سعی می.  شان افشاگری خواهم نمودبر علیه این هر دو برای اشتباهاتآن نموده و در 

 5.های آینده تهیه کنمای را بر اساس دکترین و استراتژی کمینترن جهت فعالیتتا برنامه

.  لیاتی و تراچینی، درک خویش از حزب را به طور مفصل شرح دادبه تو نهم فوریهء مورخ گرامشی در نامه

با این حال زمان آن فرا .  تر، با دقت بسیار خطرات یک تقسیم شدن احتمالی را بررسی کرده بودشوی پی

، بلکه هم های حزبی پرداختنه تنها به بحث کامل پیرامون وضعیت درونی در برابر توده" تا رسیده بود که

".نمود چرخند بحثای که به سمت رهبری حزب میهای تازهبندی گروهپیرامون شکل ینچن
6

 

یک چنین بحرانی تنها میان ".  گرامشی منکر وجود بحران اعتماد میان انترناسیونال و حزب در کل شد

او : بر باورهای حزب در کل منطبق نبود باورهای بوردیگا  ".انترناسیونال و بخشی از رهبران حزب وجود دارد

 .که باورهای خویش را به حزب تحمیل کند "خواستمی"

ها اشتباه کمونیست.  آغاز شده بود "نه تنها برای حزب ما، بلکه برای کشور ما"تاریخی نوینی  یک مرحلهء

ب این باور وجود داشت که انقال.  خواستند به طور تجریدی به حل مشکالت سازمانی بپردازنداین بود که می

-رسمی حزب را دنبال می از کارگزاران حزبی است که به طور اکید خطوط سازمانی"منحصراً بسته به وجود 

تواند سرنوشت انقالب را که گویا وجود صرف چنین دستگاهی می ور بدان جا رسیدمزب باوردر نهایت   ".کنند

 :رقم زند

پتانسیل و الهام  داد، هیچ کاری در راستای رشدِکه دست می شماریهای بیدر موقعیت

دادی هر رخ.  ت انجام نشدمونیسدر راستای خطوط حزب ک گامیجهت هم هابخشیدن به توده

ها به بایستی که به محملی برای سوق دادن تودهمی ،و هر یادبودی، محلی، ملی و یا جهانی

های حزب کمونیست حتا مخالف ایجاد هسته  .شدهای کمونیستی تبدیل میسمت هسته

ها و ا در فعالیتهبه جز در مواقعی که مورد تأیید مرکز بود، شرکت وسیع توده.  کارخانه بود

مقولهء حزب .  شدحیات درونی حزب به مثابهء خطری برای حفظ وحدت و مرکزیت دیده می

-خودی توده-به-دیالکتیکی که در متن آن جنبش خود یروند گاه به مثابهءهیچ[ کمونیست]

-دهی و هدایت تالقی نموده درک نمیباید که با عزم مرکزیت برای سازمانهای انقالبی می

شد که از هیچ ایجاد شده و از درون و برای در عوض، حزب به عنوان چیزی فرض می  .شد
                                                           
5
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قلهء  آن گاه ها به پا خاسته وهنگامی که زمان مناسب فرا برسد توده گویا خود رشد نموده و

به تهاجم گرفته که امواج انقالبی به بلندای قامت حزب رسیده، و یا آن که حزب خود تصمیم 

برای اقدام انقالبی هدایت  ها راآن بتواند ها کاهش داده تاود را به سطح تودهخدر آن صورت 

 ١.نماید

از   .در میالن منتشر شد ۱۶۳4، در دوازدهم فوریهء 1روزنامهء کارگران و دهقانان :نیتااواولین شمارهء 

ین نام را برای تأکید بر گرامشی ا.  به ارگان حزب کمونیست ایتالیا تبدیل شد اونیتادوازدهم اوت همان سال، 

دورهء سوم .  های روستایی جنوب برگزیداهمیت مسئلهء جنوب و همبستگی میان طبقهء کارگر شمال و توده

آغاز به  نامهء بررسی فرهنگ و سیاست کارگری در رُم-هفته-به شکل دو از اول ماهِ مارسنیز  نظم نوین

: ای به جولیا در این مورد نوشت کهوی در نامه.  نبود گرامشی از اولین شماره چندان راضی  .انتشار نمود

تر نوشته شده بود، و مجله را سرسری و با شتاب منتشر کردند، زیرا که به مطالب این شماره یک ماه پیش"

".نظر رسیده بود که باید این چنین چیزی به فوریت چاپ شود
قرار  "مورد استقبال"با این حال، مجله   ۶

ژانویه، گرامشی  ۳۱پس از درگذشت لنین در .  از رفقا عمیقاً به این نشریه دل بستندبسیاری .  گرفت

.  نوشت "ای از رشد تاریخیآغازگر روند تازه"داشت لنین به مثابهء در بزرگ "رهبر"ای با عنوان سرمقاله

 حزب کارگران بودن چیست؟ "رهبر"وی در این سرمقاله این پرسش را مطرح ساخت که مفهوم 

-گی میرا نمایندهطبقه  منافع حیاتی و اساسی ، به عنوان بخشی از آن،یا رهبر و عناصر حزبی طبقهء کارگرآ

 اند؟تحمیل شده به زور بر آنبر آن بوده و یا این که صرفاً  کنند، و یا این که فرعِ

 رشد همه به متعهد، آن چنان ، هنگامی که لنین در صدر آن قرار داشتحزب کمونیست روسیه

کی بدون آن جانبهء پرولتاریای روسیه، و بدین ترتیب رشد تمامیت ملت روس بوده که اساساً ی

ه عنوان پرولتاریا به عنوان طبقهء مسلط و حزب کمونیست بیعنی که  ؛دیگری قابل تصور نبوده

های بخش سیاستالهامبدون کمیتهء مرکزی حزب به مثابهء  حزب حکومتی، و بنابراین،

در نهایت، حتا بورژوازی روسیه نیز، اگر چه به شکل .  .... دون لنین در صدر دولتب حکومتی، و

ناقص، دریافت که لنین بدون حاکمیت پرولتاریا و بدون حزب کمونیست به عنوان حزب 

 ۱٠.توانست به صدر دولت رسیده و این مقام را حفظ نمایدحکومتی، نمی
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 .تو موسولینیبنی: شدایدئولوژی رسمی تقدیس می ه از سویوجود داشت ک "رهبری"در ایتالیا نیز 

، در ای کههمان چشمان شرزهشان آشناییم؛ ها در حدقهما با این چهره، و با چرخش آن چشم

نداخت و اکنون پرولتاریا را آماج قرار داده اای نه چندان دور، بورژوازی را به لرزه میگذشته

خم این -و-با چم.  آشناییم به خوبی تهدید شانهءاش به نهای همیشه گره کردهبا مشت.  است

این چگونه کنیم که کارها، و تمامی این تعلقات آشناییم، و این نکته را نیز درک می-و-ساز

ای نزدیک نیز حتا از فاصله.  بورژوایی را تحت تأثیر قرار دهد هایجوانان مکتب تواندمی همه

بورژوازی ایتالیا، -سم کامل خردهتج[ وی]؟  "رهبر" اما، کدام.  و سرگیجه آور است تپر اُبُهّ

های به جا مانده از صدها سال سلطهء خاشاک-و-خس یاز تمام ای تندخو و آتشینملغمه

به این سبب، .  گنجیدرهبری پرولتاریا بر قامت او نمی:  خارجی و کلیسا بر این سرزمین است

آگین بوده، و امیدوار است که طبقهء خشم هایکه فریفتهء چهره پیشه کرد بورژوازی را یرهبر

 ۱۱.های گرده کرده در هراس افتدها و مشتکارگر نیز همانند خود از آن چشم غرّه

تکه شده بود در یک دوره -ء پنج سال جنگ تکهتالش سترگ لنین در بازسازی جامعهء روسیه که به واسطه

از  که دایمی حرکت". بودن گرسرکوب ب بود، اماطل-ه توسعهاگر چیکتاتوری پرولتاریا صورت گرفت، که د از

گی و هخودکام  ".ها، تغییرات مویرگی دایم در سراسر جامعه، دگرگونی دایم انساندر جریان بود پایین به باال

دکترین وی چیزی جز تهدید و ارعاب جامعه .  های حکومت موسولینی بودندپایه ، اما،سوء استفاده از قدرت

 ۱۳.اش نبودخوفناک "یروپوش فیزیک"و 

ده .  انتخاب شد ۱۲از منطقهء ونیتو( پارلمان)گان به عضویت مجلس نماینده ۱۶۳4گرامشی در ششم آوریل 

 :ای به جولیا نوشتدر نامه ، ویروز بعد

های ما را سیصد و چهار هزار اعالم آمار رسمی تعداد رأی.  انتخابات برای ما به خوبی گذشت

های ما را به ها با تقلب رأیفاشیست.  داد واقعی بیش از دو برابر استنموده، در حالی که تع

هنگامی که به بهایی که کارگران و دهقانان برای دادن رأی به من .  اسم خود ثبت نمودند

ها اسم اندیشم، به سه هزار کارگری که در تورین و در زیر تهدید چماق فاشیستاند میپرداخته

به من  در ونیتو ی کهبیش از سه هزار نفربه  أی نوشتند؛ هنگامی کههای رمرا بر روی ورقه
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 Ibid., p. 15 
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 Ibíd., p. 16 
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 Veneto 
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اندیشم، و هیچ معلوم نیست که چند دهند میها تشکیل می، که بیشترشان را دهقانرأی دادند

یابم که شتم قرار گرفته باشند، آن گاه در می-و-نفرشان ممکن است که به شدت مورد ضرب

توانمندی کنم که داشتن قدرت صوتی و اما، فکر می.  است این بار نماینده شدن دارای ارزش

میمون مست که دایماً در  تا در میان چهارصدکه قرار است یک نمایندهء انقالبی  فیزیکی برای

با این .  ده کشی هستند قرار بگیرد از الزمات است که متأسفانه من فاقد آن هستمحال عرب

برخی از کارگران پُرشور و مقاومی را که به خوبی .  ام به کار خواهم بردحال بیشترین تالش

 ۱4.کنم بتوانیم با هم دست به اقدامات سودمندی بزنیماند که فکر میشناسم نیز انتخاب شدهمی

آن " .غیبت توانست به ایتالیا بازگردداستفاده از مصونیت پارلمانی و پس از دو سال  گرامشی با 

آن گونه که موسولینی از او نام ، "تردید اندیشمندی قدرتمندقتصاد، و بی گوژپشت ساردینی، استاد فلسفه و ا

.فاشیست بدل شود-ترین شخصیت ضدبنا بود که به مهم برده بود،
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 L, pp. 324-325 
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 باید به حزبی بزرگ تبدیل شویم -۳

 .برگزار شد ۱اولین کنفرانس ملی حزب کمونیست ایتالیا در شهر کومو ۱۶۳4 سال در نیمهء دوم ماه مه

کرد بوردیگا مطرح گرامشی نیز یادداشت مهمی را در مورد روی.  های سیاسی را ارایه نمودبحث لیاتیتو

 .ساخت

های انتخاباتی به افتضاح کشیده شده شمار در ورقههای بیاعمال نفوذ و تقلب ءانتخابات سراسری به واسطه

الزمهء کسب اکثریت مطلق بود، به سوم آرا که بنا به قانون -موسولینی با به دست آوردن بیش از دو.  بود

 .ه بودموفقیت بزرگی دست یافت

-نتایج انتخابات مقاومت ضد.  بردحمایت وسیع مردمی سود می اپوزسیون نیز ازبا همهء این احوال، 

های نخستین ، دبیر حزب سوسیالیست متحد، در جلسه۳جیاکومو ماتیوتی.  فاشیستی را نیرومندتر ساخت

.  وی در دهم ژوئن ربوده شده و به قتل رسید.  از خود نشان داد جوییت و مبارزهمجلس روحیهء مقاوم

.  شواهد و دالیل موجود تردیدی به جا نگذاشت که حکومت و شخص موسولینی در این جنایت دست داشتند

 :ژوئن نوشت که ۳۳اش به جولیا در گرامشی در نامه.  شدمنجر به بحران سیاسی عمیقی  مسئلهاین 

توان به درستی ها نمیصرفاً با خواندن روزنامه.  برمروزهای فراموش ناشدنی به سر میدر 

بدون آن که  که، کردیمبر فراز قلهء آتشفشانی حرکت می.  گذرددریافت که در ایتالیا چه می

این شان بسیار غرّه بودند، ها که به قدرتکسی انتظارش را داشته باشد، به ویژه فاشیست

به ناگهان فوران نمود و رودی از مواد مذاب را به حرکت در آورد که در مسیرش هر آتشفشان 

وقایع با سرعت باور نکردنی برق در حال .  چه و هر که را که رنگ فاشیسم داشت با خود برد

فاشیسم در سراسر کشور به انزوا کشیده .  رژیم از هر سو مورد تهاجم واقع شد.  تحول بودند

.  شان آشکار بوداش و عقب نشینی هوادارانرهبران ته به خوبی در هراساین نک.  شدمی

رفقای ما در بسیاری از .  تیراژ روزنامه به سه برابر رسید: به پیش برداشت نبش ما گام بزرگیج

 یهاخواسته.  ها نمودندها قرار گرفته و سعی در خلع سالح فاشیستمراکز در مقام رهبری توده

از سوی کارگران به رأی ها ها واقع شده و در کارخانهرد حمایت مشتاقانهء تودهمودر همه جا ما 

                                                           
۱
  Como (م) .مرکز اداری استان کومو در ناحیهء لومباردی 
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ای واقعی بدل شده بر این باورم که در این روزها حزب ما به یک حزب توده  .دشگذاشته می

 ۲.است

به عنوان اوت،  ۱۲-۱4در وی در نشست کمیتهء مرکزی .  در این زمان گرامشی در صدر حزب قرار داشت

داری وظایف حزب کمونیست در رویارویی با بحران جامعهء سرمایه"کل حزب گزارشی را با عنوان  دبیر

 .ارایه نمود 4"ایتالیا

اگرچه بدنهء حزب هنوز تحت .  حزب گشودای را به روی بحث سیاسی وی بسیار موثر بوده و مرحلهء تازه

به شتاب در حال رنگ پیشین و سکتاریسم  نتزاعیهای انقالبیِ اآوریتأثیر بوردیگا قرار داشت، اما آن زبان

 .باختن بود

است،  "دموکراتیک"ت وضعی  گیری و استراتژی حزب ما در شرایط کنونی چه باید باشد؟سمت

 شقه در میان جمعیت نامشخص رها شده-پراکنده، و شقههای کارگر سازمان نیافته، توده اما

در موقعیت سیاسی  یتوان بهبود، تنها مینتایج فوری این بحران هر چه که باشد.  است

انداز ، اما پیروزی مبارزهء کارگران در رسیدن به قدرت هنوز در چشمکارگران را انتظار داشت

وظیفهء مبرم حزب ما به دست گرفتن رهبری اکثریت طبقهء کارگر است؛ مرحلهء .  قرار ندارد

سازی است، یست، بلکه مرحلهء آمادهانتقالی حاضر مرحلهء مبارزهء مستقیم برای کسب قدرت ن

به عبارت دیگر، مرحلهء   .یک مرحلهء گذرا در فاز نهایی مبارزه برای کسب قدرت است

که  هاییها و یا جریانگروه هستند اگر در درون حزب... دهی است انگیزش، تبلیغ و سازمان

یت حزب و به خاطر خواهان پیشی جستن از شرایط هستند، بر عهدهء ماست که از جانب تمام

.  ها مبارزه کنیممنافع حیاتی و جاودانی انقالب پرولتاریایی ایتالیا، بر علیه این گونه جریان

 آنهم بر علیه دست راستی که خواهان سازش بوده، و  بر علیه جریان هم بنابراین، موظفیم که

اهان اخالل در مرحلهء ممانعت از توسعهء انقالبی استراتژی ما داشته و خوکه سعی در  جریانی

 5.سازی است، مبارزه کنیمآماده

 :که باید به یک حزب بزرگ تبدیل شد تا بتوانبود  اینگرامشی گیری نتیجه

                                                           
3
 L, pp. 356-357 

4
 “I compiti del partito comunista di fronte alla crisi della società capitalistica italiana” [The Tasks of the 

Communist Party in the Face of the Crisis in Italian Capitalist Society] 
5
 “La crisi italiana” [The Italian Crisis], in CPC, pp. 37-38 
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ها را برای اکثریت بزرگی از کارگران و دهقانان انقالبی را به صفوف حزب جذب نموده و آن

ها را ها تبدیل ساخته، و آنرهبران تودهدهان و ها را به سازمانمبارزه آماده ساخت، تا بتوان آن

6.به لحاظ سیاسی ارتقاء داد
 

اش موضوعی است که از همان آغاز حیات سیاسی "آموزش کمونیستی"این نکته را باید به یاد داشت که 

وی در ایجاد یک دانشکدهء  ۱۶۳5در فوریهء سال .  از اهمیت بسیار برخوردار بودبرای گرامشی همواره 

بدین ترتیب .  دار شدهای آموزشی را عهدهاری نموده و وظیفهء بازنویسی یادداشتیای همتبهحزبی مکا

پنج اما، در مدتی نزدیک به .  حزب هستیم یدبیر کل شوراها و زمان میان گرامشیِ زماناندیشه شاهد تداوم 

ترین فاز ا در موفقحت.  ه بودر شدخوش تغییالمللی به شدت دستملی و بیندر سطح سال صحنهء سیاسی 

وزش حزبی به کار رفته بود های مشابهی که برای سازمان دادن به آمتوسعهء جنبش کارگران نیز تالش

تحکیم .  ه بودفراتر نرفت "های محدود، محافل کوچک، و کار ایزولهء برخی افرادگروه"از سطح  هرگز

به هر وسیلهء ممکن باعث گردید که  تمامی  داری و نیاز موجود برای رویارویی با فاشیسمدوبارهء سرمایه

بر  نظم نویندرست است که مدافعین جوان  اگر.  به ناگاه کنار گذاشته شود "فرهنگ"های شگرف فضیلت

ای محرک های تازهتجریدی تکیه نمود، در حال حاضر، اما، واقعیت "روشنگری"به  این باور بودند که باید

فرهنگ و سیاست .  آلیستی گذشته خبری نبودهای ایدهدر آن از گرایشپروژهء آموزشی گرامشی بود، که 

نمای همگانی در جهت آفرینش اما، در این میان، نقش فرهنگ به مثابهء راه.  غیرقابل تفکیک باقی ماندند

 :برای عمل سیاسی تبدیل گردید "ابزاری"در عوض، فرهنگ به .  فعالیت انقالبی رنگ باخت

بینیم تا رشد کنیم، تا جو هستیم، و در سطح اعضاء سازمان آموزش میزهما یک سازمان مبار

تک افراد و کل سازمان را برای مبارزه ارتقاء دهیم، تا بتوانیم مواضع دشمن و -توانایی تک

را با آن تطبیق  مانهای روزانهبتوانیم فعالیت تا از این رهگذر، ک کردهجایگاه خویش را بهتر در

و چگونگی  و غایی ما فرهنگ چیزی جز آگاهی تئوریک از اهداف فوریآموزش و .  دهیم

 ١.تحقق آن نیست

گرامشی تا .  اما، پیروزی بدون حزب میسر نبود.  حزب بود قاطع "سالح"تئوریک و دکترین انقالبی آگاهی 

موجود  اش را صرف تغییر ساختار سازمانی حزب نمود که به دلیل شرایطبرپایی کنگرهء سوم، تمامی تالش

 .مخفی تبدیل شده بود-به حزبی نیمه

                                                           
6
 Ibid. 

7
 “La scuola di partito” [The Party School], in CPC, pp. 49-50 
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هایی که خواهان ، حزب در میان گروه۱۶۳6در ژانویهء  1های پیش از برگزاری کنگرهء لیوندر طی ماه

هء قدرت حزب در وهل.  تشدید مبارزه بر علیه ارتجاع فاشیستی بودند از نفوذ قابل توجهی برخوردار شده بود

شی در که گرام ، امریگی طبقاتی فاشیسم که به بورژوازی بزرگ وابسته بودهویژ نخست عبارت بود از افشاء

یک برنامهء عمل مشترک که شامل تشکیل یک   .ای را ایفاء نمودآن نقش تعیین کننده تئوریزه کردن

.  از سوی دیگر احزاب چپ رد شده بودکه های کارگران و دهقانان بود ساالر بر پایهء کمیته-مجمع جمهور

نها تالشی بود که در راستای ایجاد ابتکار وحدت، هر اندازه هم که مبهم و سردرگم، تاین وجود، با 

.  تمامی نیروهای خواهان مبارزه برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک صورت گرفته بود همبستگی میان

-اما، پیش.  بود بندی نشدهالبته اهداف این دموکراسی سیاسی هنوز از سوی حزب کمونیست ایتالیا فرمول

های کارگران و دهقانان به مثابهء جبههء متحدی از پایین، و به جای صرفاً ائتالف در میان نهاد ایجاد کمیته

.  گیری بودای در حال شکلاقدام مشترک توده ۱۶۳5در طول سال .  رهبران حزبی مورد قبول قرار گرفت

.  شده و عضویت حزبی رو به افزایش داشتنیز حمایت کمونیست -روزنامهء اونیتا حتا از سوی کارگران غیر

 .گیر بودها و تظاهرات عمومی چشمها در سطح کارخانهحضور کمونیست

این .  شان را برای ارایه به کنگرهء لیون در این چنین فضای سیاسی آماده نمودندلیاتی تزهایگرامشی و تو

 و "بورژوازی ایتالیا هایسیاست"، "ماعی ایتالیاساختار اجت"جانبه از -تزها با یک بررسی تاریخی همه

ابزار یک اُلیگارشی صنعتی و کشاورزی برای تمرکز کنترل تمامی ثروت ملی در دست "فاشیسم به مثابهء 

"سرمایه
 به اش بیش از همهذیرش باقی مانده که آسیبجناح راست بر مواضع سازش ناپ  .شدآغاز می ۶

.  های حزب موضوع محوری بودر حال، بنا به ارزیابی کنگره، ائتالفبه ه.  سوسیالیست وارد شدحزب 

طبقهء کارگر و پرولتاریای ( ۱: نیروهای محرکهء انقالب ایتالیا، به ترتیب اولویت عبارت هستند از"

"های جنوب ایتالیا و جزایر و دیگر نقاط کشوردهقان( ۳کشاورزی؛ 
۱٠ 

 :ه در بیستم ژانویه برگزار شد، گفتاش در کمیتهء سیاسی حزب کگرامشی در سخنان

بنابراین باید .  پرولتاریا توانایی کسب قدرت و حفظ آن را به تنهایی در هیچ کشوری دارا نیست

به این معنا که باید نوعی از سیاست را در پیش بگیرد که وی را در .  به دنبال متحد باشد

ها را در مبارزه بر علیه داری قادر ساخته و آنسرمایه-رهبری طبقات دیگر با تمایالت ضد

                                                           
8
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و به لحاظ این مسئله به ویژه در ایتالیا که پرولتاریا در اقلیت بوده .  جامعهء بورژوایی هدایت کند

جغرافیایی در جایگاهی قرار دارد که تنها پس از حل مسئلهء برقراری رابطه با طبقهء دهقان 

ای برخوردار از اهمیت ویژه جهت کسب قدرت را داشته باشد،تواند انتظار مبارزهء پیروزمند می

 ۱۱.بندی و راه حل این مسئله همت گماردبر عهدهء حزب است که در آینده به فرمول.  است

لیستی که گرامشی برای عضویت در هیئت اجرایی به کنگره ارایه کرده بود به طور کامل در لیون به تصویب 

از  ٪۳/۶ها را به دست آورد، در حالی که بوردیگا تنها توانست صد رأیدر ٪1/۶٠لیست گرامشی .  رسید

 .ها را از آنِ خود سازدرأی

در .  شده است نگرهء بنیان گذار واقعی حزب یادک به عنوان کنگرهء سوم حزب کمونیست ایتالیابعضاً از 

چه که بعضاً در ارتباط  گیری سیاسی دست یابد؛ اگرحقیقت، پس از کنگرهء لیون حزب توانست به یک جهت

.تجربه و توسعهء آتی بسیار غنی بود نظر با مبارزه و فداکاری شرایط سختی را گذرانده، اما از

                                                           
11

 “Il congress di Lione, Intervento alla ommissione politica” [The Lyon Congress: Speech to the Political 

Committee], in CPC, p. 483. 
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 مسئلهء جنوب -۷١

هایی که در کنگرهء سوم به عضویت کمیتهء مرکزی، ادارهء سیاسی، و دبیرخانهء حزب انتخاب در میان آن

-، اسکوچیبوردیگالیاتی، تاسکا، تراچینی، تو، (به عنوان دبیر کل)رامشی گ: توان از افراد زیر نام بردشدند می

سراتی نیز به عضویت کمیتهء مرکزی انتخاب .  ۲تی، و آلفونسو لئونه۳یکورو گریه، رُوج۱راهمارو، کامیال راو

ه شرح جدل ببا حفظ متانت و انصاف عمیق  ،(مه ۱4)ای در اونیتا گرامشی پس از مرگ سراتی در مقاله.  شد

رفیق سراتی هنگامی از میان ما "  .درونی حزب سوسیالیست تا پیوستن سراتی به حزب کمونیست پرداخت

".رفت که در باالترین ردهء حزب کمونیست ایتالیا و انترناسیونال کمونیستی قرار داشت
4 

از یک سال، نیمی  اندکی پس.  حزب که در لیون انتخاب شد بسیار تأسف انگیز بود اجرایی هیئت سرنوشت

 .از اعضاء کمیتهء مرکزی به دست پلیس فاشیستی گرفتار شد

که رژیم به اجرا گذاشته  "تدبیرهای استثنایی"بر اساس .  آنتونیو گرامشی در هشتم نوامبر در رُم دستگیر شد

فرسا طاقت ورزان کمونیست یک دهه از سختیبرای اندیشه.  بود مصونیت پارلمانی اعضاء پارلمان لغو گردید

 .و رنج فیزیکی و روانی تصور ناشدنی آغاز شده بود

اکتبر از جانب حزب  ۱4وی در .  تاب رخ داد-و-های پر تبای از فعالیتدستگیری گرامشی در برهه

لیاتی نوشت که به تو 5خطاب به کمیتهء مرکزی حزب کمونیست شورویای را با عنوان کمونیست ایتالیا نامه

این نامه سند بسیار مهمی بود که در فاز بسیار مهمی در مبارزهء درونی   .بردسکو به سر میدر آن زمان در م

-نام کمونیست گرامشی به.  از راه رسید در جریان بود، اشمیان اکثریت و جناح مخالف، که کبالشویحزب 

 :نوشت که های ایتالیا

نگرانی عمیقی بر ما .  ایمست دادهوجود داشت، امروز به کلی از ددر گذشته امنیتی را که زمانی 

های بحث تیزیِ-و-رسد که رفتار جناح مخالف و تندبه نظر ما این گونه می.  غالب شده است

 6.داخلی حزب کمونیست شوروی نیازمند دخالت احزاب برادر باشد

                                                           
1
 Camilla Ravera 

2
 Ruggero Grieco 

3
 Alfonso Leonetti 
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 “Giacinto Menotti Serrati,” in CPC, p. 113 

5
 “Al Comitato centrale del Partito comunista sovietico” [To the Soviet Communist Party’s Central Committee] 
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 “Al Comitato centrale del Partito comunista sovietico,” in CPC, p. 125 
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ل خواهد شوروی به دنبا[ کمونیست]اجرایی حزب  هیئت ای که انشعاب احتمالی درگرامشی به خطرات جدی

کافی بود که تا بتوان دید که هشدارهای لنین در مورد بررسی مواضع دشمنان طبقاتی .  داشت اشاره نمود

دیکتاتوری "قادر خواهد بود که اختالف موجود در درون حزب  المللی باور داشت کهچگونه بورژوازی بین

شدت این بحران و خطر   .بفرستد "قهقراانقالب را به "و  "کشانده تدریجی و درد پرولتاریا را به فروپاشی

دامن  "انحرافات چپ و راست"انشعاب پروسهء پیوستن احزاب نوپا به انترناسیونال را مختل ساخته، و به 

 .را به عقب انداخت "بار دیگر توسعهء موفقیت آمیز در پروسهء وحدت ارگانیک حزب جهانی کارگران"زده، و 

ده و عنصر محرک نیروهای انقالبی سازمانیخ جهان، شما رفقا، در طی این نُه سال از تار

اید از نظر عمق و وسعت در تاریخ کاری که شما به انجام آن نایل آمده: ایدتمامی کشورها بوده

هستید؛  آوردهای خوداما، در حال حاضر در حال نابودی تمامی دست.  سابقه استبشری بی

را که حزب کمونیست اتحاد شوروی زیر فرمان لنین به و مدیریتی ، کنیددارید خود را تباه می

رسد که تعصب خشکی را که در مورد اید؛ به نظر میدست آورده بود با خطر محو روبرو ساخته

را  مشکالت المللی اینبین هایگردد که بتوانید جنبهمشکالت روسیه دارید مانع از آن می

به عنوان  تانفراموش کنید که وظایف را ین نکتهکه ا تعصب شما باعث شده است.  ببینید

 ١.به انجام برسدالمللی تواند و باید که در چارچوب پرولتاریای بینمبارزین روسی تنها می

اش را با نقطه نظرات مطرح شده از اکتبر مخالفت ۱1لیاتی که نامه را تنها به بوخارین نشان داده بود، در تو

به  ، و تروتسکی را1، یعنی زینوویف، کامنفت که گرامشی جناح مخالفوی پذیرف.  سوی گرامشی ابراز نمود

لیاتی تو با این وجود، از نظر.  وی دانسته استشوروضعیت فعلی در درون حزب  "مسئول عمدهء"درستی 

ادارهء سیاسی حزب "لیاتی این گونه رسید که گویا تودر حقیقت، به نظر   .بودقضاوت گرامشی غیر منطقی 

".خواندتالیا همه را مسئول دانسته، و همه را به نظم فرا میکمونیست ای
به  دیدگاه ظاهراً اکثریت رااین   ۶

توان گفت که کمیتهء مرکزی نیز آیا می"تولیاتی نوشت که .  گرفترهبری بوخارین و استالین نیز در بر می

.  ارزیابی شده بود "بدبینانهر بسیا"نقطه نظر گرامشی   ".کنمبخشاً مسئول است؟  من این گونه فکر نمی

 .شدای به توسط فاکت ثابت میاما، این تنها موردی نبود که درستی این چنین دیدگاه بدبینانه

                                                           
7
 Ibid., p. 128 

8
 Lev Borisovich Kamenev  

9
 “Togliatti e Gramsci, 18 Ottobre 1926” [Togliatti and Gramsci, October 18, 1926], in CPC, p. 132 
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اش به کمیتهء مرکزی که نامه ی دادجمعی خاطروبه اکتبر نگاشت،  ۳6لیاتی در توگرامشی در پاسخی که به 

اگر که مبارزه برای حفظ   ".جناح مخالف نبوده استاختتامیه بر علیه چیزی جز سخنرانی "حزب بالشویک 

 :، نباید مایهء هیچ گونه نگرانی باشد"به نفع جناح مخالفحتا اگر که "مفید واقع شود  وحدت بتواند

پارچگی نه تنها وجه این یک.  پارچگی حزب استخط لنینی عبارت از مبارزه برای حفظ یک

زیرا که در درون حزب جایی  ،است حزب درونی یازبیش از آن ن بلکه بیرونی را شامل بوده،

تا آن جا که به .  وجود نداردگوناگون مسایل  در ارتباط بابرای رشد دو خط سیاسی کامالً واگرا 

یک ایدئولوژی سیاسی انترناسیونال مربوط است، وحدت حزبی نه تنها در تمامی کشورهای ما 

 مربوط نی پرولتاریا، یعنی محتوای اجتماعی دولتموبوده، بلکه تا آن جا که به هژه اساسی رام

 ۱٠.است ایدر روسیه نیز یک امر پایهاست، 

کار گرامشی در نظر در  دگرگونی عمیق گیریتوان به عنوان عالمتی برای شکلرا می "مونیهژه"اصطالح 

این .  یادی استمونی در بررسی و ترجمان کار گرامشی بنایدهء هژه.  که در این مقطع آغاز گردید گرفت

های وی دیده شده خورد، اما تا آن زمان به ندرت در مقالهبه چشم می مرتّباًهای زندان اصطالح در نوشته

: خوانیم کهمی –که تماماً به لنین اختصاص داشت  – ۱۶۳۱به تاریخ یکم مارس  نظم نویندر نشریهء .  بود

از   ".مونی پرولتاریا را برای نخستین بار پروراندیدهء هژهالمللی مبارزهء طبقاتی، بالشویسم ابیندر تاریخ "

نیاز به یافتن متحدی برای طبقهء کارگر را در خود "مونی پرولتاریا ، ایدهء هژهنقطه نظر تاریخی و عینی

این ایدهء بالشویسم که نخست از   ".نهفته دارد؛ بالشویسم این متحد را در میان تودهء فقیر دهقانان یافت

در دورهء رشد  ،مطرح شده بود "دو استراتژی سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"لنین در سوی 

 :دار پیدا کردطرف ۱۶۳٠ها در جنبش کارگری ایتالیا پس از اشغال کارخانه

ها، نیاز به زمین داشتند، اما ناآگاهی دهقانان فقیر در سراسر ایتالیا، به ویژه در جنوب و در جزیره

های دور از هم مانع از آن بود که بودن در میان روستاها و دهکده یک سو و پراکنده عمیق از

شدند، مقاومت دهی میبتوانند در برابر تهاجم متمرکز نیروهای فاشیست که در شهرها سازمان

-میان کارگران و دهقانان، میتنگاتنگ  با کمک کارگران، تنها با اتحاد وضعیت تنهااین .  کنند

 کارگران.  دهقانان بدون کمک کارگران قادر به تصاحب زمین نخواهند بود...  حل شودتواند 

اما، کارگر به لحاظ .  داری نخواهند بودبدون حمایت دهقانان قادر به واژگون کردن سرمایه نیز

                                                           
10

 “Gramsci e Togliatti, 20 ottobrre 1926,” in CPC, p. 135 



92 
 

ها متمرکز در کارخانهبه طور عمده کارگر شهرنشین بوده و .  سیاسی از دهقان توانمندتر است

که تا با ند ، بلکه قادرداری برخوردار بودهسازی سرمایهنه تنها از توان واژگون کارگران.  است

ونی مبه این دلیل است که انقالب تحت هژه.  دناجتماعی کردن صنایع مانع از بازگشت آن شو

 ۱۱.را به عهده داردعنی طبقهء کشاورز اش، یمتحد دهقانی که هدایت گیردپرولتاریا قرار می

ا به کار گرفته و را به کار برد بلکه بوخارین، زینوویف، و استالین نیز آن ر "مونیهژه"ها لنین اصطالح نه تن

بدون آن که بخواهیم وارد این بحث شویم که ایدهء گرامشی .  انترناسیونال نیز آمده است در اسناد گوناگون

کته تأکید شود که تحقیقات گرامشی در مونی اساساً ریشه در لنینیسم دارد، مهم است که بر این ناز هژه

نامهء خطاب به کمیتهء مرکزی .  گی متفاوتی پیدا نمودادهء سیستماتیک از این اصطالح ویژهخالل استف

زمان با یک جدل سیاسی نوشته شده بود که زمینهء مناسبی را برای گرامشی در حزب کمونیست شوروی هم

پیرامون مسئلهء  تزهاییدر همان زمان، گرامشی مقالهء .  ودنوشتن مطلب برای روزنامه فراهم ساخته ب

این نوشته گذار گرامشی به نوعی از کار و تحقیق را که وی بعداً به طور کامل در   .را نیز نوشت ۱۳جنوب

 :نوشت ۱۶۲٠دسامبر  ۱5ای به تاریخ گرامشی در نامه.  زندرقم می به کار گرفت دفترهای زندان

فکری من از نوع جدلی بوده است؛ حتا تفکر که تمامی سابقهء روشن شدبه این خاطر باشاید 

به خاطر مطالعه کردن مطالعه صرفاً  من، یعنی.  نیز برای من کار مشکلی است "طرفانه-بی"

ها، اگرچه بسیار به ندرت، خود را در اندیشیدن غرق کرده و آن گاه فقط بعضی وقت.  کنممی

عموماً، باید خود را در .  کنمشان پیدا میضی چیزها برای وارسیای، مثالً، نسبت به بععالقه

.  شومورزی تحریک نمی-وگرنه، از نظر خِرَد.  تیکی قرار بدهمای و دیالکیک وضعیت مکالمه

یک باید به .  ای ندارمعالقه هیچ در تاریکی انداختن طور که یک بار گفته بودم، به تیرهمان 

 ۱۲.گوش دهم یا یک مخالف واقعی مخاطب

دولت و اولین بار در پاریس و در نشریهء  –در حقیقت، متن ناتمامی که در بارهء مسئلهء جنوب نوشته شده 

گرامشی در این مجادله .  شوددر ابتدا با یک جدل سیاسی آغاز می –منتشر شد  ۱۶۲٠در سال  ۱4کارگران

در انتقاد از موضع حزب کمونیست ر که را هدف قرار داده است به این خاط ۱5نیروی چهارمهیئت سردبیری 

های بزرگ توزیع مکانیکی زمین اًصرفبرای  "فرمول جادویی"را به یک آن جنوب ایتالیا  پیرامون مسایل
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ها پس از دورهء در واقع امر، اما، هدف عمدهء کمونیست  .ل داده بودکشاورزی میان پرولتاریای روستایی تنز

بنابراین، فرمولِ .  جنوب بود میان کارگران شمال و دهقانان سیاسی تحاد، عبارت از ایجاد یک انظم نوین

هبری اقدام انقالبی به دست دو طبقهء متحد تحت ر"، به گفتهء گرامشی، باید که در متن زمین به دهقانان

 :تا این که نهاده شود "پرولتاریای صنعتی

 .ب شونددار مسئلهء جنوسردمکارگران انقالبی در تورین و میالن ... 

های اجتماعی دیکتاتوری ، یعنی، پایه"مونی پرولتاریاهژه"ها در تورین عمالً مسئلهء کمونیست

پرولتاریا تنها زمانی قادر است که به طبقهء .  یا و دولت کارگران را پیشِ پای خود نهادندپرولتار

توانایی به که سیستم اتحاد طبقاتی را شکل دهد یک حاکم و مسلط تبدیل شود که بتواند 

 داری و دولت بورژوایی داراحرکت درآوردن خیل عظیمی از تودهء کارگران را بر علیه سرمایه

یعنی، در ایتالیا و تحت روابطِ طبقاتی موجود، توانایی کسب حمایت بخش بزرگی از .  باشد

 ۱6.دهقانان را داشته باشد

 

معضل " کشاورزی نبوده، بلکه یک "عادی"سئلهء م اما، از نقطه نظر گرامشی، مسئلهء دهقانی در ایتالیا یک

مسئلهء جنوب و مسئلهء : این مسئله در طول توسعهء تاریخ ملی دو شکل ویژه به خود گرفت.  بود "تاریخی

باید که این از این رو، پرولتاریای ایتالیا می(.  در ارتباط با حضور نیرومند کلیسا در تاریخ ایتالیا)واتیکان 

 .دهد یجا خود "برنامهء گذار انقالبی"خود ساخته و آن را در  مشکل را از آنِ

ها را پاالیش نموده و جنوب را بررسی نمود که بعداً آن اش برخی از اصولِ تئوریکِ مسئلهءگرامشی در مقاله

: شدجنوب از سه الیهء اجتماعی تشکیل می "بلوک کشاورزی".  مطرح ساخت دفترهای زندانبار دیگر در 

گی پراکنده.  فکران مربوطهداران و روشنفکران، و زمینبزرگ دهقانان، طبقهء متوسط و پایین روشنتودهء 

های اجتماعی به جوش و خروش.  های مردمی شدنیازها و خواسته "متمرکز"دهقانان مانع از هر گونه بیان 

 .ایدئولوژیک قرار داشتفکران در پهنهء داران بزرگ در پهنهء سیاسی و روشنتمامی تحت سلطهء زمین
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از این رو .  پذیردبه طور طبیعی، تمرکز به شکلی موثر و دقیق در پهنهء ایدئولوژیک صورت می

توان های سیستم جنوب دانسته، و میباندیتو کروچه را زندانمی توان جیوستینو فورتوناتو و بنه

 ۱١.امیدهای ارتجاع ایتالیا نترین شخصیتاین دو را، به درجاتی، بزرگ

مونی از همان نخست، تئوری هژه.  مونیک بورژوایی بسیار برجسته شدفکران در سیستم هژهکارکرد روشن

-این دو ایده آشتی.  گرامشی در ارتباط با ایدهء دیکتاتوری پرولتاریا بُعدِ وسیعی از استقالل از خود نشان داد

 .قهء اجتماعی، از جمله بورژوازی، به کار بردتوان در مورد هر طبمونی را میناپذیر نبوده، اما، هژه

داران زمین ، اما آن چه که مربوط بهمرتبط است دموکراتیک بوده دهقانان تا آن جا که به"جنوب عقالنیت 

".خصلت ارتجاعی دارد شودمی بزرگ و حاکمیت
.  داران ترسیم نمودای را میان دهقانان و زمینوی رابطه  ۱1

-منجر گردید که به روابط اجتماعی محلی محدود نمی "زشتیبلوک کشاورزی "یک  به نوع از سازمان این

"های بزرگ شمالداری و بانکسرمایه مباشرار و کارگز"این بلوک به عنوان .  شد
 .کردعمل می ۱۶

 درَفرهنگ و خِانباشت وسیعی از "مردمی بود، اما، بر رغم آن  یفرهنگ یک سازمان اگرچه جنوب ایتالیا فاقد

".وجود داشت "فکرانهای محدودی از روشنر افراد و یا گروهد
فکران جنوب در فراتر از آن، نفوذ روشن  ۳٠

جریان  و از آن فراتر کروچه که با ۳۱هایی هم چون فورتوناتوشخصیت.  بعاد ملی به طور ثابتی در جریان بودا

جنوب  تحصیل کردهء هایجوان مسلط فرهنگی در سطح اروپا پیوند داشتند، از نبوغ الزم برای تربیت

 بینی نو بههای سنتی اندیشه و بنای یک جهانبا ایجاد تحول در شیوه فلسفهء کروچه.  برخوردار بودند

 :واقعیت بخشید "تاریخی"های یک رفرم زمینه

درگیر با  یو.  را به انجام رساند "ملی"مهم  دیتو کروچه یک کارکرد بسیاربه این مفهوم، بنه

ها آن و بدین ترتیب تبدیلفرهنگ ملی و اروپایی  امور فکران رادیکال جنوب دروشنر ساختن

-از بورژوازی ملی، و بنابراین، متعلق به بلوک کشاورزی، توانست آن جداناپذیر ایبه عنوان پاره

 ۳۳.های دهقان جدا سازدها را از توده
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آن یک گسست کامل از "م زمان، نمایندهء اما، ه.  نیز تحت نفوذ کروچه قرار گرفت نظم نوینبندی گروه

های های تورین میان پرولتاریا و بخشی از الیهداری کمونیستمیان  ".سنت و آغاز یک تحول نوین نیز بود

 ۳۲تیگوبه یرویپ.  ای تغییر دهدفکران را به طور قابل مالحظهفکران چپ توانست ذهنیت این روشنروشن

-شد، اما، جایکمونیست نبوده و به احتمال قوی هیچ گاه هم نمی"که  بودشخصیت مورد ستایش گرامشی 

اش از این چارچوب اندیشه گاهتی درک نموده و پس از آن نیز هیچتاریخی و اجتماعی پرولتاریا را به درس گاه

".خارج نشد
قد به عنوان منت نظم نوینکاری وی با دورهء دوم هم زمان تی درفکری گوبهبندی روشنپای  ۳4

العاده بود حرکت و فضای تاریخی نوینی را ده فرهنگی فوقوی که یک سازمان  .ادبی و تئاتر آشکار گردید

عدم درک این نکته به معنای ناتوانی در فهم ".  کرد که اصوالً باید بر علیه آن مبارزه نمودگی مینماینده

".قاتی استشان در مبارزهء طبفکران و دخالت فعالمسئلهء مربوط به روشن
فکران، طبعاً، نسبت به روشن  ۳5

گان فرهنگی فکران به مثابهء نمایندهروشن.  یابندهای اجتماعی با سرعت کمتری تحول میبندیدیگر گروه

.  خودی یک ایدئولوژی جدید را بپذیرند-به-توانند یک باره از گذشته گسست نموده و به طور خودمردم، نمی

-گرایشی چپ، به معنای مدرن"، و وجود فکراندر میان روشن "های ارگانیکگیژهشکافی با وی" وجود اما،

"سوی پرولتاریای انقالبی-و-اش، در سمت
 .اهمیت بسیار است واجد ۳6

تنها از طریق   ".بلوک کشاورزی بسیار مقاوم است انعطاف پذیر بوده اما در برابرِ"فکران زره بلوک روشن

.نوین دست یازید "بلوک تاریخی"ایجاد یک  توان بهتجزیهء آن است که می
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 تعلق دارد گانهمه کتابی که به -۷

-این کلمات را بنه  ".حتا به اعضا احزاب سیاسی مخالفِ وی نیز تعلق دارد"آنتونیو گرامشی  زندانِ هایِنامه

 :افزاید کهدر ادامه میوی .  های گرامشی نوشتدیتو کروچه پس از انتشار چاپ نخست نامه

ای که از سوی عالقهبه دلیل احترام و نخست : تعلق دارند ها به او نیزبه دو دلیل این نامه

در  حاضرند که قایل بوده و ود که برای شأن انسان ارزش واالییشهایی احساس میتمامی آن

وان خاطر که وی به عنو دوم به این ... پذیرند خطر کرده و شکنجه و مرگ را ب شانراه آرمان

که تالش نمود تا دیدگاه فلسفی بود هایی یکی از آن ایتالیایی یک اندیشمند به ما تعلق داشت؛

 ۱.ای را شکل دهد که توان پاسخ گویی به مسایل دوران حاضر را داشته باشدو تاریخی

یقت، فیلسوف ناپلی در حق.  ای قابل بحث مطرح شده استاین است که این نقطه نظر بر زمینهواقعیت 

فرهنگی حزب کمونیست آن روز جدا -خواسته بود که گرامشی را از سنت مارکسیستی و مواضع سیاسی

نه تنها صداقت،  – از صداقت وجود نداشته دشوار است ایقبول این که در سخنان کروچه اندازه اما،  .سازد

های وی در مورد ام خواندن قضاوتهنگ".  های خصوصی گرامشیگی از نوشتهبلکه در عین شگفت زده

 ".شان، توافق دارمبا تمامی حتا ها، و یا شایدکنم که با بسیاری از آنها، احساس میافراد و کتاب

مرگ  فاشیستی و ده سال پس از-جنگ ضد پایانِ ، یعنی دو سال پس از۱۶4١در سال  زندان هایِنامه

به هر .  رفتبسیار انتظار می های ویراستاری نشدهء گرامشیتهانتشار نوشاز  . انقالبی ساردینی منتشر گردید

مشاهدهء چنان سطح باالیی از اخالق و مدنیت و  گان نیز همانند کروچه، بر اثرحال، بسیاری از خواننده

های ها از خاطره نویسیاین نوشته.  شده بودند ها دچار شگفتیمحتوای سرشار ادبی موجود در این نوشته

-هایی زنده، سرشار از انسانیت و اندیشهصفحه.  بیش شعاری زندان بسیار متفاوت بود-و-ت و کمنواخیک

گرامشی را برای  ترین زوایای اندیشهءخصوصییابی به فضای احساسی و دستفرصت که  ورزی بوده

.  دنسازیمراحل مهم در نضج و تحول دفترها را ممکن م گیریِخواننده فراهم آورده، در عین حالی که پی

ناپذیری از عناصر الزم برای بازسازی های گرامشیِ نویسنده، بخش جدایی، در میان دیگر نوشتههانامه

 .دهندنویسنده را شکل می "اندیشهء در حال تحول"
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های مختلف به ها و نشریهمابقی اسناد بعداً و در روزنامه.  سند بود ۳۱1شامل  های زنداننامه چاپ نخستِ

یک سال بعد، فراگیرترین نسخه به   ۳.نامهء دیگر نیز منتشر گردید ١١تعداد  ۱۶64در سال .  دندچاپ رسی

سرانجام، شش نامهء دیگر در   ۲.بود نشدهویراستاری  تای آن ۱۱۶نامه بود که  4۳1چاپ رسید که شامل 

 4.منتشر گردید ۱۶16سال 

به :  اش بود، خطاب به خانوادهه بودشته شدپس از دستگیری وی نو هءهای گرامشی که در دوربیشتر نامه

تعداد اندکی نیز به .  اش تاتیانازن-اش، برادرش کارلو و به خواهراش، به مادرش، خواهرانهمسر و پسران

نگاری گرامشی زندانی بود، نامه 5از سوی دیگر، به جز زمانی که وی در اوستیکا.  اش نوشته شده بوددوستان

 توانست تنها دو نامه در هفته بنویسد؛ ازوی از زندان میالن می.  ندان قرار داشتهای زمورد محدودیت

یک نامه در هفته افزایش  ویسد که بعداً به، در ابتدا اجازه داشت که هر پانزده روز یک نامه بن6توری زندان

 .اش نامه بنویسداجازه داشت که به اقوام یافت، اما تنها

ای به جولیا اشاره آن گونه که وی در نامه.  اش، به ویژه قابل توجه استزن-اهرمکاتبهء وی با تاتیانا، خو

دیروز، از .  با خواهرت تاتیانا دیدار کردم": فرصت یافت که با او مالقات کند ۱۶۳5نموده، گرامشی در سال 

-خوبی برای یک تردیدی ندارم که دوستان... ساعت چهار بعدازظهر تا تقریباً نیمه شب را با هم گذراندیم 

".دیگر هستیم
.  کردالمللی در رُم تدریس میتاتیانا با داشتن مدرکی در علوم طبیعی در یک انستیتوی بین  ١

-اش میاو در زندانِ میالن و توری دایماً به مالقات.  ترین افراد به گرامشی بوددر دوران زندان، او از نزدیک

 .کرداش میی از زندان در بیمارستان بستری شده بود کمکنیز هنگامی که پس از رهای رفت؛ و تا آخر

این را نیز نباید فراموش کرد که فرد دیگری نیز، البته با حزم و احتیاط فراوان، از هیچ تالشی جهت حمایت 

 ، محقق سرشناس و استاد اقتصاد سیاسی در1اسرافرو پیه.  اش فروگذار ننمودمعنوی و مادی به دوست

  .کردکاری میهم نظم نویننامهء انب گروه سوسیالیست تورین را گرفته و با هفتهج، جدانشگاه کمبری

.  های زندان ذکر نشده، اما وی غالباً مخاطب واقعی گرامشی بوداگرچه، حضور سرافا به طور پیوسته در نامه

از  . شان بودنده به اقوامهای زندان توری تنها مجاز به فرستادن نامتر اشاره شده، زندانیهمان گونه که پیش
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اش را از طریق وی به گرامشی فرستاد که وی نیز پاسخمی ای را به سرافهای گرامشاین رو، تاتیانا کُپی نامه

تاتیانا  نامهء در جریان بود به بهترین شکلی در اای که میان گرامشی و سرافگوی پیچیده-و-گفت.  رساندمی

خواهد که به جای دردِ سرِ پرداختن وی در این نامه از گرامشی می.  ستنشان داده شده ا ۱۶۲۱اوت  ۳1 در

خانهء بزرگ، بهتر است که رسی به یک کتابو ناراحتی ناشی از عدم دست "هایِ علمی مفرطشکاکی"به 

 اسرافدر این نامه مشاهدات   ۶.فکران کنداش را صرفِ پروژهء اصلی خویش در مورد تاریخ روشنوی وقت

گرامشی در پاسخی که چند روز بعد .  اوت بیان شده بود با امانت ذکر شده بود ۳۲اش به تاتیانا در نامهکه در 

تواند ای، زیرا که او تنها کسی است که میرو حرف زدهدانم که با پیهمی": کند کهاشاره می به تاتیانا فرستاد

".چنین چیزهایی را به تو بگوید
۱٠ 

دیگر -با یک گرامشیانگیزش ذهنی  در در این دورهء بحران و رخوت فکری اسراف توان گفت که تاتیانا ومی

با گرامشی  بر تبادلِ نظر وسیع های هنوز انتشار نیافتهء این اقتصاددانبسیاری از نامه.  کردندکاری میهم

ید ریکاردو را های دیوهای اقتصادی ماکیاولی، تئوریهای علمی و فلسفی، ایدهاین دو مقوله.  اشارت دارد

به  اسرافسوای این همه، .  ساختندبحث کرده و نقطه نظراتی متفاوت و بعضاً کامالً متضاد را مطرح می

"نینو"
وی متعاقباً هر کوششی را برای مرور پروندهء .  اش کامالً نزدیک باقی مانددر طول گرفتاری ۱۱

 .المللی تالش ورزیدزندان در سطح بین رحمانهءگرامشی به کار گرفت و تا آخر برای افشاء شرایط بی

حتا کار .  گی گرامشی در زندان بسیار آشکار بودهای تراژیک وضعیت زندهدر بهبود برخی از جنبه اسرافسهم 

در واقع، .  مندی این دوست دانستعالقهعد وسیعی مدیون در بُ باید نیز را نوشتاری رهبر حزب کمونیست

هم چنین، حفظ .  وقفهء وی بودگرامشی در زندان قرار گرفته بود حاصل تالش بیای که در اختیار خانهکتاب

 .بود امرگ نویسنده را باید مدیون سراف بالفاصله پس از دفترها

اش به ساردینیا، جایی که خانواده: نگاشتاش به دو دنیای کامالً متفاوت نامه میگرامشی از سلول انفرادی

ترکیب این .  کردندگی میجایی که جولیا و دو فرزندش، دلیو و جولیانو، زنده زیست؛ و به اتحاد شوروی،می

های خاطرات دوران کودکی و سنت.  گر استاند، عمیقاً اشارتدیگر متفاوت دو زمینه که کامالً از یک

.  آمیزداش به طرز دقیقی با نظم اجتماعی و توسعهء نخستین کشور سوسیالیستی در هم میسرزمین مادری
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۱۱
 .نینو مخفف آنتونیو است  
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ای ساکن و در آمیزد، که هم زمان در گذشتهتجارب روزانه با عواطفی نرم در هم میالعاده، فوق حساسیتیبا 

.شوددیگر نبوده تجربه میای ممکن که متضاد یکآینده
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 "ترین شرایطدر سخت مطالعه حتی" ـ٢

، وی تقاضا بود رُم نوشته شدهاش در خانه-، صاحب۱سارجبه کالرا پاکه  های زنداننامهدر  اولین نامهدر 

 :نموده که

 :ام بفرستیدهای زیر را اگر که ممکن است برایکنم که کتابخواهش می

 ؛که روی طاقچهء کنار درب ورودی بودزبان آلمانی را آموزش کتاب  ـ۱

 ؛خواب قرار داشتبرتونی و بارتولی که در قفسهء روبروی تختنوشتهء  ۳شناسیزبان بررسی  ـ۳

را  ۲کمدی الهیگزار شما خواهم بود اگر که بتوانید یک نسخهء ارزان قیمت از یقاً سپاسعم ـ۲

 4.ام بفرستید، چون که نسخهء خودم را به کسی قرض داده بودمبرایهم 

آمده بود که  آن به همراه داشت که در اونیتاگرامشی در هنگام دستگیری یادداشتی را برای هیئت سردبیری 

  ".و مطالعه را کنار نهاد ترین شرایط نباید اندیشه ورزیحتا در سخت"نکته خو کنیم که  الزم است به این

 .بود "گیفرسایش اندیشه"گیری از پیش ترین مشغلهء ذهنی ویعاجل

 :ای به تاتیانا از زندان اوستیکا نوشتدر نامه ۱۶۳6وی در نوزدهم دسامبر 

بدون هیچ گونه  هادر  یکی از مستعمره نج سال زندان انفرادیحکم پدر نوزدهم نوامبر 

در روزهای بعد این طور شایعه شد که مرا به سومالی خواهند .  توضیحی به من ابالغ شد

بود که به طور غیرمستقیم به من رسانده شد که به [ نوامبر]چهار -و-در عصر بیست.  فرستاد

 5.یکی از جزایر ایتالیا تبعید خواهم شد

ای از زندان ریجاینا کوئلی در نامهوی فهمید که به تبعید داخلی فرستاده خواهد شد یک روز پس از آن که 

-باقی خواهم ماند؛ دوستمقاوم هستم و مقاوم ": نویسدخطاب به جولیا می.  دهدداری میاش دلبه خانواده

 :نویسدش میخطاب به مادر در ادامه سپس، وی  ".ها هستمو با تمام وجودم مشتاق دیدار بچه تان دارم
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سعی خواهم نمود که از .  گی هر چیزی را داشتماز نظر روانی، آماده.  مسردبسیار آرام و خون

از .  مبمان و استوار یی که ممکن است با آن روبرو شوم فائق آمدههانظر فیزیکی نیز بر سختی

شوخ در عمق شخصیت من اندکی از دانی همان طور که می خصوصیات من به خوبی آگاهی؛

 6.طبعی جای دارد که به من برای زنده ماندن یاری خواهد رساند

ا به سراف از آن جا وی.  اش بالنسبه مثبت بودگذراند برای[ اوستیکا]مدت کوتاهی را که وی در جزیرهء 

-و-پذیر است، چون که آبدل برای من بسیار اوستیکا ، زندگی دراز نقطه نظر حیات حیوانی: نوشت که

 ".باشدبرای حفظ سالمت جسمی من مفید می سیار عالی بوده واش بهوای

اش به فضای هایدر برخی از نامه.  وی به همراه بوردیگا و چهار تن دیگر در یک خانه اسکان داده شده بود

وی هم چنین برنامهء آموزشی در زمینهء فرهنگ .  اش اشاره شده استدوستانه و رابطهء صمیمانه با رفقای

ادبی را به عهده داشت، و آموزش علمی -دهی نموده بود که خود بخش تاریخیدر آن جا سازمان عمومی را

 .به بوردیگا سپرده شده بود

وی اوستیکا را .  برای گرامشی صادر نمود ۱۶۳١در چهاردهم ژانویهء  ای رااحضاریه دادگاه نظامی میالن

وی نوزده روز به درازا کشید؛ سفری که برای وی  سفر.  ترک نمود "در صبح بیستم ژانویه به طور ناگهانی"

 .بود "فیلم بسیار طوالنی"مانند یک 

را ای نشسته باشی، ، آن سان که در ترن بسیار آهستهاهم که از این سفر تصویر کاملیخومی

اش از پالرمو به که در مسیر راه یک کِرم بسیار عظیمی را در نظر بگیر  .م کنمات ترسیبرای

پاره شده و هر بار خود را باز ساخته، و به هر -خورد؛ به طور دایم تکهتاب می-و-چمیالن پی

ای های تازهاش را در آن جا رها ساخته، ولی هر بار حلقههایرسد بخشی از حلقهزندانی که می

های جدا شده را بار دیگر در هم انداخته و تکهسازد؛ ساختارش را دایم به چپ و راست را باز می

در آن جا بین دو تا هشت روز ما ای به اسم ترانزیت دارد که این کِرم در هر زندان النه.  تندمی

، ما خسته و کثیف.  شودانبار میتلها ها پلشتی و فالکت نسلدر این ترانزیت.  کنیمتوقف می

 ییی بلند، موزنجیر بودن، با ریش-و-لغُ های طوالنی درهایی دردناک از فشار ساعتبا مچ

خود با همان لباسی که بر تن داریم .  رسیمخوابی گود افتاده از راه میآشفته، و با چشمانی از بی
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پیچیم، رس باشد بر خود میافکنده، و هر چه را که در دستهایی از کاه را بالفاصله بر تشک

 ار آهن سردهامان از فشمچ دست و تر،تر و خسته، کثیفپسس.  آن قدر که تا از سرما یخ نزنیم

 ١.افتیمبه مقصد ترانزیت بعدی بار دیگر به راه می تردردآلوده و سنگین

وی تا ماه مه سال بعد در .  زندانی شد 1سرانجام، گرامشی در هفتم فوریه در بند انفرادی زندان سان ویتوره

یاز برای اثبات پیدا کردن شواهد عینی مورد ن: رفتتحقیقات مقدماتی به کندی پیش می.  همان جا ماند

ژاندرمری میالن حتا حاضر شده بود ها، بر اساس یکی از گزارش . ای نبوداتهام فعالیت براندازی کار ساده

که گویا  هشدکه در آن ادعا می دست سازی کند ۱۶۳۳ای را بر علیه گرامشی به تاریخ نوامبر که تا پرونده

تهء جالب در این جاست که رهبر حزب کمونیست نک  ".وی با سالح و مواد منفجره دستگیر شده است"

و اتفاقاً برای معالجه در درمانگاه بستری  هبردایتالیا در تاریخ مزبور در مسکو برای اقامت چند ماهه به سر می

 .شده بود

 :اش را به تاتیانا اطالع دادطرح کار و مطالعات ۶ایوی در ماه مارس در نامه

-تر به نظر میحتا مطالعه نیز از آن چه که باید باشد سخت.  ستنواخت اام دایماً یکگیزنده

بیش از یک کتاب در روز )خوانم ام رسیده و در واقع خیلی زیاد میتعدادی کتاب به دست.  رسد

مسئلهء من چیز دیگری .  زنم این نیستمشکلی که راجع به آن حرف می (. به عالوهء روزنامه

ای که شاید در پدیده)شود ام خارج نمیه کاری زد اصالً از ذهناین ایده که باید دست ب.  است

 ۱٠(.ها صدق کندمورد تمامی زندانی

تر در اش پیشهایها، و پروژهافکار، ایده.  را آغاز نمود دفترهاسال طول دیگر کشید تا گرامشی نوشتن دو 

یا یک محاورهء یک مجله یا کتاب، ای در در این جا، اما، خواندن مقاله.  اش تجلی نموده بودهاینامه

بحث "به عنوان نمونه، .  شودها به فرصتی برای تأملی انگیزاننده و پربار تبدیل میخودمانی با دیگر زندانی

ای کمک بینی پدیدهکی از آن مواردی است که به گرامشی برای پیشی ۱۶۳1در فوریهء  "کوچکی در زندان

 .تأثیر دارد –به ویژه جوانان  –فرهنگ بخش بزرگی از جامعه  نمود که تا به امروز نیز بر سنن و
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ها که در مورد نفوذ احتمالی مذاهب آسیایی بر فرهنگ اروپایی ابراز نگرانی کرده در پاسخ به یکی از زندانی

واقعی از جانب شرق نیست؛ در عوض باید توجه را بر نفوذ موسیقی سیاه  "خطر"گوید که بود، گرامشی می

 :ساختآمریکا معطوف  پوستان

جمعیت تحصیل کردهء اروپا را به خود جذب نموده از  یک الیهء کاملاین موسیقی واقعاً  

حال، امکان پذیر نیست که بتوان تصور نمود .  است؛ یعنی، یک اشتیاق حقیقی را آفریده است

رقصند و می شانکه تکرار دایمی حاالت فیزیکی سیاهان در حالی که پیرامون اشیاء مورد عالقه

: به این خاطر که: یا شنیدن دایم ریتم موسیقی جاز نتایج ایدئولوژیک به همراه نداشته باشد

الخصوص جوانان را، تحت ها نفر، علیاین یک پدیدهء وسیعاً همگانی است که میلیون( الف

ق و دیرپا بسیار قدرتمند است، یعنی ردی عمی گذاردتأثیری که به جا می( دهد؛ بتأثیر قرار می

سخن به فراگیرترین زبان به این معنا که  ،ای موسیقیایی بودهپدیده( ؛ پنهداز خود به جا می

ای از تر از هر زبان دیگری قادر است که مجموعهشود، یعنی با زبانی که سریعموجود بیان می

۱۱.ایماژها و عبارات را انتقال دهد
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 از سنگ خون چالندن ـ۹

وی در .  در رم برگزار خواهد شد ۱۶۳1مه  ۳1به گرامشی گفته شد که دادگاه وی در در اواخر ماه آوریل 

احساس بیشتری از .  شوداین خبر به شکلی مسرت انگیز مایهء هیجان من می": ای به تاتیانا نوشت کهنامه

تا اگر برای اما، ح.  ها روبرو شدتردیدی نیست که باید با برخی چالش.  دهدسر زنده بودن به من دست می

".چند روز هم که شده باشد، در محیطی متفاوت از محیط زندان به سر خواهم برد
۱ 

ای به مادرش از وی خواست که تا وضعیت وی را به اش به رُم، در نامهگرامشی یک روز پیش از انتقال

 ".من هرگز از این بابت شرمگین نخواهم بود": عنوان یک زندانی سیاسی درک کند

این است که دستگیری و محکومیت من به نحوی خواست خود من بوده است زیرا که واقعیت 

کنم بلکه به هیچ حاضر نبودم که نظرات خود را که به خاطر آن نه تنها رنج زندان را تحمل می

 ۳.جانم را نیز فدا خواهم نمود، تغییر دهم

 :کندوی بعداً نیز این را به شکل دیگری تکرار می

اش موفق نبوده است، ام دل بسوزانند؛ من مبارزی بودم که در نبرد نخستبرایخواهم که نمی

دل سوزاند هنگامی که نه از سر اجبار بلکه به خواست خویش توان و نباید برای مبارزین و نمی

 ۲.دست به مبارزه زدند

های ت مرارتحتا در لحظا ،گرامشی این چنین عزم راسخ را در سراسر آزمون سختی که در انتظارش بود

 نامه و یا تقاضای ارفاق اینامضاء توبه پایداری وی در خودداری از  .حفظ نمود نیز فرساجسمی و روحی توان

شرایط زندان به طور  برخورد با با این وجود، وی بر رویکرد خویش در مورد.  کندرا به درستی اثبات می نکته

جوی دقیق برای یافتن تمامی -و-به جستوی خارجی،  رجوع به هیچ گونه عاملبدون .  صریح تأکید نمود

وی هرگز به دنبال این نبود که تبدیل به .  های قانونی جهت کاستن از شرایط سخت زندان دست زدراه
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گان موجودات سماوی و ارضی رنج مردم هند را در برابر دیده که خواهدمیگویا یک گاندی دیگر شود که "

".به نمایش بگذارد
4 

که بر علیه رهبری حزب کمونیست ایتالیا به راه افتاده بود در چهارم ژوئن به  "دادگاه بزرگی"الح به اصط

از جمله در ردیف متهمین  1زیو ریبولدیت، و ای١، جیووانی رویدا6ورما، اسکوچی5رراچینیت.  کارش خاتمه داد

من یک کمونیست هستم و " :هنگامی که مورد پرسش قرار گرفت، گرامشی اعالم نمود که  .قرار داشتند

، اونیتاگان های سیاسی من بر کسی پوشیده نیست زیرا که به عنوان عضو پارلمان و یکی از نویسندهفعالیت

شود، من از آن باکی کمونیست بودن جرم محسوب میاگر ... علنی بوده است  های منتمامی فعالیت

شماها ایتالیا را به ویرانی :  داد گفتاب قرار میو سپس در حالی که قضات دادگاه را مورد خط   ".ندارم

در جلسهء دوم ژوئن، دادستان در   ".اش دهیمهاست که نجاتخواهید کشاند، و بر عهدهء ما کمونیست

  ".باید به مدت بیست سال مانع از کار کردن این مغز شویم": اش این گونه اعالم نمود کهادعانامهء سخیف

جنگ داخلی به اقدام به ایجاد نفرت طبقاتی، و  مشی به جرم قیام، توطئه، ترویجو این چنین بود که گرا

 .بیست سال و چهار ماه و پنج روز زندان محکوم گردید

پس از یک سفر هولناک .  به خاطر بیماری مزمن اورهء خون، وی به زندان مخصوص تورین انتقال یافت

 .به زندان تورین وارد شد ژوئیهدیگر، در نوزدهم 

توانستم نه می.  ونتو گذراندمدو شب و روز جهنمی را در بنی. به شکلی باور نکردنی بیمار بودم

دکتر به من گفت که مسمومیت قارچی است و از .  بنشینم، و نه حتا دراز بکشم و یا به ایستم

 ۶.دست وی کاری ساخته نیست

وی دچار   .یک خوابگاه اسکان داده شد و به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در ١٠4١ با شمارهء گرامشی

در ژانویهء .  در ماه اوت به یک سلول انفرادی انتقال یافت.  بردخوابی رنج میگی شده بود و از بیافسرده

ها، خواهم به جای بلعیدن کتابتوانم یادداشت بردارم، میحال که می".  اجازهء نوشتن به او داده شد ۱۶۳۶
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در هشتم فوریه   ".موضوعات خاصی را مطالعه کنم خص کتاب بخوانم و اصوالًبر اساس یک برنامهء مش

 .نمود دفترهای زنداننویسی برای اولین  شروع به یادداشت

هایی که او خواسته، و ابراز نظر پیرامون مسایل و هایی که پس از این آمده و سیاههء بلندی از کتابدر نامه

-کرد که میاو افتخار می.  توان دیدیقاتی گرامشی را به وضوح میرفت پروژهء تحقمشکالت فرهنگی، پیش

.  زندان بود "داغان-و-درب"خانهء که منظورش پا نهادن مرتب به کتاب، "حتا از سنگ خون بچکاند"تواند 

  ".امهای مشهور را خواندهدر میالن تعداد زیادی کتاب از هر دست، به ویژه رمان"دهد که وی شرح می

تواند که مطالعه بر اساس یک برنامه معین و سازمان یافته باشد، حتا خواندن کارهای بُنجُل نیز می هنگامی

 .مفید باشد

 ۱۳، و پانسون دو ترای۱۱پان، زاویه مونته۱٠های امثال سیوام که حتا کتاببه این نتیجه رسیده

: ر نظر گرفته شودهای زیر دپرسش هاکتاباین تواند بسنده باشد اگر که هنگام خواندن می

گوی کدام چرا این اثر این همه خواننده داشته و به این تعداد تجدید چاپ شده است؟  پاسخ"

باشند که ارزش نمایندهء کدام مواضع و نقطه نظرات میهای بینیاز مشخص است؟  این کتاب

"قادرند این همه هواخواه داشته باشند؟
۱۲

 

که به نقد ادبی اختصاص دفترها سعی دارد در آن بخش از  هایی است که ویها پرسشبه واقع، این 

.یافته پاسخ گوید
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 بینی ارادهد و خوشرَبدبینی خِ ـ٤

گوید که چاپ شد گرامشی می نظم نویندر نشریهء  ۱۶۳٠که در آوریل  "هاخطاب به آنارشیست"در مقالهء 

د رَبدبینی خِ"شود که در شعار می مشخص "گی بنیادیدو ویژه"توسط درک سوسیالیستی از پروسهء انقالب 

 ۱۶۳۶ای به برادرش کارلو در دسامبر وی در نامه  ۱.گرددرومن روالن خالصه می "بینی ارادهو خوش

من در اندیشه بدبین بوده، اما : کندمن این احساس دوگانه را مرور نموده و درک می وضعیت ذهنی": نوشت

".امبیناز نظر خواست و اراده خوش
۳ 

باید به مردم درس خِرَد و بردباری آموخت تا از "که همین دوره، در دفتر اول این درخواست آمده است  در

".بینی ارادهبدبینی خِرَد و خوش.  ای به وجد نیایندهر دهشتی مأیوس نگشته و از هر چیز پیش پا افتاده
۲ 

 :شوداین گونه خالصه می بینی بعداً در اظهار نظری در دفتر نهماین رویکرد به بدبینی و خوش

بینی در موارد بسیاری چیزی جز محملی برای دفاع از تنبلی، باید توجه داشت که خوش

-در عین حال شکلی از سرنوشت  .مسئولیت ناپذیری، و عدم تمایل به دست زدن به کار نیست

-؛ اینندکبر عواملی وراء اراده و همّت خویش حساب می فرد  .انگاری است-باوری و مکانیکی

 سوزانده شده ه اینان در محرابی مقدس از تعصبرسد کاین گونه به نظر می.  ها متعالی هستند

ضروری که  یعنی یک واکنشها نیست، وارهچیزی جز پرستش صوری بت ،اما تعصب،.  باشند

تنها تعصبی که با نیت آگاهانه، سعی و کوشش .  بایستی نقطهء آغاز آن بوده باشدخِرَد می

قابل توجیه  همراه بوده موجود نی در مسیر ایجاد تحول در واقعیتهای عیگاهانه، و نوآوریآ

 4.است

توان به عنوان می گی بوده است رازنده نحوهء در شیوهء تفکر وبخش گرامشی الهامکه  این اصل روالن

 :ایجاد نمود ها در شخصیت ویکار زندان در گذر سال-و-در نظر گرفت که ساز الگویی از تحوالتی

  .بین بودمشدر رابطه با اراده خو لیمن تا همین چندی پیش، به عبارتی، از نظر عقلی بدبین، و

تمامی آن چه را که قویاً مانع از هر گونه بهبودی  یعنی، در حالی که تمامی شرایط نامطبوع و
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همه، اما، با توسل به این  به رغمگفتم که به خود می... دیدم به وضوح می را ام بوددر وضعیت

-و-دقت و حوصله، بدون نادیده گرفتن کمترین چیزی در سربه کار گرفتن ، با تالشی منطقی

صر مطلوبی که در دسترس بوده و با خنثی نمودن عناصر نامساعدی سامان دادن به معدود عنا

ه و گنجد، همواره ممکن است که به نتایج ملموسی دست یافتکه تعدادشان در شمارش نمی

رویهء انرژی حیاتی شد ، و بتوان مانع از صرف بیبتوان دوام آورددستِ کم به لحاظ فیزیکی 

 5.اندیشمامروز، دیگر این گونه نمی.  دکنای داغان میکه مرا به طور فزاینده

-در وضعیت سالمتیتر از آن با اولین بحران گرامشی دو سال پیش.  نوشته شد ۱۶۲۲این خطوط در ماه مه 

روز سوم ماه اوت به طور ناگهانی  ساعت یک بامداد: این طور شروع شدماجرا ".  رو شده بود-به-ش روا

"ریزی شدمدچار خون
-ای که گذشت، دمشنبههمین سه.  رخ داد ۱۶۲۲بحران بعدی در هفتم ماه مارس   6

دون کمک قادر ب حالتدر آن  افتادم وبه زمین آمدم، بالفاصله میخت پایین های سحر وقتی که از تدمه

".نبودم که روی پا به ایستم
شده  ناپذیری تخریب-گرامشی به طور ترمیموضعیت فیزیکی و روانی  حاال  ١

 :بود

-آننیز  به یاد دارم و بعضاً  خود روزهای اول، عالیم عجیبی از بیماری به من دست که بعضاً

-میمدتی طوالنی به زبانی صحبت مثالً، برای .  ام توضیح دادندهایی که حضور داشتند برای

گویم، که قطعاً باید گویش ساردینی بوده باشد، چون که فهمید چه میکردم که کسی نمی

-همین چند روز پیش دریافتم که ناآگاهانه کلمات و عبارات ساردینی را با ایتالیایی قاطی می

ها به است؛ این قیافه ناجور-و-های جوررسید که در و دیوار اتاق پُر از قیافهبه نظرم می.  کنم

گاهی، اما، -گاه.  زدند، و غیرهلبخند می های گوناگونیشکل هیچ وجه ترسناک نبودند، بلکه، به

رفته -ای که در هوا شکل گرفته بود، رفتهسیال و فشرده رسید که مادهءاین طور به نظر می

ام پرت خوابا به روی تختمن و با صدای خفیفی مر یافتاد روشد و آن وقت میانباشته می

 1.کردمی
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انگیز ای خطاب به تاتیانا با لحنی بسیار غمدر سوم ژوئیه، در نامه  .ضعف عمومی وی به اوج خود رسیده بود

ن رمقی از حیات باقی نمانده از ژانویه به بعد دیگر در م.  توان از من سلب شده است-و-تاب": نوشت

 ".است

"گی استخود زندهای برای سادهنام مستعار "در زندان، زمان  آسایی است؛زمان نیروی غول
۶ 

به خوبی به این نکته آگاه بود که پیش از آن که تن رنجورش وی را از پا در آورد، زمان هم گرامشی، اما، 

، گرامشی ۱۶۳1ای به تاتیانا به تاریخ بیستم اکتبر در نامه.  فرسوده خواهد ساختسایی وجودش را چون آهن

 :نویسدمی

را پس از گذران دو سال در زندان برای تو و جولیا توضیح  اموضعیت ذهنیمیل دارم که اگر چه 

 این و آن دهمبدر حال، شاید تنها بتوانم یک نکته را توضیح .  بدهم، اما شاید اندکی زود باشد

ارم که دست برای توضیح بهتر این نکته ناچ.  دارمکه به تمام معنا احساس یک قربانی را  است

فعالً، .  گویند که آب دریا در عمق زیر سی متر ساکن استمی:  به قدری مقایسه پیچیده بزنم

خورم که تنها عمقی از آب غوطه میآن یعنی، در .  اممن تا عمق بیست متری فرو رفته

ست احساس من، اما، این ا.  افتد که طوفانی خارج از قاعده برخاسته باشدهنگامی به حرکت می

ام گانای را در برابر دیدهروم، و با شفافیت تمام آن لحظهذره به اعماق فرو می-ذرهدارم که 

رسم، عمقی که از آن جا حتا بینم که از خطوط نامریی گذشته و به عمق سکون مطلق میمی

 ۱٠.های باالتر نیز نیستامکان دیدن حرکت الیه

روابط  "های از هم گسستهءرشته"اشد، کافی نیست که بتواند از سوی دیگر، اراده، هر اندازه هم که قوی ب

کردم، امروز، اما، به انزوای خویش تقریباً افتخار می"اگر که در گذشته   .عاطفی فرد را بار دیگر به هم ببافد

نظری مستتر در آن حیاتی را که صرفاً با اراده زیسته شده گی، فقدان شورمندی، و تنگتمامیت فرومایه

".کنماس میاحس
۱۱ 

اش صرفاً به این منظور که بر اضطراب وی ضرر خانوادههای بیسوزانه و دروغهای دلحتا لب فرو بستن

 در ذهن گرامشی، هر کدام از این: شدای بزرگ تبدیل مینیفزایند، در شرایط انزوای مطلق وی به مسئله
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وی در مورد مرگ مادرش که برای مدتی .  گشتبرای لطمه زدن به وی تعبیر می "ایدسیسه"موارد به 

 :نوشت ۱۶۲6ای به جولیا در سال طوالنی از وی مخفی نگاه داشته شده بود، در نامه

ام مرده کردم که مادر شوربختنمیتا کنون احساس  ۱۶۲۳آیا فکر کردی که من از سال 

از شد، اگرچه  بر من عارض ،به طریقی حقیقتاً پرآشوب در آن وقت بود که دردی عمیق،است؟  

انستم این تصور را به خود راه دهم توچگونه می.  شده بودم نظر جسمی به طور جدی ضعیف

 نیز این که از کسی و یا ام نامه بنویسدکه مادرم در حالی که زنده است نخواهد که برای

ر میان های دیگران نیز از او یادی دام بنویسد، و در نامهبرای نخواسته باشد که از جانب او

سوزی دروغین چیزی جز حماقت نبوده و در شرایطی که یک از نظر من این گونه دل  نباشد؟

اعتمادی و شود، زیرا که فضای بیرحمی واقعی بدل میبرد به بیزندانی در آن به سر می

اندیشد که چه چیزهای آفریند که زندانی در آن فضا دایماً میای را میبدگمانی بیمارگونه

 ۱۳.شودی است که از او مخفی نگاه داشته میدیگر

بزرگ  "سازمان"یک  گفت که توسطاز نظر ذهنی به وضعی دچار شده بود که می ۱۶۲۲وی در فوریهء 

 .آن است "صورت مادی و علنی"محکوم گشته که دادگاه ویژه صرفاً 

وده بودند، همسرش نیز، اگر هایی که بر علیه او اعالم جرم نمدر میان آن[ وی دچار این وهم شده بود که]

".اندهایی که آگاهانه اعالم جرم نمودهآن هستند"چه ناآگاهانه، قرار گرفته بود، اما 
۱۲ 

.  تفاهمات و ابهامات موجود به شدت آسیب دیدبا جولیا بود که در نتیجهء سوء میان رابطهء وی ایندر 

  .ش به شدت رو به وخامت گذاشته استپی برد که شرایط ذهنی بد همسر ۱۶۲۲گرامشی در پایان سال 

".دیگر ناسازگارند-بدل شده که بسیاری اوقات با یک "هاگوییتک"های ما به یک رشته از نامه"
در   ۱4

گرامشی تالش نمود تا در نمایشی که در .  سازنده نیز میسر نیست "گوی-و-گفت"عین حال، برقراری یک 

پیرامون تئوری  های جالبینامه طریق نوشتنوی از .  دمسکو در حال شکل گرفتن بود نقش بازی کن

-اما، این لحظات همبستگی، دل.  نهاد نمودهای درمانی برای بیماری جولیا را پیشروانکاوی، بهترین شیوه

گرامشی حتا .  کردتفاهم عوض میهای سختی از سردی و سوءنگرانی، و محبت جای خود را دایماً با دوره
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جانبه و یک"اش را با همسرش به طور کامل قطع کرده خواهد رابطهنوشت که می ۱۶۲۳وامبر به تاتیانا در ن

 :"او را در برابر عمل انجام شده قرار دهد

ای را گی تازهتواند آزادانه زندهبه نظر من جولیا، اگر چه دیگر دختر جوانی نیست، اما کماکان می

گویم که از نمی.  خود باز خواهم گشت "ساردینی"بار دیگر به پوستهء  من یک... از سر گیرد 

ام را از دست داده و با آن خو این بابت رنج نخواهم کشید، اما با گذشت ایام به تدریج حساسیت

 ۱5.توانم به آن عادت کنممی.  اش را دارمتوان تحمل.  گیرممی

در واقع   .ل فروپاشی استدر عین حال، گرامشی به این نکته واقف بود که شخصیت خود وی نیز در حا

رفت، در حالی که یک بخش آن در پروسهء فروپاشی به اضمحالل می": شخصیت وی در حال انشقاق بود

 اشدر تمامیت منش شخص"بازگشتی که در آن نقطه ء بینقطه  ".بخش دیگر آن ناظر بر آن روند بود

این احساس .  شدنزدیک می "فاوت بلعیده شدهو شیوهء تفکری متها، ابتکارها، انگیزهتوسط یک فرد نوین با 

 :فرسای زیر تجسم شده استداد در استعارهء جانآمیز جوالن میفروپاشی که به شکلی تهدید

اند که به یک قایق نجات پناه برده از سرنشینان آن تعدادی ای را تصور کن کهشکسته-کشتی

هایی خود را به ه دنبال کدام دگرگشتکجا، کی، و ببدانند د را حفظ کنند بدون آن که تا خو

امری کامالً طبیعی است که هیچ کدام از سرنشینان این کشتی پیش .  واقع حفظ خواهند نمود

 و از این رو.. .ای خواهد شد، اش به این که فکر نکرده که قربانی یک چنین حادثهاز غرق شدن

که برخی  ت زدن به عملی خواهد شدمجبور به دسکه  ه بودبه این فکر نیفتاد و به طریق اولی

زنند؛ برای نمونه، عمل تبدیل بگان تحت شرایط معینی ممکن است که به آن دست از بازمانده

خواری شدند، در اگر از هر کدام از این افراد مفروضی که مرتکب آدم.  خواریک آدم... شدن به 

که میان دو  شدمییده سر جاست، پرس فرد حواستمامی متعارف و هنگامی که  یطیشرا

خواری کدام را بر خواهد گزید، پاسخ وی در نهایت امانت این با مرگ و یا آدم رویاروییگزینهء 

حال، یک .  تردید وی مردن را ترجیح خواهد دادبود که با توجه به بدیل موجود بدون هیچ می

پس از چند .  د و غیرهبرندر آن میان به یک قایق نجات پناه می یشود و تعدادکشتی غرق می

کند، خواری در میان این افراد به نوعی شروع به رنگ گرفتن میایدهء آدم ،روز گرسنگی مداوم

توان گفت اما، آیا می.  شوندخوار میحقیقتاً آدمها برخی از آن در یک نقطهء معینی تا این که
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 کی هنگامی که بدیل صرفاًو مقطع، یهای پیشین هستند؟  میان این دکه این افراد همان آدم

فرضیهء ناب تئوریک بوده، و دیگری که در آن بدیل در زیر فشار نیاز فوری انسانی ظاهر یک 

های با سرعت اتفاق افتاده است، تحولی که انسان "ملکولی"می گردد، یک روند دگرگشت 

ها آدمها همان که این... توان گفت نمی.  پیش و پس از آن به هیچ روی یکی نیستند

۱6.هستند
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 شان، نه پس از مرگها باید زنده از زندان بیرون بیایندزندانی ـ٥

جام در فوریهء سال بعد مورد پذیرش به رییس حکومت داده بود، سران ۱۶۲۳فرجامی که تاتیانا در سپتامبر 

داده شود که  ای پر شد تا به دکتر شخصی گرامشی اجازهتقاضانامهپس از این موافقت بود که .  قرار گرفت

، پس از معاینهء پزشکی در بیستم ۱پروفسور اومبرتو آرکانجلی.  برای معاینهء پزشکی به مالقات وی برود

 :اعالم نمود ۱۶۲۲مارس 

سل ستون فقرات است؛ ناحیهء باالی آنتونیو گرامشی، زندانی زندان توری، مبتال به بیماری 

ونی همراه بوده که به خاطر شدت زیادش شُش راست وی بر اثر سل تخریب شده که با خلط خ

رگی و سرخ-وی به عارضهء سخت.  تب سنگینی را به مدت چندین روز به دنبال داشته است

اش را از دست داده و روزهای متوالی دچار نابجاگویی او بارها حواس.  فشار خون دچار است

خوابی رنج او از بی.  است تا کنون هفت کیلو وزن از دست داده ۱۶۲۳وی از اکتبر .  شده است

 .دیگر قادر نیست که مانند گذشته بنویسدبرده و 

توان عزم آهنین وی را که انگیز از وضعیت جسمی و سالمتی گرامشی، نمیبا توجه به این چنین گزارش غم

ان می تو دفترهادر صفحات .  راند تحسین نکردبه پیش  را در زندان کماکان کار تحقیق ،به رغم این همه

ای هیچ گونه اشاره.  که ضمیر آگاه این انسان از تن رنجورش کامالً فارغ بوده است به وضوح مشاهده نمود

تواند در ها صرفاً میاین یادداشت.  توان در هیچ کجای این اثر دیدبار وی را نمیسفبه وضعیت جسمی اَ

های استثنایی وی به مند را منش نامهی اندیشگرامشی.  شرایط  یک اراده و ضمیر آزاد نوشته شده باشد

و  خویش از توصیف دقیق عالیم بیماری وی هنگامی کهتوان این نکته را می.  گذاردکمال به نمایش می

اش را به بررسی منطقی دالیل تئوریک و توجه و آن گاه که هم زمان مقدار دارویی که باید مصرف کند

"باوری-دگرگشت"سیاسی تاریخی گسستن جنتیله از کروچه و پدیدهء 
به  ،سازددر ایتالیا معطوف می ۳

 ۲.روشنی دید

تواند اش نمیگرامشی در شرایط کنونی": آرکانجلی گزارش پزشکی خویش را با این ارزیابی به پایان برد

 نظامی انتقال داده شود،به نظر من وی باید فوراً به یک بیمارستان یا کلینیک غیر.  مدت زیادی دوام بیاورد

و  4های اومانیتهدر روزنامه ن گزارش در بهار آن سالای  ".به طور مشروط آزاد گردد در غیر این صورت باید
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ای برای مبارزه جهت در پاریس کمیتهبه دنبال انتشار این گزارش، .  منتشر شددر فرانسه  5وسوسوکورسو ر

از جمله اعضاء این  6و باربوس والنر.  از زندان تشکیل شدفاشیست -مبارزین ضد و دیگرگرامشی  رهایی

کنار، -و-از گوشه.  المللی نیز آغاز گردیددر عین حال، مبارزه وسیعی برای همبستگی بین  .کمیته بودند

نیز نگران این بودند که  اسرافتولیاتی و .  ها نتایج منفی به دنبال داشته باشدبرخی بیم داشتند که این اقدام

-در-گیری تحوالت پیتوان تأثیر افکار عمومی را در شکلاما، نمی.  ویانه بزندج-رژیم دست به عمل تالفی

 .اسارت گرامشی نادیده گرفت زمان پی در

 حکم انتقال گرامشی به درمانگاه یک زندان دیگرتوانست  ژوئیهدر ماه  ایزمان، تاتیانا با فرستادن عریضههم

گرامشی در نوزدهم نوامبر از زندان توری به طور .  فته شدحال وی در ماه اکتبر پذیرعرض.  به دست آورد را

 .منتقل گردید ١ویتاوکیاموقت به درمانگاه زندان چی

 :این گونه درد دل نمود ۱۶۲6ای به جولیا در ژانویهء وی در نامه

پس از شش سال هنگامی که  قطار به من دست داد توی ناکیدانی که چه احساس وحشتنمی

که در طول  های عبوس یکهو متوجه شدمسقف، همان دیوارها، همان چهره آزگار دیدن همان

-اش، انبوههاش، مردم عادیزارهاش، جنگلکُلّ این دنیای پهناور به همراه جگناین مدت 

اما، به ویژه .  ه استداداش ادامه میهای سبزیجات به حیاتها و باغهاش، درختانبوه از جوان

.  هنده بودبه من دست داد بسیار تکان د خودم توی آینهیاقهء قاحساسی که پس از دیدن 

 1.ام از آینه برگرداندمبالفاصله روی

های اش با نردههای اتاقپنجره.  شد بستری ۶کلینیکی در فورمیا در ۱۶۲۲وی سرانجام در هفتم دسامبر 

قرار داشت، تعدادی پلیس نیز اش دایماً از سوی پلیس تحت مراقبت در حالی که اتاق.  شده بود آهنی حفاظ

او به تدریج ": تاتیانا در مورد وضعیت گرامشی نوشته بود که.  راهروها و حیاط درمانگاه را تحت نظر داشتند

  ".اش امید داشتتوان به بهبودی شرایط فیزیکیمییابد به این خاطر اش را باز میدارد روحیهء از دست رفته

سمی و روحی بسیار در حقیقت، گرامشی در شرایط ج.  انگیزی بودار توهم غمواقعیت این است که تاتیانا دچ

ه او اختصاص یافت قادر نبود که های پزشکی ناچیزی که در این درمانگاه بگیرسیده.  بردوخیمی به سر می
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"آور وضعیت وخیم روحی و جسمی او-تخریب فزاینده و شکنجه"
این عبارت متعلق به .  را متوقف سازد ۱٠

زمان .  به موسولینی فرستاد آمده بود ۱۶۲4خود گرامشی است که در تقاضای آزادی مشروط که در اکتبر 

او .  کرد که بنویسداش را از سر گرفته بود و گاهاً سعی میاو بار دیگر مطالعات.  بسیاری از دست رفته بود

ا از سر گیرد، اما واقعیت در این جملهء اش رهم چنین سعی نمود که بار دیگر نامه نگاری با جولیا و فرزندان

-ها را بیرون آورد، نه مردهاز زندان باید زنده": است منتشر شد به روشنی جای گرفته !آوانتهاش که در کوتاه

 ".ها را

ترک نمود، و  ۱۶۲5چهار اوت سال  و پس از کسب آزادی مشروط، وی کلینیک کوسیمانو را در بیست 

اش را بار دیگر به دست آزادی کامل ۱۶۲١گرامشی در آوریل .   رُم بستری شددر کلینیک کویسیسانا در 

او در .  جان باخت زی شد و دو روز پس از آنریزی مغپنج آوریل همان سال دچار خون و در بیست. آورد

.شش ساله بود و هنگام مرگ چهل
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 های زندانسال دروهء رابطه با حزب در ـ٦

در طول دادگاه در رُم، گرامشی به همراه دیگر .  های سیاسی نیستنامه نگاریاثری از های زندان نامهدر 

 گاهب کمونیست را پذیرفتند، اما، بودن در جایهمگی عضویت در حز.  متهمین خط واحدی را دنبال نمود

 ندان آگاهیگرامشی به این دلیل که از کنترل دقیق ز.  کرد در آن ظرفیت را انکار نمودندرهبری و عمل

از این رو بسیار دشوار .  نگاری به رفقای حزبی، چه مستقیماً و چه با رمز، خودداری نمودداشت، منظماً از نامه

و با دیگر است که بتوان رابطهء وی را با رهبری حزب کمونیست، که به خارج از کشور مهاجرت نموده بود، 

، و با دفترهاهای اما، در البالی برخی از بخش.  تگیر شده بودند به درستی دریافتمبارزین و رهبرانی که دس

وی امکان که  رخ داد ایای که در طی یک دههمشکالت سیاسی آن دسته از مشاهدهء نحوهء برخورد وی با

از .  توان این گونه نتیجه گرفت که نوع این روابط اساساً تغییر کرده بودمداخلهء مستقیم را نداشت، می

اند نیز نتیجهء مشابهی حاصل شنود با وی را در دوران زندان داشته-و-ت گفتهای افرادی که فرصنوشته

 .شودمی

نیز پیروی نمود، که حزب کمونیست ایتالیا  ، خطیانترناسیونال کمونیستی در "چرخش"گرامشی با مخالفت 

که مطرح نمود  "جبههء واحد"پس از رها کردن استراتژی  ۱۶۳1ـ۳۶های کمینترن در سال.  محرز است

 "فاشیسم-سوسیال"تئوری .  رسدداری به انتها رسیده و وضعیت نوین انقالبی از راه میثبات نسبی سرمایه

.  ای از فاشیسم، عنوان نمودترین عنصر ارتجاع، صرفاً گونهرفتهسوسیال دموکراسی را به عنوان پیش

اش پیرامون سیاست، بر ایهزندان-با یکی از هم هنگام بحث در زندان توری، ۱۶۲٠گرامشی در سال 

 .تأکید ورزیدای مرحله-میان "دموکراتیک"اهمیت فاز 

، از نظرگاه رهبری حزب "چرخش"کم پس از ست که نظرگاه سیاسی گرامشی، دستِکامالً درست ا

 حزب وی را اخراج کردهاما، دلیلی برای این که گرامشی از حزب بریده و یا این که .  کمونیست دور گردید

گاه قطع سرافا، هیچ در حقیقت، ارتباط وی با کمیتهء مرکزی در خارج، عمدتاً از طریق.  در دست نیست باشد

بررسی .  کرداش را بیان میای نارضایتی سیاسیبر عکس، این گرامشی بود که به طور فزاینده.  نگردید

بر علیه وی را منتفی  "ایطرح توطئه"اسناد کلیدی به وضوح ایدهء وجود هر گونه های تاریخی و نوشته

دارای اهمیت  ۱۶۳1یکو به تاریخ دهم فوریهء رو گریاین نکته به ویژه در ارتباط با نامهء رُوجه.  سازدمی

نامهء مزبور این بدگمانی را ایجاد نموده بود که برخی از رهبران تبعیدی سعی دارند که وضعیت  . بسیار است

 .تر کنندبوی را درست پیش از شروع دادگاه خرا



118 
 

 :گرامشی در این رابطه به جولیا نوشت[ همان سال]ام آوریل در سی

.  ام رسید که خواسته بود به او پاسخ دهمرو به دستنامهء عجیبی با امضاء رُوجه... چندی پیش 

  .است دچار ظن و گمان نموده آن چه که عقل سلیم بطلبد بیش ازمرا شاید بودن من در زندان 

 ۱.ام کرداین است که این نامه، به رغم تمبر و مُهر پستی روی آن، عصبانیاما، حقیقت 

 :تر به این مسئله پرداختبه شکلی مستقیم نوشت، به تاتیانا ۱۶۲۳در دسامبر  ای کهوی بعداً در نامه

ای از بودم، نامه[ سان ویتوره]میالن ، هنگامی که من در زندان ۱۶۳1به یاد داری که در سال 

و حتماً به یاد داری که من در مورد این نامهء .  رسیده بود امدر خارج به دست "دوستی"

داد، دقیقاً با این  امبه دست عجیب برای شما نوشتم و گفتم که قاضی پس از آن که نامه را

تردید شما از لطف دوستانی برخوردار هستی جناب گرامشی، بیعالی": کلمات اضافه نمود که

 این نامه ی را که خود تو در ارتباط باقضاوت  ".برای شما هستندنی درازمدت زندا آرزومندکه 

خُب، در این نامه در حق من بسیار .  شدختم می "کارانهتبه"با صفت  برای من نوشته بودی

-دل" قصدرسید که از سوی کسی نوشته شده که به نظر می گونه این بود؛شده  "سوزیدل"

اما، هم نظر قاضی .  قوّتِ قلب بدهد، و غیره به منخواهد که و می، را دارد "دادن به من داری

در ارتباط با برخی از سطور ... عمالً درست بود و هم نظری که در نامهء تو بدان اشاره شده بود 

.  ای برای من باشدتوانسته فاجعهاشاره نمود که این نامه می( سوای مسایل دیگر)نامه، قاضی 

بود و یا این که صرفاً یک ندانم کاری نامسئوالنه؟   ورزی-غرض مه از روینوشتن این نا آیا

تواند هر دو باشد؛ ممکن است که نویسندهء نامه می.  مشکل بتوان گفت که کدام بوده است

احمقی بی مسئولیت بوده که فرد دیگری، کسی که آن قدرها هم احمق نبوده، وی را تحریک 

 ۳.به نوشتن این نامه نموده بود

یکو بر آن بود که تا گرامشی را از تحوالت مبارزهء درونی در چه بود؟  گری "مشکوک"محتوای این نامهء 

، و در عین حال انجامیده بود آگاه ساخته ۱۶۳١که به اخراج تروتسکی و زینوویف در نوامبر  روسی حزب

.  اطالع برساندها به ویکدر موافقت با این تصمیم بلش موضع ادارهء سیاسی حزب کمونیست ایتالیا را

داد که مخاطب بایستی که از گی نشان میمندرج و لحن محرمانهء نامه به ساده محتوای حساس خبرهای

گرامشی به دانست؟  اما، آیا واقعاً پلیس فاشیستی این را پیشاپیش نمی.  رهبران رده باالی کمونیستی باشد
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حتا، روشن نیست .  یس مخفی فردی کامالً شناخته شده بودبرای پل ۱۶۳4عنوان دبیر هیئت اجرایی حزب از 

 .از این نامه در دادگاه بر علیه گرامشی استفاده کرده باشد واقعاً که دادستان

و بسیار مشابه آن چه که به  –، باید اشاره شود که دو نامهء دیگر "توطئه"اعتبار سازی تئوری برای بی

.  و و ترراچینی نیز فرستاده شده بودمارکو در همان روز به اسکوچییاز سوی گری –گرامشی نوشته شده بود 

نه پاسخ داد بدون آن که برای وی هیچ گوای که برای او فرستاده شده بود به نامهدر ماه مارس  ترراچینی

ی ابرد، در مورد این که گویا توطئهترراچینی که خود نیز در شرایط مشابهی به سر می  .گرفتاری ایجاد شود

 .نداشت یدر کار بوده و یا دشمنی پنهانی در کار باشد ظنّ

خواهرش -انتقال یافته بود، حتا پس از مرگ شوهر نیز مندانهء گرامشی به وی-وسوسهبدگمانی تاتیانا، که 

ا در این زمینه بسیار جالب نظر سراف.  نیز کماکان به دنبال یافتن حقیقت پیرامون این به اصطالح توطئه بود

ای به دوستِ دخترش یک سوءتفاهم پیش پا افتاده را در نامه ۱۶۲١وی در سپتامبر .  ب شده استو حسا

 :دهداین گونه توضیح می

دیگر نامه -توانستیم آزادانه به یکاما، فرض کنیم که نمی.  این موضوع روشن شده است

، گرفتیر میوحشتناکی قرا مدت ده سال در شرایط جسمی و فکری بنویسیم، و این که تو به

کامالً ... کرد ات شروع به رشد میهای خودت، آن وقت سوءتعبیرها در ذهنتنها با افکار و ایده

در مورد این نامهء مورد ( ترالبته در شرایطی بسیار جدی)اطمینان دارم که چیزی مشابه این 

ام کنم، برایگاه میداوری به این نامه نهنگامی که بدون پیش.  بحث نینو نیز اتفاق افتاده است

در  "عنادی"نامه بوده، اما،  نویسندهء از سوی مسئوالنهء-غیر محرز است که صرفاً یک عمل

که نینو  این حقیقت.  تر این که هیچ گونه طرحی شیطانی در میان نبوده استکار نبوده و مهم

-م استوارتر می، مرا بر نظراظهار نظر قاضی را به عنوان دلیلی بر سوءظنّ خویش مطرح نمود

 ۲.کامالً روشن است که ایجاد سوءظنّ از جمله کارهای تیپیک حرفهء قضاوت است.  سازد

یکو است که پیامی به نیابت از سوی کمیتهء مرکزی حزب به گرد مرگ گرامشی، این گریدر اولین سال

 :فرستدجولیا می
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این امری است که ما تمام های رهبر ما را منتشر کنیم، و اکنون بر عهدهء ماست که نوشته

های این کمونیست کبیر ایتالیایی آموزه بدین ترتیب،.  تالش خویش را صرف آن خواهیم نمود

4.ا قرار خواهد گرفتخواه کشور مهای ترقیرس تمامی کارگران و انساندر دست

                                                           
4
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 "هااز ایده گاهیآزمایش" ـ۷

 :گویدر مورد شبی که گرامشی قرار بود از زندان توری منتقل شود مییکی از رفقای دورهء زندان د

بر اساس طرحی  . جور کردن اثاثیهء وی به همراه نگهبان مسئول به انبار رفتیم-و-برای جمع

تعداد  اش سرگرم کرده بود، منهای، هنگامی که او نگهبان را با صحبتکه از پیش چیده بودیم

 .وی را در صندوق ماشین به همراه وسایل دیگر جا دادم نویسدفترهای دست هژده جلد

، گرامشی ۱۶۲۲تا چند ماه آخر سال  ۱۶۳۳از فوریهء .  یک جلد بود-و-در واقع، تعداد دفترها بیست

چهار .  در هفده دفتر جمع آوری نمودرا به شکلی بسیار مرتب های مختلف اش در بارهء مقولههاییادداشت

هایی که به نظر وی دارای های آزمایشی وی از دو زبان آلمانی و روسی بود، زباندفتر دیگر نیز ترجمه

تعداد دوازده دفتر دیگر را ( ۱۶۲5اوت  – ۱۶۲۲دسامبر )وی در دورهء زندان در فورمیا .  ای بودنداهمیت ویژه

 .نیز کامل نمود

اشت بوده است که هر کدام با هزار یادد-سه جلد و شامل بیش از دو-و-بدین ترتیب، تعداد کل دفترها سی

 .تیتر همراه بود-شمارهء پاراگراف و غالباً با سر

این  ۱۶۲١تاتیانا در دوازدهم مه .  شود به جولیا سپرده وی هاینوشتهخواست گرامشی این بود که دست

دارد که این ا یادآوری نموده ، و به عالوهء مسایل دیگر، از جمله از او پرسید که آیا قصد ننکته را به سراف

آید و باید به دست تردیدی نیست که این کار از دست هر کسی برنمی": سامان برساند-و-دفترها را به سر

".فردی توانا انجام شود
از آن جا که وی به ارزشی که رهبران حزب .  ا ایدهء دیگری در سر داشتاما، سراف  ۱

از تاتیانا خواست که این دفترها را فوراً به مسکو  کمونیست برای میراث ادبی گرامشی قایل بودند آگاه بود،

قویاً بر این باورم که این چیزها را باید به ": ای به تاتیانا نوشت کهدر نامه ۱۶۲١وی در سپتامبر .  بفرستد

".سرعت و بدون هیچ تأخیری بفرستی
به اتحاد  ۱۶۲1اما، انتقال این دفترها با یک سال تأخیر در ژوییهء   ۳

در .  رده شدگان حزب کمونیست ایتالیا در کمینترن سپدر آن جا، این دفترها به دست نماینده.  سیدشوروی ر

توسط گروهی از  ۱۶۲6لیاتی در اسپانیا، و در بحبوحهء جنگ داخلی که در تابستان آن زمان، پالمیرو تو

پس  لیاتیتو.  بردبه سر میبود،  آغاز شدهها تحت فرماندهی فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور آیندهء اسپانیا ژنرال

را در زیر بمباران دایم هواپیماهای ها کار ویراستاری آنبالفاصله ، ها در بارسلوناولین نسخه از دریافت

                                                           
1
 LC, p. 260 

2
 LTG, p. 186 
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.  هدف این بود که این آثار را فوراً برای چاپ آماده سازند.  ها با کمک برخی رفقای دیگر آغاز نمودفاشیست

 .لیاتی دچار وقفه شدروع جنگ دوم جهانی، و دستگیری تواژدی اسپانیا، شروند کار، اما، بر اثر تر

ناشر .  منتشر گردید ۱۶5۱و  ۱۶41های بین سال ۲ودیآنتشارات اینتوسط ا دفترهای زندانچاپ اول 

منتشر  زیر هایبا عنوان بندی نموده و در شش مجلددستههای گرامشی را بر اساس موضوع یادداشت

 :ساخت

 (۱۶41)دیتو کروچه یسم تاریخی و فلسفهء بنهماتریال 

  (۱۶4۶)روشنفکران و سازمان فرهنگی 

  (۱۶4۶)جنبش برای آزادی و وحدت 

 (۱۶4۶)هایی پیرامون ماکیاولی، سیاست، و دولت مدرن یادداشت 

  (۱۶5٠)حیات و فرهنگ ملی 

  (۱۶5۱)گذشته و حال 

گردید، اما، اختالف نظر بر سر درستی و در ابعاد وسیعی پخش  شکل موضوعیدر  دفترهای زندانچاپ 

های توان گفت که گزینهبا این وجود می  .حقانیت معیارهای به کار گرفته شده در چاپ این آثار نیز کم نبود

ها و تالش پاره این یادداشت-وضعیت پاره.  دیگر شانس چندانی در گسترش افکار گرامشیایی نداشتند

کار ناشر اولیهء این آثار را همگن  هایبندیها در دستهدهی آنسازمان-و بازنویسنده در بازنویسی  فزایندهء

 .کندتوجیه می

 ایگرانهسنجش زمینه را برای تدارک چاپ این متون ایجاد شد به کشش وسیعی که نسبت، یانسالدر طی 

این چاپ شامل سه   .فراهم ساخت ،آودیاین انتشارات توسط ، این بار نیز۱۶١5در سال  دفترهای زنداناز 

 دفترهادر این چاپ، .  دهدتشکیل می هاها و ضمیمهچهارم آن را یادداشت-جلد حجیم است که تقریباً یک

 .اندها را گرد آورده بود، تنظیم شدهبه ترتیب زمانی و دقیقاً به همان ترتیبی که گرامشی آن

-شناسان تبدیل گشته و محدودیت-گرامشی بها در دستبه ابزاری گران دفترهاگرانه از این نسخهء سنجش

با این حال باید افزود که .  بین قرار داد-موضوعی را زیر ذره در نشرشناسی تطبیقی محتوم های زبان

                                                           
3
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دستِ کم به این دلیل که  ،چاپ قدیمی گزیدهء آثار گرامشی عمالً مفیدتر بوده.  اش آسان نیستخواندن

 .سازدتر میآسان را برای عموم دفترهای زندانمطالعهء 

.  گذاردروش کار گرامشی را به روشنی به نمایش می به ترتیب زمانی های زندان گرامشییادداشتقرار دادن 

کرده و یا این که به گردد که وی به طور هم زمان روی دفترهای مختلف کار میاوالً، این نکته روشن می

بنابراین، اگر ممکن بود که تاریخ شروع هر .  کرددفتر قبلی برای افزودن یادداشت جدیدی مراجعه می

این کار را برای انتقال دفتری را به طور قطع تعیین نمود، اما، در برخی موارد بسیار مشکل است که بتوان 

این مشکل به ویژه در مورد .  های پس و پیش انجام دادای از یک دفتر به دفتر دیگر و یا رجوع دادنقطعه

اش را هنگام مطالعه و مشاهدات هایگرامشی یادداشتکه  یعنی دفترهایی، "متفرقه"ه دفترهای موسوم ب

  .کندصدق می گان دیگر را بازنویسی نموده،از نویسنده آوری نموده و یا قطعاتیها جمعاش را در آنپراکنده

به  "ویژه"فترهای د ی که گرامشی خود درهایعنوان ر خالل دور دوم ویرایش، بعضاً بر اساساین مطالب د

 :اندبندی شدهگرانه به شکل زیر طبقهنشر سنجشدر مطالب .  بندی شدنددسته کار برده بود،

  متونAهای دیگر استفاده شده، با تغییرات نویس اول بار دیگر در یادداشتهایی که از پیش، آن

 ؛"ویژه"جزیی یا کلی، و بیش از همه در دفترهای 

  متونBاند؛نویس آمدهیک پیش هایی که در، آن 

  متونCاندنویس دوم آمدههایی که در پیش، آن. 

، ضروری باشد-غیربیش -و-کم  ممکن است این طور به نظر برسد که تمامی این عناصر جزییات تکنیکی

.  اجتناب ناپذیرند دفترهای زندان نهای بنیادیگیبرای شناساندن ویژه این جزییات اما، واقعیت این است که

در مورد آن کتاب  که در مقدمهء اینآن  تم اصلیگرامشی، یا به عبارتی  یگانهء اثرانگیزهء درونی به واقع، 

ت موقتی برخوردار بوده که های زندان به طور عمده از طبیعیادداشت تدوین.  بحث شده، روشن نیست

د، دهرا ارایه می های گوناگوناز ایده یوسیع گاهها آزمایشاین یادداشت  .حاکی از ناتمام بودن آن است

 زمینه و مورد نیاز-تمامی مواد پیش بر اساس طرحی که در چند مرحله تهیه شده، آن گاهی که درآزمایش

خطِ سیر .  ها، البته، هیچ گاه نوشته نشدنداین مقاله.  اندذخیره شده مقاالت برای نوشتن یک رشته از

همتا زیست و رنج کشید، هیچ وجه رده بوده که با استقامتی بیگی گرامشی، که با انسانی گره خواندیشه

شماری های بیکرمِ کتاب که از صفحات چاپی کهنه تغذیه کرده و رساله"مشترکی با خطِ سیر فکری یک 
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"دهدبیرون می 4نهای سیکو پولنتُاندر باب استفادهء زمان ناقص در نوشته
 دفترهای زندانخوانندهء   .ندارد 5

کار ندارد که شاید بتوان آن را به طور -و-خواننده با یک اثر نهایی سر.  ه را باید دایماً به خاطر بسپرداین نکت

.  و حقیقت است اند بسا فراتر از حتمیتمانده پاسخبی ی کههایپرسش تعداد در این اثر.  پذیرفت هناسنجید

است که درسی را در روش ارایه  ای زنداندفترهگرانهء سنجش خصلت جزمیّت و-گی ضدویژه دقیقاً اما، این

.است همواره مطرحکه  کندمی

                                                           
4
 Sicco Ricci (1375-1447), nicknamed “Polenton” by his father, was a jurist and Renaissance humanist punctiliously 

dedicated to studying literature and history in its original Latin. 
5
 LC, p. 329 
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 "فلسفهء عمل"ایدئولوژی و  ـ٢

کند که از دوران جوانی تا های ژورنالیستی خویش اشاره میبه فعالیت ، به دفعاتدفترهای زنداندر  گرامشی

است که در سال  "ویژه"ی عنوان یکی از دفترها "ژورنالیسم".  زمان دستگیر شدن بدان اشتغال داشت

ها گرامشی در یکی از این یادداشت.  را نیز در بر دارد یهای پراکندهء دیگرنوشته شد که یادداشت ۱۶۲4

"فروشی و خودنماییکاریکاتوری از یک عنوان برای  فضل"را به مثابهء  "بررسی مختصری از کهکشان"
۱ 

نی و مدون تئوریک غبرخورد سرسری با منظومهء  هنگامخوب است که این بذله گویی وی .  کندذکر می

 .گرامشی به یاد آورده شود

نیز به جزیی از زبان روزمره در ایتالیا  بیان گرامشی تفسیری هایبسیاری از مقوله، اصطالحات سادهعالوه بر 

به  تاصطالحا توان گفت که اینخاص گرامشی، می هایانگاشت ی ازیک با استفاده از  .تبدیل شده است

 .اندتبدیل گشته "درک همگانی"

"پهلو-، و چندای مُبهم، متناقضایده"را به مثابهء  گرامشی ایدهء درک همگانی
با این حال، اما،   .نگردمی ۳

درک ’یا ‘ درک همگانی’مفهوم دقیق این به اصطالح ".  از اهمیت قابل توجهی برخوردار استبه نظر وی 

دقیق، ساده، و عملی را از طریق دالیل  درک همگانی"این است که  ترین پاسخنزدیک  "چیست؟‘ سلیم

-تا-های صدها و حرفها مشخص ساخته، و راه را برای کشیده شدن به ورطهء لفّاظیای از داوریمجموعه

".گذاردعلمی باز نمی-غاز متافیزیکی، سطحی، و شبه-یک
 "کارمحافظه"در عین حال  اما، درک همگانی  ۲

یک  "اثبات درستی"توان به عنوان از آن نمی.  به عبارت دیگر، مخالف نوآوری است.  است "نهنوگریزا"و 

پذیرفته شود  وری توانست به عنوان یک درک همگانیاز سوی دیگر، اما، اگر یک تئ.  تئوری استفاده نمود

".آوری وسیعی برخوردار استیابی و گواهاز توان گسترشاین تئوری "به این معناست که 
هر  از این رو،  4

های کوچکی گروه بر نه تنها خواهد که خود راداشته و می تبدیل شدن به درک همگانی ای گرایش بهفلسفه

 .های مختلف مردم تحمیل نمایدفکران، بلکه بر الیهاز روشن

 ؟ایستار فکری یک انسان عامی چیست
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 . ی رفتاری خویش شکل داده استوی به نقطه نظرات، باورها، معیارهای متمایزگر، و هنجارها

که مدافع نقطه  گیردقرار می کسی روی-در-رو در نظر بگیریم که این انسان عامی حال،

و بهتر از یک انسان عادی فکری بر او برتری داشته، ی متفاوت است، کسی که از نظر نظر

منطق خویش این فرد ارد که با تواند در دفاع از نقطه نظرش دلیل بیاورد، و توانایی آن را دمی

 گرم بحث نتوانسته باشد-حال اگر که این انسان عامی در گرما.  را مقهور سازد، و غیره عامی

اش را تغییر اثبات نماید، بنابراین، آیا نباید که باورهایرا خویش  نظری که حقانیت باورهای

 رو شد-به-برتر رو ورزیاندیشهبا توان  مخالفی ست که وی هر بار که بااما، اگر بنادهد؟  

برای وی به امری روزانه تبدیل  کار تغییر عقیده آن گاه، تغییر دهدرا اش باورهای بخواهد که

چارچوب باید دید که چه چیزی به پس  افتد،دانیم که چنین اتفاقی نمیاما می.  خواهد شد

ر از ت، به ویژه آن شکلی از فلسفه که از نظر وی مهمبخشدوی استحکام می فلسفی

، به در حفظ مجموعهء باورهای این انسان ایترین عنصر پایهمهم  استانداردهای رفتاری است؟

 ایمان ایمان به چه کسی و چه چیزی؟  اما،.  عقالنی است-که عنصری غیر اوست واقع، ایمان

آن گروه ] مادامی کهالبته که وی بدان تعلق دارد،  است ، به ویژه، به آن گروه اجتماعیوی

گوید که انسان عادی به خود می.  اندیشدمیبه همان شکلی بیندیشد که وی  در کل[ جتماعیا

خواسته به او دقیقاً بر خالف آن چه که مخالف وی مییعنی تواند باشد، شماران به خطا نمیبی

تدل در حتا اگر که خود وی، در حقیقت، نتواند که نقطه نظرش را به طور مدون و مس.  بقبوالند

داند چگونه مطرح نماید، اما، یقین دارد که فردی در گروه وی هست که می اشاسخ به مخالفپ

در  آورد کهدر واقع، او به یاد می.  بسا بهتر از این مخالف نوعیتردید و بیاز پس این کار برآید، 

بود، بیان شده  به طور دقیق و منسجمی اششنیده بود که دالیل متقن در دفاع از ایمان جایی

 5.اش ثابت قدم ساختآن گونه که وی را در ایمان

 امری مطلقاً ضروری در مسیر هدایت درک همگانی که از دیرباز به جای ماندهارایهء نقدی مستحکم از 

یعنی ، "فردی"های فلسفه باید ، نقدی که هم چنیناست های نوینبه سمت ایده های بزرگی از مردمبخش

تاریخ فلسفه به مفهوم  که در مبدأ امل شود که به دست متخصصینی ساخته شدرا ش های نظریدستگاهآن 

فرهنگ  ره در حد فاصلهموا"به این دلیل که  درک همگانی، که گرامشی از تحلیلبا .  بودنداش دقیق

                                                           
5
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"لم، و اقتصاد دانشمندانفلسفه، ع" و "عامه در مفهوم درست کلمه
، نیز نامیده "فولکلور فلسفه"جای دارد  6

-در این جا هدف مطرح ساختن شعاری عوام  ".اندها فیلسوفکه همهء انسان"نتیجه گرفت که  توانمی

بر عکس، گرامشی در فرق گذاشتن میان حوزهء فرهنگ تخصصی .  ها نیستفریبانه برای جلب رضایت توده

 :ن مدعا باشدقطعهء زیر شاید شاهدی درست بر ای.  گیر بودو فرهنگ عامیانه و آماتور بسیار سخت

در ]خودش  به گویش والیت توانداگر از کسی که هرگز زبان چینی را نیاموخته و تنها می

ای را به زبان چینی ترجمه کند، طبیعی است که دچار حرف بزند، خواسته شود که نوشته[ ایتالیا

آن وقت اما، اگر اصرار شود، .  است یک شوخی کند کهاین آدم در ابتدا فکر می.  حیرت شود

همین .  به این خاطر ممکن است که دعوا راه بیندازداند و کند که وی را دست انداختهفکر می

که به دهد که در مورد هر مطلبی بدون آن که از او خواسته شود، به خود اجازه میحتا فرد، اما، 

عات را ، اگر چه وی زبان فنی مورد نیاز برای سخن گفتن در آن موضورسد صحبت کندنظر می

ارتباط  به تاریخی آن موضوعات بوده، و هایزمینه-پیشداند، فاقد هر گونه آگاهی در مورد نمی

بی خبر کامالً ها نیز های ممیزهء آنگیو بعضاً از ویژه با موضوعات دیگر آگاه نبوده اهآن

 ١.است

بیش از آن نیست که یک فیلسوف است دقیقاً به چه معناست؟  معنای این گفته  هر کسیپس، این که 

یک برداشت ضمنی از جهان، به عبارتی " –انسان  "فعالیت عملی"یعنی در  –بگوییم که در حیات عملی 

های دیگر هستند، یک فرق هایی که دارای حرفهای و آنفرق میان فالسفهء حرفه  ".یک فلسفه وجود دارد

 :"کیفی"است نه فرق  "کمّی"

، "اندیشدمی" تر از دیگرانتر و منسجمتنها به روشی منطقی ای یا کارشناس نهفیلسوف حرفه

گی را تا زمان خودش به تواند رشد اندیشهبه تمامی تاریخ تفکر آگاه بوده، یعنی می بلکه وی

 1.خوبی دریابد

های علمی مختص به اندیشه، فیلسوف همان کارکردی را دارد که متخصصین دیگر در زمینه در حوزهء

 :اما، یک تفاوت وجود دارد . خویش دارند
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توان به نمی... تر است ها نزدیکفیلسوف متخصص در مقایسه با دیگر متخصصین به انسان

اندیشد، دقیقاً به هیچ انسانی اندیشید بدون آن که او را نیز یک فیلسوف دانست، کسی که می

 ۶(.باشدمگر این که یک احمق بیمار )این دلیل که اندیشیدن شایستهء انسان است 

فکران سخن گفت، چون که چنین چیزی روشن-توان از غیرنمی"تر گفته شده است که، یا، در اشکال کلی

".نیاز باشدبی نام برد که از دخالت اندیشه هیچ فعالیت انسانی راتوان نمی...  وجود ندارد
با این وجود، آیا   ۱٠

  بزند، آشپز یا خیاط نامید؟ هاش را وصلین که جامهتوان کسی را که بلد است تخم مرغ نیمرو کرده و یا امی

به طور تاریخی، .  به طور مشابهی، نقش روشنفکری در جامعه نیز از آنِ همه نیست.  توانالبته که نمی

".است شان تخصص در کاربست خِرَداند که نقشهایی در جامعه تکوین یافتهگروه"
های این مقوله  ۱۱

 :اندهای اجتماعی مسلط گره خوردهبه گروه اجتماعی به ویژه

اش را افزایش دهد، های هر گروهی که توانسته است توان درونیگیترین ویژهیکی از مهم

مادامی که این گروه بتواند   .فکران سنتی استروشن "ایدئولوژیکی”پیکار برای هضم و جذب 

تر و موءثّرتر به ر بسا سریعزمان روشنفکران نهادین خویش را بپرورد، پروسهء مزبوبه طور هم

 ۱۳.پیش خواهد رفت

، ضروری است که با فیلسوفان از این روی . فکران سنتی را دستِ کم نگرفتگرامشی نقش تاریخی روشن

گرامشی، با به .  فرهنگ ملی، کنار آمد "پاپ غیرروحانی"دیتو کروچه، به اصطالح مانند بنه "منفردی"

 ده سال کارِ بهکروچه -آنتینوشتن یک " اور بود کهانگلس، بر این ب گدورین-آنتیعاریت گرفتن اصطالح 

".نیاز خواهد داشت اندیشمندان گروه بزرگی از
۱۲ ... 

ها و محافل بینی تودهتفاوت در جهان: پردازدهای دیگر تاریخ فلسفه میدر این نقطه، گرامشی به جنبه

 :اشون فرهنگی و سنت فلسفی به معنای اخصو ارتباط میان این نهادهای گوناگفکران، محدود روشن

-فلسفهء یک دورهء معین تاریخی صرفاً فلسفهء این یا آن فیلسوف، این یا آن گروه از روشن

بلکه ترکیبی از همهء این عناصر است که .  ها نیستفکران، و یا این یا آن بخش بزرگ از توده

که تبدیل به هنجاری برای کردار  همین فراز آن است.  رسددر راستای مشخصی به فراز می
                                                           
9
 Q, pp. 1342-1343. 

10
 Q, p. 1550 

11
 Q, p. 1516 

12
 Q, p. 1517 

13
 Q, p. 1234 



130 
 

فلسفهء یک دورهء تاریخی چیزی .  شودگردد، یعنی، به تاریخ عینی و کامل بدل میگروهی می

دیگر جدا ناشدنی -از یکبدین مفهوم، تاریخ و فلسفه .  آن دوره نیست "تاریخ"بیش از 

 ۱4.دهندرا شکل می "بلوک"این دو یک .  هستند

بنابراین، .  های تاریخ هستندفرهنگی و سیاسی حاضر، سوژه "بلوک"حقیقی در  ها، یعنی قهرمانانتوده

های عملی فرهنگ به پا دهی رخسارهنیز وارد عمل شده، و برای سازمانخود "باید که  متعهدفکر روشن

".وی باید خود را دموکراتیزه کند... خیزد 
دیگر بر پایهء یک  "منفرد"شخصیت تاریخی یک فیلسوف   ۱5

ماند ری بدیهیات تازه یا بر اساس اکتشافات کهن که به عنوان میراث پدری یک گروه کوچک باقی میس

محدود به خود فیزیکی وی نبوده، بلکه یک رابطهء فعال "شخصیت یک فیلسوف دیگر .  شودتعریف نمی

".است که وی در آن قرار گرفته استاجتماعی از محیط فرهنگی 
ز فیلسوف را گرامشی این نوع جدید ا  ۱6

اصول مدرن آموزشی که بر اساس .  نامدمی "فیلسوف دموکراتیک"که به طور تاریخی شکل گرفته است 

ای نیز هر آموزگاری خود یک آموزنده بوده، و هر آموزنده"آن رابطهء آموزگار و آموزنده دوطرفه است، یعنی، 

تمامی عناصر اجتماعی به طور متقابل بر  . ماندتنها به محیط مدرسه محدود نمی "خود یک آموزگار است،

روایان و چنین فرمانفکران و همروشن-فکران و غیرگذارند، افراد در میان خود، روشنتأثیر میدیگر -یک

محیط .  گذاردکند نیز بر او تأثیر میای که فیلسوف در چارچوب آن فعالیت میمحیط فرهنگی.  گزارانفرمان

"انتقادِ از خود مستمر"را مجبور به عمل کرده و فیلسوف  "داستا"فرهنگی به مثابهء 
 .داردوا می ۱١

 ۱145در بارهء لودویک فویرباخ فیلسوف آلمانی که در سال تئوری مارکس، به ویژه سومین تز از یازده تز 

ه گرامشی آن را در ک تزهایی در بارهء فویرباخترجمهء .  پرداخت گرامشی بود-و-نوشته شد، منبع ساخت

در ارتباط با تز .  آوری شده استجمع دفترهای زندان گرانهءچاپ سنجش ء، در ضمیمهزندان به انجام رساند

 :خوانیم کهسوم می

 ه، بنابراین، تغییراتنظریهء ماتریالیستی که انسان را محصول محیط و آموزش دانسته، و این ک

عیت را که این دقیقاً محیط ، این واقی دیگر و آموزشی متفاوت بودهدر انسان محصول محیط
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-است که توسط انسان دگرگون شده و این که آموزگار خود باید آموزش ببیند را نادیده می

۱1.گیرد
 

حاوی یک شعار بسیار معروفی بوده که در اندیشه سوسیالیستی مدرن تقریباً  تزهایی در بارهء فویرباخ

ها تنها جهان را فیلسوف": ه ترجمه نموده استرا این گون تزهاگرامشی آخرین تز از .  حاضر است-همیشه

".تغییر آن است اند؛ امروز اما مسئله بر سربه اشکال مختلف تفسیر نموده
آیا هدف مارکس از این گفته   ۱۶

 :؟  به نظر گرامشی"ای به نفی فلسفه از هر نوع استاشاره"

ته که فلسفه را در کل با خواسحتا اگر بخواهیم این ایدهء ابلهانه را بپذیریم که مارکس می

باید که این استدالل الجرم را بپذیریم که فلسفه را سازد،  "گزینجای"های عملی فعالیت

 .اندیشی رد نمود، یعنی تأیید آن چه که نفی شده است-توان بدون فلسفینمی

اما، هدف .  وده بابراز انزجار نمود واری خویشاوندی دارداندیشی که با طوطی-مارکس از نوعی از فلسفی

".تأکید بر وحدت تئوری و عمل بود"واقعی وی 
۳٠ 

اشاره به آن  دفترهای زندانوحدت تئوری و عمل در عبارت دیگری نیز تأکید شده بود که گرامشی غالباً در 

لودویک فویرباخ و پایان فلسفهء کالسیک عبارت مزبور جملهء پایانی مقالهء انگلس با عنوان .  نموده است

 ".جنبش کارگران آلمان وارث فلسفهء کالسیک آلمان است" :نوشته شد ۱116ست که در سال ا آلمان

 :نویسداست، می "دیتو کروچهفلسفهء بنه"اش گرامشی در دفتر دهم که عنوان

تاریخ و  همانیاینکالسیک آلمان است در حقیقت  این گزاره که پرولتاریای آلمان وارث فلسفهء

ها تا به امروز تنها به تفسیر ین این معنا در مورد این گزاره که فیلسوففلسفه را در بردارد؛ ع

 ۳۱.امروز مسئله بر سر تغییر آن است، نیز صادق است اند ولیجهان پرداخته

روچه، درک ک در . کرداست را تأیید می "یالیسم تاریخیذاتی ماتر" ، کهتاریخ و فلسفه یهماناینکروچه نیز 

به این دلیل، .  شان رسانده نشدندبه سرانجام منطقی هابود، این ایده ر حال تکوینکه در آن زمان هنوز د

تاریخ و فلسفه  یهمانایناز مجرای .  شناخت وی از درک ماتریالیستی مارکس و انگلس متفاوت باقی ماند

 :یابیم، و در نتیجه، به هویت سیاست و فلسفه دست میبه هویت تاریخ و سیاست است که ما
                                                           
18

 Q, p. 2356 
19

 Q, p. 2357 
20

 Q, p. 1270 
21

 Q, p. 1241 



132 
 

را بپذیریم، آن گاه چگونه ممکن است که بتوان میان  همانی، اگر که ضروری است که اینماا

و فلسفه تمیز قایل شد؟  به این ( که به گفتهء کروچه، ابزار فعالیت سیاسی هستند)ها ایدئولوژی

( به طور کمی)معناست که، فرق گذاشتن میان این دو، نه به لحاظ کیفی، بلکه تنها به تدریج 

-فهم-همه"خواهند شد زیرا که به  "واقعی"ها فلسفهء بر عکس، ایدئولوژی  .خواهد بود سّرمُی

ها را به فعالیت مشخص و دگرگون شوند، که به نوبهء خود تودهفلسفه تبدیل می "کردن

های فلسفی ها سیمای ایدهایدئولوژی ها، از نقطه نظر توده یعنی،.  دنکشانساختن واقعیت می

-انتزاعی را، خارج از زمان و مکان، به خود می همگانیّت در فیلسوف، سرشتد، که خواهند بو

 ۳۳.تاریخی است-های ادبی و ضدگیرد، سرشتی که ویژهء خاستگاه

ایدهء وحدت تئوری و عمل و "کند که صرفاً به این دلیل که اعتراف میدر دفتر دهم، گرامشی در عین حال 

گرایشاً به "هایی که گذشت وی در طول سال " روشن نشده بودوحدت فلسفه و سیاست برای من کامالً

"ایطور عمده کروچه
به یکی از دوران جوانی خویش  گراییگرامشی برای اثبات کروچه.  استبوده  ۳۲

ای بر مقالهء کروچه پیرامون مذهب آمده کند که به عنوان مقدمهاشاره می ۳4شهرآرمانهای خویش در نوشته

کات گسست تئوریک نرفته -رفتهگذشت زمان به دیالوگ او با کروچه خاتمه نداد، اما، .  بود ۱۶۲١سال .  بود

به عالوه، نحوهء برخورد فیلسوف ناپلی به فاشیسم نقاط تنافر را شدت بخشیده و .  تکثیر شده و بارزتر گردید

گوید که ارتباط به کنایه می ترهادفبرای نمونه، وی در .  نمودامان وی از کروچه باز میراه را برای انتقاد بی

 ۳6.با ارسطو و افالطون است هاتر از ارتباط آنقوی "و بننی ۳5سناتور آگنلی"با ( و جنتیله)کروچه 

در .  کارکرد مترقی کروچه را بر فرهنگ ایتالیایی نفی ننموداما، قطع نظر از این نکته، گرامشی هرگز نفوذ و 

فکری وی از مسیر ازات نزدیک شدن گرامشی به مارکس، مسیر روشنتوان این را گفت که به موعوض، می

 .کروچه دور گردید

"‘سرمایه’انقالب بر علیه "مقالهء وی با عنوان 
وی  شهرآرماندر همان سالی منتشر گردید که مقالهء  ۳١

ت اندیشهء شد که تفاوتر به عنوان یک نمونهء تیپیک در نظر گرفته میاین مقاله پیش.  انتشار یافته بود
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و فاشیست بودند این هر د.  کاتینی بودندمدیر کارخانهء محصوالت شیمیایی مانته Benniسازی فیات و سناتور مدیر کارخانهء ماشین Giovanni Agnelliسناتور    
 (م) .و توسط خود موسولینی به مجلس سنا برگزیده شده بودند
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 (م) .دارداحساس ارتباطی خاص با ارسطو و افالطون  گفته کهدایماً میاشارهء گرامشی به این نکته است که گویا کروچه 
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برای نقدی بر اقتصاد " اش برمقدمه ای ازقطعه این تفاوت در.  دهدگرامشی را با مارکس نشان می

"سیاسی
دو  ،"روابط قدرت"، هنگام بحث پیرامون مسئلهء سیاسی سیزدهمگرامشی در دفتر   .آشکار است ۳1

اهمیت  دهد که واجددمه را توضیح میهمان مق ای دیگر ازبا قطعه ء بنیادین در تحلیل خویش در ارتباطنکته

 :است

تحلیل نموده و  را به درستی نیروهای فعال در یک دورهء معین تاریخی این که بتوانبرای 

بندی الزم است که مسئلهء رابطهء میان زیربنا و روبنا فرمولها را تعیین نمود، روابط مابین آن

 وظایف ایجامعه هیچ( ۱: نمود اصل عمل برای این کار باید در چارچوب دو.  و حل گرددشده 

مهیا بوده، و یا  هاآن شرایط الزم و کافی برای انجامکه مگر آن  دار نخواهد شدعهده را معینی

مادامی که تمامی اشکال حیات  ،را ایجامعه هیچ( ۳این که دستِ کم در شرف تکوین باشد؛ 

توان متالشی نموده و با نمی ،اشداش به طور کامل رشد نکرده باجتماعی روابطنهفته در 

 ۳۶.گزین ساختجای یجامعهء دیگر

بازاندیشی وی در مقایسه با   .های مارکس منطبق استگفته برکند تقریباً شرایطی که وی بدان اشاره می

اش بسیار های سیاسیهای اولیهء درگیریآلیستی وی در سال، و در کل، نسبت به مواضع ایده"اراده گرایی"

تجربهء  رکسیستی، و فراتر از آن،های مامطالعهء عمیق کالسیک رامشی حاصلگبازاندیشی .  یکال استراد

بخش .  های تعیین کننده برای تاریخ جنبش سوسیالیستی کسب نمودکه وی در طی سالبود ای سیاسی

رق پرداخته اش در شبزرگی از وقت گرامشی در زندان به مسئلهء شکست طبقهء کارگر در غرب و موفقیت

اش در جنبش وسیع پرولتری در حضور در سطح رهبری حزب کمونیست و هم چنین شرکت فعال.  شد

مندان مارکسیست در موقعیتی ویژه در جهت ایجاد وحدت در تئوری و تورین، گرامشی را در جمع اندیش

گذاری ای در مایهنندهتردید نقش تعیین کمجموعهء این تجارب بی.  عمل، در اندیشه و کردار، قرار داد

است که خود را به بحث صرف  "فیلسوف عینی" کسی یک.  کسیستی داشته استگرامشی به تئوری مار

در این مفهوم، وی .  زندپیرامون جهان محدود نساخته بلکه با توسل به فعالیت سیاسی دست به تغییر آن می

 رتدکس بود؟او یک مارکسیست اُ اما، آیا به واقع.  کندچرا از مارکس پیروی می-و-بی چون
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"فلسفهء عمل"وی در دفتر یازدهم در بارهء ایدهء اُرتدکسی در رابطه با 
 :نوشت ۲٠

هایی که از در این یا آن گرایش به ایدهو یا اُرتدکسی را نباید در این یا آن هوادار فلسفهء عمل، 

بودن  "خودکفا"ایدهء بنیادین جو نمود، بلکه باید آن را در -و-اند جستایدهء آغازین دور گشته

-این فلسفه تمامی عناصر بنیادی الزم را نه تنها برای ساختن یک جهان.  فلسفهء عمل جُست

از علوم طبیعی را داراست، بلکه در عین حال  یک فلسفه و تئوری کاملبینی کامل و منسجم، 

دن کامل و منسجم تواند سازمان عملی منسجمی از جامعه را بیافریند، یعنی، به یک تممی

 ۲۱.تبدیل شود

تئوریک آنتونیو البریوال  یع و خودکفاست یکی از نتایج تحقیقاتکه مارکسیسم یک فلسفهء بد این حقیقت

الزم است که در راستای دنبال نمودن و تکوین موضع البریوال فعالیت " گرامشی تصریح نمود که.  بود

".نمود
۲۳ 

.  استمارکسیستی از جهان  وی از قائم به ذات بودن شناختدفاع  های مهم اُرتدکسی گرامشی،یکی از جنبه

های متفاوت فایدهء چندانی نداشته و یریگ-های علمی دیگر با سمتاز نظر وی مقایسهء این تئوری با ایده

هایی که برای انضمام مارکسیسم و ترکیب نمودن برخی از تالش.  تواند باشدبار میفایده و زیانحتا بی

"لبی پست و رذیالنهط-صتفر"ای دیگر صورت گرفت، چیزی جز هآن با اصول فلسفهاصول 
که از نبوده  ۲۲

با این حال، طرز تفکر یک   .شودهای اندیشه و کردار کهن ناشی میعدم توانایی در بریدن از شیوه

"ندیشیا-و به دور از جزم همواره نقادانه"رکسیست باید ما
عی خود مارکس بوده این البته آموزهء واق  .باشد ۲4

جدل گرامشی بر علیه آن دسته از محققانی که سرگرم تبدیل ماتریالیسم تاریخی به حقیقتی ابدی و .  است

-یک سیستم جامعه: ماتریالیسم تاریخیکتاب نیکالی بوخارین با عنوان .  مطلق بودند بسیار سرسختانه بود

 مخالفت گرامشی با.  لی وی در دفترها بوددر مسکو چاپ شده بود آماج اص ۱۶۳۱، که در سال شناسی

های آموزشی از این کتاب برای تهیهء جزوه ۱۶۳5تزهای بوخارین تزلزل ناپذیر بود، اگرچه خود وی در سال 

گرامشی بر پایهء دالیل فلسفی موضع .  حزبی و ظاهراً بدون هیچ گونه مالحظات نقادانه استفاده کرده بود

 :رین را رد نمودبوخا "ماتریالیستی افراطی"

                                                           
۲٠

  ‘Philosophy of praxis’  اصطالحی است که وی معموالً در اشاره به ماتریالیسم تاریخی، و بعضاً در اشاره به مارکسیسم به طور کلی، و به منظور حفاظت از
 .بردسانسور زندان، به کار میآسیب 
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فیزیک، )نه بر اساس مفهومی است که از علوم طبیعی  در فلسفهء عمل "ماده"شناخت از 

.  برخاسته، و نه بر اساس مفهوم آن در ماتریالیسم متافیزیکی است( شیمی، مکانیک، غیره

دهند، که در مجموع به ماده شکل می( شیمیایی، مکانیکی، غیره)خصوصیات فیزیکی متفاوت 

از این رو، ماده .  مولد تبدیل گردند "عنصر اقتصادی"آیند که به یک ها مادامی به حساب میتن

در  دهی شدهپروسهء تولید سازمان برای به طور تاریخی و اجتماعی جز این کهبه توان را نمی

 ۲5.نظر گرفت

صرفاً به عنوان  و فلسفهء عمل حقیقیدر دستگاه فکری بوخارین، ماتریالیسم فلسفی به مثابه فلسفهء 

مفهوم حقیقی این چنین حُکمی "گرامشی از خود پرسید که .  در نظر گرفته شده است شناسی-جامعه

 :"چیست؟

 آندر  پس.  یسم فلسفیماتریالشد می ، آن گاه تئوری فلسفهء عملودچنین چیزی درست باگر 

ناست؟  و این شناسی است، به چه مع-شود که فلسفهء عمل جامعهصورت، این که گفته می

مشاهدات نگاری؟  یا، این که کلکسیونی از -باشد؟  علوم سیاسی و تاریخشناسی چه می-جامعه

-که به طور سیستماتیک و به ترتیب معینی طبقه سیاست و تحقیقات تاریخیصرفاً تجربی 

 ۲6اند؟بندی شده

اشکال "از جهان را به شناسی در واقع به این معناست که شناخت -تنزل فلسفهء عمل به درجهء جامعه

".دارد کند که گویا تمامیت تاریخ در اختیار یک نفر قرارمکانیکی تنزل دهیم که این گونه القاء می
۲١  

رین باوری تاریخی و سیاسی از نتایج مارکسیسم جزمی بوخا-کردن، فقدان روح دیالکتیکی، و جبر مکانیکی

داده شده است، در حالی که به نظر  "ماتریالیسم"ه وزن بیشتر ب "ماتریالیسم تاریخی"در اصطالح .  است

"باور-تاریخ"گرامشی باید برعکس باشد، چون که مارکس خود در اساس یک 
رابطهء ساختار .  بوده است ۲1

-و-روبناها بازتاب صاف: سویه نیستخودی و یک-به-اقتصادی جامعه و روبنای ایدئولوژیک و حقوقی خود

بینشی که زیربنا را به مثابهء یک ، کژ"اکونومیسم"علیه به اصطالح  رامشی برگ.  سادهء روابط مادی نیستند

اجتماعی را آفریده و بر آن حاکم است، به سختی مبارزه  سازهای-و-تمامی کارپندارد که می "خدای پنهان"

 .کرد
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دستگاهی  ر،به دستگاهی لغزش ناپذیتواند خود می نیز نظیر دکترین مارکس ای نقدگراآموزه دلیل این که

فلسفهء عمل، که بر اساس آن هر حقیقت مطلق و  یپنداشت تئوریک  چیست؟ تقریباً مذهبی، تغییر داده شود

که  مورد قضاوت تاریخ قرار خواهد گرفت گذر است که-ابدی دارای منشاء عملی است، معرف یک ارزش فرا

کار  "بدون لرزاندن آن اعتقادات"نکته اما با این حال، توضیح این .  کنددر مورد مارکسیسم نیز صدق می

به  ایدئولوژیفلسفهء عمل نیز گرایش به تبدیل شدن به "ها روشن شد که از این دشواری.  دشواری است

".مفهوم منفی آن، یعنی، یک سیستم جزمی از حقایق مطلق و ابدی، را داراست
۲۶ 

اریخی بشر چیست؟  در این جا شاید مفید اما، ایدئولوژی چیست؟  کارکرد روبنای ایدئولوژیک در انکشاف ت

 :بخوانیم "هاایدئولوژی"باشد که یک پاراگراف کامل از دفتر هفتم را با عنوان 

دهد، ناشی از این ایدئولوژی رخ مییک اهمیت  خطایی که در هنگام ارزیابیبه نظر من 

زیربنای معینی که الزمهء ی یروبنا این اصطالح هم به که( نه از روی تصادف)واقعیت است 

.  شودبه کار برده می معینی افراد و هم برای بیان مجموعهء آراء دلبخواهی اطالق شده  ستا

ای رسیده که مفهوم تئوریک این واژه آن چنان گسترش یافته که در حال به نقطه مفهوم غلط

طا در آن روندی را که این خ.  ایدهء ایدئولوژی از آن سلب شده و سرشت آن تغییر یافته است

 :توان بازسازی نمودپذیرد به آسانی میصورت می

شود که ابتدا ایدئولوژی به مثابهء امری مجزا از زیربنا شناسایی شده و این حکم صادر می( ۱

 دهند، بلکه بر عکس آن صادق است؛ها زیربنا را تغییر نمیایدئولوژی

بوده، به این  "ایدئولوژیک"شود که هر راه حل سیاسی مشخص سپس این حکم صادر می( ۳

فایده و احمقانه خواهد بود اگر که فکر معنا که برای تغییر در زیربنا ناتوان است، و کامالً بی

 کنیم که چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؛

فایده و بوده و بی "صرف"فرم  هاایدئولوژی شود کهو سرانجام، این حکم صادر می( ۲

 .و غیره انداحمقانه

که الزمهء یک زیربنای معین  هایییعنی آن ،های تاریخاً آلیاین جا، باید میان ایدئولوژیدر 

ها مادامی که ایدئولوژی.  فرق قایل شد ،‘رادیاِ’یا عقالنی خواه های دیمی، ، و ایدئولوژیبوده

                                                           
39
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نی را های انسااست؛ توده ‘شناختیروان’ ضرورت تاریخی داشته باشند از اعتباری برخوردارند که

ها در آن مسیر حرکت کرده، به وضعیت دهد که انسانسازمان داده، به مسیری شکل می

ها از سوی دیگر، مادامی که ایدئولوژی.  خیزند، و غیرهخویش آگاهی یافته، به مبارزه برمی

هرچند که )آفرینند سیاسی و غیره می، مجادالت منفرد ‘یهاجنبش’باشند، تنها ‘ دلبخواهی’

 هنگامی که کنند کهنیز کامالً عاری از فایده نیستند، زیرا که به مثابهء خطایی عمل می هااین

 4٠(.سازدمی گیرد، آن را برجستهقرار می در مقابله با درستی

گذاری شده، این نام 4۱"هااعتبار ایدئولوژی"در جای دیگری در دفتر هفتم، گرامشی در اظهار نظری که 

".است چون یک نیروی مادی قدرتمندهمغالباً  باور رایج"آورد که یگفتهء مارکس را به یاد م
بدیهی   4۳

 4۲ادای سهمی بر نقد فلسفهء حق هگلهای اولیهء مارکس با عنوان است که اشارهء وی به یکی از نوشته

یک ها نفوذ نمود خود به حتا تئوری نیز پس از آن که به میان توده"گوید که مارکس در آن جا می بوده که

، یعنی "بلوک تاریخی"بنابراین، گرامشی اساس بحث خویش پیرامون ایدهء   ".گرددنیروی مادی تبدیل می

 :مجموعهء زیربنای اقتصادی و روبنای ایدئولوژیک، را از مارکس گرفته است

ها شکل هستند، صرفاً یک تمایز نظری میان شکل و نیروهای مادی محتوا بوده و ایدئولوژی

توان به طور تاریخی بدون شکل درک نمود، و که نیروهای مادی را نمی محتوا، زیرا

 44.ها بدون نیروی مادی چیز جز اوهام نخواهند بودایدئولوژی

یک )گی ضروری میان زیربنا و روبناست سویه-دو"گرامشی بر اساس  جانبهءدر نهایت، تحلیل تئوریک همه

"(.تروند واقعی دیالکتیکی اس گی که هماناسویه-دو
45 

-های فرهنگیِ میفکران و سازمانروشن کارکرد آن را متعلق به را که گرامشی ایاهمیت سیاسی و تاریخی

 "در تحلیل نهایی"کند که وی انکار نمی.  اش بستگی نداشتهای آرمانی در اندیشهبه تداوم موءلّفه دانست،

اما، همان گونه که .  ی اجتماعی استتضادهاها و گیری ایدئولوژیزیربنا عنصر تعیین کننده در شکل

"تضادهای ساختاری در حوزهء ایدئولوژی" این ها ازمارکس نیز اشاره نموده است، انسان
 .گردندآگاه می 46
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های واهی پنداشت بندیشکلها را توان ایدئولوژیو از مواضع اکونومیستی است که می جزمیّتتنها بر پایهء 

 .ی هستندکه فاقد هر گونه کارکرد مثبت

مندی برای ها، عالوه بر این که حقایق مسلم تاریخی هستند، ابزار قدرتاز نظر فلسفهء عمل، ایدئولوژی

شناخته، درک کرده و در  را هابه دالیل مشخص سیاسی، باید آن.  روندبه شمار می نیز حاکمیت سیاسی

مونیک را ن جدا ساخته، و یک نهاد هژهمردم را به لحاظ فکری از حاکما"برابرشان مقاومت نمود تا بتوان 

".نابود کرده و به جای آن نهاد دیگری را خلق نمود
عینی و "فلسفهء عمل به روبنا به مثابهء یک واقعیت   4١

ایدهء ماتریالیستی از تاریخ نیز مانند هر فلسفهء دیگری یک روبناست، اما، با یک تفاوت .  نگردمی "کارآمد

 :بنیادی

-و-خواهند منافع ضدشان، و به این دلیل که میدیگر به دلیل منش متناقضهای ایدئولوژی

ها زود این ایدئولوژی "باوری-تاریخ".  ارگانیک هستند-نقیض را آشتی دهند، موجوداتی غیر

در .  کندبروز میبالفاصله ، تضاد اندهبود ها وسیلهدادی که آنگذر است، زیرا که پس از هر رخ

-بر آن نیست که تضادهای موجود در تاریخ و جامعه را به شکلی صلحعوض، فلسفهء عمل 

ابزار حاکمیت طبقات مسلط برای خاموش نگاه داشتن طبقات [ فلسفهء عمل].  آمیز حل کند

زبان این طبقات زیرِ [ فلسفهء عمل] برعکس،.  ها نیستمونی بر آنفرو دست و اعمال هژه

موخته و مشتاق دانستن تمامی حقایق، حتا تلخ، خواهند هنر حاکمیت را آدست است که می

 41.دست فریب داده شوندخواهند که از سوی طبقات فرابوده و دیگر نمی
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 مونی و حزبهژه -۹

-سویه میان زیربنا و روبنا رخ می-تحلیل بلوک تاریخی، جایی که تأثیرات دو مونی ازایدهء گرامشیایی هژه

قرائت گرامشی  .گیردتئوریک ریشه می اندیشی-سیاسی و جزم انگاری-ینقد علم اقتصاد، مکانیک نماید، و از

گذار از .  های عامیانهء رایج در انترناسیونال کمونیستی قابل تشخیص استسازیاز مارکس به وضوح از ساده

بر پایهء فلسفهء  "ایدهء ضرورت"بر  "ایدهء آزادی"، یعنی، غلبهء "بسامانجامعهء "به  "جامعهء سیاسی"

دولت "، در نهایت به "تئوری یک طبقه"به  پس از تبدیل شدن درک مارکس از جهان.  داردرکس قرار ما

و  مفهوم"گرامشی در آن باره بر اهمیت این پروسه از طریق لنین به انجام رسید که   ".گرددتبدیل می

"مونیهژه واقعیت
اش، ا در تئوری سیاسیاین انقالبی روس توانست مارکسیسم را نه تنه  .ورزدتأکید می ۱

، گذاشته فلسفهء مارکس را به نمایش "تحقق"، از یک سو، امکان لنین  .اش نیز به پیش برددر فلسفه بلکه

 رودست، بایدکه این تحقق، یعنی به قدرت رسیدن طبقات ف پی برد نخستین کسی بود که و از سوی دیگر،

 .را بپذیردمبارزهء فرهنگی و نظری 

گردد، داشتن یک پروژهء فرهنگی که با هویت فرد و دولت مشخص می "جامعهء بسامان"برای ایجاد یک 

در .  محو روابط اجتماعی کهن به اندازهء برقراری روابط نوین دشوار است  .ژرف امری ضروری است

نامرئی و  ‘روابط’در این جا سخن بر سر  چیزهای مادی نیست، بلکه از میان بردن"حقیقت، مسئله بر سر 

".املموس است، حتا اگر که در میان اشیاء مخفی شده باشندن
درک این نکته به ظرفیت الزم برای برای   ۳

بشر را به روند فرمولی که تاریخ هیچ چیزی به اندازه .  تکوین تفسیری پیچیده و رسا از تاریخ نیاز است

بینی بیعی، شاید که امکان پیشعلوم ط.  دهد به دور از حقیقت نیستتیپیک و معمولی تاریخ طبیعی ربط می

به آن ".  دنندار بینی فردای جامعه راپیش اشند، اما به هیچ روی تواناییهای طبیعی را داشته بتکامل پروسه

بوده، و پس  ‘ناموجود’چه که بوده و هست آگاهی داریم، اما به آن چه که در آینده وجود خواهد داشت، یعنی 

".توان آگاهی داشتبنا به تعریف ناشناختنی، نمی
اشتباه بزرگی است اگر که فکر کنیم که کمونیسم   ۲

بینی توان به طور علمی پیشتنها خودِ مبارزه را می.  نتیجهء گریز ناپذیر مبارزه میان بورژوازی و پرولتاریاست

یاسی را یابی به قدرت سطبقات تحت ستم دست.  بینی نیستنمود، اما اشکال مبارزه و نتایج آن قابل پیش

این  برای برآوردن آید به خودیِ خودبرمی ضرورت اقتصادی ی که ازگرنشدهند، اما نیروی راهدف قرار می

 :کافی نیست "رسالت تاریخی"
                                                           
1
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2
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3
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-به این معنا که، دست.  ی دست یافتتاریخ توان به هیچ کُنشنمی "ارادهء جمعی"به جز با 

ای در چارچوب آن مجموعهشود که می پیش انگاشته "اجتماعی-فرهنگی"وحدت  یابی به یک

بر پایهء نظرگاهی و های گوناگون، و با اهداف نامتجانس، جملگی پیرامون یک هدف از خواسته

 4.آمیزدمشترک از جهان در هم می برابر و

 .کندمطالبه میرا  "مونیلحظهء هژه"در تغییر و تحوالت اخیر، فلسفهء عمل 

صرفاً اقتصادی و  هایجبهه که فرهنگی به همان میزانی مورد نیاز است جبههء" اذعان به این واقعیت که

"سیاسی
 .یک امر کامالً اساسی است 5

 "سلطه"اعمال به معنای  دارای برتری است، به خودیِ خود یک طبقه یا گروه اجتماعی این که صرف

رو -به-رو "ان حاکمیتبحر"باشد، با  "ابزار سرکوب"در وضعیتی که طبقهء مسلط تنها متکی بر .  نیست

در .  اندسنتی جدا ساخته یهاها راه خویش را از ایدئولوژیتودهبه این معناست که هستیم؛ به عبارت دیگر، 

-بینی است، دورهآمدهای غیرقابل پیشای بحرانی با پینشان دهندهء دوره "رأییهم"حقیقت، از میان رفتن 

".د برخیزدتوانمیرد و نو نمیکهنه می"ای که در آن 
عامل تعیین  "رهنمود معقول و معنوی"بنابراین،   6

 :مونی استکننده در کسب هژه

در حقیقت   تواند وپیش از آن که یک گروه اجتماعی به تصرف قدرت حکومتی دست یازد، می

و حتا پس  عمال قدرت نمودهگروه اجتماعی اِ هنگامی که اینو ، باشد؛ پس از آن باید که رهبر

به قدرت مسلط تبدیل ، یعنی پس از آن که به دست گرفته که کنترل را به طور کاملاز این 

 ١.را حفظ کند ‘رهبری’ باید موضعکماکان  شد،

، حتا پیش از "رأییهم"نوآوری بزرگ گرامشی، حتا در مقایسه با لنین، عبارت از مطرح ساختن نیاز به کسب 

ای مونی به طور مستقیم در ارتباط با شرایط ویژههژه در مورد لنین، اصل  .است سیاسی قدرت یفتح عمل

پرولتاریا که پیروز انقالب اکتبر بود، موظف است که هدایت دیگر   .کردفعالیت می آن قرار داشت که وی در

 بر رهبری سیاسی افزونهای اجتماعی را به عهده گرفته، ابزار فرهنگی را به کنترل خویش در آورده، و گروه

منوط به  و اخالق در اندیشهاز نظر گرامشی اصالحات   .را نیز به دست بگیرد آن بری ایدئولوژیکره جامعه،

                                                           
4
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7
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اما، برای این که زمان مناسب را به منظور   .رفرم اقتصادی و رهایی طبقهء کارگر است جامع یک برنامهء

نهء ایدئولوژیک تضعیف تغییر در ساختار اجتماعی تعیین نمود، مطلقاً ضروری است که بورژوازی را در په

به دست  ‘انفجاری’، به سرعت و به صورت نظراتنقطه در نحوهء اندیشیدن، باورها و  حولت"اما،   .نمود

"هایفرمول"و بر اساس  "های بعدیآمیزههم"صورت آید؛ این گونه تغییرات غالباً به نمی
متفاوتی صورت  1

مونی راه درازی را، به ویژه در دورهء گان هژهسازمان دهنده فکران به مثابهبنابراین، روشن.  یابندتحقق می

 .در پیشِ رو دارند "جنگ موضعی"

به عالوه، تحقیقات گرامشی گذار به سوسیالیسم در .  بیش از یک دهه از انقالب روسیه گذشته بود

 از جنگ رویارویگذار در دفتر ششم در اظهار نظری با عنوان .  در بر داشترفتهء صنعتی را کشورهای پیش

ترین مهم"خوانیم که این می ۶به یک جنگ موضعی هم چنین در پهنهء سیاسی( و از تهاجم سراسری)

".شدای بود که باید به روشی درست حل میترین مسئلهمسئلهء سیاسی دوران پس از جنگ و مشکل
۱٠  

زمان وقوع جنگ رویاروی ، در مورد گرامشی در اعتراض به تروتسکی، تئوریسین سیاسی تهاجم سراسری

 :گویدمی

-تمامی منابع هژه جبنیادی بوده، و از این رو، بسی-هنگامی است که هدف تسخیر مواضع غیر

اما، هنگامی که به این یا آن دلیل، این مواضع ارزش خود را از .  مونی و دولت ضروری نیست

فرسایشی، فشرده، و دست داده و تنها مواضع بنیادی حائز اهمیت بوده، آن گاه به جنگ 

 ۱۱.ای خالق استالعاده و روحیهآوریم که نیازمند بردباری فوقدشواری روی می

این نبرد به   .های وسیعی از مردم استاز سوی توده کالن هایجنگ موضعی نیازمند از خود گذشتگی

ه پیروزی برسد، به ب"نگ موضعی در سیاست، هنگامی که ج.  نیاز دارد "مونیهژهنیروی سابقهء تمرکز بی"

تروتسکی به عنوان بازتاب  "تئوری انقالب دایم"گرامشی با در دفتر هفتم،   ".تعیین کننده خواهد بود یقین

شرایط عمومی، "در تحلیل نهایی، این نوع از مبارزه به مثابه بازتاب .  کندجنگ رویاروی مخالفت می

                                                           
8
 Q, p. 34 

9
 Passaggio dalla Guerra manovrata (e dall’attacco frontale) alla Guerra di posizione anche nel campo politico 

 
آیشی مراد از جنگ رزم.  را در مورد دو فاز مختلف در مسیر مبارزهء طبقاتی استفاده نمود ”War of Manoeuvre“و  ”War of Position“گرامشی اصطالحات 

در حالی که جنگ موضعی عبارت .  گرددورد مستقیم میان انقالبیون و دولت تعیین مییا جنگ رویاروی اشاره به فاز نبرد آشکار میان طبقات است که نتیجهء آن در پی برخ
 (م. )است از نبردی تدریجی و برخوردهای پنهان که در طی آن نیروهای درگیر به دنبال کسب قدرت و گسترش حیطهء نفوذ خویش هستند
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"های حیات ملی جنینی استاقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی کشوری که در آن چارچوب
در نظر گرفته  ۱۳

 :اش را کامل کندگرامشی بر این باور بود که لنین، اگر چه این فرصت را نیافت که فرمول.  شده است

در شرق به کار بسته شده بود،  ۱۶۱١را که با موفقیت در سال ضرورت تغییر از جنگ رویاروی 

کاره در شرق، دولت همه.  نمودد، درک میبه جنگ موضعی که تنها گزینهء ممکن در غرب بو

 ای متوازندر غرب، اما، رابطه.  بردبود؛ و جامعهء مدنی در مرحلهء بدوی و ژالتینی به سر می

های دولت به لرزه افتاد، قدرتِ میان دولت و جامعهء مدنی وجود داشت، و آن هنگام هم که پایه

گری که در پشت ، سنتنها سنگر اول بود[ بدر غر]دولت .  جامعهء مدنی کامالً مشهود بود

 ۱۲.شدو استحکامات پشتیبانی می هااز دژ ایجبهه به توسط سلسله

شود، ایماژ باروهای پشت جبهه پشتیبانی می-و-که از سوی برج "دولت سنگری"این ایماژ از به اصطالح 

مسلط به  دولتی از یک گروه یابی به قدرت صرفاً در انتقال آن در ماشینمسیر دست.  بسیار موثری است

در عوض، .  گردداِعمال می "قانونی"دولت و حکومت  دست به "کنترل مستقیم".  گروه دیگر نیست

طبقهء مسلط بر تمام جامعه  ‘مونیهژهʼاعمال "گیرد عبارت از ای که به دوش جامعهء مدنی قرار میوظیفه

".است
نه فقط بر یک "دهد که تصادی و دولت قرار میگرامشی جامعهء مدنی را در مابین ساختار اق  ۱4

".های محققین، بلکه باید از ریشه به شکلی عینی دگرگون شودبرگهء قانونی یا در کتاب
حزب سیاسی به   ۱5

 .مونیک نوین استابزار اصلی در این دگرگونی ضروری در مسیر برپایی سیستم هژه "جمعی دخِرَ"مثابه 

، که در سال زادهشاههای ماکیاولی به نام های حزب، از یکی از رسالهگیز ویژهگرامشی برای ارایهء تعریفی ا

ختن آن از مذهب و این اثر، به واقع، آغاز علوم سیاسی مدرن و جدا سا.  منتشر شده بود، الهام گرفت ۱5۲۳

 :دهزا، قهرمان کتاب، یعنی شاه"زنده"گرامشی نوشت که در این اثرِ .  زندمی اخالقیات را رقم

هایی از بستگی عینی به مردم ایتالیا با رخساره[ این قهرمان]در واقعیت تاریخی وجود نداشت؛ 

معرفی نشد، بلکه وی محصول یک تجرید نظری محض، سمبلی از یک رهبر، و یک فرماندهء 

 ۱6.آل بودایده

 :باشد "ارگانیسم"تواند چیزی جز یک امروز نمی "زادهء مدرنشاه"

                                                           
12

 Q, p. 865 
13

 Q, p. 866 
14

 Q, pp. 1518-19 
15

 Q, pp. 1253-54 
16

 Q, p. 1556 



143 
 

 ننظر پیشاپیش توسط تاریخ ارزانی شده است، یعنی حزب سیاسی که نخستیارگانیسم مورد 

رو به سوی جامعیت و همگانی شدن  سلولی است که بذر ارادهء جمعی در آن نهاده شده و

 ۱١.دارد

 :گیر استدهد چشمقدرتی را که گرامشی به طبقهء کارگر نسبت می

میت سیستم روابط نظری و اخالقی اختالل یابد، در تمازمانی که تکوین میهمزادهء مدرن، شاه

هر  ، تأثیر یا نابکاریفایده یا ضرر کند، زیرا که تکوین وی دقیقاً به این معناست کهایجاد می

و این که آیا در راستای افزایش  زاده بودههمان شاه ی کهنقطهء مرجع اقدامی تنها در رابطه با

زاده در ذهن مردم، شاه.  شودار دارد ارزیابی میدر تقابل با آن قر که قدرت وی بوده و یا این

-باوریِ مدرن و دین-گزین الوهیت یا فریضهء مطلق شده، و به عنوان مبنایی برای گیتیجای

 ۱1.شودگی واقع میهای زندهزدایی کامل از تمامی جنبه

در آن  گیرد که اندیشهء گرامشینشأت می یاز حزب از شرایط تاریخیفراگیر  یاین چنین درک 

ارد که تنها به دنبال درگیری گر قرار داین درک در تقابل با یک رژیم توتالیتر و سرکوب.  تکوین یافت

وجود یک "برای تسخیر دموکراسی، .  است "با سالح زور"ها مونیبوده، و خواهان رقابت میان هژه رویاروی

".شه مورد نیاز استدر حقیقت، تقریباً همی –تواند مورد نیاز باشد میحزب متمرکز 
این چنین با این حال،   ۱۶

-بوروکراتیک و فرمان هایگرایش رشدبروز و خطر وجود به  نسبت که گرامشی باوری مانع از آن نگردید

گزارهء پیشین مبنی بر این که مالک مفید   .هشدار ندهد حزبی کامالً سازمان یافته درون خواهی در-بری

به درستی گواهی بر این کاهد، افزاید یا از آن میه آیا به قدرت حزب مییا مضر بودن هر عملی این است ک

هر کسی که اتفاقات مهم را با نخوت ": طلبی حزبی بیزار بود-به عنوان نمونه، گرامشی از جاه.  هشدار است

دی بینانه است، قطعاً باید که نسبت به جبزرگ-های خودگزین ساخته، و یا این که به دنبال سیاستجای

".بودن او تردید نمود
توان در یابی به اهداف سیاسی فوری، میگوید که برای دستافزون بر این، وی می  ۳٠

ای، گفتن در سیاست توده"مورد یک فرد رازداری نمود، اما هرگز نباید از گفتن حقیقت طفره رفت، زیرا که 

".حقیقت دقیقاً یک ضرورت سیاسی است
۳۱
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 ۷۳٩۳پس از  -۷

 کَمت، گردآوری شده، افزون بر دهنگار آمریکایی، جان المللی گرامشیایی که توسط تاریخشناسی بینکتاب

وجود این چنین حجمی از مجموعهء کارهایی که در مورد .  دنیا در بر دارد های مختلفبه زبان را هزار عنوان

ای در چیز تازه کماکان که آیا ممکن است که بتوان ر ذهن بیافریندرا د گرامشی نوشته شده شاید این سوال

ای بیش نپاییده پیش از آن که با اما، چنین تردیدی تنها لحظه  ؟گی و آراء گرامشی مطرح ساختمورد زنده

 ای درکه چیز تازه بایدرسیم، در حالی که به پایان سدهء گرامشی می.  انگیخته جایگزین گردد-واکنشی خود

که نیاز برای نوآوری را به هر قیمتی که شده ارضاء کرده  است نه به خاطر ایناین کار .  بارهء او گفته شود

ء تا نگارانهء آثار وی صورت گرفته باشد، و یا این که نوشته-یا این که تغییرات مهمی در تفسیر تاریخباشیم، 

به احتمال بسیار قوی، انتشار ویرایش نقادانهء در عوض، .  ای از وی پیدا شده باشدکنون ناشناخته مانده

به عنوان آخرین نوآوری مهم در تحقیقات گرامشیایی باقی خواهد ماند، که در  ۱۶١5در سال  دفترهای زندان

این نیز درست   .کاو تئوریک گشود-و-مترقبهء تحقیق و کند-های غیرشیوهبرای  ربه طور موءثّ واقع راه را

دادهایی برخی از روی، شناسی تطبیقیتر و معتبرتر زبانمتون جامع ی بهرسدست فزایشازمان با است که هم

ی نیز برای گی و آثار گرامشی، دالیل دیگرجدای از بازسازی زنده.  که تعبیرشان دشوار بود روشن گردید

 .وجود دارد ای متفاوتمطرح ساختن وی از زاویه

دادهای سیاسی در سطح ملی و هم چنین به اندیشهء شی به رخگرام گذاریایطی که بر زمینهء آن مایهشر

: گردید، عمیقاً تحت تأثیر دو رویداد ویژه قرار گرفته استمارکسیستی معاصر به طور سنتی ارزیابی می

 .نخست، بحران در کمونیسم تاریخی، و دیگری ناپدید شدن حزب کمونیست ایتالیا از صحنهء سیاسی است

خواهد یافت، به وحدت دست در آن  ای که جهانزدیک در تاریخ بشر است، آیندهآیندهء ن ،کمونیسم"

ها به طور ارگانیک به وحدتی که نه با زور و انحصار طلبی، بلکه به طریقی خودجوش به دست آمده و ملت

".پیوندندآن می
ما در این مدت . های گرامشی در مورد آینده گذشته استچندین دهه از بیان این ایده  ۱

با .  آنمن به خون کشیده شدایم که در میدان تیانجویان چینی بودهاستبدادی دانش-شاهد حرکت ضد

و دیگر شهرهای  ۲شوآرارا نظاره کردیم هنگامی که در تیمی ۳وی چائوشسکوحشت نیروهای امنیتی نیکال

و در .  نیست انتخاب شددیدیم که در لهستان اولین نخست وزیر غیر کمو.  زدندرومانی دست به کشتار می

                                                           
1
 Vita poloitica internazionale, ON, p. 20 

2
 Nicolae Ceaușescu 

3
 Timișoara 
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هشت -و-پس از قریب بیست.  دموکرات به ریاست جمهوری رسید-اسالوکی یک لیبرالپی آن در چک

اگر فرو ریختن دیوار برلین کافی نبود، با حیرت تمام شاهد .  فرو ریخت ۱۶1۶سال دیوار برلین در سال 

رو پاشید و به کنفدراسیونی آشفته از بودیم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دو سال بعد از آن ف

اش را به نمایش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیناتوانی اصطالح مستقل بدل شده و الجرم کشورهای به

 .گذارد

.  فکر، محقق، و نویسنده باشد، در وهلهء نخست به حزب تعلق داشتگرامشی پیش از آن که روشن 

این را   ".دادفعالیت، حیات و اندیشهء گرامشی تشکیل می مسئلهء مرکزی را در کل... مسئلهء حزب "

نقطهء " ۱۶1۶که دبیرکل آن در سال  حزبی.  ترین رفیق و همراه گرامشی گفته استپالمیرو تولیاتی، نزدیک

العادهء نوزدهم حزب، تشکیالت به دنبال کنگرهء فوق.  کنداعالم می[ در برنامهء حزب]دیگری را  "چرخش

، یعنی 4شودبدل می ۱۶۶۱کمونیستی در سال -بندی پسادرآمدی برای برپایی یک شکل-حزبی به پیش

6.شودنامیده می 5تشکیالتی که امروز حزب دموکراتیک چپ

                                                           
4
 (م. )است ۱۶1۶ـ۱۶۶6ا اشاره شده تماماً مربوط به دورهء هنوشته شد، و به همین دلیل وقایع تاریخی و سیاسی که بدان ۱۶۶6این فصل از کتاب در سال   

5
 Partitio Democratico della sinistra 

6
تغییر  (Democratici di sinistra)های چپ های چپ میانه، به حزب دموکراتپس از ادغام با برخی احزاب و جریان ۱۶۶1حزب دموکراتیک چپ سپس در سال   

ءتلف، این  حزب بار دیگر تغییر نام داده و به عنوان بخشی از آن چه که امروز به نام حزب دموکراتیک های میانه و احزاب مونفوذ جریان و زیر ۳٠٠١در سال .  نام داد
(Partito Democratico) (م. )شود تبدیل شدنامیده می 
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 حال و آینده -٢

تر این که با اش به تمامی، و مهمرسد که تجربهء گرامشیایی به همراه فاز تاریخیدر این مفهوم، به نظر می

-به عنوان یک شکست لحظهرا چنین شکستی  دشوار است کهدر واقع،   .رسیده باشد خود شکست به پایان

 "اتحاد"ها و نبردهای آینده جهت چالش قرار بوده که خود را برای، آن هم برای جنبشی که تصور نمود ای

به دست های کرملین های سرخ از فراز برجاز سوی دیگر، پرچم.  کمونیسم آماده سازد جهانی در چارچوب

به دست کسانی صورت گرفت که  این کار گر یک ارتش ارتجاعی به زیر کشیده نشد؛ بلکهنیروهای اشغال

العاده، نظیر آن حزب کمونیست ایتالیا به واسطهء اعمال برخی قوانین فوق  .ها را به اهتزاز درآورده بودندآن

لکه انحالل حزب با تصمیم مستقل اکثریت ب.  چه که از سوی رژیم فاشیستی اعالم شده بود، منحل نگردید

کارتیسم در ایاالت فکران چپ نیز، نظیر وقایع دوران مکسرکوب روشن.  رهبران و اعضاء تحقق یافت

طلبی صرف، ها، حال یا به حساب خویش و یا از روی فرصتبسیاری از این چپ.  متحده، از سر گرفته نشد

 .ختندبه رد آراء و نظرات مارکس و لنین پردا

تازه به آزادی و دموکراسی  کشور کهای دورهاز آن ، زمان درازی گذشته است از دورهء ایتالیای پس از جنگ

فرستاد و کارهای ادبی و های موسولینی درود میگذشتگی گرامشی در زندان-خود-، به ازگشودچشم می

.  بازدارد را از پویش د تا فکرشه بوبه مدت بیست سال سعی نمود ۱ستود که ال دوچهعلمی متفکری را می

های آموزه هنوز یاد آوریدر حقیقت، .  به نوعی استهزاء رژیم استبدادی است[ اجتماعی این گونه رفتار]

 های جاری که به خاطربحث اخالقی و انسانی گرامشی امری کامالً طبیعی است، به ویژه در بحبوحهء

یخ فاشیسم در اروپا تشدید شده، و به دلیل وجود این خطر های رویزیونیستی افراطی در بررسی تارگرایش

اما، آزمون   .که بخواهند صفحات درخشان مبارزات مردم برای دموکراسی را از حافظهء عمومی پاک کنند

اش بود، امر اش از دورنمای کمونیستی که رهنمایگی اندیشهء سیاسی وی پس از جدا افتادنرشد یابنده

 .کامالً متفاوتی است

وی  تنها خواندن آثارگویا که  . رسدرویکرد به گرامشی مفروض به نظر می نوعدر نگاه نخست،  

که این آثار متعلق به دوران دیگری بوده، ولی به رغم این همه، ارزش این تبصره  بسنده خواهد بود البته با

ر تنش یکی از قهرمانان جنبش دنبال نمودن حیات پُواقعیت، اما، این است که   .آشنایی و مطالعه را دارند

انگیز در تاریخ فرهنگی معاصر است، سفری که از بحران جنگ اول المللی کارگران سفری حیرتملی و بین

                                                           
۱
  Il Duce به معنای قائد، لقبی که موسولینی به خود داده بود. 
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 یریزی حزب کمونیست ایتالیا و به قدرت رسیدن فاشیسم آغاز گشته؛ سپس در یافتن خطوط تالشتا پی

-با تئوری اندیش یی مارکس در مقایسهء منظم و دایمهاخالقانه در جهت بهبود و توسعهء نقادانهء تئوری

مندان بزرگ دیگر ادامه یافته؛ و سرانجام با درک تأثیر آراء گرامشی بر گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک در 

خواهند زمان حاضر را هایی که میتواند برای آناما، آیا گرامشی می  .یابدنیمهء دوم سدهء بیستم خاتمه می

پاسخ به این پرسش، احتماالً   سفر مناسبی باشد؟نگری آینده باشند، همشاید که قادر به پیش درک نموده و

.باشد تواند مثبتو با قید برخی شروط، می
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 چرا دو گرامشی؟ ـ۹

.  ساز یاد نمودسرنوشت "حزبی عنصر" وی با عنوان ، سالی که گرامشی درگذشت، از۱۶۲١سال تولیاتی در 

حزب کمونیست ایتالیا نموده، و  گرامشی بهترین روزهای عمرش را صرف ساختمانا که و چه به درستی، زیر

به خاطر قرار .  بود او دبیر کل حزب و نمایندهء پارلمان  .دهی آن نمودنوسازی و سازمان نیز وقفبعداً 

در آخرین لیاتی تو.  اش منتهی شدداشتن در جایگاه رهبری حزب، حکم زندان وی آن چنان بود که به مرگ

سزاوار نیست که آنتونیو  سازد که آیاداشت رفیق دیرباز خویش این پرسش را مطرح میدر گرامی ۱اثرش

در پیشاپیش  ".سازدحزب ما را متعالی می نشیب-و-فرازپر که تاریخ  به عنوان مشعلی نورانی"را  گرامشی

 .حزب قرار داد

در  "دومی"بود که یک گرامشی  شده کامالً آشکار صت،هء شهای دهدر سال.  این یک تغییر نظر ساده نبود

اش به عنوان یک ژورنالیست و هایاز فعالیت صحنهء سیاسی حضور دارد که جلب توجه به وی بسا فراتر

برای نخستین بار در  های زنداننامه س از آن کهپ.  است فاشیست-سوسیالیست مبارز، رهبر سیاسی، و ضد

تردید دارای آشنا شد که بی ، ایتالیا و جهان با اثریدفترهای زندانسپس با چاپ ، و انتشار یافت ۱۶4١سال 

برای اثبات این سخن، .  اش بزیدارزشی فراگیر بود؛ اثری که مُقدّر بود که بسا فراتر از حیات کوتاه نویسنده

ثار وی پس ار وسیعی که در سراسر جهان به آ المللی عظیم، به توجهبینشناسی بسنده است که به کتاب

های شناسی که از ایدهشمار سیاسی، تاریخی، فلسفی، ادبی، و انساناش جلب شده، به تحقیقات بیمرگ

رفرم فکری و اخالقی، انقالب آرام، جنگ موضعی، ملی، -مونی، فلسفهء عمل، خلقیگرامشیایی مانند هژه

 .یاد کنیم ،الهام گرفته و یا در هم آمیخته بلوک تاریخی، و غیره

قرار  مندرا در برابر انسان اندیشه گرانسانِ کنش ست که بخواهیمنه به این معنامطرح ساختن دو گرامشی 

تغییر نظر رادیکال و یا وابستگی سیاسی از جانب  پیرامون، مثالً،داده باشیم، و نه دال بر هیچ گونه پنداری 

به عنوان نقطهء دست ای رهایی طبقات زیرِمبارزه بر تئوری و نظرات گرامشی رشتهء مشترکی را در  .اوست

 تجارب گرامشی را به دو بخشِ عمالًآمدهای دستگیری وی اما، پی.  یابدمرکزی یک حیات پندآموز می

 اجتماعی وی در-حکم زندان از سوی دادگاه فاشیستی یک دهه از فعالیت سیاسی.  سازدمتمایز تقسیم می

آمد این گسست در روی آوردن پی.  نال کمونیستی را دچار وقفه نمودو شرکت او در جنبش انترناسیوایتالیا 

( های زنداننامه)و در نوشتن دفتر خاطرات لبریز از رنج ( دفترهای زندان)گرامشی به تأمل در انزوای خویش 

                                                           
1
 Gramsci, un uomo [Gramsci, A Man], 1964 



150 
 

ه بای کامالً مشخص و از بسیاری جهات به دوره ی نخست در واقعبنابراین، اگر که گرامشی.  شودآشکار می

به بخشی از فرهنگ  شاما، یک نویسندهء پسامرگ است که آثار... تر، گرامشی مهم"گذشته تعلق داشت، 

اش که امکان انتشار ای کامالً متفاوت از دوران حیاتدر زمانه ، آن همالمللی تبدیل شده استایتالیایی و بین

یعنی دوران ظفرمندی فاشیسم  –بودند  ای که این آثار نوشته شدهآثار وی تنها هنگامی ممکن شد که دوره

".پایان یافته بود –
-هاینامهدر اندیشهء سیاسی معاصر، و در پرتو  وی به کالسیکی کوتاه سخن این که  ۳

 کماکان باقی مانده، و به عنوان یک کالسیک اصیل و.  تبدیل شده است سدهء بیستم ایتالیا اش، در ادبیات

.ی آینده خواهد بودهانسل شنود و گفت برای مبنایی

                                                           
2
 V. Gerratana, “Sulla ‘classicita’ di Gramsci” [On Gramsci’s ‘Classicism’] in Bollettino filosofico, Department of 

Philosophy of the University of Calabria, no. 10, 1992, p. 181. 
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 سیاست و حقیقت ـ٤

و  "د ورزرَخِ"به جای  "عنصر حزبی"در مورد نسبتی که تولیاتی به گرامشی در وهلهء اول به عنوان 

در واقع امر، این موضع غالب .  توان گفت که اکنون آن ترتیب باید واژگونه گرددداده بود، می "نویسنده"

گاهی که سعی در کم اهمیت دقیقاً برعکس، گرایش گاه و بی .استالمللی بین در سطح  و در ایتالیا منتقدین

های سیاسی گرامشی داشته غالباً باعث از میان رفتن اهمیت این کارها و نوشته "قانونی"جلوه دادن کارهای 

هء گرامشی مواردی که اندیشآن اما، وراء .  ها را از نظر انداخته استبه میزانی باور نکردنی شده و یا حتا آن

"غرض ورزی"که به دور از  گرددتحریف شده، در حالی که وانمود می آشکارا
، باید پذیرفت سیاسی است ۱

به دقت تاریخ بندی شده و از بوتهء نقد و بازسازی [ وی و اجتماعی حیات سیاسی]که تمامی وقایع مهم 

ی در تورین، مدیریت نشریهء تاریخی گذشته است؛ وقایعی مانند مشارکت وی در جنبش شوراهای کارگر

تفسیرهای دقیق وی   .های درونی حزب پیش از برگزاری کنگرهء لیون، و یا مداخلهء وی در بحثنظم نوین

مابین فلسفه، فرهنگ عامه، و فکران، روابط فیاز جُستارهای پایدار و عامی نظیر معضل سیاسی نقش روشن

 مسئلهء بسیار ظریفی با این حال،.  ان معتبر مانده استدرک مشترک، یا میان دولت و جامعهء مدنی کماک

به عنوان یک اندیشمند  و پیش از هر چیز گرامشی در وهلهء نخست که با آن رو به رو هستیم عنوان نمودن

 .است ایفکران و سیاست معموالً امر بسیار پیچیدهاست، که نیاز به بصیرت دارد، زیرا که رابطهء روشن کبیر

بر این باور بارها در بارهء او بحث نموده،  دفترهای زنداندا، نویسندهء فرانسوی که گرامشی در انژولیان ب

علمی، هنری، و فلسفی خویش را در خدمت  ، که فعالیت("هادفتری"به اصطالح این )فکران روشناست که 

  ۳.انددور گشته ت عریانعنوان نگهبانان عدالت و حقیقشان به ، از نقشدهندمنافع عملی و سیاسی قرار می

 .گرددبود، بار دیگر در گفتمان معاصر ظاهر می ساختهمشغول به خود این مقوله، که گرامشی را نیز 

برخورد  ‘ایدئولوژی/علم’نباید در ارتباط با  فکرانمشکل سیاسی روشنبه "میشل فوکو بر این باور است که 

مشکل واقعی سیاسی، در حقیقت   ".نگریست ‘قدرت/حقیقت’نمود، بلکه به این مشکل باید از زاویهء 

".مسئلهء اشتباه، توهم، ضمیر ناآگاه، و یا حتا ایدئولوژی نیست، بلکه مسئله بر سر خود حقیقت است"
۲  

"گفتن حقیقت به قدرت"فکر گوید که وظیفهء عاجل روشنادوارد سعید می
حتا سارتر نیز که از .  است 4

                                                           
1
 H. Stuart Hughes, Coscienza e società [Conscience and Socitety], Turin, 1979, p. 105. 

2
 Julien Benda, Il Tradimento dei Chierici [The Clerics’ Betrayal], Turin, 1976 

3
 M. Foucault, Microfisica del potere [Microphysics of Power], Turin, 1982, pp. 27-28.  

4
 E. W. Said, Dire la verità: Gli intellettuali e il potere [Telling the Truth: Intellectuals and Power], Milan, 1995, p. 

104. 
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طبقات استثمار شده نیاز به ایدئولوژی "ان فرهنگی بود، بر این باور است که انس "تعهد"مدافعان سرشناس 

".ندارند، بلکه نیازشان به حقیقت واضحی در بارهء جامعه است
5 

 :کندنامد این گونه خالصه میمی "معمولی"حنا آرنت آن چه را که وی یک امر 

رابطهء خوبی وجود ندارد، و  کند که میان سیاست و حقیقتهیچ کس این واقعیت را انکار نمی

صداقت را به عنوان یکی از شناسم کسی را سراغ ندارم که هایی که من میدر میان تمامی آن

مردان ها و دولتفریبای یا عواممداران حرفهسیاست.  سیاست عنوان کرده باشد هایگیویژه

علت این امر چیست؟  و .  دانهمواره دروغ را به عنوان ابزاری ضروری و مشروع در نظر گرفته

برای منش و اعتبار محیط سیاسی از یک سو، و از سوی دیگر برای منش و اعتبار حقیقت و 

های ذاتی این حقیقت بوده، و گیآمدی دارد؟  آیا ممکن است که ناتوانی از ویژهصداقت چه پی

 6های ذاتی قدرت باشد؟گیبازی از ویژه-این که نیرنگ

در این باره نوشته  دفترهای زنداندر واقع، وی در .  نمودبودن این قضیه موافقت می "یمعمول"گرامشی با 

 :است که

نظر به طور وسیعی پذیرفته شده که گویا دروغ گویی از محافل این نقطهاز در بسیاری 

-که البته سطح نازل فرهنگی و سیاسی این محافل را نشان می)ضروریات هنر سیاست است 

نظرهای حقیقی و اهداف واقعی خود را مخفی نموده، تا بدین ین که بتوان نقطه، یعنی ا(دهد

نظر آن چنان ریشه این نقطه.  بتوان خالف نیات اصلی خود را به دیگران القاء نمود طریق

شود، کسی دوانده  و به آن چنان میزانی پذیرفته شده که هنگامی هم که حقیقت گفته می

 ١.کندباورش نمی

-سخن گفت، اما از ناراستی در معنای اخص تواندید میدر سیاست، از صالح"جود، از نظر گرامشی با این و

ای، گفتن حقیقت در سیاست توده: دم زدن امری نارواست شوداش آن گونه که از سوی بسیاری درک می

".یک نیاز مبرم سیاسی است
1

                                                           
5
 J. P. Sartre, “In difesa degli intellettuali” [In Defense of Inttelectuals], in L’universale singulare [Singular 

Universal], Millan, 1980, p. 53. 
6
 H. Arendt, Verità e politica [Truth and Politics], Turin, 1995, pp. 29-30. 

7
 Q, p. 699. 

8
 Q, pp. 699-700. 
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 مونیحقیقت و هژه ـ٥

بر اساس وجه تمایز ساده، اما، عموماً .  معنا نیست-هوم حقیقت تکاین نکته را باید در نظر داشت که مف

حقایق "و  "حقایق مستدل": قت متمایز وجود داردای که حنا آرنت مطرح نموده، دو حقیپذیرفته شده

یعنی اصول کلی و انتزاعی، به عبارتی معیار ویژه جهت  ،علمی، و فلسفیحقایق ریاضی،   ".موضوعی

ها و در حالی که در پهنهء سیاست با داده.  به اولی تعلق دارند یاسانه و روش شناختهای معرفت شنتحلیل

نقش فردی " که باید توجه نمود، مثالً به تر استحقایق موضوعی سادهبه  بنابراین،.  کار داریم-و-وقایع سر

این مثال   ".و نیستبه نام تروتسکی در انقالب روسیه که در هیچ کتاب تاریخ روسیهء شوروی اثری از اسم ا

نخست این که .  دهدحقایق موضوعی نشان می قیقاً مسئلهء مورد نظر را با عنوان نمودن دو نکته پیراموند

تر است که مخالفی بسیار آسان) ".پذیرتر هستند-این حقایق از مجموع تمامی انواع حقایق مستدل آسیب"

حقایق موضوعی شانس "دوم این که، به راستی .(  نموددو تا چهار تا را نفی -را بدنام نمود تا این که دو

".چندانی در جان به در بردن از یورش قدرت را ندارند
۱ 

ای به حقایق مستدل فرضیه پردازانه نداشت، بلکه حتا فکر، نه تنها عالقهاما، گرامشی به عنوان یک روشن

سیاسی تحریف شده یا بر آن سرپوش بر آن نبود که به دفاع از حقایق موضوعی برخیزد که از سوی قدرت 

اولین و  "گفتن حقیقت"از نظر وی .  فکری به وی تعلق نداشتاین وظیفهء سنتی روشن.  شدگذاشته می

 "ضرورت سیاسی" یک بلکه، این.  رفتترین ضرورت اخالقی یک انسان صادق فرهنگی به شمار نمیمهم

 .مونی، پیوند خورده بودتئوریک وی، یعنی هژه به طور تنگاتنگ با ایدهء محوری در گسترهءبود که 

های بورژوایی و زورمدار بود که قدرت خویش مونی رژیمبر علیه هژه یک مبارز کمونیست گرامشی از موضع

-ورزید تا تئوری هژهمیمارکسیست تالش  وی به عنوان یک اندیشمندِ.  کردندرا بر پرولتاریا اعمال می

که طبقات استثمار شده را در هدایت تمامیت ابزار اجتماعی و دستگاه تولید  مونیک بدیلی را ارایه دهد

سازی را که از طریق -و-برای مبارزه بر علیه مخالف سیاسی، در وهلهء نخست باید کار.  اقتصادی توانا سازد

ا های آشکاردر مورد رژیم  .گردد شناخته و آن را به درستی درک نمودهای قدرت تحکیم میآن پایه

در واقع، بنا به تعریف، دیکتاتورها و .  گردداستبدادی، مسئلهء مربوط به حقیقت به امری ثانوی تبدیل می

این  زیرا که.  برای کسب رضایت طبقات زیرِدست اهمیتی قایل نیستند( هااولیگارشی)ها ساالری-چندک

و منافع واقعی نیات  یز به مخفی ساختن، و در عین حال عالقهء چندانی نگویندمیندروغ  ها عموماًگونه رژیم

                                                           
1
 H. Arendt, Verità e politica [Truth and Politics], Turin, 1995, pp. 34-35. 
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گرانهء خویش ها حتا ممکن است که سوء استفاده از قدرت و نیات سرکوباین رژیم  .دهندخویش نشان نمی

چون که سرکوب خشن بخشی جداناپذیر  –عمدتاً به عنوان هشداری به اپوزسیون  –را صریحاً به رخ بکشند 

منافع  گرایش به پنهان ساختن منش واقعی دموکراتیک-های بورژوادر عوض، قدرت.  هاستاز حاکمیت آن

 رأییپوشی حقیقت به دست آوردن همها از پردههدف این گونه رژیم.  اقتصادی و اجتماعی خویش دارند

  .سپس بتوانند آن را به عنوان موافقت آزادانه و یا حتا حمایت فعال مردم جا بزنند تا منفعل مردم بوده، که

های حاکمیت مردم، از رود، یعنی سوژهانتظار میرأیی هم انقالبی به عنوان هایآن چه که از تودهماهیت اما، 

رأیی مستقیم و هم"هستند که از نظر گرامشی  "هاییسازواره"در واقع این موضوعات .  اساس متفاوت است

".اهمیت حیاتی است[ ها دارایها برای آنتوده]فعال 
حقیقت "به این مهم باید از روش  یابیبرای دست  ۳

بوده، و نه ( فکر نافاسدگان روشنمثالً گروهی از نخبه) "گری از باالکار روشن"سود جست، که نه  "گویی

".آمیز به دست بیایدبه طور مسالمت یا و ظاهر شده است که یک بارهچیزی "
۲

                                                           
2
 Q, p. 1771. 

3
 V. Gerratana, “Il concetto di egemonia nell’opera di Gramsci” [The Concept of Hegemony in Gramsci’s Work], in 

Antonio Gramsci e il “progresso intellettuale di massa” [Antonio Gramsci and the “Intellectual Progress of 

Masses”], Milan, 1995, p.147. 
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 اصالح سیاست ـ٦

حل نمود؟  میان حقیقت و سیاست را تاریخی  ناسازگاری نبتوا دارد کهوجود امکان این اما، آیا واقعاً 

ها وجود توده گی در مشارکت بادر ایتالیا هرگز رفرم اخالقی و اندیشه"گرامشی به این نکته اشاره نموده که 

قابل  "رفاه عمومی"پیرایی پروتستان در قرن شانزدهم و تأثیر آن بر این پدیده با دین  ".نداشته است

رفرم قرن نوزدهم در فلسفهء رنسانس، رفرم فلسفی در قرن هژدهم در فرانسه، و "به عالوه، .  تمقایسه نیس

در   ".فکران تأثیر داشتندهایی بودند که تنها بر طبقات باالی جامعه و آن هم غالبا روشنجملگی رفرم آلمان

تمامی جامعه را تا اعماق "ه رفت حقیقی، آن گونه کنهایت، گرامشی به این نتیجه رسید که بازسازی و پیش

با در نظر داشتن  ، یعنی تئوری مارکس بر پایهء نقد اقتصاد و"ماتریالیسم تاریخی"شاند، از طریق بپو "آن

، به معنای "رفرم فرهنگی"حتا .  دهدبتواند رخ می اقتصادی،-اجتماعیهای بندیتمامی شکل ناپایدار بودن

بنابراین، ".  ارد، نیز تحت تأثیر ساختار اقتصادی قرار د"جامعه های سرکوب شدهءالیهمدنی  آوری-فراز"

این تنها مسیر عینی در ارایهء .  رفرم اخالقی و نظری تنها در پیوند با یک برنامهء رفرم اقتصادی میسر است

".ای برای رفرم اخالقی و نظری استبرنامه
۱ 

گر و باید ارایه"یابد، که به نوبهء خود، ب، بسط میترین واحد سیاسی، یعنی حزایاین مسئله، آن گاه، به پایه

به طور خالصه، یعنی فراهم ساختن زمینه برای تکوین یک .  ترتیب دهندهء این رفرم اخالقی و نظری باشد

".یابی به رفرم فراتر و کامل تمدن مدرن استای در سطح ملی در راستای دستارادهء جمعی توده
۳ 

ن رفرم اقتصادی، سیاسی، و انگارهء گرامشی پیرامو تند که بر مفاهیمصفاتی هس "نظری و اخالقی"

به عنوان هدف تحقیقات نظری و اساس تمامی مفاهیم  بدین ترتیب، شناخت حقیقت.  فرهنگی اشاره دارند 

-گی میبه هر حال، هنگام بررسی تاریخ سوسیالیسم مدرن و خطاهای آن، به ساده.  شوداخالقی تبدیل می

درک گرامشی صورت  جانبه در راستایحظه نمود که هیچ گاه تالشی جهت انجام رفرمی همهتوان مال

، احزابی که تغییراتی در روابط تولید صورت گرفتبدین ترتیب، در شرق، هر آن جایی که .  ه استنگرفت

-لیبرال دموکراسیدر .  فکران را از بیان آن باز داشتندقدرت را در دست داشتند حقیقت را مُثله کرده و روشن

های بسیار فرعی فکران مخالف نتوانست چیزی جز جریانهای غرب، نیز، بیان حقیقت از سوی روشن

اثر در سیستم اقتصادی چنان نابسنده و بی هایی که در رابطه با ایجاد هر گونه رفرم واقعیبیافریند، جریان

حزب   .ه به دست فراموشی سپردندبودند که در نهایت دست یازیدن به چنین مهمی را برای همیش

                                                           
1
 Q, p. 1561 

2
 Q, p. 1560 
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 نتوانست خود را از اتهام کاربستبود،  ترگرامشیاییاز همه  کم بر روی کاغذکمونیست ایتالیا نیز که دستِ

"حقیقت دوگانه"
مورد نباشد که دلیل این را این مسئله آن چنان تداوم داشته که شاید بی  .مصون دارد ۲

را که  ، آخرین اثرشکمونیستی لقب گرفته بود "دورویی"جدلی قهرمان  دریافت که چرا تولیاتی، که به طور

کوشش گرامشی را که دهد خاتمه می "رحمیحقیقت بی" یادآوری ، بااش نوشتهچند ماهی پیش از مرگ

.رقم زده بود "اش نه تنها برای درک جهان بلکه همچنین برای تغییر آندر مبارزه"

                                                           
۲
تواند در علم دوازدهم میالدی، که بر اساس آن چیزی میبن رشد، فیلسوف اسالمی قرن ای است منسوب به انظریه( یا دوگانه دانستن حقیقت)باوری  "حقیقت دوگانه"  

دینی را داشته حقیقت باشد، در حالی که ممکن است که نقیض آن در فلسفه حقیقت داشته باشد، یا به عبارت دیگر آن چیز در فلسفه، معنایی نقیض آن حقیقت ( دین)کالم 
 (م. )باشد
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 آشکار هایهای گذرا و شکستپیروزی ـ1

تواند به تعیین این که آیا و به های ممکن است که میتنها یکی از خوانش آن چه که در این جا گفته شده

-البته، خوانش  .سالم به در آیداز شکست تجربهء تاریخی کمونیستی  کهاست  توانسته چه میزان گرامشی

ست ما، در هر صورت، احیاء حقیقت در سیاا.  تر، نیز ممکن باشدتر و بغرنجهای دیگری، و شاید بسا پیچیده

دانیم، آخرین تالش جدی که برای به می ان طور کههم.  ماندهنگام باقی میبه راستی به عنوان جُستاری ب

بود گورباچف  ۱بازسازیگرفت، برنامهء  اصطالح ترمیم سوسیالیسم واقعاً موجود پیش از فروپاشی آن صورت

شوروی گفته بود  وقتِ رییس جمهور.  ی حیات جامعه پیوند زده شده بودهادر تمامی بخش ۳تعلنیّکه به 

".آن چه که اهمیت دارد حقیقت است"که 
-گاهیازی به ذکر این نکته نباشد که آزمایشندر این جا شاید   ۲

به منظور ( ایتالیا در صف مقدم آن)های سیاسی در چند سال گذشته در غرب بازیهای پرقدرتی از حقه

توان گفت که می  .های همگانی در همه جا تعبیه شده استرسانی و رسانه-های اطالعدستگاهکنترل 

-عمال هژههای همگانی به فاکتوری تعیین کننده در اِرسانی و رسانه-اکنون بیش از همیشه کنترل اطالع

ای است که به گی گستردهآن چه که باید به این افزود رمیده.  رأیی تبدیل شده استهم اکتسابمونی و 

های دست داشتن شخصیتپایان از فساد و تبعیضات نژادی، و شمار، موارد بیهای سیاسی بیخاطر رسوایی

 .ی ایجاد شده استهای جنایگیسیاسی و حکومتی در آلوده

های شده، و پروسه رانده حاشیهبه ای گیری به طور فزایندهافزون بر آن، مشارکت مردم در روند تصمیم

اند که واقعیات عینی هایی نظیر جنگ و جهانی شدن بازار مالی چنان پیوند خوردهالً مجازی به پدیدهکام

از این رو کامالً طبیعی است که پهنهء سیاسی در پایان .  سازدها انسان را غیر قابل فهم میگی میلیونزنده

-گی و انفعال نمیی جز سرخوردهآمیز به نظر رسیده که چیزچون موجودی بیگانه و خصمهزارهء دوم هم

اندازی در بیرون از به رغم این همه، نه راه حلی برای مسایل جاری ارایه شده، و نه هیچ گونه چشم.  آفریند

 .های سیاسی و روابط سیاسی قدرت وجود داردچارچوب بازی

با .  شده است تلقی "دهبازن"نی شکست خورده و یک انسابه عنوان مدرن غالباً  یهاآنتونیو گرامشی در بحث

توجه به حیات پُرمشقّت وی از یک سو، و از سوی دیگر با توجه به سرنوشت جریانی که وی تمامی کارهای 

اما، ضروری است که چارچوب این .  راه نباشداش را صرف آن نموده، ادعای مزبور شاید که پُر بیفکری

                                                           
1
 Perestroika [restructuring] 

2
 Glasnost [openness] 

3
 M. Gorbachev, Perestroika, Il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo [Perestroika: A New Way of 

Thinking for Our Country and the World], Milan, 1987, p.92. 
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بینی توان کوتهگی میبه ساده.  آفریند به کنار نهادمی ه در سیاست را که گویا قدرت حقانیتایدهء ابلهان

های دیروز را به عنوان فاتحان امروز نیز توان برندهدر واقع، آیا می.  سیاسی مستتر در این ایده را نشان داد

 ها واقعاً برنده بودند؟در نظر گرفت؟  آیا آن

برای کوبیدن و نهایتاً خاموش ساختن یکی موسولینی را در نظر بگیریم که تمام قدرت استبدادی خویش را 

یا این که رهبریت استالینیست روسیه را .  اش بود به کار گرفتهایی که مخالف رژیماز پُربارترین اندیشه

که بر علیه آن اتهامیه صادر  ه بودگمنام به خود این جرأت را داد "گوژپشت ساردینی"مجسم کنیم که یک 

در سراشیب آن قرار گرفته بود هشدار  کبالشویای که حزب و زورمدارانه کاتیکرده و نسبت به مسیر بوروکر

های فاشیستی را بالشرط محکوم کرده، و به صفحات خورده، جنایت-سپس، ایتالیا، این کشور زخم  .دهد

آماده است تا به گوش جهانیان  که آوردروی می بر یک تراژدی شخصی به عنوان شهادتی های زنداننامه

های کمونیسم های قهرمانان و نشانههای مسکو و لنینگراد تندیسانبوه جمعیت در خیابان.  نده شودرسا

-فکران و مبارزینی که در کنار کارگران استثمار شده و خلقکشیدند؛ بر پنج قاره، روشنکاغذی را به زیر می

-مت ترقی مدنی، صلح، و همهای نوینی به سجوی راه-و-، این بار در جستهای تحت ستم ایستاده بودند

 .نمودند دفترهاشروع به مطالعهء  زیستی دموکراتیک

-گری و دسیسههای روزمره، پارلمانی، البیسیاست)سیاست خُرد "، در مقابل را "سیاست کالن" گرامشی

 :است این گونه تعریف نموده "(چینی

ساختارهای ] ای انهدامریزی دولت جدید، و مبارزه برسیاست کالن با مسایل مربوط به پایه

در .  کار دارد-و-اقتصادی معینی سر-، دفاع، و حفظ ساختارهای ارگانیک اجتماعی[کهن

در  و مسایل جزیی و روزانه در درون یک ساختار از پیش برپاشده بهعوض، سیاست خُرد 

های مختلف در درون یک طبقهء سیاسی بندیکسب تقدم در میان دستهراستای مبارزه برای 

 4.پردازدمی

بیم که عمدهء روندهای موجود ها نگاهی بیفکنیم تا به روشنی دریاتنها کافی است که به صفحات روزنامه

-های کوتهگرامشی در مورد سیاست  .المللی از ابعاد بسیار ناچیزی برخوردارنددر سطح ملی و بین سیاسی

اگر گرامشی در این موارد مطرح .  داردبرای گفتن ن اند چیز زیادینظرانه که اکثریت به آن پشت کرده

و از زیر بار مسایل و  سادهء اداری پرداخته که به وراء امور "سیاست کالن،"به این خاطر است که نیست، 

                                                           
4
 Q, pp. 1563-64. 
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حتا  –عدالت، آزادی، برابری  .موضوعیت خود را از دست داده استکند، نیز تحوالت بزرگ شانه خالی نمی

های ویژهء دموکراسی های صرفاً فلسفهء اخالق نبوده، بلکه هدفءلفهزیستن، در واقع، موبنیادین حق 

اگر این حقوق کماکان در حاشیه بمانند، آن گاه  .سیاسی هستند که تا کنون در هیچ کجا تحقق نیافته است

چیزی اما، شکست آراء گرامشی  .شی به طور قطع شکست خواهند خوردگرام توان گفت که آراءبه واقع می

نظم و  !آوانتههای مندرج در مقاله البته، اگر که قرار است که.  خواهد بودنمفهوم شکست همگانی  بهجز 

، به ل جاری کماکان معتبر باقی بمانند، در رویارویی با مسایهانامهو  دفترهاهای ، همین طور هم نوشتهنوین

.همگانی نیاز دارند ی مطالعه
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 ۷ضمیمهء 

 (شیشمارِ حیات آنتونیو گرامگاه)

 .به دنیا آمد (Cagliari)، نزدیک کالیاری (Ales)دوم ژانویه در آلس -و-در بیست ۱1۶۱

دورهء دبیرستان را در کالیاری به پایان رساند؛ در نوامبر همین سال در رشتهء ادبیات دانشگاه تورین  ۱۶۱۱

 .پذیرفته شد

 .های بخش تورین پیوستبه سوسیالیست ۱۶۱۲

 .در تورین ملحق شد (!Avanti)! آوانتهیم سردبیری در دهم دسامبر به ت ۱۶۱5

 (Grido del Popolo) فریاد خلقاش به مدیریت نشریهء های ژورنالیستیدر ادامهء فعالیت ۱۶۱١

 .به عنوان دبیر کمیتهء اجرایی موقت حزب سوسیالیست، شاخهء تورین، انتخاب گردید.  برگزیده شد

 .متوقف شد فریاد خلقانتشار  ۱۶۱1

اولین شمارهء این نشریه .  را بنیان نهادنظم نوین وی به همراه تاسکا، ترراسینی، و تولیاتی نشریهء  ۱۶۱۶

 .در اول ماه مه منتشر شد

 ۳4در  نظم نوینآخرین شمارهء نشریهء .  در ماه سپتامبر در جنبش اشغال کارخانه شرکت نمود ۱۶۳٠

 .دسامبر منتشر گردید

 ۳۱وی در .  های تورین، در اول ژانویه منتشر شد، ارگان کمونیستنظم نویناولین شمارهء روزنامهء  ۱۶۳۱

تشکیل شده  وُرنوست ایتالیا، که در همان روز در لیژانویه به عضویت کمیتهء اجرایی حزب کمونی

 .بود، انتخاب گردید

ال کمونیستی در ماه مارس به سمت نمایندهء حزب کمونیست ایتالیا در کمیتهء اجرایی انترناسیون ۱۶۳۳

در ماه ژوئن، در کنگرهء دوم .  ششم مارس عازم مسکو گردید-و-در بیست.  انتخاب شد

در کلینیکی در مسکو بستری شد و در به خاطر کسالت در ماه  سپتامبر .  انترناسیونال شرکت نمود

 .، آشنایی به هم رساند(Julia Schucht)اش، جولیا شوخت همان جا بود که با همسر آینده
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در سوم .  صادر نمود اشدر غیاب اش در مسکو، پلیس ایتالیا حکم دستگیری وی راهنگام اقامت ۱۶۳۲

دسامبر، پس از آن که از سوی کمیتهء اجرایی انترناسیونال به عنوان رابط حزب کمونیست ایتالیا با 

 .یست اروپا انتخاب شد، وارد وین گردیددیگر احزاب کمون

، نظم نوینانتشار سومین دورهء .  در میالن منتشر شد (l’Unità) وحدتهء اولین شمارهء نشری ۱۶۳4

گرامشی در ششم آوریل به عنوان .  هفته یک بار از اول ماه مارس در رُم آغاز گردید-این بار هر دو

پسرش، .  در دوازدهم ماه مه به ایتالیا بازگشت.  انتخاب شد (Veneto)نمایندهء مجلس از ونیتو 

 .، در ماه اوت در مسکو به دنیا آمد(Delio)دلیو 

در .  ، خواهر جولیا، در رُم مالقات نمود(Tatiana Schucht)وی در ژانویه با تاتیانا شوخت  ۱۶۳5

 .مارس و آوریل در نشست پنجم کمیتهء اجرایی انترناسیونال در مسکو شرکت نمود

در ماه اوت، .  شرکت نمود (Lyon)یون در ماه ژانویه، در کنگرهء سوم حزب کمونیست ایتالیا در ل ۱۶۳6

رغم مصونیت وی در هشتم نوامبر و به.  یا آمد، در مسکو به دن(Giuliano)پسر دوم او، جولیانو 

در هژدهم نوامبر به پنج سال .  زندانی شد (Regina Coeli)پارلمانی، دستگیر و در رجینا کوئلی 

 .انتقال یافت (Ustica)جزیرهء اوستیکا  زندان انفرادی محکوم گشته، و در هفتم دسامبر به

به این سبب، در .  شوددر چهاردهم ژانویه، حکم جلب وی از سوی دادگاه نظامی میالن صادر می ۱۶۳١

 San)زندان سان ویتوره  وامبر بهبیستم ژانویه از جزیرهء اوستیکا منتقل شده و در هفتم ن

Vittore) سپرده شد. 

یازدهم ماه مه به رُم فرستاده شده و روز بعد وارد .  گاه ویژه محاکمه شددر نوزدهم مارس در داد ۱۶۳1

هشتم ماه مه آغاز -و-رهبری حزب کمونیست ایتالیا در بیست محاکمهء.  شودزندان رجینا کوئلی می

در نوزدهم .  وی در چهارم ژوئن به بیست سال و چهار ماه و پنج روز زندان محکوم شد.  گردید

 .، منتقل گشت(Bari)، نزدیک باری (Turi)ویژه در توری  ژوئیه به زندان

 .را آغاز نمود (Prison Notebooks) دفترهای زنداندر هشتم فوریه، نوشتن  ۱۶۳۶

 .شد ری شدیدش، دچار یک بحران جدی جسمیبیما در ماه اوت، در بحبوحهء ۱۶۲۱

 .کاهش یافت به دنبال اعالم عفو، حکم زندان وی به دوازده سال و چهار ماه ۱۶۲۳



162 
 

 در ماه ژوئیه، از تاتیانا خواست که.  جسمی بار دیگر به وی دست داد بحران در هفتم ماه مارس، ۱۶۲۲

رفته این تقاضانامه در ماه اکتبر پذی.  تقاضانامه بفرستد وی به درمانگاه یک زندان دیگر انتقال برای

 ویتاوکیاچیدان از زندان توری به طور موقت به زن وی در نوزدهم نوامبر.  شد

(Civitavecchia) کلینیک دکتر  سامبر، با اجازهء مقامات زندان دردر هفتم د.  منتقل شد

 .بستری شد (Formia)در فورمیا  (Doctor Cusumano)کوسومانو 

 .اکتبر مورد پذیرش قرار گرفت ۳5وی از مقامات تقاضای آزادی مشروط نمود که در  ۱۶۲4

نزدیک فلورنس منتقل  (Fiesole) فیازوله کلینیک خصوصی هد که وی را بهخوادر ماه آوریل می ۱۶۲5

چهارم ماه اوت در -و-بیست در.  ری وی بار دیگر به طور جدی اوج یافتدر ماه ژوئن بیما.  کنند

 .در رُم بستری شد (Quisisana) زیزاناکلینیک کویی

در .  اش را به دست آوردوی آزادی کاملدوران آزادی مشروط وی در ماه آوریل به پایان رسیده و  ۱۶۲١

هفتم آوریل جان -و-ریزی مغزی شده و دو روز بعد، در بیستپنجم آوریل دچار خون-و-بیست

ها در رُم به خاک سپرده خاکستر پیکر وی پس از فروپاشی فاشیسم در گورستان پروتستان.  باخت

.شد
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N.B.: Santucci’s 1987 citations of the Prison Notebooks are from the 

version edited by Sergio Caprioglio and Elsa Fubini (Einaudi Editore, 

Turin, 1965). 


