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 بلوک تاریخی  گیریشکل  ضرورتخیزش ژینا و    :مترجم  گفتارپیش
خیزش شکوهمند    .است  عظیم   انقالبیدگرگونی و تحول    یک  آبستن  ی ایرانجامعه

در و    جامعه   تری در پوستتازه و    ژرف های  شکاف   بخشتحول  سان کاتالیزوی به ژینا  

سیاسی کرد   حاکم  ساختار  آن  که  خیزشی.  ایجاد  پی  و  مفرّ  در  سیاسی هافضاها   ی 

که   ایجاد کردهتر  بیش  و سیاسی  اجتماعیمیدان آمدن نیروهای  بهرا برای  تری  گشوده

می  رادیکالیزه  بر  دمبهدم افزوده  آن  اینبه  شود.شدن  کنونی که  رغم  متحول  شرایط 

تازهکیفیت  بهترهای  و  بخشید  واحوال سیاسی جامعهاوضاع  ی  نسبتاً    های اندازچشمه 

است،بهای  امیدوارکننده  گشوده  جامعه  و  اما    روی  و   جامعه  فرودست  اقشارطبقات 

 درخوری را  تدارکاتو    هاظرفیت هنوز  اند،  نیروهایی که دست به عصیان و اعتراض زده

 اند. نداده سامان با نظام حاکم  برای وارد شدن به نبرد نهایی

  های نظام حاکم بنیانهای اساسی در  معطوف به دگرگونی   ی کهبخشامیدهای تسلی

  ی سوسیالیستدر دستورکار نیروهای چپ و  جدیدی  های  ضرورتتوأمان  اند،  شده پدیدار  

در    حاضرِ نیروهای اجتماعی  برداشته شده از سوی   های گام قرار داده است. اگر بناست  

به   ـ   هامحلهکارخانه و دانشگاه و مدرسه و  در  خیابان و  کف  در    ـ  مبارزه  عمل  میدان

برس و  نثمر  و کالنهای سیاسیْ  کشاکش روند  در  د  رادیکال  را  تغییرات  در ساختار ی 

 جدیدیانداز  و چشم  راهبرد  به  رقم بزنند، ناگزیر بایدحاکم    اقتصادی ـسیاسی و اجتماعی

بیاورند نه روی  که  راهبردی  تغییر  تنها  ؛  هم نظام  به  بلکه  شود  منجر   زمانسیاسی 

 . ریزی کندپایهنوین اقتصادی و اجتماعی را  های ساختار

نیروهای و    دیدهمحروم و ستم های  تودهدیگر    بار  57ی تلخ و تراژیک انقالب  تجربه

  ، سازماندهی  تشکل،  ی بدون آمادگی در زمینه   که  کندمی انقالبی را با این واقعیت مواجه  

بر سرشان ای  ویرانه  سانبهبار دیگر  تواند  میروشن، انقالب آتی    اندازو چشم  استراتژی 

هنگفت  ع  بنیروهای راست و ارتجاعی با اتکا به منا ی این تحوالت،  در بحبوحه  .بریزدفرو  

کمر به    آشکارا  امپریالیستیهای  راستی و حمایت قدرتدست  اِیرسانه های  غول مالی،  

 جدی و بالقوه برای سرنوشت تحوالت آتی   تهدیدی عمالً  اند و  از باال بسته سازی  بدیل

گیری از برای پیش   روست کهاز این  .گرفتاین خطر را باید جدی  .  شوندمحسوب می

و   احتمالیناکام شکست  می تضروردیگر،    های  سیاسی  این  طلبد  های  کوران  در 
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 به  دادنبه فکر شکل های اقتصادی ـ اجتماعی جدید،  ی برنامه توأمان با ارائه  ،مبارزات

 انقالبی و نیروهای    ستمدیدگانی متحد کارگران و  جبهه   یک بلوک قدرت در هیأت

ی این ارائهسزایی در  به   های گرامشی در خصوص »بلوک تاریخی« سهمباشند. دیدگاه 

 کند. ایفا می  گفتمان و پارادایم

صرفاً اتحاد میان    بلوک تاریخیخوانید، منظور از  ی ارزنده می این مقاله که در  چنان

و نیروهای  حاکمنظام  ،دارانسرمایه جامعه در پیکار علیه  های فرودستطبقات و گروه 

بلکه  ارتجاعی بدیلشکل هنگام  هم   نیست،  به  متمایز  متفاوت  اقتصادِی  دادن  از   ـ 

اجتماعیِ   و  اقتصادی  سرمایه ساختارهای  بدیلی  نیز   ـ  مسلطداری  نظام  که   است؛ 

زیربنا    یکپارچگی  یعنی مبتنی بر  سیاست و اقتصاد  بندی مفصل   مشتمل برپیکربندی آن  

روبنا حوزه  ،است  و  در  هم  اجتماعی  ی که  نیروهای  سیاسی  بسیج  رهگذر ،  و  از 

و  بندی ضرورتمفصل  منافع  هازوآر  و  آمالها   هژمونیک   یموقعیت به  دیدگان،  ستم   و 

یابد را   غیراستثمارگرانهطلبانه و  برابری   اقتصادی ـ اجتماعیِ   الگوی   و هم یک  دست 

 . کندارائه  عنوان بدیل جایگزینبه

ها و اعتراضات تحلیل خیزش  و  ایم که به موازات تبییندر شرایطی قرار گرفتهاینک  

اعتصابات جاری، از حیث نظری و هم    و  مبارزاتیدر  الزم است هم  فکر به    ،پراتیک 

و   دادنترسیم  که ی ضدسرمایه گسترده  بلوک  ؛بود  قدرت  بلوکیک  به    شکل  داری 

زحمت، و  کار  اقلیترانده حاشیهبه   جوانان،  زنان،  نیروهای  تحت ستمشدگان،  و   های 

که مواجهه با تحوالت   زدبه این گفتمان دامن  باید    را گرد هم آورد.  جامعه  محرومان

و    استاجتماعی و اقتصادی  نوین  های  مستلزم چه شکلی از سازماندهی و افق   پیشارو

است    کوچکی   ی این نوشتار سهم. ترجمهها هستندرو کدامهای غلبه بر موانع پیش راه

 چونهم  ای کهمبارزاتی  مبرم  الزاماتگویی به  پاسخ  راستای   دری این گفتمان  اشاعهدر  

به این مهم    . در نوشتاری جداگانهاندحیاتی   تحوالت انقالبی   سرنوشت ایننان شب برای  

 خواهم پرداخت. 

*** 
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 دفترهای دهم و سیزدهم در  یخیبلوک تار  می مفاه
  13و    10اعداد    ،ن زندا  دفترهای  گرامشی معروف به  ِیدیکل  ی دفترها  انیدر م

که   و دومی  1932  اواسط و اواخر   ی زمانیِبازه  در  ی اد یتا حد زکه اولی    شودیافت می 

دو   نیا  2اند.نوشته شده   1933اواخر    های نزدیکی  تا  1932بهار    حد فاصل  احتمالْبه

  م یخواهی م  این نوشتهدر    آنچه  سروکار دارند.  یاولیبا کروچه و ماک  بیدفتر عمدتاً به ترت 

با بلوک تارآن  کنش بینبرهمنشان دادن    ،به آن بپردازیم و عناصر   یخیها در رابطه 

 مختلف آن است. 

 انسانْ   سرشت»  نویسد:یابیم که می یرا م  ای یگرامش  دفتر سیزدهمْ، در  نمونه  ی برا

ازمجموعههمادی/   نکته   نیا   3«.است   یخ یتار  ی شده تعیین  یِاجتماع  مناسبات   ای 

  ن یاز ششمهفتم،    از آن، در دفتر  شی که او سه سال پ  آوردیاد می بهرا    فرازی   بالفاصله

  اش از معدود متون مارکس که در زندان در دسترس  یک ی  ،رباخیفو  یدرباره  هاییتز

بود: ترجمه کرده  تعب  ای]  «یانسان  تی»واقع  بود،  او    ی گرید  ریبه  انساناز  [  «ی»جوهر 

 یهااز نوشته  ی ادهیدر گز.  (QdC, p. 2357)  است«  یاجتماعمناسبات    ی »مجموعه

 یاجتماعی مناسبات  مجموعه’  انسان  ذات: »میخوانیم  گریدفتر، بار د  نیخودش در هم

در   سرشت»  مبنی بر اینکه  ،ی متأخرنسبتاً    بسیار پراهمیت  ادداشتیاو در    4. «است  ‘

انسان  ‘تسرش’»که    کندی م  دیتأک  گریبار د  5،است  ره« یو غ  یمصنوع  ،سرشتبرابر  

که    یاجتماع  مناسباتاز    ی امجموعه تع  یخیتار  مشخص   یآگاه  کیاست    ن ییرا 

ها در انسان  ی همه  ی است که »برا  ای جهت پو  نیاز ا  «انسان‘ شتسر’»   نیاو    «کندی م

از ما، در   کیدر هر    چگالیده   یاجتماع  مناسبات  .ست«ی همگن ن  ی زیها چدوران  ی همه

 ی»دوره  ِینگارتک  دفترهای  نیا  کمدست تکرارشونده در    ی مایهونرد  کی  ، نوع بشر

 است.  «یان یم

 

 های داخل }{ از مترجم است. های داخل ][ از نویسنده و عبارت ی عبارت همه  2
3 (Q13§20, SPN p. 133) 

4 (Q7§35, SPN p. 355, February-November 1931) 

5 (Q16§12, after February 1934) 
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در دفتر دهم آمده    دهدرا تشکیل می   یخیاز آنچه بلوک تار  ویژه و بدیع مفهوم    کی

 مناسبات  ی »مجموعهیک  که »انسان«    میخوانی م  فراز  کیدر    مجدداً  جان یدر ا  است.

حال  6« یاجتماع در  پاراگرافیاست،  همان  در  تعر   یگرامش  ،که  ادامه   ی گر ید  فیبه 

یک »بلوک طور عام«،  »نوع بشر«، »سرشت انسان« یا »انسان به  :دی گویدهد و می م

  «ی ماد  ای  ینیو ع  ایتودهعناصر  از  و    یو ذهن  ی عناصر صرفاً فردتاریخیِ متشکل از  

بلوکِ  ،گرید  بیانی به    است؛ روساختزیرساخت  تبلور  و  روبنا}ها  ها  و    . است   {زیربنا 

 ، ‘یاجتماع’کلیّت»که    رخدادهاییو »  7سورل«  انگاشته توسطش یپ  ‘یِخیبلوک تار’»

از   ی گرید  ی قطعه سپس در    8،سازد«ینده را می پو ‘روحِ’کل    «تصور،قابل  کل نوع بشرِ 

 عظیم   ی ها ی از نوآور  یکیکه    جاستنیا و    9اندگرد هم آمده   وهشتمچهل  همان پاراگراف

م  یگرامش از    ی استعاره   .م ینی بی را  و  یا شالوده )  زیرساختمارکس  جامعه   روساخت( 

  زیدر زندان ن  یکه گرامش  ،یاس یدر نقد اقتصاد س  یسهمکتاب    ی مقدمه  بنگرید به)

ی ستایا  تیوضع  انگریعنوان نمامعمواًل به  (QdC p. 2358:  از آن را ترجمه کرد  یبخش

است  امور شده  هم  قرائت  هنوز  اغلب  هم  یگرامش  شود.ی م  خواندهچنین    و    ن ی در 

م  ادداشتی »به  آرای که    شودیمتذکر  خالصه  مارکس  ی جنبهحاوی  طور 

ن   ت،یو رضا  یهژمون  ی هینظر  ای  است یس   علمیِاسیسـاخالقی نیروجنبه   زیو  }های ی 

 یایصراحت عنصر پواست که به   یعنصر هژمون  نْیا  10«.شودهم می و اقتصاد    اجتماعی{

های شالوده جامعه،    ی »ساختار اقتصاد  افزود  دیکند، اگرچه بای م  ی استعاره را وارد باز

به   «راستینِ که  م  د«یتول  مناسبات  نیا   ی عنوان »مجموعهمارکس    نهاد  ،شودیدرک 

 
6 (Q10II§48II, SPN p. 359, December 1932) 

 در پیِمستقیم گرامشی در زندان کتابی از جووانی ماالگودی بوده است: »نباید  مأخذرسد به نظر می  7

کند و آن را به عناصرش  علمی را تحلیل می   یگونه که یک نظریهآن   ‘های تصویرهانظام ’تحلیل این  

باید  می   تجزیه بود.  را  ’کند،  یک  آنها  تاریخی  به  ‘بلوک در  نیروهای  گرفتعنوان  نظر  )در   »Le 

Ideologie politiche, Laterza, Bari, 1928, p. 95.) 
8 (Q10II§41X, FSPN pp. 399-401) 

9 (Q10II§41X, FSPN pp. 399-401) 

 ، اما با تأمل ( آورده استeconomics)ی »علم اقتصاد«  واژه   l'economiaبرای  FSPNیترجمه  10

 .تر استکننده« متقاعداقتصاد »،  در متن
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به آن   بکه اغل  است  ی زیآن چ  از»خالصه«،    بندی صورت  نیدر ا  یحت   اتر،یپو  اریبس

 ییایپو  ی بر جنبه چنین  این  اشی شگی هم  نشیبا ب   امزیلیو  موندیر  اعتبار داده شده است.

از  می کنی صحبت م ‘شالوده’از    یکه وقت مییبگو  دیکرد: »با  دی مارکس تأک  ی بندصورت

 11«.وضعیت کیو نه   میکن ی صحبت م ندیا فر کی

 گرید  ی در جاها  نیز و    دهم و سیزدهم  ی در دفترها  ـ  یتوجهشباهت قابل   بنابراین

وجود   کلیّتو    یخی ، بلوک تارانسان  ی مورد استفاده برا  یِزبان  ی های بند صورت  نیب  ـ

وجود    از آنچه در واقعیت  ترش ی ب  شاناشاره دارند که تفاوت  یمیبه مفاه  یکه همگ  ،دارد

 .است آشکاردارد، 

بااین یگرامش می را    ی اقتصاد  ی شالوده  ی ژهیو  تی موقع  که،  شدیداً   ،ردکتصدیق 

بلوک  کوشیدمی  وحدت  کند،    }تاریخی{  از  در    ی برادفاع  : Q10II§41XIIنمونه 

 نی« که در ابیولوژیکی،در علوم    یاست که آناتوم  ی زیجامعه همان چ  ی »اقتصاد برا

به به گفته صپاراگراف  در    ی راحت  اقتصاد س  گفتارشیپمارکس   1859  یاس ینقد 

جستجو   یاس یدر اقتصاد س  دبایرا    [ … ]  مدنی   ی جامعه[  …] یاشاره شده که »آناتوم

 «کرد.

به ساختار   جا،نیکند که کروچه، موضوع بحث در ای م خاطرنشانمورد، او   نیدر ا

و    ی »نقطه   عنوانبه دهاروساخت  ی برا  ی کیالکتید   محرکمرجع  عبارت  به   گر ی، 

  شده   استناد  کروچه  خودِ  م یبه مفاه   نجایداده بود، در ا  تیاولو«،  ‘روح  زیمتما  ی هالحظه’

شا راه   .است )اگرچه  کروچه  »دعبارتِنه    دیحل   یگرامش   ی برا  «هاز یتما  کیالکتی( 

در مورد   کهامری    12،بود  «یواقع  یشناختضرورت روش  کی  ی برا  کالمیصرفاً    یحل»راه

سپس    یگرامش  بود. یخیبلوک تار  ی سازنده عناصر    نی متقابل ب  ی وندهایدادن پاو نشان

بالغبه طرح  ی صورت  آ  پردازدمی سؤال    نیا  به  ا  ایکه  به  توجه   اعتراضات / راداتی»با 

جنت  یکالمنا مکتب  ا  لیکه  م  ی هینظر  نیبه  وارد  نبایکروچه  هگل   دیکند،  به 

 
11 Raymond Williams, Base and Superstructure in Marxist Cultural 

Theory, “New Left Review” I, 82, 1973, p. 34).  

12 (Q10II§41x; FSPN, p. 400) 
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 ی همه  ن یب   ی وندیهگل پ  در آرای است که    نیا  جانیدر ا  یضمن  استدالل  13؟«شتبازگ

فعال  سپهرهای  دارد،    یانسان   ت یمختلف  همه  یت یّکل   یعنی وجود  که  دارد   ی وجود 

 یخی بلوک تار  کی  ،یگرامش   پردازی در مفهوم  ا،ی  .شودشامل می را    گرید   ی هایّت کلخرده

که   دارد  مختلف    زیرساختوجود  وجوه  و  سطوح  تشک  هاروساختو    دهد،ی م  لیرا 

نوشتهمان قبالً  که  روساخت،  نیب  ی ضرور  کنشبرهم »  کی  طور  و   زیرساخت 

 14. ست«ین  یواقع یِکیالکتید  ندیافرجز  ی زیکه چ کنشی برهم 

 دهیناد  ی ادیتا حد ز  تیّ و کل  یخ یبلوک تار  انگاشتن  سانهم  مدیدی مدت    ی برا

م م  ی استثنا  شد.ی گرفته  در  اول  انیبزرگ  توسط    یگرامش  درخصوص  هیمطالعات 

 شالوده که »  کندی م  ان یب  روشنصراحت و  ارائه شده، که به   15ینیچزاره لوپور  لسوفیف

  که نیاصطالح(« قبل از ا  نیا  یهگل  ی )به معنا   دهندیم   ل یرا تشک  کلیّت  کی  و روساختْ

بلوک ’آن را    یامشاست که گر  ی زی همان چ  روساختـشالوده   کلیّت»  اضافه کند که 

  .«ردیگی منشأ م  شالوده از  ی گریبر د  یکی متقابلِ کنشِ  که در آنْ نامد، یم ‘یخیتار

  «کلیّت»  یِمارکسـی هگل  صرفاً اصطالح  «یخی»بلوک تار  ی به جا  ی پس چرا گرامش

ا  ژهیوبه   ،گیردکار نمیبه را    «ی»شکل اجتماع  ای به   های مناسبت او در    کهنیبا توجه 

 یبالواسطه   {مفهوم}از  ،  درواقع  ای 16،«شکل جامعه»  ای  «یاز »شکل اجتماع  ی متعدد

 کند؟ ی صحبت م «یاجتماع بندی صورت» یِ ستیمارکس

  ی است که گرامش  نیا  نخست.  نگر آورددر    دیجداگانه را با  ی دو نکته  جانیدر ا

 17، شودیادآور میطور که او  . همانکردمی  اشرفتهکاربههای  به اصطالح   یاژهیتوجه و 

 

«  اعتراضات / ی »ایراداتواژه ،  FSPN یترجمه از  400 یفحه در ص ویرایشیبه دلیل خطای  13

(objectionsبه )« اشیاء/ ابژهصورت ( »objectsآمده است ). 
14 Q8§182; SPN p. 366, December 1931 

15 Cesare Luporini, “The historical awareness of Marxism”, originally 

published in Società, Vol. XI, nos. 3-4, 1955, now in Dialettica e 

Materialismo, Editori Riuniti, Roma, 1978 reprint, p.16.  

16 (see e.g. Q10II§§15, 25, 27 and 30, FSPN pp.167, 165, 168 and 171, all 

dating to summer 1932, or Q13§§27 and 35, last quarter of 1933 or 

early ’34) 

17 (Q11§36,  FSPN p. 289) 
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 ی وقت   نینباشد، و بنابرا  ی خاص کاف  ی هاده یپد  فیتوص  ی زبان مشترک ممکن است برا

باشد که    تا حد معقولی  بایستمی   کند ی استفاده م  دیاصطالح جد  کیاز  او   مطمئن 

است که   نیدوم ا  ی نکته   مشابه متفاوت است.  مِیمفاه  پیشینِ  ی آن با کاربردها  ی معنا

 که چناندر واقع،    ؛شده نبودشناخته   ی ستیهنوز در محافل مارکس  کلیّت  خود مفهومِ

 ی طبقات   یو آگاه  خیتاربازنشر    ی برا  1967در سال  ش  گفتارش یلوکاچ در پ  جورج
کتاب    ی از دستاوردها  یکی»نوشت،   مقوله   [بود  نیا]بزرگ  به  کلیّت   ی که  همان   را 

بازگرداند ـ   ،آثار مارکس داشته استسراسر  محوری که این مقوله همواره در  جایگاهِ  

که   به دست  ها  دمکرات  ال یسوس  ‘ییگراعلم ’بگذریم  کلی  به  را  مقوله  فراموشی  این 

که لنین در مسیر مشابهی  شود که لوکاچ »در آن زمان از این  گفتهشاید    «سپرده بود.

 اطالع بود.کرد« بی حرکت می 

در   شهیر  یخیبلوک تار  د،یگوی م  یکه خود گرامشچنان   ،یمفهوماز حیث    بنابراین

متأثر   مفهوم[ عمیقاً ]این  دهد،  ی نشان م  مقاله  نیطور که اهمان  اما،،  سورل داردجورج  

 یِاز مفهوم مارکس   ی گرامش  بازنگری   حقیقت در  و    است  رباخیفوی  بارهدر  تزهایی  از

اکنون توجه خود    که  است  }تاریخی{  بلوک  ی ایپو  ویژگیبر    د یبا تأک  ،یاجتماع  کلیّت

 کرد. میرا به آن معطوف خواه

 

 »نیروی محرکه« چون  همچون »سیمان« و هژمونی هم
 های خصیصهاز    گر ید  یکی،  کنش میان شالوده و روساختی برهماز مسئله  ی جدا

 مقطعی/یزمان  ییایپو  ویژگیِ  ،یاجتماع  کلیّت  ی و هم برا  یخیمشترک هم در بلوک تار

ساختار   ی دوسویهشدن  مشروط  18رولویچیس  ویویحال، لنیبا ا  (.بنگریدآنهاست )به باال  

)با    دهدی م  وندیشدن پ  ندِیافرو    شرفتیپ   میرا به مفاه   یخیدر بلوک تار  ی دئولوژیو ا

که  ـ    Q10II§48II, SPN p. 360ـ  مذکور  پاراگراف  در    ریاخ  میمفاه  نیاستناد به ا

 
18 Livio Sichirollo, “Hegel, Gramsci and Marxism” in Studi Gramsciani, 

Editori Riuniti, Roma, 1958, p. 273.  
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 19ی دالوناب  کوال ی ن  « قرار داده است(. و شدن  شرفتی»پذیل این عنوان    گرامشی آن را

که   ، کند یپاراگراف توجه م  نیبه هم  یگرامش  سمِیمارکس  ی اش دربارهدر کتاب   زین

 دینامیک حال بر عنصر    نیکند و در عیم  فیتعر  یخی بلوک تار  کیعنوان  »انسان« را به

  یافتنتعدیل»با  یافتن    «تحقق و توسعه»در    ت«یّفرد  ی سازنده عناصر    نهادِ هم سنتز/»  در

  ترینعالی ... تا  های دیگربا انسان  ،درجات مختلف  با  ،هم  و  عت یهر دو با طب  یِروابط خارج

می رابطه  سطح   برکند[  ]تأکید  در  را  بشر  نوع  جا   «.ردیگیم  که کل  از   گرید   ییدر 

، مبنی کند ی موضع سورل اشاره م  فیدر توص  ییایپو  ی دوباره به جنبه   بادالونی  ش،کتاب 

این در   جامدِ  ی هابلوکالزم است که    ، راتییتغ  جاد یا  ای   بخشیدنشتاب   ی »براکه  بر 
ـ د.ب[  حرکت از من است   یوندیپ  ی اقتصاد  حیاتکه در    ییهاگروه   یعنی،  ]تأکید 

 قاًیها »دقبلوک  نی ا  کهنیبر ا  یمبن   ی نظر و؛  «شوند  دانیوارد م  دیدارند، با  یناگسستن 

 .«یاد کرد یخی تار ی هابلوکعنوان از آن بهبعداً  یکه گرامش اندی زیهمان چ

  عت یطبـانسان  ی »رابطه  ای)  یمارکس  تِ یّکلمفهوم  کند که  ی م  دیتأک   النِی اسپ  ویمار

 ؛«(عتیخود طب  یِدگرگون  ی سوژه هم  و    است  عتیطب  ی ابژه هم    توأمانکه در آن انسان  

رو نیااز  شده است«.  زیمتما  یخی مختلف تار  در انطباق با اعصارست که  ا یپو  تیّ»کل  کی

  یعنیگوناگون«،    یخ یتار  ی هاکه »شکل  ،عامطور  به  تیّکل  کی  تعریف نه  ی تالش برا 

 ک ی»«،  است  قرار دادهفرض  پیش آن را    تیّ که کل»  ی اقتصادـیاجتماع  های بندی صورت

کهوندیپ  ی ادآور یبا    زین  یگرامش  20ی«.خیتار  ی شدهن ییتع  کلیّت باال    ی  میان در 

 کند کهی م   دیتأک  ،ایجاد شده  یخی، فرد و بلوک تار(«ی)اجتماع  روابطاز    ای مجموعه»

  ،یک ی ژنت  حیثاز    دیوجود دارد ]...[ با   معیّن   که در هر زمان  ی ابه گونه   روابط  ی »مجموعه

 از روابط موجود  ی سنتزتنها  نه  ی هر فرد  رایشناخته شود ز  ،شانی ری گشکل  مسیردر  

گذشته    تمام  از  تلخیصیاو    به این معنا که.  نیز است  مناسبات  نیا  یخِتارشامل    ، کهاست

 21.است«

 
19 Nicola Badaloni, Il Marxismo di Gramsci, Einaudi, Torino 1975, 

pp.144-5.  

20 Mario Spinella, Lineamenti di antropologia marxista, Editori Riuniti, 

Roma 1996, pp. 25-27.  

21 Q10II§54, SPN p. 353 
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  ی ستگ یکه شاکسیوجود دارد،    زین لوکاچ    کار  در  پیوسته  دینامیک  تِیّمفهوم کل 

کلمه مجزاچند  ز  ی  دارد،  کل  نزد  رای را  مفهوم  است    تیّاو،  گذر  ممکن  زمان در 

انواع   یطبقات  یو آگاه  تاریخی  هیاول ی  نسخه  قرار گیرد.  ی اد یز  راتیی تغخوش  دست

کرده بود )به   یستیوارد سنت مارکس   ازنوکند که خود او  یم  فی را تعر  ت یّ از کل  یمختلف

  میابیی او را م  ،یطبقات  یآگاه  ی صفحه در مقاله  نی دوج  مین   فضای در    (:بنگریدباال  

 «عینی   ی »اقتصاد  «،ی « )دوبار(، »اقتصادانضمامی»  «،ی خیعنوان »تاررا به  ت«یّکه »کل

او در اواخر عمرش با توسل   22. کند توصیف می  (تولیدارجاع به کلیّتِ  در  « )واقعیو »

 ی، که گاه مندترکران  ی هامقوله  ی برا   (complexesها« )تافت هممکرر به مفهوم » 

هم به    complexes of)  23«هاتافتهم  ی ها»مجموعه  ا ی  هاتافتترکیب 

complexes  )را    نیا  ابد،یی م   تعمیم ، که در آن کردیم   آالیش و تعدیلاصطالح 

 های بیشماربه قول لوکاچ »اتم  ،میر یدر نظر بگ  «ی »سلول بدو  میتوانی که م   آنچه را

  ت«یّ»کل   ی از واژه  شیهانوشته   واپسینلوکاچ در    یوقت  24است.   ی« کار انسانی جامعه

م  کل  کند، ی استفاده  به  «( هامجموعه  ی همه  ی »مجموعه  یعنی)  یاجتماع  تیّمعمواًل 

 مناسبات  سپهر »  در خصوصدیدگاه لنین    بر  پرتو افکندنی است   اشاره  نیا،  اشاره دارد

  نی متقابل ب  مناسبات  ی و دولت، حوزه  حکومتبا    ]اجتماعی[  طبقات و اقشار  ی همه

ت  25،طبقات«  ی همه به  ی دیکأ با  لوکزامبورگِ  سمی»مارکس  ادآور ی  ی اگونه که  « روزا 

آگاه  خی تاردر    گنجانده شدهاو،    ی هیاول مورد »جامعه    ،یطبقات  یو   ییایپو  دردر 

 
22 Georg (György) Lukács, History and Class Consciousness, trans. 

Rodney Livingstone, Merlin Press, London, 1971, pp. 50, 51, 54 and 57  

23 Lukács, The Ontology of Social Being: Labour, trans. David Fernbach, 

Merlin Press, London, 1978, pp. 48-50, 54, 65, 75, 78, 85, 89, 115, 136; 

H.H. Holz, L. Kofler and W. Abendroth, Conversations with Lukács 

(ed. Theo Pinkus), Merlin Press, London, 1974 and MIT Press, 

Cambridge (Mass.), 1975 pp. 17-8, 40, 135; in German Rowohlt, Berlin, 

1967.  

24 Conversations, op. cit., p. 18.  

25 V.I. Lenin, What is to be done?, trans. Joe Fineberg and George Hanna, 

International Publishers, New York, 1986 reprint, p. 79.  
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توسطاست    ا«یپو  تیّ»کل  ای  اش«یخیتار شکل   «یخیتارـیاجتماع  یکل  ندی»فرا  که 

میانجیِ لوکاچ    ن،یبنابرا  26. است   گرفته چ  نیلن   به  »کل  کینزد  اریبس  ی زیبه    ت یّبه 

 متمایز ، یحال، گرامشنیبا ا  ؛رسدیم  Q10II§41x  ی« گرامش... در حرکتِ یِاجتماع

هژمون  مفهوم  ااشیاز  به   نی،  را  خاص  لنمفهوم  به  نم  نی صراحت  به  دهدی ربط   .

ن سان،  همین نوشته   زیلوکاچ  دانشاشی بعد  ی هادر  تمام  با  که،  ا  ی  و   دارد  ایتالیاز 

  نیبه ا  حیصر  ی ااشاره  ،ییایتالیا  ی برجسته  ی هاستی با مارکس  ی اچند دهه  ی گووگفت 

 . کندینم یتحول گرامش

بر    دیتأک  دهدیانجام م  ،ی گرید  ستیاز هر مارکس  ش یب   دیشا  ،یکه گرامش  ی کار

چنان  ای  رییتغ شد  که  ـ  مشاهده  باال  و   یاجتماع  های بندی صورت  ییِایپو  ـدر 

مورد  ی پردازهینظر تار  در  »بلوک  در  یعنیاست  «یخیآن  برا  ،  او  که این  ی تالش 

و   زیرساخت/شالوده  ی شده توسط استعاره   جادیا  ی ستایا  اغلب  ریتصوجایگزینی برای  

مفهوم   قیاز طر  ی»گرامش  :دیگوی زا مطور که پاسکواله وُهمان   .درست کند   ،روساخت

تار ا  ، یخیبلوک  با  آنِیدئولوژیمرتبط  مارکس  ،   یرابطه   یِکنون   یِ مفهوم 

 به این   کجا  چیه  موضوع  نیا  27کرد«.  بازنگری   ی طور انتقادرا به  روساختـزیرساخت

وحدت   یعنی  ،‘یخیبلوک تار ’»مفهوم    :شودبیانی صریح تعریف نمی  چنین بااین  اندازه

 ;Q13§10)ها«  ز ی(، وحدت اضداد و تمازیرساخت و روساختو روح )  عتیطب  نیب

SPN p. 137) . 

 

خود   یاست، حت  رییدر معرض تغ  زی همه چ  یگرامش  ی برا  ،ییا یو پو  رییتغ  ی جنبه  ذیل

 : سیپراکس ی فلسفه
فلسفه  نیا ش  سیپراکس   ی که  به  را  به پندارد،  یمی  خیتار  ی اوه یخود    عنوان که 

  تصریح شده است تز معروف کامالً    نی... در ا  است  یفلسف  ی شهیگذرا از اند  ی امرحله

 
26 Lukács, L’Uomo e la Democrazia, Ital. trans. by Alberto Scarponi of 

Lukács's Demokratisierung Heute und Morgen, Lucarini, Roma, 1987, 

pp. 146 and 150; Ontology, cit., pp. 85-6 and 97.  

27 Pasquale Voza, “Blocco storico”, in Dizionario Gramsciano, ed. Guido 

Liguori and Pasquale Voza, Carocci, Roma, 2009, p. 72.  
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مشخص    ی با گذر از قلمرو ضرورت به قلمرو آزاد   نیمع   ی ادر نقطه   یخیتار  تحول که  

اگر ثابت شود   رواز ایناست...    یخیتناقضات تار  انیب  سیپراکس   ی فلسفه  شود.می

  یشود که فلسفهیم  نشان داده  زین  یطور ضمنخواهند رفت، به   نیکه تضادها از ب

 ;Q11§62) شودیآن م  ]چیز دیگری[ جایگزین ایشود  یم دیناپد  زین سیپراکس 

SPN pp. 404-5) . 

 

 ،روساخت  کی  سانبه   است:  مطلق«  ییگرا خی»تار  کی  سمیمارکس  ، یگرامش  انیبه ب 

را دوباره   یاس یس  ی جامعه   یْ مدن  ی که جامعه  ی زمان  شده،م یتنظ  ی با ظهور جامعه  یعنی

را از بین    یابند، خودهایشان انطباق می شالوده با    هاروساختدر واقع  و    کندیجذب م

به    انسان  یابیدست،  مارکس  ی گفته ای خواهد بود که به  گونه یعنی شرایط به  ؛بردمی 

ا  یآگاه آگاه دیگر    ییْروبناو    کیدئولوژیدر سطح  با  از   ی مستقیم برآمده  یدر تضاد 

 . ستین  شالوده

  سوی به    یفعل  طیتا از شرا  جلو گام برداشتتوان در جامعه به  ی چگونه م  حالبا این 

کل « سورل، که  حرکتِ  در  جامدِ  ی هاتنها »بلوک؟ نه گذار کرد  شدهی تنظیم جامعه  نیا

 دی تأک  تیّکل  ییایپو  ی که در باال نشان داده شد، بر جنبه   ،ی ستیمارکس  ی هالیتحل  مسیر

مشاهده   28،یلیپورت  وسوگه  .کنندی م تار  یبررس  کهنیا  ی با  بلوک   را   یخیمفهوم 

بر   تسلط  کند.ی م  زیدر نظر گرفت«، دو جنبه را متما  یاز مفهوم هژمون  جدا  توانی»نم

را    ،رقبا اما  ی م  اهنگیکپارچه  بلوک  موقعیتدارد،  با    کیهژمون  ی رابطهبرای    همین 

ارچه پیکاست که بلوک را   «یمانی»س  یهژموندر واقع  .  کندصدق می   زیمتحدان خود ن

در  یکند و در واقع توسط گرامشیبه ذهن خطور م  ی آسانبهاستعاره  ن یا دارد.ی م  نگاه

  ی که او هژمون  ییجا  ،شوداستفاده می   (Q10II§41IV  ،FSPN p. 474این قطعه )

به »تنظ را  اordinatore)  ی کننده م یعنوان  جامعه  کند یم  فیتعر  ی دئولوژی(   یکه 

با    سانبدین و    ی مدن را   یاما هژمون   «.بیندتدارک می خود    مانیس  نیترمأنوسدولت 

 
28

 Hugues Portelli, Il blocco storico, Laterza, Bari 1976 (trans. Maria 

Novella Pierini), p. XII.  
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او    گونههمان  به جامعه است.  وسو دادنسمتو    ییایپو  ی برانیز  مهم    ی سازوکار که 

م روشنگری اشاره  دوران  از  با    ،ی کند،  با    «شرفتیپ  ی ده ی ا»جامعه   ی آگاه»منطبق 

 یعقالن ’طور  تواند به ی ]...[ م  ن یچناین  انسان که ]...[  » است    آغشته  «یایابنده شگستر

 « . کند   و کنترل خود را اداره یآن تمام زندگی به واسطهرا تصور کند که   ییهابرنامه  ‘

بوده است«، و از   کیدموکرات  ِیدئولوژیا  کی  شرفتْیکه پ  ست ین  ی»شک  ها،به رغم این 

یعنی   ـ‘ شرفتیپ’  ی جنبه  نیترنجات »مشخص  ی برا  یمفهوم »شدن«، تالش  قیطر

 29. گرفته استصورت ـ  «یک یالکتید حرکت، در واقع حرکت

 ی مؤلفه   کی  یکرد که هژمون   دی تأک   دیبا  ،ینادرست از گرامش  ی هابرداشت   در مقابلِ 

چنین  ایننکته را    نی احتمااًل ا  یکه گرامشاست    زدهمیدر دفتر س  دارد.نیز    ی اقتصاد

  ز ین  ی اقتصاد  دیاست، با  یاسیسـیاخالقای  مقوله   ی»اگر هژمون  کند:یم   انیصراحت ببه

با لزوماً  گروه    ی اکننده ن ییتع  کارکردبر    ی مبتن  دیباشد،  توسط  که  در   پیشتاز باشد 

به    صرفاًآن    عمل  ی حوزه  ن،یبنابرا  30. شود«ی اقتصاد اعمال م  ی کننده نییتع  ی هسته

نم  هاروساخت بلکهیمحدود  م،  شود  دیگرهمه  انیدر  فاکتورهای  که   یمحل  دیبا  ،ی 

  جایگاه  . ردیدربر گ  زی را ن   ی مدن  ی جامعه« ازجمله  به آن تعلق دارد  ی اقتصاد  تی»فعال

  طرح کرده  یگرامشچه  آنمشابه    31. است   یمدن  ی جامعه  یاعمال هژمون  ی برا  کیکالس

م  ،است خاطرنشان  شرای لوکاچ  تحت  که  »فرا  طی کند  عنوان به  ی اقتصاد  ندیخاص، 

عبه   ‘دوم  عت یطب’ گرامشاما    32« است.  مؤثر   ین یطور  به  تا   شودیم  کینزد  یدوباره 

 
29 (Q10II§48II; SPN pp. 358-60) 

کروچه    ی« هژمونی در این یادداشت به ترتیب زمانی پس از نقد گستردهسیاسیِـ»اخالقی  سرشت 30

سادگی به،  1930نویس اول، مربوط به اکتبر  ، پیش کردن  مقایسهاهداف    با  شود.ظاهر می  دهمدر دفتر  

از    ترمهم »همچنین و  ]هژمونی[  دهد که  ادامه میگرامشی سپس    سیاسی است«.  ،گوید که »هژمونیمی

ای دارد که توسط گروه هژمونیک در  کنندههمه اقتصادی است، اساس مادی خود را در کارکرد تعیین

 ,Q13§18)  . (Q4§38, PN Vol. II, p. 183)  شود«اقتصاد اعمال می  یکنندهتعیین  یهسته

SPN pp. 160-1) 
. و  261و  246-245، 272-270صص.  SPN، 137و  Q6 §§10, 81به ترتیب نگاه کنید به  31

ی متأخر  ، همراه با نسخه109-108و  65-64، 10-9، صص. PN, Vol. IIIچنین در هم

Q10II§41XII  ،FSPN .ترجمه شده است 397، ص . 
32

 Lukács, Ontology, cit., p. 92.  



 

 
 

 های دیالکتیکی کنشبلوک تاریخیِ گرامشی: ساختار، هژمونی و برهم  13

 یگرامش   شرح از    یکه بخش   یرشی، پذتمییز دهدساختار را    کی  ی خودخودبه  رشیپذ

 )اکنون   ی اقتصاد  ی هر دو متفکر، ساختارها  ی برا  .دهدیم   لیرا تشک  از مفهوم »هژمونی«

از    حرکت( با  ندهیآ  در  ی ستیال یسوس  ی جامعه  کیدر    ای  {داری ی سرمایهدر جامعه}

با    ن،ییپا نه  باال،  لیتحم  ندیافرو  از  سمتشده  جمع  ی مرحله  به   ا ی  « ی»انسان 

 . (cf. Q13§7) کنندیم جادیتوسعه را ا ی مبنا «،یاجتماع سمیکنفورم نوایی/هم»

 

 بلوک  درونی  یبند مفصل
»کل  کهچنان می  ت«یّبر  جنبه تأکید    ،شودتأکید  خط   ی گرید  ی بر  از 

است،    دهینادنیز    ستییمارکسـی هگل شده  مسائل    کیالکتید  سرشت   یعنیگرفته  و 

از    یمختلف  ی چندگانه   ی هادریافتواسطه.  یواسطه و ببا  ،ی گری انجیو م  نهادهم سنتز/

 یخود گرامش  .دنشومی  داریپد  ی استفاده از مفهوم دیالکتیکنحوه   از  ی زندان دفترها

معتبر    ی و استفاده   ریتفس  ی باز داشت و عالوه بر تالش برا  اریبس   یمورد ذهن   نیدر ا

 عالقه نشان داد.   زین کی الکتید گرید میبه مفاه  ک،یالکتیاز د ی ستیمارکس

د  نیرتارتدکس مفهوم  یگرامشکارهای  در    کیالکتیمفهوم  که    یهمان  است 

او که  چنان  ،که  رد،یگیت مأنش  «وحدت اضداد»  یِستیمارکسـی از خط هگل  ماًیمستق 

 coincidentiaزمانی اضداد )هم   یِ و عرفان   ستایا  یتصادف   ی نه به معنا»این    ،دیگوی م

oppositorumب معنا(،  به  )ناسازه   هارمونی»  ی لکه    ( concordia discorsها« 

م م  33. دشوی تصور  نظر  سورلأمت  یگرامش  پردازِیهینظر  رسدی به  مفهوم  از    یی ایثر 

و صرفاً   ثمربی   یاسیس  ییگراافراط  کیاست، اما از خطرات    «یدگی»بر  ای«  گسست»

،  کندی تضاد اجتناب م  کی   «از دو »افراطِ  ناپذیرانعطاف   تفکیکاز    یناش  ی انهیگرا اخالق

 یانحصار  یتیموقع  شود که   حاصلبی  ییمثال منجر به کارگرگرا  ی تواند برایکه م  امری 

مبارزه  سرما  یصنعت  ی ایپرولتار  ن یب  ی به   ا ی  ییایسورل  سمِیکالیسند  ایداران،  هیو 

 ن یا  ی اکه در هر مبارزه   داردی اظهار م  ی، گرامشخصوص  نیدر ا  34. دهدی م   سم یاکونوم

 
33 Q10II§4, FSPN p. 371 
34

 cf. Q13§23, SPN in part on pp. 167-8 and the rest on pp.210-8 
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 « یِخیتار  ی روهایاز »ن  یکیکه    «پیشینیروش    کیاست، نه    ی کیالکتیضرورت د  کی»

 35.«مخالف شود ی هاافراط نیو جانش ردیرا بر عهده بگ ‘سنتز’»نقش  ر،یدرگ

سه  ناًیقی  یگرامشکه  درحالی آنتی  »تز  معروف  ی گانه از  «  سنتزِـ    تزـ 

طور همان  ، ییبدان معناست که سنتز نها  نیاواًل اکند،  ی صحبت م  یستیمارکسـی هگل

  ی ادیز  تعداد  ی جهینت  ی حاو  دیاست که با  ای ده یچیپ  امر  م،ینی بیباال م  اظهاراتکه از  

»در   اً،یثان   دهد.ی مختلف رخ م  ی هات یّکلخُردهباشد که در    ی کیالکتی د  ی از برخوردها

پدیدار که    ی ببرد، سنتز  نیدارد تز را از ب  لیتما  تزیطور که واقعاً هست، آنت آن  خیتار

تز در   نیاز ا  ی زیچه چ  دیبتواند از قبل بگو  یکس  نکهیبدون ا  ،است  ن یجانش  شودمی 

که   یلوفور در کتاب  ی که هانر  گونهامر، همان  نیا  ماحصل  36. خواهد شد«  ‘حفظ’سنتز  

گرامشیک   مرگ  از  بعد  شد،    ی سال  ا  مالحظهمنتشر  وضع  نیکرد،  که    تیاست 

 یه محرک  ی رویعنوان نرا به   «تضاد  ی »محتوا  یْ کیالکتیاز برخورد د  برآمده  ی افته یرییتغ

  38کرده است.  را طرحی مشابهی نکتهلوکاچ نیز   37«؛سازددگرگون می » یخیتوسعه تار

د   نامحدود  نیا جا  ،یگرامش  کِیالکتیبودن  از    لیبد  ی »بسته«  ی نسخه  کی  یبه 

  ش ی مطلق« گرا  ی دهیتحقق »ا   ی اما به سو  ردیگی سرچشمه م  زیکه از هگل ن   کیالکتید

از   یطور کلاست که به  ای ی کیالکتیمفهوم د  و قطعاً نزدیک به  ریتحت تأث  احتماالً ، دارد

 . کندیمانند لوفور و لوکاچ را مشخص م  ییهاستیسو مارکس  گرید سو کروچه و از    کی

را بتوان در بحث او از    ی کیالکتیاز سنتز د  یگرامش  میمفاه   نیترلی از اص   یکی  دیشا

و   ،ی سیانگل  کیآلمان، اقتصاد کالس  کیکالس  ی توسط فلسفهبازنمایی شده    »فرهنگ

  بی ترک .افتی  ،سمی مارکس  یعنوان سه منبع اصلبه ،  فرانسه«سیاسی    پراتیک و    اتیادب

 کارکرد   کیبل    ستیساده ن  ی افزودهدر   کی  یگرامش  ی برا  سمیدر مارکس  منبع  سه  نیا

 گذاریهم را    حرکت»سه    سمیکه مارکسدرک شود    معنا  نیبه ا  د یاست که با  یکیالکتید

 یبررسکه شخص  را  ‘ ی الحظه’  د،یجد  ی و در سنتز  ،زمانهکل فرهنگ    یعنی،  کرده است

 
35

 Q15§60, summer 1933 
36 (Q10I§6, FSPN, p. 342) 
37

 Henri Lefebvre, Dialectical Materialism, Cape Editions, London, 1968 

(trans. by John Sturrock of the original 1938 French edition), p. 113.  
38

 Lukács, Conversations, op. cit., pp. 18-19.  
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از  کندمی  به  کیهر    ،ی اسیس  ای  ی اقتصاد  ،ی نظر  اعم  را  حرکت  سه   ک یعنوان  از 

 39«ابدیی م ی سازآماده  ‘ی لحظه’

 ی ضرور  نجایدر ا  ی گرامش  {دیالکتیک}سرشت کارکرد  درک    ی کوتاه برا  گریز  کی

گرامش سدر    یاست.  قطعه یدفتر  )زدهم،  دهم  م(  Q13§10ی  تا   کند ی تالش 

به    ی «هازی »تما از »زبان   ای)  ترجمه کند  یخیتار  یِست یالیماتر  میپارادا   کیکروچه را 

تار  ورزانهاندیشه زبان  وظ  گرا«خیبه  به   ی افهیدر  دکه  دهمصراحت  دفتر  قطعهر  ی ، 

است،  FSPN p.344،  1932مه  ـ    لیآور  (،Q10I§7هفتم) شده  داده  ،  (نشان 

سطوح    نی ب، که  روح مطلق های لحظه انی »منه در  گری د تمایزهای کروچهکه  ی طوربه

 قرار دارد. « هاروساخت

که   واردایرهمفهوم  توان  چگونه می که »  کندی سؤال را مطرح م  نیسپس ا  یگرامش

 یعنی،  ‘یخی بلوک تار’مفهوم  ی{  }به واسطه  د؟یفهمرا    ونددیپی م  روساختبه سطوح  

ب )  عتی طب   نیوحدت  روح  روساختو  و  اضدزیرساخت  وحدت  و   «تمایزهاو    40اد (، 

 ی در مقوالت   و نیز  در ساختار وارد کرد«  زیرا ن  زی تما  اریتوان »معیم  ایآ  کهنیا  دنیپرس

»تکن »طبقه«  ک«، یمانند  نمونه   41.»کار«،  سطوحِ  ییهاسپس  نوع  و   از  زیرساخت 

  ، یاجتماع   ی هاجنبه   ای  هالحظه   نی، او بنمونه  ی برا  جا،نیدر ا   شمارد.برمیرا    روساخت

نظام  یاس یس م  ی و  قائل  فرعی گریبه سطوح د  ک یکه هر    شودیتفاوت  اجزای  از  ی 

  میتقس  «یشرکتـی اقتصاد»توان به سطح  یرا م  ی«اسی س »سطح    :شوندی مبندی  تقسیم 

  وجود دارد   «یاجتماع  ی طبقه  کی  ی اعضا  ی همه   نیمنافع ب   یهمبستگ»کرد که در آن  

 ز ی ن   فرودست  ی هاگروه   گریبه منافع د  دیو با  تواندیکه در آن منافع فرد »م   یسطح  و

  ها روساخت  ی ده یچیپ  ی از ساختار به حوزه  ی اکننده نییکه »گذر تعامری    ،شود«  لیتبد

  نی ب  طور مستمربه  یخیتار  ی که »توسعه  شودیادآور می او سپس    42.دهد« ی را نشان م

 
39

 Q10II§9, SPN pp. 399-402; cf. also Q11§§47-49, FSPN pp. 307-13). 
40

 The original reads contrari (“contraries”) rather than the more usual 

opposti (“opposites”) of the English translation.  

41 Q13§10, SPN p. 137 
42 Q13§17, SPN p.181 
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[  ی اس ی]س  ی لحظه  نیدوم   یِانجی[ با می سوم ]نظام  ی لحظه  [ ویاول ]اجتماع  ی لحظه

 43. در نوسان است«

اختیار  آنچه    گر،یبه عبارت د است که در   روساختـشالوده   تیّ کل  کی  م،یداردر 

)  هایکلیّت خرده است.    بندی مفصلها(  مجموعهریز  ایها  تافت هممختلف  شده 

طور به   ممکن است لزوماً در داشتن عناصر مشترکْ  روساختدر    یسطح  ی هایژگیو

 ایدر واقع، »مجموعه«    کروچه،  «های زیمات»که    ییجا،  مرتبط نباشند  هم با    مستقیم

تشک هاتافتهماز  تافتی  هم» را  ه  ییجا  ای  ،دهدی م  لی«  است  ممکن  ارتباط   چیکه 

وجود   یسیانگل  کیآلمان و اقتصاد کالس   ی فرانسه، فلسفه  است ی س  ن یب  ی آشکار  مستقیمِ

با    م یمستق  ی کیالکتی د  ی رابطه  کیها ممکن است در  آن  گر،یبه عبارت د  نداشته باشد.

اما هر  گریکدی از طر  کینباشند،  از ز  ی ره یزنج  کی  قی)احتمااًل   ی ها مجموعهریکامل 

به سمت   تافتهم  کیممکن است از    کسی  ن،یبنابرا  مرتبط هستند.  شالوده( به  ی آبشار

تنها  امری که  کند«،    صعود»  گرید  تافتهم و سپس دوباره به سمت    شالوده »فرود آید«

است شدن  پدیدار  قابل  اولی  از  ا  .مستقل  م  بیترت  نیبه  که   ی رابطه  توانی است 

نامرتبط    ی هامجموعه  ای  هاتافتهم (،  روساختیآنچه در ظاهر )به لحاظ    نی ب  یکیالکتید

را   ینظر گرامش  میتوانی است که م  قیطر  نیاز ا  و  وجود داشته باشد  ، رسندی به نظر م 

شخص را که    ‘ ی الحظه’هر    د،ی»در سنتز جد  سمیکه با مثال از سه جزء مارکس  دریابیم

عنوان بهرا  از سه حرکت    کیهر    ،یاس یس  ای  ی اقتصاد  ک،یاعم از تئور  کند،ی م   یبررس

 هاتوسط زیرساخت  تحلیل نهاییدر  که  هرکدام )»  رایز  ،«بیندمی   آماده  ی ‘ لحظه’  کی

 رد یگی قرار م  یسنت   کلِدر    یگرامش  نجایدر ا  مرتبط هستند.به شالوده  ،  («اندشده   نییعت

  بودنش   ی کیاز حد مکان   شی ببه دلیل  سنتز را  ـ    تزـ آنتی  تز  ی « ساده ی که »سه گانه 

م اینواژه درست است که    کند.یرد  اما خود عناصر هم  چنینیهای   شه یوجود دارند 

 وام  با)موردی  رود،ی م ش یجهش پ   کیبا   خیکه تار ی طی، تا آنجا که، در شرااندده یچیپ

  یعنی، میامواج دار نهشت  برهم ای« سازنده( از »تداخل نورشناسیاز  ای گرفتن استعاره 

ا )  ی هاتافت هماز    نجایدر  بنابراداریم  ها(مجموعهریز  ایها  کلیّتخردهمختلف    ن، ی؛ 

 
43 Q13§17, SPN p. 183 
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ا  کمدست به   یگرامش  ت،یموقع  نیدر  آلتوسر  که  آنچه  مورد  در  آلتوسر  عنوان با 

 است.  سوهم کند، یم فی« توصنیّتعفرا»

آن    «منابع»کامل    گیری بهره   لی به دل  نیوجود دارد، ا  «جهش»  کیکه    یهنگام 

اعضا  کیهر  »توسط   گرامش  «یکیالکتید  تضاد  ی از  قول  به  که  به    یاست  منجر 

در   «یواقع  یکیالکتی د   تعالی»  کیعنوان  ، به Q15§11)  شودیم  «یواقع   »جایگزینی

 یادر دوره  ی حت  ،یخ یتار  ی توسعه  یندافر  ارائه شده است(.  SPN  ی ترجمه  109صفحه  

  ماند،ی م   یباق  یکیالکتیچنان دهم   نامد،ی م  )منفعل(  پاسیوآن را انقالب    یکه گرامش

در  همان مختلف  طرق  به  که  به  Q15§11  ،Q10I§6طور  )بهو  عنوان صراحت 

 .(SPN p. 416)  شده است  اظهار  Q16§16در  (  «بازسازی ـ    انقالب  کیالکتی»د

  م، ین یبی « مپاسیو»انقالب    فازرخ داده است، اما آنچه ما اغلب در    یِ اضدادبرخورد هگل

توسط    یکیالکتیروند دشکستن  درهم،  است  موج بزرگاز    هاییموج خرده/«یهایزابیخ»

کنند، دوباره با استفاده از ی م  یرا خنث  گریدکی  گاه  هاخیزابکه    44ها استرفرمیست 

که ی طوربه،  است  گر« ویرانتداخل  »   ندیافر  ق یاز طربار    نیا  ،نورشناسیاز  ای  استعاره 

ن  یخنث  تزآنتی   نیا را تشک  ییروهایشود،  آن  بالقوه  نمیدهند  ی م   لیکه  که    برند پی 

 داشته باشند.  یممکن است منافع و اهداف مشترک

در  بیان  با  کنند:    رییممکن است تغ  امواج  ،یطوالن  ی دوره  کی  یحال، در ط   نیبا ا

که چنان  ؛نضج بیگرند جامعه    کیممکن است در رحم    روهاین  ،ی گرید  ی قالب استعاره 

م  یگرامش )یخاطرنشان  ا همانکند  اغلب    نی(  است   «عتِیطب  ی لهی»ح  ک یممکن 

، است   هدف  کیمعطوف به  که    یاجتماع  نیروی جنبشیِ  کیباشد که در آن »   45ویکویی 

به   «موضعی»جنگ  دوباره(    Q15§11)  و در آن  «تحقق بخشدهدف خود را    خالف

عجب نقبی  موضوع )»  نیمارکس در مورد ا  عبارت  شود.یم  لی« تبدایجبهه»جنگ  

 
44

 Q10II§41XVI, FSPN p. 377 

عصر   در  ایتالیا اهل نگارتاریخ و سیاسیفیلسوف ( 1744ـ  1668جامباتیستا ویکو ) 45

 (.)مترجم دبو  روشنگری
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( well grubbed, old mole «زدی، موش کور پیر
46
  شیب ـکند که او یم  دییتأ 

 کرد.استقبال می  تیواقع یکیالکت ید ندیافر ی و صبورانه یاز کار طوالن ـاز همه 

 

 ی گفتمان گرامش یِاز عناصر ساختار یبرخ
کرده است که به    یغن  اصطالحْ  یتعداد  قی را از طر  یاسیسی  اندیشه  زبان  یگرامش

نام ببریم  ی موارد  میاگر بخواه  دهد.ی م  یخاص  ی ها کاربرد و معناآن   سهمکه در    را 

اشاره    ریبه موارد ز  توانی اند، منقش داشته   [ورزانهی اندیشهاین ]درافزوده  از  گرامشی

مطلق،   ییگراخیتار  ،یشرکتـ    ی اقتصاد  ،یمدن  ی جامعه  ،ی هژمون  ،یخ یکرد: بلوک تار

است    جا برساخته شده این)معادلی که    یاجتماع  سازگاری و مترادف آن    یانسان جمع

Q13§7, SPN p. 242  .)    ی جمع  ی متضمن »اراده  «یجمع  انسان»   کیسپس» 

برا که  گرامش  ی است،  از    کی  یآن  س  شهریارشکل  با حزب  را   سان هم   یاسیمدرن 

است ...   اثبات کردهخود را در عمل   ی تا حد...  یجمع ی اراده  کی»که در آن  داند،ی م

توان ی نم  ند.ستین  یاما واژگان او خنث  47.«شود  یو کل  شمولجهاندارد تا    لی]و[ تما

ر گید و یا در غلفت از    هیعنوان مثال، علکرد و از آن، به  جداآن    ی زمینهرا از    واژه  کی

، شودی حاصل م  زمینهها در  آن  ی فقط از استفاده  هاواژهاستفاده کرد: درک کامل    هاواژه

بقمشترکِ  و »متن  یاجتماع  تیواقع  ی نه یزم  یعنی  ر یتفس را    آنکه    یگفتمان  ی ه ی« 

  مهرهْ  کی  کاربردکه    کرداشاره    نیتگنشتایو  گیلودومعروف    ی گفته   توان بهمی   .کندمی 

هرچند نه خود کلمات، که   ،درکی  دی شا  کند ـ معنا پیدا می   دارد  ی در باز  ی کهدر نقش

وام گرفته ،  سرافا  رویِپ  ،شاندوست مشترک  میانجیِ با    یاز گرامش  نیتگنشتایتوسط و

  م ی توماس کوهن را دار   مِیمفهوم پارادا  ، ینسل پس از گرامش  کی  ،به عالوه  شده است. 

قابل    کالنگفتمان    ک ی  های اصطالح  ریسادر رابطه با  که در آن هر مفهوم خاص فقط  

اصل را در   نیا  یهگل، فرمول قبلمتأثر از  احتمااًل    ی حال، گرامش  نی با ا است.  ریتفس

است و فقط در   یانتزاع  خودخودی به  تکینی/فردی   ت«ی»واقع  کیذهن داشته است که  

 
از   ایاز جمله   را  که آن است  هجدهم برومر لوئی بناپارتمارکس   این عبارت برگرفته از کتاب 46

 )م(.  وام گرفته بود هملت

47 Q13§1, SPN pp. 125-33; here p. 129 



 

 
 

 های دیالکتیکی کنشبلوک تاریخیِ گرامشی: ساختار، هژمونی و برهم  19

  مفهوم مارکس مبنی بر   به  بنگرید)  ابدیی معنا م  تیّکل  کی  تری از[ی ]گستردهزمینه 

ی  کننده از بسیاری عوامل تعیین است  ی  مشخص از این رو مشخص است که سنتز»

لوکاچ ـشناختی کلیّت بر اجزای منفردِ« هگلی یا »برتری روش  48« خاصِ . (49مارکسیِ 

 . اندچنین مفاهم گرامشی این

 کیکه    گونههمان  ،که  میریرا در نظر بگ  یخیبلوک تار  عنوان نقطه شروعی،، بهاگر

دارد،    رباخیفو  یدرباره  یتزهامهم در    منشأ  کی  دهد،ی نشان م  شناسیزبان  واکاوی 

مفهوم خاص ممکن    نیاشده است،    تصدیقسورل  آثار  در    حاًیکه صرمنبعی  و نه فقط  

در نظر گرفته شود و   ، قرار گرفته  مراتبمفهومی که در رأس یک سلسله  عنواناست به 

 ی گرامش  های اندیشهبا استفاده از    فراهم کند.  های مسلط برای سایر اصطالحیک زمینه 

ترجمه مورد  فلسف  یعلم  ی هازبان  ی ریپذدر  مفصل   ،یو  حیث   بلوک  ی بند شرح    از 

مختلف  های  زیتما نظر گرفتن سطوح  در  با  و روساختکروچه،  بازتفسیر   ،زیرساخت 

 میانجی به    برای گرامشیوحدت بلوک    این است که  چزاره لوپورینیتعبیر    50.شودمی 

غیره« »لحظه و  ایدئولوژی  فرهنگ،  تاریخ،   ینیلوپور   51. شودیم  ی گری انجیم  های 

شامل    زیرساخت ـ روساخت   درونیِ  وند یدارد که سطوح موجود در پیاظهار م   ن یچنهم

ا  است،ی»اقتصاد، س غ  یهژمون  ،ی دئولوژیطبقات،  اآن  52است.   ره«یو  را   نیچه  بلوک 

 رشیکه با پذ  ،ی دئولوژیا  ی کننده می عنوان تنظاست، به   یدارد، هژمونی م  اهنگ  یکپارچه

 یدئولوژ ی»ا  گرید  ی در جا   یگرامش  تنگاتنگ دارد.  ی وندیخود ساختارها پ  ِیخودخودبه
 

48 Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, trans. N.I. 

Stone, New York, 1904, p. 293. A very similar phrase “the concrete is 

concrete because it is the concentration of many determinations, hence 

unity of the diverse” is also used by Marx in the Grundrisse, trans. 

Martin Nicolaus, Penguin, Harmondsworth, 1973, p. 101. 

49 Lukács, “What is Orthodox Marxism?” in History and Class 

Consciousness, cit., p. 9.  

 137ویژه ص. ، به Q13§10, SPN pp.136-8بنگرید به   50
51 C. Luporini, “The Methodology of Marxism in Gramsci’s Thought” now 

in Dialettica e Materialismo, cit., p. 68.  

52 C. Luporini, “Notes on Some Internal Nexuses in Gramsci’s Thought”, 

now in Dialettica e Materialismo, cit., p. 47.  
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« هاروساخت  ی رود« را »کل مجموعهی به کار م  سیپراکس  ی که در فلسفه  ییبه معنا

است فکر   یمنطق   ایسوال مطرح شود که آ  نیممکن است ا  رواز این  53.گیرددر نظر می 

 ن یا  کنمیفکر م  شود؟  نیتضم  روساختتوسط    دیبا  شالوده  یِ داریپا  ثبات و   که  می کن

پاسخ   طور درخوری به توسط کوهن    ،مارکس   روساختِـزیرساخت  ی نکته با بسط استعاره

هوا تاب در  چنان  هماما    دنشوی م  فرو بردهبه درون زمین    پلهراهچهار    .شودیداده م

ا   خوردمی   ها ستونسقف توسط    ؛ها گذاشته شودآن  ی ( روروساخت)  یسقف  کهنیتا 

 54کند. ی م دارتریرا پا زیرساختحال  نیدر ع خودِ سقف شود امای م  یبانیپشت

که    یکه با مفهوم  یزمان  ،یمهم هژمون  اریبس  ی هااز نقش   گرید  یکیحال،    نیبا ا

 یارائهخورد،  ی م  وندیبرد، پی جامعه به کار م  یِو اخالق  ی فکراصالح  در مورد    یگرامش

،  هامؤلفه   ری)که سا  بخشدی م  یزمان  ییایاست که به بلوک پو  ی دی کل  روساختیِعامل    کی

مانند    گذارد،یکنار نمدارند،    زیرساختبا    یترکیرا که ارتباط نزد  تر،کیکالس  دیشا

که توسط   ره،یو غ  یارزش اضاف  شی افزا   ی برا  ی دار هیسرما  ی زه یانواع مختلف مبارزه، انگ

 به آن پرداخته شده است(. سمیو فورد ییگراییکایآمر ی درباره 22 دفتردر  یگرامش

(  یهژمون  ی با مؤلفه  زیرساخت و روساخت،)  بلوک  ،بنگریمبه آن    به این شیوهاگر  

تالقیِ   ی به نقطه واره،  و طرح   فشرده  اریبس  یان یبه ب   ، است که  ی امنطقه   ،تربسیار بیش 

ساختارگرا  ییگراخیتار می   ییو  ا  شودتبدیل  به  را    توانیم  بیترت  نیو  مفهوم آن  با 

 مناقشه   یندا فر  در  که،  کرد  سهیگلدمن مقا  نیلوس  یِک یالکتید  «یِکیژنت  یی»ساختارگرا

 ی دی تول  مناسباتتنها بر »نه  ،ی فرانسو  ییاز ساختارگرا  برآمده  مارکسِ  تفسیرهای   بر سر

 یهاتیشده بر اساس موقعدیبر روابط »تول  که  ،کند«یم  جادیرا ا   یخ یتار  شرایطکه  

»  55. کندی م  دیتأک  «پیشین  یخیتار مورد  در  لوکاچ  بحث  به  هم    « های تافت همباز 

بامیگردی برم  یاجتماع »جامعه  آغازاز    دی:  از   ی مجموعهعنوان  به   همان  متشکل 

 
53 Q10II§41I, FSPN p. 413; August 1932 

54 G.A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History, Oxford, Clarendon Press, 

1978 edition (corrected), p. 231.  

55 Lucien Goldmann, Lukács and Heidegger (trans. W. Q. Boelhower), 

London, Routledge and Kegan Paul, 1977, p. 89.  
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وظ  هاتافت هم و  شود«  گرفته  نظر  ژنت  ی رواشی پ  ی فهیدر  »درک  و    یِکیما  ظهور 

 56« است. هاتافت هم نیا ی ریگشکل

اعمال هژمون  ی ریگشکل  یچگونگ   یوقت نظر م  یو   ینقش جامعه  م،ی ریگیرا در 

 پدیدار  یکیالکتیکنش د  یا انواع  نوع  کی   قیتعارض از طر  وفصلعنوان محل حلبه   یمدن

« است، اما  پاسیو»انقالب    ی، نوع معتدلر  کامحافظه   یِطلباصالح  آن  نوع  کی  .شودی م

عنوان که به   گیردصورت می  روهایاز ن  یکیاست که توسط    ای واسطهشامل    گرینوع د

بعد   ی برا  یپرش  ی سکو مجموعه  ی حرکت  در  جلو  تعادل  ی ا به  عمل   متغیر  ی هااز 

ن  ،ی گری انجیم  ریاخ  ندیافر  نیا  .کندی م قول  عناصر   ،یبادالون  کوال ی به  است  »ممکن 

که در امری  ،  کند‘ ادغام’در درون خود    تمدن است  ی توسعه  درخوررا که    ی تربزرگ

 ییگرا خی»تار  ی هااز جنبه   یکی  مسئله  نیاو، ا  ی برا  57؛ «است  ی هژمونکار  موضوع    تینها

گرامش لوپور  است.   یمطلق«  حال  ینیچزاره  خاصیدر  مالحظات  مورد   یکه  در 

«  فکری   گراییآرماندر برابر برند »  یگرامش   ییِگراخیدارد، از تار   یطور کلبه  ییگراخیتار

  آل دهیدارد سنتز ا  لیو تماشدن بنا شده است،    یِکیزیبر مفهوم متاف   ی که »به طور کل

وادار به  جهان را  ’کند،    رازآلودرا    کی الکت ید  یعنی،  سوار کند  خیتار  یواقع  حرکترا بر  

نکته   نیبر ا  دیدر تأک  یگرامش  کی الکتیحال، دنیباا  58کند.«، دفاع می ‘کندشدن  خط به

  سرشتبه    بلکه  ست،ین   ین یبش یاز قبل قابل پ  یکیالکتید  ندیافر  ی جهینت   متفاوت بود که

توان ی : نمه شد  انیصراحت ببه  (بنگرید  به باال نکته )  ن یا  .دارد  یبستگ  ریدرگ  ی روهاین

تز    ی زیچه چ  اعالم کرد»از قبل    دیگرشبیان  به    59خواهد شد« ‘حفظ’  سنتزدر  از 

بدون ]...[    ماندمحفوظ می   ی زچی  چه که  کرد  ادعا  ـ  بودن  دلبخواهی  بدون  ـ توان  ی»نم

 
56 Lukács, Conversations, op. cit., p. 18.  

57 Badaloni, op. cit., p. 138.  

58 Luporini, “Notes on Some Internal Nexuses in Gramsci’s hought”, cit., 

p.49. “Forcing the world into line” is Luporini’s quotation from  Q10I§6, 

in English FSPN, p. 342, viz. Gramsci’s metaphor “mettere le brache al 

mondo” (literally: “stuff the world into breeches”).  

59 Q10I§6, FSPN p. 342 
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باز هم به گلدمن و هم به   اشموضع   جانیدر ا  60«.گراییی دئولوژیای  چنبره در  هبوط  

 بازیگران .  ای نداردهنوز برنده   ی »بازاست:    نیکالم موجزش ااست، که    کیلوفور نزد

کم از مفهوم که او دست   کنمی حال، فکر منیبا ا  61«.ببازند را    زیممکن است همه چ

خواهد   روزیپسرانجام    ایکه معتقد است »پرولتار  کی الکتیاز د  متقدم   لوکاچِ  تر«»بسته

کهشد« امری  د  ،ی شناختروش  حیث»از    ،  روش  است  نیتضم  یکیالکتیبا   62، «شده 

 . دورتر است

اگر    شود.  انیب  یکوتاه  ی نکته   دیشده با  نگاشته  جانیکه در ا  یمطالب  ی بنددر جمع

  کند،  ریتفس ی کیالکتیمتفکر د کیعنوان را به  یگرامش کردیرو باًیمقاله تقر نیا دیدگاه

مورد اشاره   ی هاستی مارکس با تنهانهرا فکار او اتمرین ثمربخشی خواهد بود که  گاهآن

از دوران   بلوخ و برشت  ن،ی امیبنمثالً    ـ  زین  نیریسا  ی هاشهیاندبا  بلکه    مقاله،  نیدر ا

  یکیالکتیدر سنت د ـ معاصر    سندگانینو  بدون ذکررسد،  ی به ذهن م  یبه راحت  یگرامش

آن با  را  او  بهکه  هولوبها  رناته  مثال  کنیم.پیوسته  ،  اندده یسنج  ،عنوان   63مقایسه 

که گلدمن    ابدیی م  ای یکیالکتید  اندیشمندان  خود را در آن خطِ  گاهیجا   یقیناً  یگرامش

ای[  ]فکری انِیدر جر  ی»حت :ستوده بود  ی فرانسو   انیبا ساختارگرا  اشهیاول  ی هادر جدل

نام  توانی مکه   بر   ییهاانیآن جر   نیب  یدائم  ی هانوسان  د،یارتدکس  وجود دارد که 

که   ییها، آنکنندتأکید می  جهان و برعکس  یدگرگون  ی براشان  ها، شانس انسان   کنش

 64«فشارند.پای می  ی ماد ی روهایو ن  طی مقاومت مح ،یاجتماع جبربر 

تالش برای نه    دیالکتیک است  کاوشبیان    ، بینیمهای گرامشی می آنچه در اندیشه

های گرامشی بر آن تأکید شده  اندیشه  بازخوانیِ که در این    کلیّت مفهوم    آن.  کدگذاری 

آن در   تیاهم  ایشدن کرد،    دیزود پس از کشف مجدد آن شروع به ناپد  یلیخاست،  
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63 Renate Holub, Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Post-modernism, 

Routledge, London and New York, 1992.  

64 Goldmann, The Human Sciences and Philosophy (trans. H. V. White and 

R. Anchor), Cape Editions, London, 1969, p. 80.  
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 کتاب   شگفتاریدر پنظری استناد کرد که  به  توان  البته می   .افت یکاهش    سمیمارکس  رواج

 ی مشخص»در لحظهآمده است:    1961لوفور در سال    ی هانر  ی کیالکتید  سمیالیماتر

انتشار    یعنی] اقتصادینوشته دستاز  در سال    مارکس  (1844) فلسفی  ـ  های 

این   1932   س،یپراکساز جمله  )  ه شد  گرفته   دهیناد  میمفاه برخی  که    یزمان   ،[سوبه 

عام   انسان  ،یگانگ یب طور  غ   یاجتماع  کلیّت  ،به  بودند  (رهیو  مجدد  و    در حال کشف 

کشف مجدد هگل باز    ی که مارکس جوان را خوانده بودند راه را برا  یکه کسان ی زمان

در  ست یکردند، دگماتی م م   جهتها  ا  65«کردند.ی مخالف حرکت    شِیگرا  نیبرخالف 

درست    ،یمداوم گرامش  ی هاتالش  سرشار است از  زندان   دفترهای  مورد انتقاد لوفور،

منظممانند   طر  حرکت  »از  متوال  ایبسط    قیمارکس  کل   یادغام  )خرده(   ایها،  به 

روساخت    مختلفِ  ی هاجنبه   ی ازقیدق   ی شده یی شناسا  ی هاافته ی  کهاین  ی برا  ها«،کلیّت 

زیرساخت می را  و  تغییر  زمان  گذر  در  که   ترگسترده  یاجتماع  ی هاکلیّت در    کنند، ، 

ها به آن که  برسازد  را    یخیاز بلوک تار  ی مناسب  فی توصتا از این طریق    آمیزد  درهم

بلوک   ی را برا  طیو عمل( شرا  نظریهوحدت    قی)از طرو    دهدمی را  شان  کامل   ی معنا

کنون  د،یجد   یخیتار بلوک  با  تضاد  می   حاکم،  یدر  سرانجام،    .کندآماده  که چنانو 

این   فهیوظ،  کند یم  خاطرنشان  (168.، صSPN)  Q13§23مورد در    نیدر ا   یگرامش

 رها ساخت  یسنت  ی هااست یس  ی وزن مرده  زیر  از  را  ی اقتصاد  ی همحرکنیروی  »  است که

س   رییتغ  یعنی  ـ موفقیت برای شکلکه    ینیمع  ی روهاین   یِاس یجهت    ک ی  آمیزگیری 

جذب   دیبا،  یداخل  ی و همگن و بدون تضادها  دیجد  ِیاقتصادـ    یاسیس  یِخیبلوک تار

 « .شوند
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