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 ی مدنی«مفهوم »جامعه ـ۱

  یمثابه  به)  ی هژمون  از  یگرامش   برداشت  یهایبندصورت  نخستین  به  پیشین]*[  فصل  در  که  یهنگام

آمدن  و  [concretization]ساختن   مشخص   اشاره(  نیلن  یهای بندصورتبر    یکیالکتید  فائق 

به یک    ی اساس  عنصرفاقد یک    هنوز ی سیاسی گرامشی  نظریه  که  دیدیم  م،یکرد را  آن  که  است 

و  نظریه خاص  کند:    بدیعی    یاجتماع  پیکر  یماد  حامل  یمثابه  به  «ی مدن  یجامعه»  مفهومبدل 

  نیا  .آن  محدود   یمعنا  به  دولت  و  یاقتصاد   یهارساختیز  نیب  ی انجیمسپهرِ    ی به مثابه  ، یهژمون

 شناختی متن  یهال یتحل  نیترکامل  از  یکی  ویباب  نوربرتو.  گرفت  شکل  دفترهای زندان  در  فقط  مفهوم

 :ه است کهکرد خاطرنشان و هنوشت را  مفهوم  نیا

، مفهومی  است  کلیدی  یمفهوم  ی سیاسی گرامشیبازسازی اندیشه  برای   ی مدنیْجامعهمفهوم  »

 [  1]« عزیمت در نظر گرفته شود. که باید به عنوان نقطه

به نتایج نظری   ــ اششناختیهای متنبه رغم شایستگی ــبا این حال، معتقدم که واکاوی بابیو 

به  [ 2انجامد.]نادرستی می تفاوت مهم مفهوم جامعهاو  به  نزد گرامشی و مارکس  درستی  ی مدنی 

می جامعهاشاره  مارکس  را  کند:  مدنی  اقتصادییعنی  مادی،    زیربنایی  داند،  می  ،زیرساخت 

وجودی  وجودی ساختار تعلق ندارد بلکه به وجهی مدنی به وجهاز نظر گرامشی جامعه»که  حالی در

است. متعلق  بابیو [3]«روبنا  ن  اما  این  نتیجه  کتهاز  میبه  اشتباهی  نظر   که  جاآن  ازرسد:  گیری    از 

 ظاهراً  ویباب  بود،   خیتار  ن ییتب  در  یاصل  یشناختیهست  عاملِ(  ی اقتصاد  یهی پا ) یْمدن   جامعه  مارکس،

این مفهوم  شده    ایجاد  رییتغ  که  کندگمان می زیربنا را فاقد    اوکه    باعث شده  توسط گرامشی در 

  جامعه   یعنی  ،روبنایی  ی عنصر  به  را  این ویژگی  و  تکوینی و تبیینی کند ـ  شناختیهستیمرکزیت  

اما در  .  یساختار  وجهی است  مثبتْ  و  فعال  وجودیِوجه  نیا  مارکس،نظر  به  ».  دهد  نسبت  یمدن

  ، یاجتماع  پردازِهینظر  ک ی   عنوان  به  یگرامش  ن،یبنابرا [ 4].«است  ییروبنا  ،یگرامش   دیدگاه

  یاسیس یروبنا بر را  یخ یتار روند  یکننده ن ییتع عنصر که شود یم  توصیف ستیآلایده اندیشمندی 

 . یاقتصاد بنیان بر نه دهد،یم  قرار
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بابیو ناشی از دو سوءبرداشت است. نخست، استدالل او   منطقی    از ترتیبدر حقیقت، اشتباه 

همانند مارکس نیست، پس چرا باید بپذیریم  ی مدنی  : اگر درک گرامشی از جامعهکندپیروی نمی

کارکرد  }گرامشی{ و اندیشمند آلمانی}مارکس{    دفترهای زندان ی  از نظر نویسنده   این مفهوم  که

چه گفتیم، بابیو در پیوند تنگاتنگ با آن ؟ دوم،  است(  »نهایی«ی  کننده )یعنی عامل تعیین   داردیکسانی  

میان روبنا و  یکننده متقابالً مشروطرا در رابطه با پیوند   ی مدنی در دیدگاه گرامشی جامعه  یمسئله

ی دولت  که درک کند که این مفهوم در واقع به مسئلهدهد، بدون اینزیربنا مورد سنجش قرار می

ی مارکسیستی نظریهی مدنی« ابزار ترجیحی گرامشی برای غنا بخشیدن به  ارجاع دارد: مفهوم »جامعه

طور که دیدیم، این حرف درست باشد که این های جدید است. و در واقع اگر، همانن دولت با تعیّ

به   منجر  این    سازیمشخصغنابخشی  اقتصادی  می  مسئلهدیالکتیکی  بنیان  چگونه  که  شود 

تعیّکننده تعیین  این  )یعنی  روبناست  قویی  با  شدنِن  مدنیْ  تر  میانجیپیچیده   جامعه  و  مندتر تر 

ار اصل بنیادین ماتریالیسم تاریخی از سوی گرامشی  کتواند ان وجه نمیاین امر به هیچ  گاهشود(، آنمی

شناختی اصلی در  عامل هستی  تولید و بازتولید روابط اجتماعی جهانیْ یعنی این اصل که:    ،باشد

  ی گرامش  گاهی جا  فقط نه  یمنصفانه  برآورد  یبرا  نکته  نیا   ح یصح  درک   من،   اعتقاد  بهتاریخ است.    تبیین

 ی کشفیاتگرامش.  است  ی ضرور  یمدن   ی جامعه  از  او  برداشت  درک   یبرا  بلکه  سم،یمارکس  تکامل  در

  روش   کامل  رشیپذ  چارچوب  در  را  هاآن  صرفاً«»   بلکه  کرد،  وارونه  نه  و  انکار نه را  مارکس  اساسی

 . کرد مشخصداد و  گسترش ،غنا بخشید یخیتار سمیالیماتر

  یمدن  یجامعه  از  خود  برداشت  باچگونه    را  دولت  ک«یکالس»  یستیمارکس  یهینظر  یگرامشپس  

  ی طبقات  تیماه  دییتأ  ،یاسیس  یهینظر  ی حوزه  در  انگلس   و  مارکس  بزرگ  کشف  [5]؟داد  گسترش«»

  و   [6]«ییزدا تقدس »  و  هگل   با   منجر به مخالفت آنان  کشف  نی ا  بود؛  دولتی  پدیده  ی انواعهمه

  دولت   « تفوق»  و  یظاهر  استقالل  حی توض  و  منشاء  چگونه  که  داد   نشان   و  ،زدایی از دولت شدوارهبت

  طبقات   به  جامعه  میتقس  در   دولت  منشاء.  نهفته است  ی مدن  یجامعهکل    ماندگاردرون  یتضادها  در

 ی میتقس  نیچن  کهآید  به وجود می  صورتی  در  و  یزماندر    فقطدولت    لیدل  نیهم  به  و  است،  نهفته

  و   حفظ   قاً یدق  دولت  کارکرد  شده باشد؛برقرار  (  شودیم  ی ناش  دیتول  یاجتماع  روابط  از  خود   که)
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  لیتحم  ی اگونه  به  خاص  ی اطبقهمشترک    منافع  دهدیم  اجازه   که  است،  یبندمیتقس  نیا  دیبازتول

:  کردند  یبررس  ز ین  را   دولت  ساختار  نیلن  و  انگلس  مارکس، .  است  جامعه  عموم  منافع   یی گو   که   شود

  دانستند یم  یالهیوس  نی ترمهم  را  ــ   خشونت  و  قهر  غیررسمییا  /و  یقانون   انحصار  ــ  سرکوب  هاآن

  زا  را  خود  یطبقات  تیماه به طور خاص(    یدار هیسرما ـ برالیل   دولت  نیز  و)  اعم  طوربه   دولت  که

 ن یماش  ــ  دولت  که  داشتند  لیتما  نیلن  ویژهبه  و  مارکس   خالصه،   طور   به.  کندیم  اعمالطریق آن  

 همسان بدانند. سرکوبگرش یهادستگاه مجموعه با را  ــ دولت

  ظاهری   دهیم،   جلوهمارکس}به دولت{    دیبعی نگاه تکرا نتیجه  دولت  نماییاگر این خصلت

متهم کنیم مارکس را  طور که ضدتاریخی است اگر  درست همان،  پیدا خواهد کرد  گرایانهضدتاریخ

گر ی وجه سرکوب. این دیدگاه دربارهی امپریالیسم نپرداخته استدر آثارش به بحث دربارهچرا    که

های  ی زیادی با ماهیت واقعی دولتی طبقاتی تا اندازهی وجه اصلی سلطه)یا دیکتاتوری( به مثابه

مشارکت  که  ی  اها، مطابقت دارد. در زمانهید بیش از همه لنین و بلشویکشامارکس و انگلس،    زمان

بیان در میو  ،  بسیار ناچیز بود  سیاسی به    مبارز  اگرچهآمد که  کنش پرولتاریا از طریق پیشتازانی 

 که  بود  یعیطببسیار    کنند،  عمل  انهیمخف  صورت  به  بودند  ناگزیر  و  تعدادشان اندک بود  اما  بودند،

عمده  ،کند  اشغال  را   تیواقع  یعرصه  دولت  یگرانهسرکوبوجه   بخش  رو  این  از  توجه  و  ی 

ای کار  جغرافیاییبافتار  و    »نویسندگان کالسیک« را به خود اختصاص دهد. اما گرامشی در زمانه

ببیند که تشدید  تر بود: او میی دولت بیشکرد که در آن پیچیدگی پدیدهمی فرایندهای  توانست 

سوم پایانی قرن اجتماعی شدن و مشارکت سیاسی که در کشورهای »غربی« رخ داده و اغلب از یک

ای بزرگ، دستیابی به حق رای و غیره(  ها و احزاب تودهگیری اتحادیهنوزدهم آغاز شده بود )شکل

سبتاً مستقل دی شده که دارای قوانین و کارکردهای خاص و نمنجر به ایجاد قلمرو اجتماعی جدی

 گر دولتی است. های سرکوباز جهان اقتصادی و دستگاه

  ”خصوصی“ی پود  ها به مثابهی احزاب و انجمن»دکترین هگل دربارهگرامشی  ای که  درست نقطه

ـ فرازی که احتماالً به تاریخ مارسقرار می  مورد بحثدفترهای زندان  را در    [7]دولت«   1929 دهدـ 

جایی است که همانی زندان اوست ــ  های نخستین دورهنگاشته شده و بنابراین یکی از یادداشت
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برداشت    دهد که چگونه نشان میکند،  ی مدنی« استفاده نمیکه هنوز از عبارت »جامعهآن  رغمبه  ،او

داری پیشرفته و  سازی سیاست در سرمایهاجتماعی  تصدیقی او از مفهوم دولت دقیقاً با  یافتهبسط

 نویسد:. او میشود آغاز می ،ایهای سیاسی تودهگیری سوژهشکل

انجمن  » از  نمیدرک هگل  هنوز  کندکمکی  که  میانه  چرا  است، جایی  ابتدایی  و  امر  مبهم  ی 

ی تاریخی آن زمان تطابق داشت، که بسیار محدود بود و این درک با تجربه سیاسی و امر اقتصادی؛

ـ  را پیشنهاد می  دهیفقط یک الگوی کامل از سازمان  ماًیمستق  که  یاستیس« )ایرسته»  سازماندهیدادـ 

کم نه  )دستهگل  از    یی تاریخی فراترهاد تجربه بو مارکس قادر ن  (. بود  شده  زده  وندیپ  اقتصاد  به

درک مارکس از سازماندهی همچنان در میان این عناصر گرفتار    ( داشته باشد...هگل خیلی فراتر از 

سازمانمی کلوبپیشه  ماند:  توطئهوران؛  ژاکوبنی؛  گروه های  که  مخفیانه  انجام  های  کوچک  های 

 [ 8نگاری.«] روزنامه  دهند؛ سازمانمی

ای  توده  یقانون  احزاب  ،عضو  هاونیلیم  با  بزرگ  یهاهیاتحاد   یتجربه   فرصت  مارکس  ن،یبنابرا

  شوند، یم  انتخاب  عمومی  یمخف  و  میمستق  ی را  با  که  ییهاپارلمان  ،مردمیاحزاب سیاسی    و  یکارگر

  به .  پیدا نکرد را  دست نیا از یموارد  و  شوندیم   چاپ  ابعاد گسترده در  که  ییایپرولتار  یهاروزنامه

  ی دارهیسرما  یجامعه  ک ی   در  قدرت  مناسبات  از  یاساس  یاجنبه  توانستنمی  او  خالصه،   طور

  بعدها   و  کرد،  اشاره  آن  به  یگرامش   که  «یخصوص  پود»  همان  ،تجربه کند  کامل  طور  به  را  پیشرفته

  یاسیس  مشارکت  یهاسمیارگان  یعنی.  دینام  «یهژمون   یخصوص   یهادستگاه»   و  «یمدن  یجامعه»  را  آن

ین یعت  سرکوب  یبه واسطه  و(  اند «ی خصوص»  و از این رو)  است  بندیپا  هاآن  به  داوطلبانه  فرد  که

  ی برا  را  «یمدن   یجامعه»   عبارت  یگرامش   که  یهنگام   م،یدید  که  طورهمان.  شوندینم و محدود  

  که  طورهمان  و  برعکس،  [9] گرفت؛  فاصله  مارکس  ترمینولوژی  از  ،این موارد به کار برد  اشاره به

برداشت  به  ،  معیندر معنایی    ،او  که  رسدیم   نظر  به  دهد، یم   نشان  شد  نقل  ترپیش  در   که   یادهیگز

  های شکل  را  هاآن  توانیم که    یاقتصاد   یهاانجمن  یعنی  ،هارستهکه    ، برداشتیشودهگل نزدیک می

به    ،دانست   مدرن  یهاهیاتحاد   ییابتدا  میان  ،یاخالق   پیکر  نیدوم  یمثابهبهــ    «ی مدنی»جامعهرا 

  مفهوم  یتازگ  دینبا  هگل  تقریبی با  شباهت  ن یا  حال،   ن یا  با  [10کرد.]وارد می.  ــ  دولت  و  خانواده
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  ، ، به کار گرفتدولت  ن جدیدی ازتعیّ  د،یجد  یتیواقع  انیب  یبرا  او  که  یمفهوم  ،کند  پنهان  را  ی گرامش

 بلکه   ک«،یکالس»  سندگانی نو  از سوی  شدهدادهتشخیص  هایتعیّن  حذفِ  نه   و  انکار   نه مفهومی که  

 . بود آگاه آنبه  کامالً ی گرامش که امری ،ستهاآن یتوسعه و غنا بخشیدن یدهنده نشان

بسطنظریه دربارهیافتهی  گرامشی  نظریهی  از  فراروی  و  )حفظ  دولت  کالسیک  ی  ی 

میان    تمایزگذاریهای خصوصی هژمونی« استوار است، که او را به  »مارکسیستی«( بر کشف »دستگاه

به تاریخ سپتامبر   ،تاتیانا شوختای به  ی اساسی در درون روبناها سوق داد. گرامشی در نامهدو حوزه

بهترین چکیده از مفهوم  اقامهاز روشنفکران را  ش  برداشت جدید  ، 1931 پردازی  کرده و احتماالً 

 دولت را ارائه داده است:  ی خود ازیافتهبسط

  فقط   کهآن    رایج   یمعنا  به  را  خود  و   دهمیبسط م  یتوجه قابل  زانیم  به  را  روشنفکر  مفهوم  من»

 مفهوم  از  یخاص  هایتعیّن  به  نیهمچن  مطالعه  نی ا.  کنمینم   محدود  دارد  اشاره  بزرگ  روشنفکران  به

مطیع    یبرا  یقهر  دستگاه  ای  ؛ی کتاتورید  ای)  یاسیس  یجامعه  یمثابهبه   اغلب  که  شودیم  منجر  دولت

  نیمع  لحظه   ک ی  در   اقتصاد  ای ازنوع ویژه  و  دیتولاز    ایویژه  نوع   با  مردم  یتودهکردن و تطبیق دادن  

 گروه  کی   یهژمون   ای)  یمدن   ی جامعه  و  یاسیس  یجامعه  نیب  ایی موازنهمثابهبه    نه  و (  شودیم  درک

  ی هاهیاتحاد  سا،یکل   مانند  یخصوص  اصطالحبه  یهاسازمان  قیطر  از  که  یمل  یجامعه  کل  بر  یاجتماع

 [ 11«](.شود یم  اعمال رهیغ و مدارس ،یکارگر

:  ردیگیدربرم  را   یاصل   ی هحوز  دو  د«،یجد  یهانیّتع»  با   ،آن  عیوس  ی معنا  در   دولت،  نیبنابرا

  ،( نامدیم   زین  «قهرآمیز  دولت»   ای  محدود«  یمعنا  در   دولت»   را  آن  ی گرامش  که)  یاسیس  یجامعه

  در   را  خود  ی قانون  انحصار  مسلطْ  یطبقه  از طریق آن  کهسازوکارهایی    ی مجموعه  از  گرفتهشکل

  و   یی اجرا   یهایبوروکراس  کنترلدر    که  اش قهری  یابزارها  با  و  کندیم   حفظ  خشونت  و  سرکوب

دوم  حوزه.  شود یم  شناخته  است  ینظام ـ یسیپل که    یمدن  جامعهی    مجموعه از    قاًیدقاست 

  احزاب  ساها،یکل  ،سرا مد  نظام  مانند  هایدئولوژی ا  گسترش  ای/و  شرح و تفصیل  مسئول  ییهاسازمان

،  انتشارات ها، روزنامه مجالت،)  ی فرهنگ مواد دهیسازمان ،یا حرفه یهاسازمان ها،هیاتحاد ،یاسیس

 شود تشکیل می ره یغ و( های جمعی رسانه
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همین دلیل است که به  کنند و  از هم متمایز می  اصلی از مسائلْ  یدو مجموعهاین دو حوزه را  

آن تاحدودی جداگانه  گرامشی  را    دراین دو حوزه    که  یکارکرد   در. نخست،  کندبررسی میها 

.  تفاوت وجود دارد  دارند،  قدرت  مناسبات  دیبازتول  و  بندیمفصل  در  ،یاجتماع  یزندگ   یسازمانده

  لیتشک  را(«  ی هژمون + یکتاتوری د:  آن  یپارچهیک  یمعنا  به)  دولت»  هم  با  دو  هر  هااین حوزه

  به  ، یمدن   جامعه + یاسیس   جامعه»  را   دولت  نیهمگرامشی    ، اما  گر ید  ایزمینه  در [  12].دهندیم

  حوزه   دو  هر  معنا، نیا  به[  13].کندمی  فیتعر  «قهر یزره  توسط  شدهاظتفح یهژمون  گرید  عبارت

  عمل  یخاص  یاقتصاد   گاهی پا  یارتقا   ای  حفظ  در جهت  ،بنیادین  یاجتماع  ی طبقه  کی  منافع  برمبنای

  ق یطر  از  و  ،یمدن   یجامعه  در:  است  متفاوت  حوزه  دو  این   در  ارتقاء  ای  حفظ   ینحوه  اما  .کنندیم

  ،اجماع   و  یاسیس  یرهبر  با  کنندیم  تالش  یعنی   دارند،  یهژمون  اعمال  قصد  ی اجتماع  طبقات  آن،

  کی   وارههم  یاسیس  یجامعه  قیطر از طبقاتبرعکس،    ؛ آورند  دست به  خود  اضع مو  یبرا  ی متحدان

  که   طورهمان  ن،یبنابرا.  کنندیم  اعمال  قهر  قیطر  از را    سلطه  نوعی  تر،قیدق  عبارت  به  ای  یکتاتورید

  مارکس   قبالً  که  است  دولت  یدهیپد  از  وجودی  ی وجه(  قهرآمیز  دولت  ای)  یاسیس  یجامعه  م،ینیبیم

آن  درباره  نیلن  و بودند  بحثی  با کشف    که  ی حال  در   ، کرده    چهآن  بر   دیجدهای  تعیّنگرامشی 

  به   ،یهژمون   که   است  نهفته  تیواقع  ن یا  در  یگرامش  نوآوری .  است  متمرکز  دینامیم   ی مدن  یجامعه

، آن  بروز  ی برا  خاص  و  مستقل   یی فضا  ،خود  خاص  یماد   گاهی پا  اکنون  ،ی اجتماع  پیکر  ک ی  عنوان

 . دارد

  تیماد  با  این دو حوزههر یک از  :  است  نهفتهجا  در همین  قاًیدق  حوزه  دو  نیا  نیب  دوم  تفاوت

  ی اسیس  ی جامعهکه  در حالی[  14].شوندیم  زیمتمادیگر  از یک  خود  یژهیو(  ینهاد - یاجتماع)

  و  یی اجرا  یهایبوروکراسدر کنترل    که)دارد    دولت  گرسرکوب  یابزارها  در  را   خود   ی ماد  حامالن

  ی خصوص  یهادستگاه»   را  ی مدن  یجامعه  ی ماد  حامالن   ی گرامش   ،(است  کنترل  ی نظام ـ یسیپل

  نسبتاً  یاسیس  ی جامعه  برابر  در   که  دینام  داوطلبانه  ی اجتماع  یجمع   یهاسمیارگان  ی عنی  «، یهژمون

  ک،ی دئولوژیا   ی حوزه  که   پردازدمی  دیجد  تیواقع  ن یابه بیان    یگرامش  جا،نیا  در.  هستند  خودمختار

  با   رابطه  در(  ی عملکرد  صرفاً  نه   و)  یماد  یاستقالل  به  تر،ده یچیپ  و  شرفتهی پ  یدار هیسرما  جوامع  در
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 و  فعال  اجماع  به  یابیدست  به  ازین  گر،ید  عبارت  به.  ه استافتی  دست  آن  محدود  یمعنا  به  دولت

ه  شد  جادیا  استیس  شدنیاجتماع  گسترش  با  که  ی ازین  ــ   سلطه  یبرا   ییمبنا  عنوان  به  افتهیسازمان

  یمثابهبه  هاآن  اکنون  که  کرد   بازسازی  ا ی/و  جادی ا   را   یخاص   ی اجتماع  ینهادها  ای  اهداف   است ــ 

  ن ی ا.  کنندعمل می(  خود  مندیقانون  و  ساختار  با)ی  هژمون  یاجتماع  روابط  خاص  ی ماد  حامالن

  یاجتماع  پیکربه    اکنون  که  است   ی نسب  یاستقالل  ی جهینت  و  بنیان  زمانهم  که   ــ   یماد   استقالل

  خود اعتبار  به    متکینفسه  فی  ایحوزه  عنوان  به  را  یمدن   یجامعه   ــ  شودنسبت داده می  یهژمون

ی  اقتصادزیربنای  نیب  یضرور  میانجی عنوان به و دارد  را خودخاص  مندیقانون که کندی م تثبیت

  مشخص   طور  به  که  ایممواجه  یگرامش کار    از  ای نمونهبا    جا،نیا  در  کند.قهری عمل می  دولتو  

  س یپراکس  ی حوزه  در  ،بود   مارکس   ی نظر  کار  شالوده  که  را  ی اجتماع  یِهست  یِستیالیماتر  یِشناسیهست

  ، وجود ندارد  یماد   گاهی پا  بدون  یاجتماع   کارکرد  ای  شکل   چیه  او،   از نظر:  دگیریم  کار  به  یاسیس

.  نشود  ی ناش  آن  ی ماد   حامل  و  ی اجتماع   شکل   نیب  ک یالکتید از  که  ندارد  وجود  ی خیتار  تینیع  چیه

  چیه  ندارد،  وجود  یمصرف  ارزش  بدون  یامبادله  ارزش  چ یه  مارکس،در دیدگاه    مشخص،   طور  به

  مولد  یروهاین  بدون  یدیتول  یاجتماع   روابط   چیه   ندارد،  وجود  ی اضاف  محصول  بدون  یاضاف  ارزش

  بدون  ی،ک یدئولوژیا  ا ی  یاسیس  ی رهبرای، هیچ  یهژمون  هیچ  و برای گرامشی نیز  ندارد،  وجود  ی ماد

  یهست  از   یخاص  یاسیس  یحوزه  یمثابههب  را   یمدن   یجامعه  که  یماد  یهاسازمان  از  یامجموعه

 ند وجود ندارد. دهیمشکل ت یاجتماع

وحدت }این  وجه    هرگز،  حوزه  دو  یعملکرد  و  یساختار  زیتما  بر  به رغم پافشاری   ی گرامش

  آن  کرد،  فی تعر  را  «یاسیس  یجامعه»  او  که  یهنگام  ن،یبنابرا[  15گرفت.]نادیده نمی  رادو حوزه{  

  یاسیس ی جامعه. دیکش ریتصو به یمدن جامعه با زیتما/همانندی ی رابطه در  را

  طور  به که ییهاگروه  از دسته آن بر را انضباط “قانوناً ” کهاست  دولت  قهری قدرت دستگاه  »...

  بحرانِ   لحظات  بینیبا پیش  دستگاه  نی ا  با این حال،.  کندیم  اعمال  “نیستند  راضی”  منفعالنه  ای  فعال

  شکست  خودجوش  مندیتیرضا   که  ، هنگامی[یهژمون   یخصوص   یهادستگاه]  تیهدا  و  یفرمانده

 [ 16شده است.«] لیتشک برای کلیت جامعه است،  خورده
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  را  یمدن  یجامعه  و  یاسیس  ی جامعه  میان(  تفاوت   در  وحدت)  کیالکتید  گر،ید   یبخش  در   او

 :ه استکرد انیب ترواضح

  نشان   «یاخالق  و  یفکر   یرهبر»  و  سلطه«»  صورت   دو  به  را  خود  یاجتماع   گروه  کی  تفوق»

ببرد و   لیتحل»  را  هاآن دارد  لیتما  و  مسلط است  متخاصم  یهاگروه  بر  یاجتماع   گروه کی. دهدیم

این گروه مسلط    ؛درآورد  خود  سلطه   تحت  را   هاآن  مسلحْ   ی روین  با  یحت  دیشا  ا ی  ، مضمحل سازد«

 [17.«]کندیم  یرهبر را متحد و شاوندیخو یهاگروه

،  قهرو    اجماع،  سلطهو    هژمونیاشاره دارد که    ایی ترکیبیبه لحظه  تفوقی  در این گزیده، واژه

شوند. همچنان ضروری است که به یاد  سازی( با هم یکی می، )بدون همگندیکتاتوریو    رهبری

ا این دو مجموعه کارکرد ــ در هر صورت در دولت یبیاوریم که از نظر گرامشی این دو کارکرد ــ  

تر »دیکتاتوری« یا برعکس، به  اجماعی است و کم ـ  تر هژمونیککه دولت بیش وجود دارند؛ اما این

برتری و مزیت یکی بر دیگری، بستگی دارد. خود این استقالل  های روبنایی،  وزهاستقالل نسبی ح 

فقط   نه   به  بلکه   دارد،   یبستگ  بحث  مورد   یجامعه  در   استیس  شدن  ی اجتماع  زانیم  بهو مزیت 

وابسته   زین  کنندیم   مبارزه  گری دکی   با  تفوقی به  بایدست  یبرا   که  یاجتماع  طبقات  نیب  روهاین  ارتباط

 . است

  یژگ یو عنوان به ی مدن  یجامعه ی ماد استقالل موضوع   مرحله،  نی ا در   که است  مهم   باور من به 

  حال  در   ما  رایز  است   مهم امر    ن یا.  شود  برجسته  ی دارهیسرما  یدهیچیپ  جوامع  در   آن  ی تجل  خاص

رسد به نظر می.  استدارای ابهام    آن  مورد  در  دفترهای زندان  که  میهست  یموضوع   یبارهدر  بحث

با جلو    که  یموضع   ــ  ی دارهیشاسرمایپ  جوامع  در  یحت  یمدن   یجامعه  وجود  تصدیق  نیب  یگرامش

زندانهای  یادداشت  رفتن برمیکم  دفترهای  آن  به    یْ مدن  یجامعه  که  موضعاین    و  ــ   خوریمتر 

درجه  است یس  شدنِ  ی اجتماع  از   ییباال  ی هدرج  با  ی جوامع   زیمتما  یژگیو از  و  باالیی  ی 

تری برخوردار  استحکام و ثبات بیش موضعی که از    ــ  است  های اجتماعیخودسازماندهی گروه

  ی سلطه  هایشکل  یحت  که  شود یم  هیتوج  تیواقع  نیا   با  یحد  تا  ابهام  نیا .  در نوسان است  ــ  است
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آغازینسرمایه  ای  یدارهیسرمااشیپدر    یطبقات   و   یکتاتور ید  آشکارا  یهاشکل  جمله  از  ،داری 

 ، داشتند  ازین  تیمشروع  از  میزان معینی  به  مناسب  عملکرد   یبرا   کهنیا  به   توجه  با  زین  ،یاستبداد

  ک یاز سوی    تیمشروع  به  یابیدستی  کننده ن ییتع  نقش  مثال،  عنوان  به.  بودند  یدئولوژیا  بر  یمبتن

  دستگاه ـ دولت»  کی  سای کل:  برعهده داشت  یمذهب  یدئولوژیا را    استبدادی ـ یفئودال  نوع  از  دولت

  استبدادیدولت    از  یمهم   بخش  و  داشت  یاتی ح  یتیاهم  یفئودال  عصر  در  که  بود  ک«ی دئولوژیا

به نظر   دفترهای زندان  یهاقسمت  از  یبرخ در چرا  که دهدیم  حیتوض قطعاً  نیا  و، آمدشمار میبه

  یاسیس  ی جامعه  و   یمدن  ی جامعه  نیب  یرابطه  با   را  دولت  و  سایکل  نیب  ی رابطه  یگرامش رسد  می

می   ، نداشت  وجودآن    یامروز  یمعنا  به  یمدن   یجامعه  که  ییهادوره  یبرا  یحت  [ 18]،کندیکی 

را  آن    بودگی خاص  و  اصالتدهد و  خود را نشان می  ی گرامشتأمالت  بارها در    معنایی امروزی که

 کندمشخص می

 که   طورهمان   که  کردم  استفاده  ک«ی دئولوژیا  دستگاه ـ دولت»  عبارت  از  من  که  نبود  یتصادف

  ی خصوص  یهادستگاه»  مفهوم  با  عبارت  نیا  معتقدم  من[  19است.]  آلتوسر  ییلوابداع    میدانیم

ــ مفهومی که    گیردبه کار می  مدرن  یمدن   یجامعه  یهاسمیارگان  نییتع  یبرا   یگرامش   که  «یهژمون

 ،آلتوسراز نظر  .ستی ن  مترادف آلتوسر مایل است خیلی روشن شود ــ 

  طرح م  را  یمدن   یجامعه  و  یاسیس  یجامعه  میان  قدیمی  یی بورژوا  زی تما  که  ی هنگام  ی گرامش»

  حقوقی   زیتما  بر  یمبتن  زیتما  ن یا[  گویی]  کند،یم   مبهم را  آن  [  موضوع]  کردن  روشن   یجا   به  کند،یم

  ی جامعه”  و  “یاسیس  یجامعه”  نیب  زیتما  ...  است  “یخصوص”و  “ یعموم”امر    نیب  ی کنون(  ییبورژوا)

 [ 20«] .دارد  وجود یبورژواز دید  از فقط “ یمدن

 د ییتأ  کند،یم  استدالل  ی گرامش  ترپخته  هایبندیفرمول  ضد  بر  همچنان  که  آلتوسر  گر، ید  یسو   از

  متأخر   یزیچ  را  بسط  نی ا  که  [است]  اشتباه  [ نیا  و]  است،   بوده  “یافتهبسط”  شهیهم  دولت»  که  کندیم

 ها آن  از   را اصالتشان    و  ف ی تحر  را  ی گرامش  تأمالت  تنها  نه  آلتوسر  معتقدم  من   [ 21].م« یریبگ  نظر  در

.  کندرا درک نمی  افتهیتوسعه  ی دارهیسرما  جهان  در  ک یدئولوژیا  ی حوزه  یژگ یو  بلکه  کند،یم  سلب
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  ، شودیم  گمدر این میان    که  است  یگرامش   از سوی  شدهطرح  سؤال   یخی تار  بُعدهمان    قاًیدق  ن یا

 . ستین چندان عجیب  آلتوسر مورد در  که امری 

این   ، او  عبارت  از   کنم،می  رد   را   یشهایریگجهینت  و  آلتوسر  ی نظر  ی هافرضشیپ  کهبا 

  استفاده( بردبه کار می  دولت« قهری    یهادستگاه»  با  تقابل  در  که)،  دولت« کی دئولوژیای  هادستگاه»

  آن  در  درست  ،تیمشروع  منبع  به عنوان  را  یدئولوژیا  تیوضع  به طرزی بسنده  معتقدم  رایز  ام،کرده

یاپیشاسرمایه  جوامع  در  یعنی  ،بودن  «یافتهبسط»  هنوز  دولت  که  ییهاتیموقع  و  زمانه   داری 

 وحدت   دولت،  و  سایکل  نیب  مثال،  یبرا   ،یجوامع   نیچن  در .  کندیم   فیتوص  ،ی آغازیندار هیسرما

  « یعموم»  دولت  کی  با  رابطه  در  « یخصوص»  امری  هنوز  سایکل  که   یطور   به  داشت،   وجود   یناگسستن

  را  یآموزش نظامکلسیا   که میباش داشته خاطر به  دیبا و) سایکل توسط افتهی گسترش یدئولوژ یا.  نبود

 با  یرسم  یسایکل.  نداشت  «یاسیس  یجامعه»  ای  قهری  دولت  از  یاستقالل  گونهچیه(  کردیم  کنترل

  دولت  که  ییابزارها  همان  ازگیری  با بهره  ،سرکوب  و  قهر  از طریق  را  یدئولوژ یا  نی ا  دولتْ  کمک

می  خود  یعموم   یسلطه  اعمال  یبرا کار    یهاانقالب  دوران  در.  کردمی  لیتحم  برد،به 

  ،(محدود یاسیس مشارکت با) برالیل یهامیرژ نخستین استقرار  زمان در نیز و ک،یدموکرات بوروژوا

  ،ندرواین    با.  میبنام  دولت  ونیزاسیسکوالرتوانیم آن را  چیزی که می:  شودیم  ظاهر  دیجد  یتیواقع

در برابر امر »عمومی«    «یخصوص »   به امری  تیمشروع  کِ ی دئولوژیا  هایابزار  ،آغاز شد  ساهایکلکه از  

  عمدتاً  اینک   که  رسامد  نظام  ی حت.  کندینم  لیتحم  را  ن ید  کی   اجبار  هب  گری د  دولت  ؛شوندیم  لیتبد

کنترل   .  است  روروبه  خود  درون  در  کیدئولوژ یا  یمناقشه  کی  با  شیپ  از  شی ب  ،است  دولتدر 

  « ی خصوص»  ی زیچ  به  آن  با  رابطه   در  نباشند،  تفاوتیب  دولت  به  نسبت  آشکارا  اگر  ی حت  ها، یدئولوژیا

(  داوطلبانه  نسبتاً  ای)  داوطلبانه  عمل   ک ی  به  در حال رقابت  یهایدئولوژ یا  به  یبندیپا:  شوندیم  لیتبد

 . شده از طریق قهر نیستتحمیل امری گر ید  و شودیم لیتبد

گرامشی  آن  ن،یبنابرا   یماد   حامالن  یمثابهبه  ،نامدیم  «یهژمون   ی خصوص   یهادستگاه»چه 

  یهادستگاه»   تنها  نه.  ندنکیم  مبارزه  ی هژمونکسب    یبرا   کهآیند  پدید می  دنیایی  ی درباره  هادگاهید

(  یدتیعق  یهاروزنامه  و   احزاب،   ها، هیاتحاد  مانند)   هاتوده  ی مبارزه  از طریق   ی کهدیجد  ک« یهژمون
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  زین  ست ا  برده  ارث   به  یدار هیسرما  که  دولت«ک  ی دئولوژ یاکهن    یهادستگاه»  بلکه  شوند، یم   جاد یا

پیدا    آن  مدرن  یمعنا  به  یمدن  یجامعه  در را    خود  ی جا  و  شوند یم  لیتبد  « یخصوص»  یزیچ  به

  انکار   را  آن  ماًیمستق  آلتوسر  که   یامکان   [ 22](.رسامد   نظام  یحت  و  ساهایکل  مورد   مانند)کنند  می

  در  است  قادر   اکنون  فرودست  طبقات(  یهایدئولوژیا  نظام  ا ی)  یدئولوژی ا :  دارد   سرآغازی   ،کردمی

به   طبقات  نیا  کهآن  از  پیش  یحت  ابد،ی  دست  یهژمون   به  یخصوص  کیهژمون  دستگاه  چند  ای  کی

  نیا.  تبدیل شوند  حاکم  طبقات  به  کهآن  پیش  ، یعنیابندی  دست  یدولت  قدرت  به  معنای دقیق کلمه

  در  و  تواندیم  یاجتماع  گروه  کی: »نوشت  جا کهآن   بود،  کرده  ینیبشیپ  ی گرامش   که  است  یامکان 

  وامع ج  درون  [ در23«].باشد  داشته[  کیهژمون]  «یرهبر»  ،یدولت  قدرت  کسب  از  شیپ  دیبا  واقع

ست، گرامشی این گونه  هم ه یافته« است، این امکان یک ضرورت ها دولت »بسطکه در آن پیچیده

 [ 24«].اصلی برای کسب چنین قدرتی استدهد: »این در واقع یکی از شرایط ادامه می

  بلکه   ست، ین  یخیتار   ای  ی نظر  صرفاًتمایزی    آلتوسر  و  یگرامش   میمفاه   میان  زیتما  ن،یبنابرا

  دولت   از  یبخش  را  یمدن  یجامعه  یهاسمیارگان  آلتوسر.  دارد   استیس  یحوزه  در  یجد  ییامدهایپ

 بر  ازحد ش یب  دیتأک  با  ،که   کردمی  شنهاد یپ  را   یاسیس  یراهبرد   نیبنابرا  دانست،یم   محدود   یمعنا  به

 است:بیرون از دولت   به تمامی مبارزهغ بلِم دولت،  از  آن زیتما و انکارگر حزب  «ییجدا» تیماه

 از   بیرون  بایستمی  خود،  یوجود  بنا به علت[  کارگران]  حزب  »این باید یک اصل باشد که

 [25.«]ندیبب حکومت“ حزب”  را  خود دینبا هرگز …باشد دولت

شود، یعنی این ایده که  ی استراتژی »جنگ موضعی« گرامشی نامربوط میبه این ترتیب، هسته 

از طریق نبردی درازمدت برای    متأخرداری  ی سرمایهدستیابی به قدرت دولتی در جوامع پیچیده 

جامعه میان  از  و  درون  در  اجماع  و  هژمونی  مدنیکسب  یعنی  ی    ی معنا  در  دولت  درون  در، 

ی مستقیم با ی مواجهه. دیدگاه آلتوسر ضرورتاً به ایدهدر اولویت باشدبایست  می  ،آن  یافتهیبسط

،  شوددولت )که تضعیف تدریجی آن از طریق »اشغال« فضاهای درون آن غیرممکن است( منتهی می
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ی  معهی »پیشروی درازمدت« به درون نهادهای جاکه از سوی دیگر گرامشی معتقد به ایدهدر حالی

 گوید:گونه که بیاجو دجوانی به درستی میمدنی است. همان

فرایند استوار کرده  ی یک  مثابهی گذار بهرا بر ایده  زندان   یدفترهای مرکزی  »گرامشی هسته

... در قلب این  گذاشته شده است  داری بورژوایی کنار  ی سرمایهی سقوط ناگهانی جامعهاست. ایده

که گرامشی   هستیمی دولت  ای از تأمالت دربارهنوع تازهشاهد  ی یک فرایند،  ی گذار به مثابهایده

 [ 26است.«]پرورانده 

گرامشی  ما  جانیا  در   گر،ید  عبارت  به سنتز  بهرا    دولت  از  برداشت   و  یاسیس  یجامعهمثابه 

 . شاهد هستیم ی، هژمون یخصوص ابزار  و آمیزقهر دولت سنتز ، یمدن  یجامعه

 یافته« و پایان دولت ی »سامانجامعه ـ۲

 بین  که  (یماد   و  یعملکرد)  ینسب  استقالل  یجهینت  درگرامشی    چگونه  ببینیم  است  مهم  اریبس

  دولت  محو  یبارهدر  نی لن  و  انگلس  مارکس،  یهی نظر  زمانهم  طور  به  ،شودقائل می  روبنا  پهرهایس

بیجامعه  در   نامید، می  یافته«سامان  یجامعه»  را  آن  سانسورْ  ل یدل  به  که  ،را   یستیکمونی  طبقهی 

  از  یاساس  ی اجنبه   دولتی محو  هینظر  م، یدید  که  طورهمان.  رود از آن فراتر می  و  سازد می  مشخص

از وجوه وجودی   ــ   «یاسیس  اقتصاد   نقد»   ماننده  درست   ــ   خود   که  است   است«یس  نقد»   یکی 

  یا رابطه  یگرامش   رسدیم   نظر  به  ن، یا  بر  عالوه.  است  یستیمارکس  یاجتماع  ی هینظر  ناشدنیِحذف

  ی حد  تا  دستاورد  نی ا.  است  کرده  برقرار  سیپراکسی  هفلسف  گذارانان یبن  با  فراروی/تداوم  مبتنی بر

  انقالب   از   پس  سال  پانزدهطی    باًیتقر  که  داشت   را  شانس   نی ا  ی گرامش  که  شد  ر یپذامکان  به این سبب

  ن ی ا  از .  کندارزیابی می  را   یشورو  ریجماه  اتحاد  در  سمیالیسوس  نساخت  مشخص   یتجربه   ،اکتبر

  بااو    آشکار  اختالف  یدهندهنشان  موضوع  نیای  بارهدر  یگرامش  یهاادداشتی  معتقدم  من  نظر،

  برداشت   کهآن  از   پس  یعنی  است،  1928 -1929  چرخش   از   پس   یشورو  ریجماه  اتحاد   روند

  و   ( کنار گذاشته شد NEPی نپ )برنامه  در  مستتر  سمیالیسوس  به  گذار   یمندانهرضایت  و  ای مرحله

 .شد آغاز شتابان سازیِیصنعت  و یاجبار یسازاشتراکی با «باال از انقالب»
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ای مثبت است. گرامشی او را  تنها اشاره به استالین، اشاره  دفترهای زنداندرست است که در  

  سم یالیسوس  نساخت  امکان  سر  بر  مناقشه   درو    کندتلقی می  «»مفسر جناح اکثریت جنبش ]بلشویسم[

برابر تروتسکی جانب استالین را می  ،واحد  کشور   کی   در با    اما باید توجه کرد که  [ 27گیرد.]در 

  .بود   نابهنگام(، دفاع گرامشی از استالین  1933 )احتماال فوریه  ی نگارش این یادداشت توجه به دوره

 نیز   توسط بوخارینبلکه  اکثریت« ــ که نه فقط توسط استالین    حجنا»مفسر    کسی به عنواناز  او  

اصطالح »اپوزیسیون چپ« را شکست  به  1925 -1928های  که در سالکند  دفاع می  ــ  شدرهبری می

سازیِ  اشتراکی  ضددهقانیِکارزار  این امکان را داده بود که    )نپ(  اقتصادی جدیدسیاست    هداده و ب

توان دریافت که این حمایت به دلیل مخالفت با تروتسکی صورت  عالوه میبه  اجباری را مسلط کند.

مواضعی    ــ  دست نکشید  او  مواضعبا    مبارزه از    دفترهای زندان  سراسرگرامشی هرگز در    کهگیرد  می

  انتقاد کرده  شدت  بهاز آن    حزب کمونیست اتحاد شوروی   یمرکز  تهیکم  به  1926 ینامه  در  قبالً  که

  پردازهینظر»  را   یتروتسکچرا که    ــ  ی آن پرداختیمدرباره  بحث  به  این کتاب  سوم   فصل  در  و  ،بود

  منجر  شکست  به  تنها  که  ست دانیم  ایزمانه  در [  1-27]ایجبهه  یحملهاستراتژی    یاسیس

امان خود علیه بوخارین  ی بیی مثبت به استالین مبارزهبنابراین، گرامشی در این اشاره  [28].شود« یم

ای که او را  آغاز کرده بود در نظر نگرفته است، مبارزه  1929 -1928و »اپوزیسیون راست« را که از  

جبهه در  خطعمالً  اپوزیسیون  ی  اقتصادی  علیه [  1-28یست]فینوویز-ستیتروتسکمشی 

   داد که گروه بوخارین مدافع آن بود.ی نپ قرار میگرایی برنامهمرحله

  گو وگفت  ، در نکرده بود  انتقادمستقیماً    از استالین     ًزندان  دفترهای  در   گرامشی   گرچه   با این حال

نکرد   او  تیشخص  و   یبارهدر  ی منف  اظهارات   ازبندانش در زندان  با هم  سالاواخر    در .  فروگذار 

 :گفت یبولدیر انزو  خود قیرف و دوست به ی گرامش ،1930

باشد  متفاوت  اری بس  نیلن  یذهن  هایوارهعادت  با  نی استال  یذهن  هایوارهعادت  که  »حواسمان 

  یالمللنیب  یدگاهید  لیدل  نیهم  به   و  سپری کرده بود  کشور  از  خارج  در  را  یاد یز  یهاسال  نیلن.  است

  تیذهن  و  ماند  هیروس  در   شهیهم  که  نیاستال  مورد   در .  داشت  یاسیس -یاجتماع  مشکالت   به

. شاهدش هستیم  “ بزرگ  ی هاروس”  ی فرقه  در   که  گونه نیست، ذهنیتیاین  کرد   حفظ   را  یستیونالیناس
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مراقب    دیبا  ما:  ستیکمون  کی   سپس  است،  روس  کی   ی نخستدر درجه  نیاستال  زین  المللبین  در

 [ 29]«.میباش او

کند: »گرامشی  در خاطرات خود خاطرنشان میبندیان گرامشی، نیز  اِرکوله پیاچنتینی، از دیگر هم

ی لنین ]که در آن استالین نامهگفت که با وصیت ی استالین صحبت کرد، و میدو یا سه بار درباره

آشنایی   خوانده و خواستار برکناری او از جایگاه دبیرکل حزب شده بود[  ”گستاخ“و  ”خودرأی“را  

ی من چیزی معنادارتر از این خاطرات وجود  [ اما به عقیده30.«]دارد و با محتوای آن موافق است

آن شود: اظهارنظرهای    مخدوش شدنباعث  تواند همواره  دارد که عدم توجه به ظرف زمانی می

  اشاره  1929 “چرخشبه اقدامات استالین پس از ”   غیرمستقیمکه    دفترهای زندانموجود در خود  

 دارد. 

  ی گرامش  از نظر.  می بازگرد   دولت  محو  موضوع  به  دیده  اجازه  موضوع،  نیا   به  پرداختن  از  پیش

  ی جامعه  مجدد  جذب»   یعنی  است،  قهرآمیز  یهاسمیمکان  یجیتدر  شدن  د یناپد  یمعنا  به  این محو

 ی کارکردها  که  شود یم  باعث  سمیالیسوس  نساخت  در  شرفتیپ[  31].«یمدن   یجامعه  در  یاسیس

   :گویدمی  او. بدهد اجماع و یهژمون به تر جای خود راهرچه بیش قهر و سلطه یاجتماع

  یجامعه  ای  ی اخالق  دولت  ای)یافته  ی سامانجامعه  آشکارتر  عناصرهرچه    که  کرد  تصور   توان یم»

 [ 32.«]رودیم  نیب از  جیتدر به دولت آمیزقهر عنصرشوند، تر پدیدار میبیش( یمدن

  ی حوزه  در  یگانگیب  انیپا  ــ  یمدن   یجامعه  توسط  دولت  مجدد  جذب  نیا  گر،ی د  ی سو  از

 حاکم   نیب  تفکیکاین دغدغه که  یعنی  :  پیوند دارد  یگرامش   اصلی  هایدغدغه  از  یکی  با  ــ یاسیس

  یتوسعه  از  ینیمع  سطح   در   داشت  اذعان   او  که  ،شوندگانریرهب  و  رهبرانمیان    ،حاکمیتتحت  و

  وجود  کار  ی فن  میتقس  از  ینیمع  ی درجه  بلکه  طبقات،  به  جامعه   میتقس  تنها  نه  آن  در  که)  ی اجتماع

 با   کهاست    یخیتار  تی واقع  کی   فقط»  بلکه  نیست  بشریت«  ابدی  تفکیک»  ،ضروری است  (دارد

تفکیک    ن یا  آن  در  که  شرایطی به وجود آید»ضروری است که    ن،یبنابرا  «.است  متناظر  یخاص   طیشرا

 [ 33«].نباشد  یضرور  گرید[ حاکمیتتحت و حاکم میان]
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  در خصوص  را  دغدغه  نیهم  نیلن  که  داندیم  باشد  خوانده  را  انقالب  و  دولت  که  یهرکس

  و  یاقتصاد   روابط  تیر یمد  در  همگان  مشارکت  تر،قیدق  طوربه  ای  ،قدرت  کامل  شدن  یاجتماع

  در   دولت  خودکارشبه  محو (  انگلس   آن  از  ترشیب  یحت  و)  نیلن  اگر   حال،  نیا   با.  داشت  یاجتماع

 ی نیبشیپرا    هاتوده  انی م  در  دانش  گسترش  و  ی اقتصاد  سطح  در  طبقات  یجیتدر  محو  یهجینت

  به   استیس  خاص  دانی م  در   که  دارد  وجود  ازین  نیا  که  بر این باور است  ظاهراً  یگرامش   کند،یم

  از  نظر صرف  جامعه   از  جدا  یدولت  وجود   در   که  ، یگانگ یازخودب  انیپا  ساختن   ریپذامکان  منظور 

از    رسدیم   نظر   به  که  است   ی زیچ  همان  ن یا.  کرد   مبارزه،  شودیم  یمتجل   آن  ی طبقات  ی محتوا

  را“  گرایینویسد: »”دولتمیجا که  قابل استخراج است، آن  « گراییی »دولتاو درباره  یهاادداشتی

 ر ییتغ  با  یکارگر  دولتگوید: »که میچنان[ هم34] «.کرد  نقد   آن را   دیبا..  .کرد  رها  خود   حال  به  دینبا

(  برد   کار  به  1921 سال  در   یشورو  دولت  فیتوص  یبرا  نیلن  که  یعبارت)   ک«یبوروکرات  یهاشکل

  به   ازین  رو  نیا   از .  شودباعث تداوم آن می  که  کندیم  جادیا  را   یمنافع  و  دارد  را   خود  خاص  یی ایپو

  اصالح »   عنوان  به  آن  از  پیوسته  ی گرامش  که  یندیفرآ   از   یبخش  عنوان   به   یدائم  «یستیالیسوس  نقد»  کی

 وجود دارد.  ،کندیم  اد ی « یاخالق  و یفکر

از طریق    ــ  دولت  انیپا  یهینظر  یایی ازگرامش  بندیبازصورت  ن یا  در  که  ستین  دشوار چندان  

  رفته  نیب  از   حاکمیتتحت  و  حاکم   نیب  ز یتما  آن  در   که  « یافتهسامان(خود)   ی جامعه»  ک ی   ایجاد 

 هاآن   براساس  و  کردیم  جیترو  نیاستال  که  است  یهاینظریه  با  تضاد   درکه    موضعی را دید  ــ باشد

گمان  .  کند  تیتقو  را  خود  امکان  حد  تا  سمیکمون  به  گذار  یدوره  تمام  در  بود   مجبور  قهرآمیز  دولت

  است،  شده  نوشته  1932 لیآور  در   که  «، گراییی »دولتدرباره  ادداشتی  در  مندرج   اظهارات   کنمنمی

  کی  کشورها،  یبرخ  در  ،که  کندمی  شروع  نکته  ن یا  به  اذعان  با  یگرامش .  باشد  داشته  یگر ید  یمعنا

 :است یضرور سمیالیسوس ساخت مراحل نیاول  در دولت  تیتقو  یدوره

  ی دوره  خودمختار،  دولتدوران   در  یزندگ به اعتال  از قبل که ،یاجتماع یهاگروه یبرخ ی»برا

  و  ی ضرور  گرایی دولت  دوره   ک ی  اندنکرده  یسپر  را  یاخالق   و  یفرهنگ  رشد  از   ی مستقل  درازمدت
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این امر    استبدادی  یهامیرژ  تحت  و  یوسط  قرون  یجامعه  در  که  طورهمان)  است  مناسب  واقع  در

 [35.«]( شد ریپذامکان های امتیازدار رستهها یا قانونیِ طبقه  وجودِ یواسطه به

  یِ مردم  یهاسازمان  و   یاسیس  ی دموکراس  یهاسنت  و  ،باشد  ف یضع  یمدن   ی جامعه  هرجا  یعنی

 که   هاییبنیان   همان  اساس  بر  تواندینم  دیجد  نظم  به  گذار  باشند،  نداشته  وجود  ای  فیضع  مستقلْ

« به  یکتاتوری د»  ی دوره  ک ی  به   ازین  جهینت  در   و  شود رخ دهدیافت می  « یغرب»  ی جامعه  ک ی  در 

  دفترهای زندان   سراسر  در   یگرامش   ارجاعاتو    شود. می  تر یقو  قهری   دولت  آن  در   که  آید وجود می

که ]از نظر او[    گذارد ینم  ی باق  دیترد   یبرا   ییجا   « یافتهسامان  یجامعه»  و   مطلقه«  یهادولت»  به

   ند. بودها حکومت  از این دست  قاًیدقوری شوروی جوان  مهحکومت تزاری روسیه و سپس ج

توان در عباراتی که بالفاصله  با این حال معتقدم که مخالفت آشکار با »مدل استالینیستی« را می

 قول باال آمده است دید:  پس از نقل

  ی نظر  تعصب  به  دینبا  ژهیو  به   شود،  رها  خود   حال  به   دینباگرایی“  ”دولتنوع   ن یا  حال،  ن یا  با»

 که  ،دولت  حیات  از  یدیجد  هایشکل  ایجاد  و  توسعه  یبرا  قاًیدق.  شود  تصور  “ابدی”  ای  شود  لیتبد

  ی ناش  اگر  ی حتگرایی  این نوع دولت  داشت،   خواهد  “یدولت”   خصلت  ها  گروه  و   افراد  ابتکار   آن  در 

دولت  شود   نقد  بایستمی  نباشد  منصبان“صاحب  حکومت ”  از “  انگیختهد خوبایست ”می  )حیات 

 [ 36].« (شود

منصبان« را با »خودفرمانی«، و  »حکومت صاحب  تر گرامشی قبلاندکی  اگر   دیدیم،طور که  همان

با جامعهجامعه را  اینک میی مدنی  ی سیاسی  بود،  از »دولتقیاس کرده  او  نقد  گرایی«  بینیم که 

زمان است با تقبیح آشکار مدیریت بوروکراتیک دولت و دفاع از »خودفرمانی تولیدکنندگان« که  هم

گرامشی  یافته  تجلی    ی مدنیهای جامعهارگانیسمدر   یادداشت  این  به وضوح در مجموع  است. 

ی دولت  رسیدن به قدرت ضعیف باشد، این وظیفه به عهده  پیش ازی مدنی  که اگر جامعه  گویدمی

ی دولت، برای بازجذب دولت  ، به عنوان شرطی برای محو خود به مثابهبعداًافتد تا  سوسیالیستی می

کامالً با لنین   این نقطه ی مدنی، آن را تقویت کند. گرامشی در  های خودمدیریتی جامعهارگانیسمدر  
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تواند پیروزی  نمیبدون اجرای کامل دموکراسی  گوید »سوسیالیسم پیروز که می  جاآننظر است  هم

تمرکز  ی جدید، یعنی  [ این جنبه37تثبیت و بشریت را به محو کامل دولت رهنمون کند.«]  خود را 

ی! ــ او استوار است که گرایانهی ــ واقعاین ایده  بری »کالسیک« محو دولت،  گرامشی بر نظریه

مکانیسممکانیسم قهرآمیز،  دولت  جامعههای  سیاسی،  های  میی  ناپدید  که  هنگامی  شوند 

ان  »خودفرمانی تولیدکنندگ  ی مدنی از آسیب حفظ شوند و به حامالن مادیِهای جامعهارگانیسم

ی بدون ی بلندپروازانه، و از این رو اتوپیایی، از جامعهیک ایده  همبسته« تبدیل شوند. محو دولتْ

 [ 38دولت نیست.]

  سم ینیاستال  عمل  و  یتئور   با  یگرامش  تامالت  ی دیگری هم در نقطه  رسدیم  نظر  به  ن،یا  بر  عالوه

 به   یستیالیسوس  دولت  از  دفاع   و  دولت،  و  حزب  یکسان پنداشتن  از  امتناع:  گیرددر تقابل قرار می

 :دیگویم  او. یستیاومان و سکوالر  دولت ک ی عنوان

یافته« قرار بگیرد: در  ی سامانکه بتواند ذیل »جامعه  فهمیده شود  ایگونه  به  بایستمیدولت  »

ابزاری  ، بلکه صرفاً  شودبا حکومت اشتباه گرفته نمیحزب مسلط به لحاظ سازمانی  این جامعه،  

هر  ای  ، چرا که چنین جامعه“یافتهی سامانجامعه” مدنی به   ـ ی سیاسیاست برای گذار از جامعه

که تضاد این دو را دوام ببخشد( ی مدنی{ را در خود دارد )به جای آنی سیاسی و جامعهدو }جامعه

 [ 39و غیره.«]

  توانیم   م،یکن  مرتبط « ییگرادولت»   از  انتقاد  لزوم  ی بارهدر  ی قبل  ی مالحظهبا   را  مالحظه ن یا اگر

شایسته    به طور  که  یابزار  فقدان  به  توجه  با  ــ  باشند  یکی   حکومت  و  حزب  اگر  ــ  که  گرفت  جهینت

  آن   مجدد   جذب  ی برا  و  بدهد  را   آن  از   برآمده  یانهیاقتدارگرا  سمیبوروکرات  ازو بایسته امکان انتقاد  

 یبرا(  دولتـ    حزب  قالب  در)  آمیزقهر  دولت  ی در شیگرا  ،کند  مبارزه  « یافتهسامانی  هجامع»  در

  مبارزه»   از  آن  در   که  یادداشتی  در  ی گرامش  گر، ید  ی سو  از .  وجود خواهد داشت  خود   ابدی ساختن

 :کندیم  فیتعر گونه این را آن  ،کندیم صحبت برتر« و  خودمختار  یفرهنگ دستیابی به یبرا
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  “پاد” و    “ نا”کننده مانند  در پیشوندهای نفیی منفی و جدلی آن  مبارزه که جلوهایجابی  »بخش  

می داده  پادکلیساساالری  ، شودنشان  خداناباوری،  شکلِنظیر  باید  بنابراین  به    د.  معاصری  و  مدرن 

 [  40ی اخالقی نوع نوین دولت باشد.«]اومانیسم سکوالر سنتی بدهیم که پایه

اساساً   یدولت  نه  و  ،اومانیستی  و  سکوالر  یدولت  مثابه  به  یستیالیسوس  دولت  از   دفاع   در  ی گرامش

که همانا یکی  :  گیردمیموضع    یستین یاستال  مدل«»  «هایستون»  تقابل با یکی دیگر از  در  ک،ی دئولوژیا

   پنداشتن حزب و دولت، و نیز یکی پنداشتن ایدئولوژی حزب و ایدئولوژی دولت است.

 گیری  نتیجه

  ی هینظرمشخص کردن    یبرا  ی ابزار  فقط برای گرامشی   نه   ی مدن  یجامعه  مفهوم  که  دید   توان یم

شواهدی    ی ارائه  به  را   او   بلکه   کرد،  فراهم  است،  استیس  یستیمارکس  نقد  از   یبخش   که  دولت،  محو

ولو  [concrete]مشخص با اندک  و  مختصر  ــ  ارتباط  در    نساخت  از  یناش  مشکالت  ــ 

داد  سمیالیسوس  مدل   یستیمارکس  نقد  ی برا  را  یعناصرشواهد    نیا  م،یدید  که  طورهمان.  سوق 

 ی مدل د،نکنیم  فراهم اعمال شد ی شورو ریجماه  اتحاد  بر 1929 سال از پس عمدتاً که یستین یاستال

  مبتنی بر یکسان پنداشتن  و  اقتدارگرا  ـ کیبوروکرات  «، گرادولت»   را  آن  یگرامش   رسدیم  نظر   به  که

 سم یالیسوس»  اصطالحبه  بِیرق  یانتقاد   یآگاه  نوعی   اگر  مسلماً.  داندیم  دولت  و  حزبنادرست  

پریشانه  برداشتی زمان  نبود،   ریپذامکان  او   زمان  در  دیشا  که  م یده  نسبت   یگرامش   به  را   موجود«  اًواقع

را،    سمیالیسوس  ن ساخت  لیاص  از مفهوم  او   شواهد  که   است  اشتباه  زین  ن یا  اما  ایم؛و نابهنگام ارائه داده

را    یستیالیسوس  یکشورها  ریسا  و  یشورو  ریجماه  اتحادمسیر    که  مفهومی است  از  متفاوتکه  

  ی برا  یدیجد  یاستراتژ  نیتدو  بهصرفاً    او  هایبودن دیدگاهبدیع    نیبنابرا. شکل داد، نادیده بگیریم

 پربارتر   و  پایدارتر  بخش  اگر  ی حت  شود، ینم  محدود  « یغرب»  ی کشورها  در  سمیالیسوس  ی برا  مبارزه

 .را در این کشورها بیابیم او راثیم
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