
1 
 

 

https://naghd.com 

 

 د یجد اریانقالب منفعل و شهر ،یهژمون

 

 توماس ی د تریپ

 یحسن مرتضو ی ترجمه

 

  1401 دی

https://naghd.com/


2 

 

  ، رضایت  یای دربارههینظر  سانبه، از جمله  بسیار متنوعیبه طرق  را    یگرامش  از نظر  یمفهوم هژمون:  چکیده

ااندکرده  ریتفس  یکیتیو رقابت ژئوپل  است«ی»ضد س  ،یاسیوحدت س   ی در نظر گرفتن هژمونبا    هاریستف   نی. 
خاص    ی ریبرگرفته از تفس  اینظریهی  منزلهبه  نیز  و   یاسیس  ی قدرت و سلطه  یدرباره  عام   ای هی نظر  همچون 

  ی درباره  جدی اخیر   یفلسف  ی ها بر پژوهش  ه یبا تک  ی حاضر . مقالهیابندوحدت می  از مفهوم انقالب منفعل 

مزندان  یهادفتر  استدالل  هژمون   کندی،  مفهوم  چهار    «یکیالکتید  ای رهی»زنج  سان به  یکه  از  متشکل 

ای  پروژه  عنوانهب ( 2  ،یاسیو س  یاجتماع  ی رهبر  یمنزلهبه    ی هژمون (1  یعنی « کامالً مرتبط  وجودی  وجه»

بهتر درک    ی جنبش کارگر  یاسیو س یاجتماع  یهژمونبه عنوان  ( 4  و   کیهژمون  یستگاهد  سانبه ( 3،  سیاسی
مدرن و هم    یاز ظهور قدرت دولت  یادهیچیپ  لیتحلهم    یْهژمون  بدیل از مفهوم  یشناسسنخ  نیا  شود.می

  ی انگارهپروژه در    ن ی. اگذارددر اختیار مینیز  فرودست را    یاجتماع  ی هاگروه  یاسیس  یدهسازمان  ی نظریه
و    یاسیعنوان حزب سکه هم بهای  انگاره« گنجانده شده است،  شهریار جدید»  یریگشکل  پیرامون   یگرامش
 است.   یاسیس  ی تهیغالب مدرن  های شکل  در مقابل  بخشییرهامعرف بدیل    و  شودیتصور م  مدنیت  ندیهم فرآ

*** 

  یخیو تار  یعلم -یاجتماع  ،یانسانعلوم  ی هارشتهدانشاز  یعیوس  فی در ط یگرامشاز منظر   یمفهوم هژمون
که همچنان مخاطبان   یست یواژگان سنت مارکسبرای  یکهاست  « یتی»موفق  گرانیب نیشده است. ا رگذار یتأث
  دا یپ  یدارهیسرما  لتدو  یالغا   ای  ایپرولتار   یکتاتوریمانند د  یمرتبط  میمفاه  در مقایسه بارا    یترگسترده  اریبس
به آن نسبت داده    ی متناقض  کامالً   یکه معان  هنگامی  واژه   نیکه ا   رسدیحال، اغلب به نظر م  ن ی. با اکندیم

  ی نظر  تیاهم  خصوصدر    سانکیرا به    یمیو قد  دیو خوانندگان جد  دارد  یمتفاوت  اریبسمضامین    شود،ینم
 . سازدیم مرددمعاصر آن  موضوعیت  ای قیدق

  یاست که به جا   شرویپ  یگروه اجتماع  کیشامل   یگرامش  نظراز    یهژمون  رگذار،یتأث  ریتفس  کیاساس    بر
را  دیگر  یاجتماع  هایمنفعل( قشر ای)فعال  «تِی ، »رضاعالقهبی یهااحکام خود بر سوژه یجانبهکی لیتحم

  یروان  یوابستگ  یحت  ای  ینفوذ فرهنگ   ک،یدئولوژیادغام ا  فیظر   یهاسازوکاربر    تربیشهژمونی  کند.  یم  کسب 

تا    یمتک پ  روایت   نی در اخشونت.  اعمال    ا ی  کردن محکوماست    است یکه عمالً س  ییهافرضشیبر اساس 
رابطه  کیهژمون به  بی  یاخالق  ایرا  تقلو  سلطه  تی رضاـیهژمون،  دندهیم  لیواسطه  تصور  -متضاد  اجبار 

حزب کمونیست  همراه بود و با تالش  شد    زندان  یهادفتر از    ی کهقرائت از همان ابتدا با استقبال  نی. اشودیم

این  [  1] آغاز شد.  1956  شکاف»متفاوت« پس از    یسمی کمون  پرداز هینظر در مقام    ی گرامش  یمعرف  ی برا  ایتالیا
  هایشکل  نیتر یو عموم  ن یتردر گسترده  یهژمونمبتدیان« برای فهم معنای    تفسیر اینک نوعی »راهنمای
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ااست   آن غالب    یشناسو مردم  یشناسجامعه  ،یمطالعات فرهنگ  یدانشگاه  ی هادر حوزه  ژه یوبه  تفسیر  نی. 
 [ 2]شود.زیرسوال برده میاگرچه اغلب  ،است

  قیاز طر   یامر اجتماع  یاسیدرباره ساختار س  ی اهی نظر  قراولشیرا پ  یگرامش  یدوم، مفهوم هژمون  ر یتفس
لحاظ    «یاسیس  ی»سوژه  یریگدر شکل  یگونناهم  تنیدگیدرهمبخش از  وحدت  یند یفرآ  ای   «یارز »منطق هم

مرکب    یاسیس-یاجتماع  یبدنه  کیتنوع در    وحدت  یدرباره  یاهینظر  سانهباساساً    جانیدر ا  یهژمون  .کندمی
  ی ، مفهوم هژمونروایت  نی . ادیآ  دیپد  تواندیتنها بر اساس وحدت آن م  «ییق»حق  استیکه س  شود،یظاهر م
ها،  به صورت گروه  عاملی که خواه  ،دهدقرار می  یجمع  یاسیعامل س  یبرالیل-یکال یرا در سنت راد  یگرامش
درآید  کاست   و   طبقه  تصور  قالب    ای  به  تار  از قرائت    نی ا  . »مردم«در  رو   یخی نظر    ی هشی اند  ن یب  ییارو یاز 
در    ی مفهوم هژمون[  3]آمده است.  دیپس از جنگ پد  ای تالیا  نگارش قانون اساسی  فراینددر    یبرالیو ل  یستیکمون
 [4] .شودیمبیان  ها مالک نیاغلب با ا یاسیس یمعاصر در فلسفه یالمللنیب یها بحث

  تی رضا- یکه هژمون  دشویو استدالل م  استدو قرائت اول استوار    یهافرضشیبر پ  تربیشسوم    ریتفس
به    یاجبار است. هژمون-که دولت محل سلطه  یاست، در حال  یمدن  یجامعه  قلمرومتناسب با    یِاسیس  فن  کی

  کند؛ عمل می  ییحکومت بورژوا   یها هیدر پا  انهیمخف  یْمدن  یدر جامعه  یکیزوماتیر  یحت  ای  یمولکول  یشکل
.  غیرضروری اعالم نشود  ، تازه اگرشودموکول مینامشخص    یاندهیبه آ  در قلمرو دولت  میمستق  یمواجهه

که قدرت    کندیارائه م «ت اسیاز »ضدس  یشکل  همچون را    ی گرامش  از نظر  یمفهوم هژمون  تفسیر نیواقع، ا در
را   عوض  خود  »اجتماع  یگذار ارزش  رددر  اابدییم  « یامر  در    ریتفس  ن ی.  نو  چپ  خوانش  از  برگرفته 

بود،    اروپایی   سمی کمون  چپجناج  و بعداً    ی غرب  سمیمتاثر از تجربه مائوئ  تر بیش، که  1970 و  1960 یهادهه
 [ 5] کاربرد دارد. یاسیس ه یو نظر یاسیمعاصر در علوم س یهااغلب در بحث

که    رایج کاربرد    بنا به  ک،یتیرا در قلمرو ژئوپل  یمعاصر اصطالح هژمون   تیچهارم اهم  ریتفس  ت،ی نها  در
ی گاهی آشکار و  امبارزهدر سطح    جانیدر ا  ی هژمون[  6].دهدینشان م  گردد،یبرم  دیدیتوسزمان  به    کمدست

اوقات    یاما گاه  ،ینظام  ی هاخصومت  رها، قبل از اعالم آشکادولت  نیب  گاهی پنهان برای کسب نفوذ و قدرت
  ی انتقاد   یدگاهید  همچون را    ی گرامش  ی مفهوم هژمون  ی مؤثر  نحو به    روایت  نیشود. ا یمپیکربندی    ،شامل آن

  نیا  یها نهیشی. پگیردمی نظر درداند،  یم  ته یمدرن  یاس یس  مهم  عاملکه دولت را    یاسیس  سم یدر سنت رئال
  امروزه، [  7].تر دهیچیپ  هایشکلهرچند به    ، افتیسوم    المللبین  ی هادر بحث  توانیمرا    از هژمونی   کاربرد

مواجه    المللنیدر روابط ب  یاصل  انیجر  یها در بحث  «یگرامش»  رایج«  ر یعنوان »تصو هب  تفسیر  نیا  اغلب با
 [ 8]گیرد.به چالش می یاندهیبه طور فزا این تصویر را  ایییگرامشون یهادگاهیدهرچند  ،شویممی
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 هژمونی و سلطه 

مدرن   یاسیس  یشهیاند  خیشده در تارشناخته  یارا به چهره  یگرامش  یهژمون  یهیها نظر خوانش  نیاز ا  کیهر  
  ت یرضادر آن  دهد که  یوارونه نشان م  سم یانیهابز  یرا نوع  ی گرامش  ی هژمون  ی هیاول نظر  ریدهد. تفسیم  لیتقل
  یگرامش ،یارزبه مثابه منطق هم یاز هژمون م دو ریکند. تفسیعمل م یاسیامر س  یِاخالق ان یبن موتورِ سانبه
پوشیده و رقیق روسویی از سیاست    نشیببا    یاسیوحدت س  یها هیاز سنت بزرگ مدرن نظر   ی فرع  یا گونهرا  

از     یمدن  یجامعه  یتنوع و غنا  سوم  ری. تفسدهدنشان می  «یعموم  ی« به »ارادهگانی هم  ی»ارادهو گذار 
دهد یارائه م  شدهتعلیق  سمیهگل  یدر نوع  ی ریپذاز جامعه  ل یبد  یا وهیش  ی بالقوه برا  ی شالوده  همچون موجود را  

  یشالوده  یمدن  یجامعه  مکشوف شود که  کهنیقبل از ایعنی  شود،  یمتوقف م  حق  یفلسفه    255که در بند  

را   دولت  خود  تفسمی  دا یپدر  نظر  ر یکند.  از    ی ستیکمون  ی انسخه  همچون را    یگرامش  یهژمون  ی هیچهارم 
 برخورد   همچونآن،    یتیاشم  یدر نوع بعد  ،یحت  ایمدرن،    المللن یحقوق ب  یکانت  یگسترده  یهافرضشیپ

 . دهدینشان م ،یوطناست تا جهان  بومی تربیش ی زیدآمیکه اغلب به طرز تهد ر،یناپذیآشت ی هاارزش

به    زندان  یهادفتر در    را  یاز مفهوم هژمون  گسترده  کمدست  ای  «ی»سنت  ر یتفس  هادگاهید  نیا  بیترک

  ت ی رضا  یمنزله، بهاول  یدر وهلهکند:  به این نحو درک میرا    یهژمون  استیخوانش س  نی. ادهدیدست م
  ک یدر    ها آندوم، اتحاد  ی  ؛ در وهلهنیمع  یاجتماع  یبندشکل  ک یدر    یاسیس  عامالناز    گیری چشمبخش  

 هینبرد علشده در لیتازه تشک «یاسیس ی»سوژه نیشدن ا  ریسوم، درگی در وهله «؛یجمع یاسیس ی سوژه»

  ی منطقه  به دنبال گسترش  هایک از این سوژهو هر    گرفته  مشابه شکل  یندیفرآ  ق یکه از طر   ی گرید  یسوژه
حمله به »مرکز« دستگاه    یبرا   ی کاف  یرویکه ن  یتا زمان  است  یمدن  ی جامعه  «یرامونیپ  قلمرو خود از »   یاشغال
با    یالمللنیرقابت ب  یدر عرصه  کیهژمون  یهابرخورد دولت،  وهله  نیو در آخر  ؛داشته باشد  در اختیار  را  یدولت

  یقدرت دولت  کیاساساً ظهور ارگان  یکه مفهوم هژمون  شودی. تصور میداخل  یهیروند اول  یکیتیتکرار ژئوپل
 [ 9].کندرا توصیف می یکیتیمدرن و رقابت ژئوپل

متفاوتشان،    اریبس  یارشتهدانش  هایجایگاهها و  خی تار  ،ینظر  هایپیشینه  رغمبهها،  قرائت  نیاشتراک ا  وجه
که در باال ذکر شد    یبه روش  ی« هژمونتام و تمام»  ی هی نظر  کیعنوان  بهتا  دهد  یها اجازه مچه به آنو آن

ی  نظریه  نیچناست.    یاسیقدرت س  عام  یهینظر  یکاساساً    یفرض است که مفهوم هژمونشیپ  نیشوند، ا  انیب
م  عامی ساختارها  دنیچالش کشبه    برای  توانیرا  و  موجود،    یروابط    یریتصو   یوارونگ  کیدر    ایقدرت 

گرامششان  تیمشروع  ی هاشرطشیپ  میترس  ی برا  ،یانهیآ اول،  مورد  در  برد.  کار  دار  طالیه  همچون   ی به 
  ی ادیحد ز. در مورد دوم و تا  شودیدولت مدرن ظاهر م  هایشکلشناس«  »باستان  همچون فوکو،  ی  سالخورده

  ا« یعنوان »وبر پرولتاررا به  ایچهپا به جلو بگذارد تا عبارت معروف کرو  شودیمجبور م  یمورد، گرامش  نیترمهم



5 

 

اگر    یاست. حت  تیو مشروع  یپارچگکیثبات،    یدهندهعمالً نشان  یدر هر دو مورد، هژمون  [10] اصالح کند.

مش قالب  م  یمنف  تی روعدر  مقاومت  که  اجتماع هنگام  هماما    کند،یباشد  »به  ینظم  را    تیرسم موجود 
انقالب  ک یاز    ییزداتیمشروع  ی)به جا  شناسد«یم نف  یگسست  را  آن  بنابراکندیم  یکه  در    یهژمون  ن،ی(. 
  ک«،یدموکرات  یاز »سلطه  یعنوان شکلبه  هژمونی  [ 11]  شود.یم  حک  یوبربا ابعاد  سلطه«    یشناسسنخ»

  ک، یزماتیکار  ی وبر از سلطه  کیکالسی  هگان مشروع در کنار سهی  های سلطهبه شکل  ع یبد  ی اافزودهمعرف  

 ی هاکیز تکنا   فراروینقش    یفای ا  یبرا  یها، حتخوانش  یدر برخ  [12] .است  کی بوروکراتـ    یو قانون  یسنت

  کیدر  ها را  ی این تکنیکربوطهم  ی هاقوت  شوند ومتوسل می  یهژمونبه    استیمدرن س  لیو اوا  مدرنشایپ
و تعادل    یپارچگکی  نظامعنوان  به  ی پارلمان  ک ینظم دموکرات  لیو تکم  میتحک  یکه برا   دیجد  یاسیس  یهیرو
 .کنندترکیب می است مناسب یاسیس

 تبارهای انقالب منفعل 

دستانه  مکه خا  یمختلف  یها قولنقل  با اشاره به  توانندیم  قتیحق  مهین  هایگزاره  مانند اکثر   هاییریتفس  نیچن
رسد که  ارند و در نگاه اول نیز به نظر میداند مدعی باشند که پایه و اساسی در واقعیت  از متن خود جدا شده

می تایید  را  مربوطه  استدالل  اصلی  منوالبه    کنند.خطوط  از  همان،  همین  لیگوری  گوئیدو  بررسی  که  طور 

مانند  این تفسیرها    [13](،2012کند)به قدر کفایت تایید می  دفترهای زندانها از  یتالیاییی استقبال انحوه

ی فرایند به واسطه آیند بلکهکاره از بداهت شفاف متنی قطعی کامل و بالیده پدید نمیهای نیمهاغلب خوانش

نامطمئن و خوانش  یای از خوانشپیچیده ناکامل«    دفترهای  از   نادرست و خالقانه  ی همیشه  »از بیخ و بن 

  های ریتفس  نیا  تنیدگیدرهم  قاًیدق  میتوانیواقع م ما در  .آورندهای تاریخی متفاوت سربرمیدر بزنگاهزندان  

  ی در معمارمنفعل«  انقالب  از نقش مفهوم »   یتا ظهور درک خاص  یهژمون  یکل  یهینظر  کیمختلف را در  

منفعل    [ 14] .میکن  یابیرد  زندان   ی دفترها  یمفهوم انقالب  خودگستردهدر  مفهوم  معنای  نظر،  ترین    از 

  ی که فاقد مشارکت معنادار طبقات مردمکرد  داللت می(  یاسی)س  مدرنیزاسیوناز    ز یمتما  یندیفرآ  بر   یمشگرا
تحک و  انجام  ااست  یاجتماع  یدگرگون   میدر  اکنون    نی.  برا  ینقطه مرجع مرکز   کیمفهوم، که  تنها    ی نه 

در    یپژوهیگرامش آکادم  های عرصهبلکه  ب  کیمختلف  روابط  جامعهنیمانند  حت  ی خیتار  یاسشنالملل،    یو 
ابداً در    یز یانگشگفت نحو(، به دینیرا بب 2009؛ توگال 2010،  2007است )به عنوان مثال، مورتون  ی نگارقوم

مفهوم، در   نیا  رهنگامید  یگذار ارزش  ( 15)برجسته نبود.  ای زنداندفترهی استقبال بعد از جنگ از  دوره

وخروش  پرجوش  داًیکوتاه اما شد  یدوره، مصادف با  1970 یدر اواخر دهه  ییایتال یا   سمیانیگرامش  یها بحث
اشاره   ینیفروس  ویطور که فاببود. همان»سازش تاریخی« ناکام حزب کمونیست ایتالیا    و  کمونیسم اروپایی 

  استیسبا عنوان »،  1977 در   یگرامش  یموسسهرا در کنفرانس    یکرده است، مفهوم انقالب منفعل نقش اصل
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از انقالب منفعل    ی خاص  ر یسبعد، تف   ی هادر سال  ی اندهیو به طور فزا  جا، نیکرد. در ا  فایا  « ی در گرامش  خ یو تار
این  زندان به کار گرفته شد. اساساً    یدفترها   میمفاهی  تافتهدرهم  یرهیزنجکل  بر    کنندهکرختعنوان عامل  به

  «سازوکار »  کیبه عنوان  عمالً تابع انقالب منفعل    یرا دگرگون کرد. هژمون   کی هژمون  استیس  درک تفسیر  
در  »  یاز هژمون  یبه خوانش  این تفسیر  کند،یم  داللاست  ینیبود. همانطور که فروسرد آن    ایتحقق    یصرف برا

  ن یا  ــ یکیالکتید  یعنی ــ  یاادغام رابطه  ی (، به جا667:  2008  ینی)فروس«  یثبات  یتقدم ثبات بر ب پرتو  

مجدداً در    ستتوان یم  یگرامش   شه ی اند  ن، یمنجر شد. بنابرا  یدگرگون  یاسیس  یای پو  ی هی نظر  ک یها در  قطب
  را   انه«یگرا»تعارض  یرعقالنیمدل ظاهراً غ  ک یاز    گذارشود، و    حک مدرن    یاسیس  شه ی اند  ی اصل  ی هاانیجر

»اجماع که    «ییگرابه  رساند  انجام  به    آن   اوج   نقطهو    سمیبرالیل  یشناختانسان  یمبان  یمشخصهمفروض 
  ن«ی»قفس آهنهمانند برساخت  مفهوم انقالب منفعل    [ 16]. است  یمتعال  بخش انتظامو عمل    تئوری   عنوانبه

احزاب   لیتبد  یبرا ی»فقط فرصت  یهژمون ؛شد ریتعبی سیاسی وبری، توصیف مدرنیته کیو بوروکرات یعقالن
احزاب حکومت  یجنبش کارگر  اغلب به  667:  2008  ینی)فروس  . بود  «یبه  اگرچه امروزه  اما    ند،ورآینم  اد ی( 

 لیو اوا  1980 یههبود که در طول د  یاز گرامش  یستی پسامارکسمختلف    یهاقرائت  ینظر   یها هیپا  هانیا

 [ 17] برجسته شد. یالمللنیب اسیدر مق 1990 یدهه

 ی هژمون  یشناسسنخ

گذشته   20  خالل در    د ی جد   هایپژوهش حال،    ن یا   با  مطالعه   سال   یانتقاد ویراست  کامل    ی از 

هایی که کاربردهای ابزاری و جدل م برخی از  ک خود از دست با رهاکردن    و بهره برد    1975 زندان  ی دفترها 

ما قرار داده   ار ی اخت   یگرامش   یمحور   می ه مفا   رشد   ی باره را در  یمتفاوت   اری درک بس   ، بود   های قبلی ی بحث مشخصه 

آلمان   یمهم   شناختی متن   رهاوردهایاست.   محققان  توسط  جهان  سراسر  ، ( Haug 2006)  ی از 

فرانسه   ( Coutinho 2012 [1999]; Bianchi 2008; Del Roio 2005)  ل ی برز  ،(Tosel 

 ,Buttigieg 1992)   ، آمریکا ( Ives 2004)   ، کانادا ( Kanoussi 2000)مکزیک(،  2009 ,1991

1995; Fontana 1993; Green 2011  ) و انگلستان(Morton 2007 )    تر از . مهم شده استحاصل

 ینوآورانه   یسال گذشته، هم به کارها  20در طول    ا ی تالی در ا   ی یای گرامش  د ی جد   ی فرهنگ پژوهش  یی همه، شکوفا
 ی اس ی س   نه ی زم   ر د   د ی جد   ی خیو هم به مطالعات تار   ، ی گرامش   ی الملل ن ی در ابتکارات انجمن ب   ژه یو به   ، ی و نظر  ی فلسف 

 یو کار در حال انجام بر رو  ( Fondazione Gramsci)  توسط بنیاد گرامشی   ی گرامش   ی هاده ی ا   ی و فکر 
 [18] . انجامیده است   یگرامش   ی شده ی گردآور  یها نوشته   از  د ی جد(  Edizione nazionale)  ویراست ملی

تمام« »کار نیمه ، دوباره  1990و    1980 ی هادهه   ی ها مطالعات، پس از وقفه   د ی فصل جد   ن ی جهات، ا  ی ار ی از بس 
گرامشی  راه بر  آثار  توسط  قدیمی پژوهی  کارهای  گشای  نظیر  د تر  استرال   دسونی و یآلستر  در   ا، ی در  کامت  جان 
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در   یو لئوناردو پاگ   انوی پائولو اسپر   ، ی بادالون   کوال ی گالکسمن در فرانسه و ن - یبوچ   ن ی ستیکر   کا،ی متحده آمر االتی ا 
به   اش، کپارچه ی   ی خ یتار   اردر بافت   یگرامش   شهیاند   ر ی مطالعات بر ضرورت تفس  ن ی ا  ر گرفته است.سرا از    ا یتال ی ا 

؛ Davidson 1977)   .کردندی م   د ی معاصر تأک   یها به دغدغه   ی آنهرگونه بسط خالقانه   شرطش ی عنوان پ 
Cammett 1967  ؛Buci-Glucksmann 1980 [1975]  ؛Badaloni 1975  ؛Spriano 

 یست یمنظم مطالعات مارکس  ی با توجه به فقدان ترجمه  ژه ی و به حال،   ن ی ا  ( با Paggi 1970, 1984؛ 1979

 ن،ی . بنابراباقی مانده است متخصصان  طلق  متاسفانه ملک  د ی جد قات یتحق  نی ا   تر بیش به انگلیسی،   ی س ی رانگل ی غ 
 ، و   دی جد  یهابرداشت   ن ی زبان و ای س یانگل   یای در دن  ی گرامش یپراکنده شدت به  ری تصاو   نی ب  یفاحش  تفاوتما با 

 .م ی شوی او مواجه م  ی شه یاند  تِر، دقیق ی خیو تار   یخت شنا از نظر زبان 

 ی اسیو س  یخی تار  اربافت  ینهیدر زماخیر    یو نظر  ی فلسف  ،یخیتار   قاتیتحق  یفشرده  یدورهتوجه به    بامن  

ا  لمی، مازندان  یدفترها به عبارت    ایمطرح کنم    «یهژمون»  ی« بدیل دربارهیشناسسنخ»  کی  جانیدر 

  ییهاخوانش  جین نتایترچه مهمنآ  بیبا ترک  ی ارائه دهم.کیالکتید  شرحیی آن  دهندهلیتشک  اجزای  ازتر،  قیدق

دهنده«ی  اجزای تشکیل»  کوشم تا می  اندپرداخته  زندان  یهادفتر کننده  که به ابعاد دگرگونکنم  قلمداد می

را  موضوعرا    یگرامش  یهژمون  یهی نظر  محوری اجزاء  آن  این رویکرد  در    ی پروژه  کیعنوان  بهبندی کنم؛ 
ت  ی قاتیتحق حال  میدر  متصور  نه کوین  و  کامالً    برداشت  . بسته  نظامی  ا یثابت    یفی تعر  واجد  شوم 

یافته به هم  صورت دیالکتیکی و ادغاماست که به«  وجهشامل چهار »  یاز هژمون  یگرامش  یشدهبندیمفصل
.  یاسیس  ایبه عنوان پروژه  ی . دوم، هژمونیاسیو س  ی اجتماع  ی به عنوان رهبر  یول، هژمون: اهستندمرتبط  

و چهارم،    ک«؛ی»دستگاه هژمون  کیمشخص    یدر نهادها و اشکال سازمان  کیپروژه هژمون  نیسوم، تحقق ا
را    « یکیالکتید  ایرهی»زنج  وجه چهار    ن ی. ایجنبش کارگر  یاسیو س  یاجتماع  یهژمون   اطعانه، و ق  ت یدر نها

  ؛کندیم  تر قی عم  زندان  یدفترها سراسر  ها در  راستای آنخود را در   قاتیتحق  یکه گرامش   دهندیم  لیتشک

  های نیّرا به کشف تع  گرامشی  و گسترده  ی درون  پویشی  ،یرهبر  مثابهبه    ی هژمون  ی ه«یاول  تی با شروع از »واقع
تواند فراتر از  یکه م  شودرهنمون می  استیاز س  یدینوع جد  یشالودهبه عنوان    کیهژمون  یاسیس  کیپرات

 [ 19].فراتر رود یاسیس یتهیمدرنی سلطه هایشکل 

دولت   ی اده ی چ یپ   واکاوی خود، هم    ت ی در کل   ی هژمون   شناسی سنخ   ن ی ا  و   ی از ظهور قدرت  و   تر ، مهم مدرن 
از   ی مفهوم هژمون  گر، ی . به عبارت د گذاردمی ما    اری در اخت   لی بد   ی اس ی سازمان س   ی ه ینظر هم  ،  از آن   ترمحوری 

 ،ی اقتصاد   یسلطه   های ل شک  از  ی ل ی اند، تحل حدس زده   ها ر ی از تفس   یار ی طور که بس در واقع، همان   ی گرامش   نظر 
 ه،یروس   ی دموکراس   ال ی در سوس   یی ها بر بحث   ه ی با تک   ی دهد. گرامشی در جهان مدرن ارائه م   ی اس ی و س   ی اجتماع 

 بسط مدرن«    تی حاکم   ک ی »بافت هژمون   د ی در تول   کننده ن یی تع   یا مرحله   واکاویمفهوم انقالب منفعل را به منظور  
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 ی گرامش   قات ی در تحق   بینابینی   ی امفهوم انقالب منفعل تنها مرحله   د حال، خو  ن ی ا ( باFrosini 2012)  . دهد ی م 
موقت در   یلحظه   کی بود، که نه نقطه اوج آن بلکه تنها    یاس ی عمل س   کی عنوان  به   یهژمون   تی ماه   یباره در 

م  را نشان  آن  منفعل  .  د ه د ی بسط  که هدف آن   کی استراتژبود    ایمداخله   یْ ل ی تحل   یبه عنوان مفهوم انقالب 

 یی بورژوا   ی اس ی س   ی پروژه   ی ساختار   ی ناتوان   گر ان ی ب انقالب    ن یبود. ا   ی هژمون   ی خ ی تار  شکست   کردن  برجسته 

 یاس ی س   ی ه ی عمل و نظر  ن یا   ی ها ل ی تحقق کامل پتانس   ی ( برانیز  ی الملل ن ی در سطح ب   اما در »غرب«،    ژه ی و)به 
 ی هژمون   یافته ی بسط مفهوم کاماًل    .بود داشت(    ی الملل ن ی ب   تی)که در اصل در »شرق« نوشته شد، اما اهم   د ی جد 

انقالب منفعل   کی عنوان  به   ته ی از مدرن   و ایستا   ی شناخت یی با ی ز   یری تصو که  به جای آن را    زندان   یها دفتر در  

ب برگشت  نظریه ،  دانیم ناپذیر  یک  بسط  برای  رهاوردی  همچون  پیش باید  سیاستِ گمانه ی  دیگری  نوع  از   ای 
از جهان و بناکردن »تمدن   شان که هدفش شکل دادن به برداشت خاص   کنیم های اجتماعی فرودست درک  گروه 
 [ 20]( Q11, § 27, p. 1434)   .ی« جدیدشان است پارچه یک 

 ی اسیو س یاجتماع  یرهبر  سانبه ی هژمون

  ی به عنوان رهبر   ی مفهوم هژمون   ی فراموش شده است، گرامش نیز  شده و به همان اندازه    د ی که اغلب تاک   طور همان 
س   ی اجتماع  بحث   مًای مستق را    ی اس ی و  به   ه ی روس   ی دموکراس   ال ی سوس   ی ها از  لن   ژه ی و و  است   ن ی از  برده  ارث    . به 

 (Anderson 1976; Shandro 2007; Boothman 2008; Brandist 2012 )[21]  ی هژمون  
در    ه یدر روس  گر ید  یتمام طبقات مردم  یاسیس  یرهبر  ی کارگر برا  یطبقه  توانایی  ی به معنا  بدر آن چارچو 

به س  کردیرو  نی ابود.    سمیتزار  هیمبارزه عل اکتبر  انقالب  از  متحد و   یجبهه  استیدر س  یاتوده  استیپس 
  ی( گرامشBuci-Glucksmann 1980; Paggi 1984)  .افتی  گسترش  سیاست اقتصادی جدید )نپ(

جریان  در    هیدر روس  یهژمونمرتبط با    یها شدن با بحث  ریپس از درگ  ا،یتالیا ستیحزب کمون  سیرئ  عنوان به  
  یاسیس  تی را به واقع  دگاهی د  نی، تالش کرد تا ا[22]1922-1923  یها در سال  یستیکمون  المللبینکار خود در  

 . برگرداندخود، حداقل به دو معنا، 

تا  گرامشی    نخست، هژمونکوشید  معنا را    ی مفهوم  حزب    ی هطبق  یاسیس  ی رهبر  یبه  توسط  کارگر 
مردم    یرو  شیپ  یاسیو س  یاقتصاد-یاجتماع  یاساس  معضالتکه هدف آن حل    سط دهدب   ایتالیا  ستیکمون

مدرن    یقدرت دولت  یخیتار   ی ریگشکل  واکاوی   رای ب   یبود. دوم، او شروع به استفاده از مفهوم هژمون  ایتالیا

ـ   پوالنزاسمد نظر    ی»تراکم« به معنا  ا ی ــ  یعنوان تبلور خاصکرد و آن را به   قدرت   کهژمونی  روابط از    ـ
مرحله از کار    نیمهم از ا  ی اجنوب«، خالصه  یمسئله  یها جنبه  یو هم »برخ  ون یل  ی درک کرد. هم تزها

توجه   ،یستی فاش میرژ  از سویشدن   یپس از زندان یمشگرا( Gramsci 1978).دهندیرا نشان م یگرامش
بود که نه   ییها خود معطوف کرد و به دنبال درک راه  زنداناز   شیپ قات یبه گسترش مفهوم دوم تحق یا ژهیو
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  ن یکرده بودند. ا  میخود را تحک  یاسیقدرت س  یخیبلکه طبقات حاکم اروپا به طور تار  ایتالیا   ی حاکمطبقه  تنها

که روابط    ش دفتر   نیاز اول  ییهادر بخش  ژهی ومشهود است، به  دان زن   یهادفتر   ی هیدر مراحل اول  ژهی وامر به

  از   ترمهم(  Q1, § 44: 40–54)   .را شکل داده بود  ییایتالیا  ریزورجیمنتوکه    کندیم  واکاوی را    یکیهژمون
  ی و تصور او مبن  هیکارگران در روس  یاز هژمون  ی گرامش  یتجربه  یپیشینهبر اساس    یخی تار  تأمالت  نای  همه،
شد    ی بندصورت  دهد،یرا نشان م   یدهو سازمان  یاس یس  تی از فعال  ی دیجد  یهو یش  هژمونیْکه این    نیبر ا 
را فراهم کرد:    خ«یخواندن »تار  یوسیله  جانیدر ا  است« ی« که در باال به آن اشاره شد(. »سبرگردان»  نی)اول

  شرق در    افتهیتوسعه  یکارگر  یو عملکرد هژمون  یاسیبر اساس »فقدان« اصل س  یغرب  یاسیس  یهتیمدرن
 است.  گشوده یاجتماع-یاسیسازمان س خیرا در تار یدیمعتقد بود فاز جد یگرامشکه شرقی شد،  ی ابیارز

تاریخی    تأمالت شروع به گسترش این    درنگبیگرامشی  که    بودی درخور توجه این  به همان اندازه نکته
تشکیل دولت    جریان روها در  و میانه  عمل زمان با تحلیل روابط حزب  هممثالً  ،  سانبدینبه زمان حال کرد.  

  ، فاشیسم ایتالیایی و   سیاست معاصر، هم از نظر علل ظهور ی  دربارهایتالیا، این مطالعات تاریخی را با تأمالتی  
برای  درک این نکته  .  تکمیل کرد  جایگزین احتمالی هژمونی پرولتری  هایشکل تر از آن، از نظر  حتی مهم

  ی تواند یک عمل مدیریتکننده بود که سیاست هژمونیک نمیتعیین  یپژوهشتعمیق این خط    سراسرگرامشی در  
بسط    ترین معنا رهبری در گسترده  پراکسیس به عنوان    یمنسجم  نحو تواند به  می  فقط باشد، بلکه    ییا حکومت
رهبری    ی سیاست بورژوایی، نوع  خصوص دو نوع مختلف رهبری تمایز قائل شد: در    کم دست. او بین  داده شود

در نهایت »منطق« انقالب منفعل    و   کندرا حفظ می  شوندگانی فاصله بین رهبران و رهبریکه از نظر ساختار
ها برای بیان،  رهبری که هدف آن کمک به توده  یسیاست پرولتری، نوع  خصوصدهد. و در  را تشکیل می

گرامشی    نظراز  این نوع رهبری    [ 23] اجتماعی است.ـ    مشارکت خود برای دگرگونی سیاسی  تعمیق و تقویتِ 

می رهبرانی  کهشامل  فرایندی    شود  تکوین در  حال  عمیق  که    ،در  بیان  دربارهبه  فویرباختزهایی    ی 

در  کننده  تربیت(  Gramsci 2007مارکس )که گرامشی در اوایل حبس خود ترجمه کرده بود؛ بنگرید به  
 . آموزندها میاز توده  ،خود باید تربیت شودآن 

 ای سیاسی هژمونی به عنوان پروژه

ی«  ی »بورژوا های  که میان پراکسیس   هژمونی   ی پارچه یک ماهیت غیر   ی این انگاره درباره  ی زمینه گرامشی در پس 
  اش دیالکتیکی   ی نظریه   ی کننده تعیین وجه  قیاس نیستند، دومین  اساسًا قابل   شوند و رهبری تقسیم می و »پرولتری«  

که یک پروژه    مصر است   های زندان دفتر سیاسی. گرامشی در سراسر  ای  پروژه داد: هژمونی به عنوان    بسط را  

نمی راستین  هژمونیک   به  را  نفوذ    پروپاگاندای توان  یا  داد.    عمومی صرف  پروژه تقلیل  و    ایْ چنین  آژیتاسیون 
های صراحتًا سیاسی تا اجتماعی  ها، از پراکسیس طیف جبهه ترین  گسترده دهی فعال و مستمر پیرامون دامن سازمان 
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برمی   ، و فرهنگی و دینی  رایج تفکر و  شیوه   همچون در یک مفهوم گسترده  و  گیرد  را در  در یک    بررسی های 
اجتماعی صورت  می - بندی  تلقی  معین  عنوان  فرهنگی  به  اروپا  بورژوازی  تاریخی  با ظهور  مقایسه  دوباره،  شود. 

سیاست«   کنترل کننده بود. پروژه هژمونیک بورژوازی با » طوالنی نوزدهم« تعیین   ی سده هژمونیک در »  ای طبقه 
دیگر را  های سازمانی که یک تر دگرگونی اجتماعی، با تصوری فراگیر از جهان و نمونه گسترده   ی پروژه   مرتبط با 

سیاست را یافت،    بخش به کلیت ز چنین شکل  ای قاطع ا ها نمونه د. گرامشی در ژاکوبن ش گرفته    پی کنند،  تقویت می 
 ( Q1, §44: 40–54; Q8, §21: 951–3)   . ها اشاره کرد های آن به محدودیت   که ضمن آن 

هژمونی این سوال را مطرح کرد که چگونه  کسب  های اجتماعی فرودست برای  گرامشی با توجه به تالش گروه 

  ــ  معارض های ذینفع گاه حتی گروه  ــ های ذینفع مختلف  گروه  ی شمار همه هژمونیک از غنای بی   ی یک پروژه 
  ی یعنی همه   شود؛ می نامید، برساخته  می   مردمی به معنای وسیع های اجتماعی فرودست« یا طبقات  »گروه او  که  

گرامشی ضمن بسط    [24]گیرند. ها یا طبقاتی که توسط سازمان کنونی جامعه تحت ستم و استثمار قرار می گروه 
فزاینده   پژوهشی خط  این   پروژه شامل چیزی  به طور  عنوان یک  به  هژمونی  کرد که  تأکید  به  است  ای  شبیه 
  ایجاد   برای   پژوهشی   ی پروژه   یک   بسان   هژمونی یعنی    ؛ مدرن   و   علمی   های پراکسیس تجربی شکل   ترین جانبه همه 

  ای پروژه   ساختن   هدف   با   سیاسی   فعاالن (  Q11, §34:1448-9)   . شود بازنموده می   پرولتاریایی   جدید   دانش 
ها  در آن تجدیدنظر    و   تصحیح به    کنند،   آزمایش   عمل   در   را   ها آن   دهند،   ارائه   هایی گزاره   مستمر   طور به   باید   هژمونیک 

. این روند منجر به تبادل و  بیازمایند خود را بار دیگر در مبارزات سیاسی مشخص    ی شده تعدیل و تزهای    بپردازند 
تر از آن، بین رهبران  دیالکتیکی مستمر بین شرایط سیاسی موجود و تالش برای دگرگونی آن، و حتی مهم   ردوبدل 

  ی دهنده سیاست هژمونیک نشان سیاسی    ی شود. بنابراین، پروژه می   کنندگان در آن مشارکت یک جنبش سیاسی و  
آموزشی » نوعی   توسع   « آزمایشگاه  رهایی   پراکسیس جدید    های شکل   ی ه برای  و  دموکراتیک  بخش  سیاسی 
 [ 25] است. 

 دستگاه هژمونیک 

از نظر  ی مفهوم هژمونی حور م یجنبه سومین سیاسی  ینهادها و اشکال سازمانی رهبری در مدرنیته واکاوی
»جدید«  به واقع    یتوان آن را افزودهچیزی بود که می  بسطدهد. این دیدگاه شامل  گرامشی را تشکیل می

بنگرید  ).گرامشی به مفهوم هژمونی، با بسط و مشخص شدن آن در مفهوم »دستگاه هژمونیک« در نظر گرفت
کننده تالش کرد تا  با این مفهوم تعیینگرامشی  (  Bollinger and Koivisto 2001 and 2009به  
سیاسی و پراکسیس  سازمانی    هایشکلای از نهادهای ساختاریافته و  دیالکتیکی مجموعه  ارتباطمضمون  به  

انقالب  مقدم بر  بورژوازی اروپا  ی را واکاوی کرد که  های هژمونیک. او دستگاهبیندیشدظاهراً »غیر سیاسی«  
به و  بودویژه  فرانسه  از آن ساخته  کرد، گسترش دستگاه  مکرراً خاطرنشان میگرامشی  طور که  . همانپس 
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تنها شامل   نه  بورژوازی  و    هایشکلهژمونیک  انتخاباتی  برنامه های  احزاب سیاسی،  مانند  صریح سیاسی 
زندگی اجتماعی مدرن  از  ی با طیف کاملرا  این موارد   تنیدگیدرهمبلکه همچنین    بود  قانون اساسی  های شکل 

کرد    بیانای را  های پیچیدهها راهاز یادداشتای  ( گرامشی در مجموعهQ6, §137: 801).گرفت در برمی
اجتماعی تبدیل شود    یکه در آن بورژوازی از شرایط فرودست خود در فئودالیسم بیرون آمده بود تا به گروه

آن و از طریق    ی د که به وسیلهرجدیدی را ایجاد ک  هایشکلکه بتواند رهبری را به کل جامعه ارائه دهد و  
قدرت    پیشین  تقسیمات های اجتماعی دیگر را که از  ( بسیاری از گروهینهیا منفعال  نهالآن توانست حمایت)فعا

طور مشخص بورژوایی به  دستگاه هژمونیکِ  گیری تاریخیِ حذف شده بودند، برای آرمان خود تأمین کند. شکل
های ورزشی  ، باشگاههای اجتماعیها، مؤسسات انتشاراتی، مؤسسات آموزشی، انجمندر ابتکاراتی مانند روزنامه

شبکه قالبو  در  فرهنگی،  شکلبندیهای  به  بسته  متغیر،  دادهای  رخ  خاص،  اجتماعی  :  [26]گیری 

هایی از  عنوان »سازمانشان بههایی که جوامع مدرن را در پیچیدگیخالصه، طیف وسیعی از فعالیت طور به
دهند. گذار  حاکمیت متعالی مدرن، ساختار و سازمان میهایی از پایین«، بر اساس پارادایم  باال« یا »انجمن

بدیل از    ایگیری شبکهشکل  کشیدن تصویر به کننده در این عنصر از پژوهش گرامشی، تالش برای  تعیین
های آن اختصاص  ای که به تقویت سازمان کنونی جامعه و نابرابریهای هژمونیک پرولتری بود، شبکهدستگاه 

. این امر مستلزم تأمل  گرانه بگشایدستمراه را به سوی الغای روابط اجتماعی استثمارگرانه و  نداشته باشد، بلکه  
در شکل متمایز دستگاه هژمونیک پرولتری بود که با محتوای رادیکال غیربورژوایی آن مطابقت داشت و آن  

می تقویت  بیانکرد.  را  در  به  پاریس،    یبارهمارکس  شکل   کوشیدمیگرامشی  کمون  دستگاهتا  های  گیری 
–Marx and Engels 1975»سرکوبگر« )  نه گر« باشند »گسترشکند که   پردازی نظریهرا  یهژمونیک

2005, vol. 22: 334 )،  را  مداوم فرآیند »انقالب    داریْسرمایه  یسلطه  قلب در  که    هاییدستگاه به  « 
 [ 27]آغاز کنند. زماندهی یک قدرت سیاسی متخاصمای مستقل ساعنوان شیوه

 هژمونی جنبش کارگری

  هژمونی ی  پارچهیکمفهوم    وجههای هژمونیک با چهارمین  انواع مختلف پروژهدر  نهادی    هایشکل  واکاوی
نظر  کارگری.    از  مفهوم هژمونی جنبش  است:  پژوهشگرامشی همراه  زندان    های گرامشیهنگامی که  در 

، مفهومی که محور  کردای به نفع هژمونی جنبش کارگری استدالل میبا اضطرار فزاینده  اوپیشرفت کرد،  

از  فعالیت پیش  گرامشی  سیاسی  زندانهای  نگاه    . بود  دفترهای  است  نخستدر  ممکن  استدالل  این   ،

کارگیری  بهه او ظاهراً با  کبه نظر برسد    مفهوم گرامشی به مدل »روسی«  تقلیل بداعتیا    تحمیلییا    خودسرانه
ب  هژمونی  مفهوم  »پیچیدهبندیواکاوی صورت  رایتحلیلی  سیاسی  بود. های  کرده  منسوخ  را  آن   تر« غرب 

ی فرهنگی بود، کسی که نه تنها  ها پرداز روبنا، اغلب ادعا شده است که گرامشی اساساً یک نظریهحال هر به
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اطالع بود. گاه حتی ادعا شده اقتصادی نیز بی  یحتی از نظریهاقتصادی بود، بلکه شاید    باوریمنتقد جدی جبر
آغاز یک »پسامارکسیسم« است که منطقاً باید نقد مارکسیستی    یدهندهاست که مفهوم هژمونی گرامشی نشان

که حاوی  را    های زنداندفتر کلیت    بر طبقات رد کند. با این حال، چنین قرائتیْرا  اقتصاد سیاسی و تأکید آن  

به بحثهای گستردهیادداشت نادیده  مارکس    سرمایههای  ای است که  دارد،  اقتصادی اختصاص  تاریخ  و 

  چیزی بود که  هیکه اساساً عل رندیگیم  دهیرا ناد یگرامش  یاسیس  ت یفعال  ی نهیزم  ن یچنها همآن  [ 28].گیردمی

طور که  . همانکردیم  فیآن، توص  یستی در نوع فاش  ژه ی وجمله و به از  ی،بورژواز  « یکتاتور ی»د  آن را  او بارها
Alberto Burgio (2002)  ،اشدر طول تحقیقات تاریخی، سیاسی و فلسفیگرامشی تاکید کرده است  

های  بندیزادی، اساساً از سایر صورتناآجدید آزادی و    های شکلکند که جهان مدرن، با  پیوسته خاطرنشان می
ثروت    ،استمتمایز  پیشین  اجتماعی   از  عظیمی  مقادیر  گسترش  و  انباشت  تولید،  برای  است  سازمانی  زیرا 

  ن یاز ا  یجزئ  ایمانند مارکس، کار را صرفاً عنصر    ،یگرامش   جدید ثروت اجتماعی.  هایشکلاجتماعی و ایجاد  
  « یظاهراً »سنت  یکارگر صنعت  ی)مثالً طبقه  یبخش طبقات  ا یطبقه    کی  تی صرفاً فعال  ای  دانست،یسازمان نم

شده است که    دهیکش  ریبه تصو  یاجتماع  یرابطه  کی   سانبه  زندان  یدفترهانوپا(. بلکه کار در    سمی فورد

توسط این روابط تعیین    های گوناگون شیوه به  کند ویم  نییجوامع مدرن را تع  گرید  یتماعروابط اج  یهمه
مدرن در آن فشرده و  ی  جامعه  ی است که ساختارها و تضادها  یمرکز   یهاگاهاز گره  یکی  نیا  [29].شودمی

تا روابط    سازدبرمیآن را    «یروزمره که »محتوا   یها تیمدرن، از فعال  ی دارهیسرما  ی. جامعهشوندیم  انیب
  ل یوسا  یخصوص  تیمالک قی از طرها عمل کند، خواهد به عنوان »شکل« آنیکه م  سلطه  یاسیو س  یاعاجتم

حق   یدرباره یبورژواز یپیروزمندانه یادعا یعنی ــ اختصاص دارد  هیبه انباشت سرماطبقه   کیتوسط  دیتول
  ن، ی. بنابرایکار مزد  با  هیسرما  ینابرابر« مشخص رابطه  یشده در »برابردیتول  یتصاحب ارزش اضاف  به   یقانون
اصل    نیا  دیها مسلط است، با آن  بر  یدارهیسرما  دیتول  یوهیکه ش  یجوامع مدرن  یدگرگون  ی برا  جنبشیهر  

  درون وهم از را  ی دارهیسرما  ی که جامعهای  فرودستی روابط   وستهیکه پ را در نظر بگیرد یادیبن یدهسازمان
  یدر وهله  کند. های گوناگون تعیین مینوردد، تولید و بازتولید و به شیوهدرمی  یفراتر از روابط کامالً اقتصاد  هم

با پرداختن    وجامعه    گریبر اساس منافع تمام طبقات د  دیبا  یجنبش انقالب  نیچن  ،وهله  نیو نه آخرنخست  

یعنی    کند،یم  ادی مالکیت« یمسئلهاز آن به عنوان »  ستیکمون  فستیمانچه  و قاطعانه به آن  میمستق

 را را به چالش بکشد.  گتی طبقه اقل کی  ی سلطه ،آن هایدر همه شکل یفرودست  یماد یمبنا

  استیس  ؛ نظم  یموازنه  یبه جا   ی به سمت دگرگون  موزون نا  هایگرایش  یثباتیب   گر، یعبارت دبه  ای   ،یرهبر
پروژهبه طرفدار  عنوان  جا  گیری شکل  یبخشوحدتای  به  کنترل   مناسبات  ی دانش  و    ؛یمراتبسلسله  سلطه 

تشک  ینهادها درونلیقدرت  گسترش  و  جاها،  آن  یدهنده  عنوان    ؛یقانون  هایتی محدود  یبه  به    کیکار 
مبارز است که آن    یستیجنبش کمون   کی  یفهیکه وظ  ته، یمدرن  ی وقفهیب  یدگرگون  در   ا یپو  یاجتماع  یرابطه
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  گرایانه از ای چپکه گونهبه جای آن  یگرامش  از نظر  کیهژمون  استیس  یکیالکتی د  یرهیکند. زنج  یاسیرا س
  ک ی ی را ازحرکت زنجیره ن یاست. ا کالیراد معرف بدیلی، باشد مدرن یاسیس یشهیاندمدار های دولتساحت

سو  اًخی تار  هایشکل  یدهیچیپواکاوی   به  سلطه  نظر  یموجود  سازمان    پیرامونتر  دهیچیپ  یحت  ایهی بسط 
 سازد.برمی لیبد یاسیس

 و انقالب منفعل ی هژمون

به   توجه  با  پروژه  یمفهوم هژمون  یکیالکتیدبسط    بنیادگزینش مضمون  ن یااکنون  عنوان    ، یقاتیتحق  ایبه 
بازساز  میتوانیم را  منفعل  انقالب  بهمیکن  یمفهوم  هژمون  یجا.  به  ی»استنتاج«  منفعل،  انقالب  عنوان  از 
  است یسبازنمودِ کژدیسگیِ    منفعلْ  انقالبِدر آن  که  ای را درک کرد  گستره  توانیتحقق آن، م  « سازوکار»

  ن یا   ژه،یوبه  گیرد.قرار میآن    یگستردهپراکسیس    مقابلدر    یقیدق  یمانع سازمان  همچون  ای  ،است  کیهژمون
  یا ن مرحلهعنوامفهوم انقالب منفعل را به  تیتا محدود  سازدیما را قادر م  یمفهوم هژمونبنیاد  مضمون  گزینش

 . ی آنانیپای نقطهو نه به عنوان  ،درک کنیم یگرامش ی هژمون ی هینظر  گسترشاز 

به    مفهوم  منفعل  آگاه  یکل   ه ینظر  کی  یارائه  جایانقالب  اجزا  بخشیو  دهد  امکان  ما  به    ی که 

،  زندان  یدفترهادر    تدریجیدر واقع در مراحل    م،ی را درک کن  ، یهژمون  اجزای  آن، از جمله   یدهندهلیتشک

  «یاسیس-ی خیتار   اری»معبه عنوان    طور که گرامشی آن را نامیدآن  ای  ،یو جزئ  کی استراتژ  هی نظر  کیبه عنوان  
  مییبهتر بگو  ای  ،ییبورژوا   یخاص هژمون  یبود از شکل سازمان  ایواکاوی  نای(  Q1, §44: 41)  بسط یافت.

به    کیهژمون  استیس  از تحقق کاملِ  یریجلوگ  یدر پدر آن    یبورژواز   یاسیس  یپروژهکه    یسازمان  هایشکل 

تا    1930 از  یگرامش،  ی اولوهلهبود. در    مبتنی بر قدرت   یاسیسموجود  مجدد روابط    یسازماندهبازعنوان  

استفاده کرد.    ریزورجیمنتو  در  ایتالیدولت مدرن ا  یریگشکل  فیتوص  یاز مفهوم انقالب منفعل برا  1932 لیاوا
 ند یدر فرآ  متشکلرا از مشارکت مستقل و    ی بود که در آن طبقات مسلط توانستند طبقات مردم  یندیفرآ  نیا

  (1932  ی؛ ژانویه  Q8, §25: 41؛  1930مارس  -: فوریه  Q1, §44: 40-54)   . کنار بگذارند  ونیزاسیمدرن

واکاوی   برای ،یا هسی مقا یا وهیمفهوم، به ش نیشروع به بسط ا  ی، گرامش1930 دوم، از اواخر سال یدر وهله
  ونیزاسیاز مدرن  یهمتناقض مشاب  ندیفرآ  دیرسیکه به نظر م  کرد  مانند آلمان  یاجتماع  یها یبندصورت  گرید

  نظیر  بودند  یژاکوبن  کالیراد   یلحظه  ک یفاقد  و    ندگذراندسر    از  ( یاسی)س  ونیزاسی( را بدون مدرنی )اقتصاد
که    حالی  در  سوم،  یوهله  در  سپس،  ( 1930  نوامبر:    Q4, §57: 504)  .چه با انقالب فرانسه همراه بودآن

سوم    یدوره  هایاستیس  هیآن عل  طیبود که    یستیکمون   انیزندان  سایربا    یدیشد  مجادالت  ریدرگگرامشی  

تواند  یکرد که مفهوم انقالب منفعل میرسد فکر میکرد، به نظر میبه بعد بحث م  1932 از سال  یستینیاستال
  ایتالیدر ا   سمیفاش  که  ییبورژوا  یمنطق هژمون  ینوعیعنی    ،ه باشدداشت  یدوران  یو حت  یالمللنیب  معنای  کی
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»جار شکل  ؛    Q101, §9: 1226-9؛  1932  آوریل:    Q8, §236: 1088-9)  .بودآن    «ی صرفاً 

برا  ییها یبندصورت  نیچن   قاًیدق  ( 1932مه   - آوریل انقالب منفعل    ی از خوانش وبر  تی حما  یاست که  از 
 اند. استفاده شده  ک یو بوروکرات یعقالن نیبه قفس آهن  یاسیس یتهیاز نزول مدرن یعنوان داستانبه

تفس  یاریبس ا  رهایاز  آن  ن یدر  است.  شده  متوقف  گرامشنقطه  که  ندارند  توجه  گام    کمدست  یها  دو 
  یدهد. گرامشیم ر ییآن را تغ تی مفهوم انقالب منفعل برداشت که اساساً اهم  یدر توسعه گر ید یکنندهنییتع

گیری  چشمرا گسترش    منتویورجز یرمنفعل  انقالب  در    «ا یتالیا  بودن ییاستثنامفهوم »  اساساً  کهپس از آن

داشته باشد.   یمنف  یاسیس  ی امدهایپ  ستتوان ینم  ایختهیگسعنان  یتحول نظر   نیچن  ایکه آ  دیداد، از خود پرس
و    یبسط دهد )برخالف مطالعات قبل  ی نظرصراحتاً    مدخل  کیمفهوم را در    نیبازگشت تا ا  هایش او به دفتر

را از هر اثاشیخی عمدتاً تار ).پاک کند  ییاز جبرگرا  یر (، و »آن   »Q15, §17: 1774-5مه -لی: آور  
، که او در  1859مارکس در سال    شگفتار«یدر »پ  یتأمل او در مورد موضوعات محور  ند،یفرآ  نای  در(  1933

ن خود  شکل  زیآغاز حبس  به  را  آن  و  بود،  استدالل  ع،یبد  یترجمه کرده  عنوان  های ی شکلهمه  هیعل  یبه 

  یمعنا  تواندیاستدالل کرد که مفهوم انقالب منفعل م  1933 در  ی کننده بود. گرامشنییخواند، تعجبرگرایی  
  ا یضروری  را    یدی»تضاد شداگر بلکه تنها   ،یاسیس  ی»برنامه« کیعنوان  بهداشته باشد، نه    یمشخص  یاسیس

بداند   :Q15, § 62)  .اندازد  جریانی قدرتش را به  همه  ناپذیریسازشبه طور مستقل و  که  «  مفروض 

به عبارت د1933  هیژوئ -: ژوئن1827 ن  گر،ی(  انقالب منفعل  پتانس  ازیمفهوم  با   ندیفرآ  کی  لیبه مواجهه 
 داشت.  هاآن و در درون کنش یطبقات مردمو انقالب فعال توسط   ییزداصلح

 شهریار جدید 

به عنوان    یپرولتر   یهژمون  ی دربارهرا  خود    عی بد  یهینظر   یبه بعد است که گرامش  1932دوره از   نیدر ا  قاًیدق
کند.  یتر مقی« گنجانده شده، عمشهریار جدید »ایی یاولیماک یکه در استعاره ،یاسیس یسازمانده لیشکل بد

شهریار  مفهوم از    نیا   یبندگرفتن صورت نظر با در  فقط انقالب منفعل را    یخیتار   تیهم مفهوم و هم واقع
کرد.   ییرمزگشا  یو سازمان ی توان به صورت عقالنیم  ی هگل یمعنا نیترآن در کامل فرارویبه عنوان  جدید

ناقص است، مگر    ییبورژوا  یسازمان  هایشکل  یپردازهیعنوان نظر مفهوم انقالب منفعل به  گر،یبه عبارت د
گرامش  پژوهشی  خط   نیا  استمرار  که نیا راه  یتوسط  »از  ترس  گر«،ید  ی هارا  در    می با  منفعل  انقالب  ضد 

شده است، در نظر    ایی ترکیب یاولیماک  ی او اسطوره  کی درامات  تی شخص  ن یکه در ا  ی پرولتر  یسازمان  های شکل 
شهریار    ری به تصو  اش را ینظر  تواندر مفهوم انقالب منفعل،    یی رگرایپس از غلبه بر خطر تقد  یگرامش  .میریبگ

در    ی شد: پادزهریم  یتلق  یاستیسنوع متفاوت  و تحقق    ییبه عنوان بازنماهنگام  همکه    عطوف کردم  جدید
 برابر سم انقالب منفعل. 
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زندان، اغلب   ی ها استقبال از دفتر   ی ه یاول   ی هاسال همان  است؟ از    ی چه نوع پادزهر  شهریار جدید حال    ن یا   با 
شخصیت و    دی دولت جد   گذار ان یبه عنوان بن   ستیحزب کمون   یا »اسم رمز«  شهریار جدیدکه    اند ستدالل کرده ا 

حزب »اسم رمز«    ای (،  1932  هی فور  تا  ه ژانوی  : Q8, §21: 953)است    «یو اخالق   ی»اصالحات فکر   اصلی
که   ک ی اخالق دموکرات   یی و اجرا   ی زش یانگ   ، ی از منابع هنجار  ز یمتما   ی ب ی به عنوان ترک   ، ی مدرن به طور کل   ی اس ی س 

توده   توان راحتی می به   گر،یبار د   ( White and Ypi 2010: 814)   .کند ی م   ن ی مدرن را تضم   یا جوامع 
شهریار »   گوید کهای معروف می در قطعه   ی . گرامش افت ی   خوانش   ن ی از ا   ت یحما در    ها را قول ای از نقل مجموعه 

 سم یارگان   کی تواند  ی فقط م   و فرد مشخص باشد. ا   ک ی  ، ی شخص واقع   کی تواند  ی نم  ای شاهزاده اسطوره ،  جدید 
ا . باشد. ] است«   ی اس ی حزب س ارگانیسم همانا    ن ی ده است. امعلوم کر   ی خ ی تار  ی توسعه قباًل  را    سم یارگان   ن ی ..[ 

 (Q8, §21: 951-3  : فور   هژانوی دفتر  1932 ه یتا  از « یاول یماک   استی س   ی باره در   یی هاادداشت ی » )  13(.   ،

اوا   1932 مه  به 1934 ل ی تا  عنوان    ی اس یحزب س   ی باره در   یا گسترده   یها ادداشت ی  ی حاو  ژهی و (  شخصیت به 

»عناصر   ی را درباره   ی د ی جد   ی جانبه  سه   ی ه ینظر   ن ی چن هم   ی مدرن است. گرامش   ی اسی س   ی زندگ   ی ضرور  اصلی 
»عنصر منسجم   کی .  «ی ا: »عنصر توده دهدی م به خوبی بسط    یاس ی حزب س   ک ی  ایجاد   یبرا   الزم   «ی اساس 
و ارتباط   دهد ی م   وند ی منسجم[ پ [ را با عنصر دوم ]عنصر  ی اعنصر ]توده   ن ی که اول   یا و »عنصر واسطه   «؛ یاصل 

: Q14, §70: 1733)  کند« ی حفظ م   ز ی ن   ی و فکر   ی بلکه از نظر اخالق   ، ی ک ی ز ی ها را نه تنها از نظر فآن   ن ی ب 

 (.Sassoon 1987: 150–79به    بنگرید ؛ 1933 هی فور 

  شانکامل  تیتا اهم میقرار ده   شانیخیو تار یفلسف  بافتاررا در   هایبندصورت  نیحال، الزم است ا نیا با
در همان    د یجد  یشکل سازمان  کیبه عنوان    شهریار جدید  ی بارهتأمالت خود را در  ی . گرامشمیرا درک کن

داد    ی ادوره اختالفاتبسط  س  ش که  استال  ی»دوره  است یبا  روش  ،یستینیسوم«    ی ستینترالا»س  ی هاو 
ی جدید است که او افزوده  یادوره  نیهمچناین  (  Q13, §36: 1632-5)  .شودیم  دیآن تشد  ک«یبوروکرات

به   را  ایم  بندی صورتفرودست«    یاجتماع  یهابا مفهوم »گروه  یستی مارکس  ی طبقات  واکاوی خود    نیکند. 
فرآ در  استثمارشده  طبقات  به  سرما  ندیمفهوم  نم  یدارهی کار  همهیمحدود  شامل  بلکه    یهاگروه  ی شود، 

( سرانجام،  Q25: 2277)   .اندسپرده شده  خ یتار  یه«یاست که تحت ستم قرار گرفته و به »حاش  یاجتماع
برمبنای  که    یضرور  یانهیعنوان زممجلس مؤسسان، به  کیبه    ازیبر ن  یهاست که گرامشسال  نیدر اچنین  هم
 Quercioli)  کندیم  د یتأک  شود،یممکن م  یستیاشدر مبارزات ضدف  یجنبش کارگر   یاسیس  یرهبرآن  

شهریار  (.  Vacca 2012به    بنگرید،  مؤسسانمجلس    شنهادیپ  ی بارهدر  جدید  قاتیتحق  تربیش  ی؛ برا1977
شوند. هر  یم  ریبه آن سراز  یگرامش  پژوهشی  یهاانی جر  نیا   یهاست که هم  یبیشکل ترک  گرانینما  جدید

تع دنییعنصر  با  تنها  است.  همه  ر کننده  گرفتن  و  آن  ینظر  مآن  یپارچهیک  یرابطهها،  به    میتوانیها، 
 [ 30] .م یببر یپ یاولیبه ماک ی»بازگشت« گرامش  بودنِزیتمام
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 ا ی موجود    شیاز پ  یاسیحزب س  کی  یبرا  یرمزاسم  صرفاً    دیرا نبا  یگرامش  شهریار جدید  ل،یدال  نیا  به
در    سمینیاستال  تیبا تثبازپیش  حزبی که بیشدرک کرد،    یستیکمون  یاسیاز حزب س  یاشدهشکل شناخته   یحت

  یکه گرامش  یزمان  ی، حتشدمنسوخ می  ی اندهیبه طور فزا  یالمللنیب  یستیو جنبش کمون  یشورو   ر یاتحاد جماه
ن بودر حال  ناموجود  ی بارهطور که درهمان  قاً یدر عوض، دق  د.گارش دفترهای خود    ی اولیماک  شهریار هنوز 
که شامل   کندیم  شنهادیرا پ  استیاز س  یدیو شکل جد  هی رو  یگرامش  یینها  یهایگریانجی، مکندصدق می
  رسد،یگسترش خود م  نیتر است و به کامل  دیجد  یجامعه  شگاه«ی عنوان »آزمابه  یاسیاز حزب س  یدیدرک جد

بلکه    ست،یمتمرکز واحد ن  یهستنده  ک ی  ای»فرد مشخص«    کی  شهریار جدید.  ستیبه آن ن  لیتقل اما قابل
به عنوان    ،یاجتماع  یبندصورتدر کل    بخشتمامیت  یبسط  سرهیککه هدفش    ستیی اایپو  یجمع  ندیفرآ

اجتماع  دیجد  یسازمان روابط  س  یاز  هم  . تاس  یاسیو  جدید  ل،یدل  نیبه  شکل    یگرامش  شهریار  عنوان  به 

  ریتفس  یذات  سمیکه فرمال گونه وحدت، آن  ای  ی ارزاز هم  یا رهیتفاوت بر حسب زنج  یلیتقل  انی( بسوبژکتیو)
»انسجام«    دیتولگر  بیان  شهریار جدید . در عوض،  ردیگید، شکل نمکنیم  مطرح  یو و موفه از هژمونئالکال

از عناصر    ک یکاهش، هر    یهستند که به جا   یمتقابل  تبدیل و انتقال روابط    ریکه درگ  ی است عناصر متنوع
باید در کاملبه  [31]کند.یم  یآن را غن  یدهندهلیتشک را  ترین معنای خود به  طور خالصه، شهریار مدرن 

 Rancière)  «بخش   چی از ه  یمجدد و ظهور »بخش  یساز فعالپیرامون    مدنیت  یگسترده  ییا یپوی  منزله

تجربه1999 از  کرد  یفرودست  ی(  مدرن  درک  انقالب  یدارهیسرما  یتهیکه  عنوان  به  مشخص  منفعل    یرا 
برآمده از    یاسیحزب س  سازد،یکه شرط امکان آن را م  ،مدنیت  ی گسترده  ییایپو  ن یا  لیبه دل  قاً ی. دقکندمی

 است.  یدینوع کامالً جد ندْیفرآ نیا

که  داد    لیتقل  یاسیس  سم یفرمال  یتوان به نوعیرا نم  شهریار جدیدطرح    ل،یدل   نیبه هم  ، منوال  نیهم  به
 ی اسیشکل س  کیکه در آن    ایمدرنیته  ،است  چیره شده  از هابز تا روسو و فراتر از آن  ،یاسیس  یتهیبر مدرن

یک    لیدر تشک  شهریار جدیدجا که  شود. در عوض، تا آنی( آن غالب می)اجتماع  فرودست  یبر محتوا  نیمع
است که اساساً از آن فراتر    ییمحتوا   انیاست که صرفاً ب  یرسد، شکلیبه اوج خود م  «ی شگاهی »حزب آزما

...[  ] کند  یرا متحول م  یو اخالق   یفکر   مناسبات  نظامکل    ،شودهنگامی بسط داده می،  شهریار جدید»رود.  یم

شدن کامل  تهیسیمدرن و الئ یالئیسیته  یبراشود  می  ییناو مب  ردی گیرا م  امر مطلق  ای   تیالوه  یجا   شهریار

  ن یا  ینهاد  تیتثب  ن،یبنابرا  ( 1932 مه :  Q13, §1: 1561)  .«ی روابط عرف  یو همه  یزندگ  یهاجنبه  یهمه
قصد    پارچهکیمرکز یک   «،یاسیس ی»سوژه  کی یر یبه عنوان شکل گ دیحزب نبا ی از دینوع جددر  ندیفرآ

درک    ( 339:  1994حرفه« )  همچون یک  استیوبر »س  روفبه قول مع   ن«،ی»ماش  ای»ابزار«    کی  ایو ابتکار،  
  ک یسان  را به  شهریار جدید  بی ترک  وستهیاست که پ  قدرتاز روابط    ی موقت  شهیتراکم هماین فرایند  . بلکه  شود
 دهد.یم  رییتغ جاری  یگسترده یانقالب ندیفرآ کی  در حکمو  یجمع سم یارگان
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عنوان  و هم به  مدنیت  یگسترده  یی ایپو  کی عنوان  ، هم بهشهریار جدید  یپارچهکیاز همه، مفهوم    ترممه
 یاسیاز فرهنگ س  یدینوع جد  گرانینمافعال    ییبه معنا  ،یاجتماع  یدگرگونبرای    عیبد  ینهاد  ندیفرآ  کی

که  آن  یبه جا   ،است  دیجد  یعسازمان اجتما  ک ی  بنیاد  سان به  گذار شالودهقدرت    یگذار است که قادر به ارزش

پ  یبه شکل اساسدر  شده  نییتع  شیاز  یابدــ   از سلطه  یشکل  ی عنی ــ  یقانون  استدالل    ی . گرامشاستحاله 
  ی سر   ک یساخت«، بلکه صرفاً    یاز نوع سنت  ینظام حقوق اساس  ک ی  توان ی»نم  ،یبرداشت  نیکه در چن  کندیم

 ,Q5)  . کندیمطرح ماش  یدولت را به عنوان هدف اصل  تیکه غا   کرد  شنهادیپتوان  میرا    یاصول اساس

که هدف آن فراخواندن    دهد یرا نشان م  یا شکل اسطوره  تی در نها  شهریار جدید  نی( بنابرا662 :127§

  یشگاهیآزما ــ  هستند  کیهژمون  استیس  یخودآزاد  برای  اقدامات  ریاست که درگ  یشورش  فرودستاناز    یائتالف
 نی جمعی.دوسویگی و خودتعیّسرخوشی،    دیجد  هایکلو کشف ش  یعادات فرودست  زداییآموزش  یبرا  آموزشی

 معاصر کالیراد استیس ایگمانهپیش اصطالحات

تحول  یهاسال شاهد  فضا  یاساس  یگذشته  طوالنایمبوده  یالمللنیب  یاسیس  ی در  زمستان  از  پس    ی. 
اشغال، تا مبارزات  تا جنبش    ،یعرب  یها اما هنوز شکننده از جهان از تداوم انقالب  دیجد  میمفاه  سم،یبرالینئول

  ات ی، تجرب1960 ی ههاز دبه تحقیق  بار    نیاول  ی. برا یابنداشاعه می  در سراسر جهان  ی اقتصاد  اضت یضد ر
بس  وستهیپ  یاتوده بحران س  کی  یمردم  جیاز  در عمق  کامل،  تثب  یاسینسل  به  قادر  حاکم که    ت یطبقات 

  یی هانظریهدارند،    ازیبه آن ن  دیجد  ی هاجنبش  ن یچه اوجود دارد. آن  ستند،یانباشت خود ن  میرژ   ی ذات  ی تضادها
ها  را که در آن یدیجد یاسیس یهادگاهیدهند، د شی عمل خود را افزا  تی تا ظرف کند ها کمک است که به آن

  هایشکل  ی به توسعه  ازیها ن جنبش  ن یتر از همه، اآشکار کنند. مهم  « یعمل  تی »وضع  ک ینهفته است، در  
  جامعهاز    یدینوع جد  یدر گذار از مقاومت در برابر نظم موجود، به سمت شالودهها را  دارند که آن  یسازمان

   .برساختناز نقد به یعنی  کند،یم ییقادر به رشد و شکوفا

منبه   گرامش  یکیالکت ید  یتوسعه  نظر    یخی تار  تی واقع  ک،یهژمون   استیس  تیماه  یبارهدر  یپژوهش 
ای  گمانهپیش  اصطالحات توان امروز به عنوان  یرا م  شهریار جدید  ک ی  ی بالقوه  یر یگانقالب منفعل، و شکل

(prefigurative )  موندیر   .درک کرد  معاصر مقاومت و شورش  جیموارد بس  نیتنوع ا  تیدرک و تقو   یبرا  
نه  لزوماً    ندهیجامعه در آ  یستیالیسوس  یدهسازمانبازاستدالل کرد که هرگونه    در سخنی معروف  یزمان  امزیلیو

( مفهوم  Williams 1979: 431)  .خواهد بود  یدارهیتر از روابط سلطه در جوامع سرما دهیچیپتر بلکه  ساده 
پوب   یگرامش  نزد  شهریار جدید نهادگرا  یدی شکل جد  یی ایه عنوان  م  یی از  تنها  یگسترده نشان  نه  دهد که 

تر دهیچیپ  دیبا  زیدهند ن  لی بسط و تحقق آن را تشک  ه یاول  یکه مرحله  یسازمان  هایشکلبلکه    سمیالیسوس
 .دنشو یتلق
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ی  نوشته  Hegemony, passive revolution and the modern Princeای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Peter D Thomas شود می  یافته زیر  لینک در   که : 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0725513613493991 
 

:  ی گرامش   یلحظه کتاب    یسنده ی. او نو کندتدریس می در دانشگاه برونل لندن    ی اس یس  شهی اند  خ یدر تار   توماس   ی د  تریپ

هژمون مارکس  ی فلسفه،  و   ی کی و    سمی و  سکتاب    راستارانیاز  آلتوسر:  با  ماتر  استیمواجهه  در    سمیالیو 

 است.  ی خیتار سمیالیماتر ه یری تحر ئت یاست. او عضو ه معاصر کال یراد یشه یاند

 

 

 ها یادداشت 

.  افتی  Liguori (2012)توان در  ی را م  هایی ای تالیدر بحث ا  ی مختلف از مفهوم هژمون هایریاز تفس یمفصل  ی بازساز . [1]

بنگرید   D’Orsi (2008)ه  ب برانیز  هژمون  یباره در  ها ری تفس  یانتقاد   های ی بررس  ی.   Gruppiبه    بنگری   ، یمفهوم 

1977; Buci-Glucksmann 1985   وHaug 2004 . 

 Bates (1975); Williams (1977); Femiaبه بنگرید اند، کرده  تیرا تقو   ریتفس ن یکه ا هایی خوانش  یبرا . [2]

(1981); Bocock (1986)به  بنگرید    ، یشناسدر انسان   افت یخط در   ن یاز ا  ی خوانش انتقاد   ی . براCrehan (2002)  .
به    بنگریدرده است،  تأکید ک مختلف آن    هایروایت   رد   فرودستان مطالعات    یپروژهبر  به شدت    زی ن  یخوانش هژمون  ن یعنصر ا

Guha 1997 . 

-Liguori (2012: 133به    بنگرید   سم«،یالیبه سوس  یی ا یتالیا  راه در »  ی از هژمون  « یستی»پوپول   ی هاخوانش   یدرباره  . [3]

  ی ها»شباهت  یزمینه در    ژهیوبه   ، یالملل ن یب  ی هادر بحث   دگاهی د  ن یا  ی بعد  »صدور«  یبارهدر   ی اظهارات انتقاد  ی. برا(68

 . Casarino and Negri (2008: 162–4)به بنگرید  ،ی و الکالئو و موفه از گرامش ی ات یتول خوانش « یخانوادگ 

از آن زمان    Laclau (2005)بود.    Laclau and Mouffe (1985)  شنهادیقرائت، پ  نی ا  شنهادیپ  نیرگذارتریتأث  . [4]

بعد   نظر  ر یتفس  نی ابه  در  پوپول  زیمتما   یه یرا  از  معنا  سمیخود  )به  »راز«  است.    استی ( سیفوئرباخ   یبه عنوان  داده  بسط 

Simon Critchley  سوژه   ی : »عمل انباشتگ دهدی ارائه م  ک یدمآکا  »عقل سلیم« خوانش به    نی از ورود ا شرح مختصری

 (. 2007:104است« ) ی هژمون یلحظه همانا   یاسیس

  ی هافرض ش یپ  یخوانش انتقاد  یشد. برا  یبندصورت   Bobbio (1979 [1969])به موثرترین شکل در    ریتفس  نیا  . [5]
.  Texier (1979); Anderson (1976); Thomas (2009: 159–96); Opratko (2012)  بنگرید به  آن، 
  بنگرید استدالل کنند،    یگرامش  هوممف  شدنبه نفع منسوخ   یی جز  ریتفس  نیبر اساس ا  کنندی که تالش م   ییهاخوانش   یبرا

پژوهشی  برنامه  کی   یندهینما  ویژهبه   که  Day (2005) and Beasley-Murray (2011)به   نوظهور  ی 
 است.  ن یالت یکا یآمرمطالعات  در   کیهژمونپسا 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0725513613493991
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 D’Orsiو    Fontana (2000)به    بنگرید   باستان،   ونان ی  ی اسیس  یشه یدر اند   ی هژمون  ی کاربردها  ی بازساز  یبرا  . [6]

(2008) . 

به    ،یست یکمون  المللبین در    یمفهوم هژمون   یکیت یژئوپل  یکاربردها  یباره در  . [7]  Anderson (1976) andبنگرید 

Buci-Glucksmann (1980 [1975]) . 

  Robinson 2005شده است.    یگردآور  Gill (1993)الملل در  ن یدر روابط ب  ی یایوگرامشن  یه یاول« نظر»نسل    . [8]

 است.  Morton (2007) نه یزم ن یدر ا  دتری جد  ی کردهایاز رو یادهد. نمونهی ارائه م  ر یاخ ی هابر بحث یمرور

 . Cox (1987, 1993)به بنگرید خوانش،  ن ی از ا رگذاری تأث یمثال  یبرا . [9]

 ,Portantiero (1981)به    بنگرید  مربوطه خود،  یاسیس  خ یدر تار  تهیاز مدرن  ی وبر و گرامش  میمفاه   یسه یمقا   یبرا  . [10]

Levy 1987, and Rehmann (1998)به    بنگرید  دارند،  ی وبر و گرامش  بیبه ترک  لی که تما  یی هاخوانش   ی. برا

Sen (1985) and Bocock (1986) . 

به  یبه عنوان شکل   ی از هژمون  ی خوانش  ن یچن  . [11]   ی بوراو  کل یما   «ی شناختجامعه  سمی»مارکس  یدر پروژه  ژهی واز سلطه 

(Burawoy 2003, 2012 قابل ) .توجه است 

ا  یمبن   تسیب  شنهادیپ  . [12] نظر    یهژمونمفهوم    کهن یبر  »رهبر ی م را    یگرامش از  رضا  یمبتن   یاسیس  یتوان    ت یبر 

  ی مشروع مبتن   یسلطه  یابه »نوع چهارم« اسطوره   هیآن را شب  عمالً(  Bates 1975: 352کرد )   فین« توصشوندگای رهبر

از لحاظ    افتهینبسط   ی شکل  در  هرچند  داند،می   احتمالآن را یک  طور خالصه    بهوبر ظاهراً    ای که، سلطه دهدی بر اراده نشان م 

  اد یعد خودبنبا بُ  ماً یکه مستق  لی دل  ن یبه ا  د ی شا  ــنکرد    دای راه پاقتصاد و جامعه  منتشرشده با عنوان    یهانوشته که به دست  نظری

بنگرید به  ضاد است.  کرد در ت ی اشغال ماش  خر زندگی آهای  ذهن وبر را در سال   یانده یکه به طور فزا  ک،یزمات یقدرت کار

Weber (1917)  وBreuer (1998) . 

و    بودن ناتمامی  باره درجدید    کیکالس  یعه مطال  یبرا  . [13] مولدسازنده  سیاسی  لحاظ  به    بنگرید   ، زندان  دفترهای   از 

Gerratana (1997) . 

 Thomas (2006), Voza (2004) andبه بنگرید مفهوم »انقالب منفعل«، مرتبط با مطالعات  یبرا . [14]

Liguori and Voza (2009) . 

منتشر    1950 و  1940 هایشده در اواخر دهه  ش یرای و  ی موضوع  ینسخه   کیدر    ای تالیبار در ا   نخستین   زندان   یدفترها     . [15]

ا مبنا  ن یشد.  ترجمه   ی اریبس  ی نسخه  تاثیرگذار    از جمله  ه،یاول  یهااز  ازگزیده کتاب   Gramsci)  زندان   ی اهدفتر  هایی 

بین (  1971 در سالالمللی  در سطح  تنها  )  نویوالنت  ی ریبه سردب  یانتقاد  ویراستبود که    1975 بود.   Gramsciگراتانا 

از    یبه عنوان بخش  ،یونیفرانس  یانی ج  یریبه سردب  زندان  یدفترها از    ی دیجد   ویراستحاضر    در حال( منتشر شد.  1975

Edizione nazionale   ن ی ا  یاز کار مقدمات   یبه عنوان بخش  .است  یسازآماده   ، در شرفیگرامش  هایمجموعه نوشته  

 منتشر شد.  2009در سال    یگرامششده از دفترهای اصلی برداری های عکس نسخه از  ویراستی، ویراست

 پردازی شد. نظریه  (x :1984) ی به صراحت توسط پاگ یبه مدل نظم هابزگذار  ن یا . [16]
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  ن ی ا  ن یترمهم   د یبود، شا  رگذار یتأث  ی دانشگاه   ی هابحث که عمدتاً در    Laclau and Mouffe (1985)در کنار    . [17]

پیشنهاد    1980 یدر دهه   ایتان یدر بر  امروز   سم یمارکسی  نشریه وابسته به    ش ی استوارت هال و گراخوانشی بود که    هاخوانش 

خوانش    ل یتحل   ی و برا  Hall (1988). به  داشت  ا یتانیحزب کارگر بر  یی »راه سوم« ادعا  بندی برصورت   ی مهم   ر یکه تأث  ند داد

 بنگرید.  Pearmain (2011)به  ش، ی گرا  نی نادرست ا

یک   و (Frosini and Liguori 2004) یقابل توجه   یواژگان مفهوم ، یگرامش یالملل ن یانجمن ب ی دائم  ناریسم . [18]

تهیه    (Liguori and Voza 2009)گر از سراسر دنیا در آن دخالت داشتند  فرهنگ گرامشی عظیم که صدها پژوهش 

  ی مال  تیحما ی گرامشی  ی بافتار اندیشهترین تحقیقات دربارهکرده است. بنیاد گرامشی از انتشار یک اثر دوجلدی از پیشرفته

 Cospito (2010) ر توان د ی را م Edizione nazionale کار در حال انجام ی . بررس(Giasi 2008)کرده است 

 .افتی Vacca (2011) و

  ب یترک  ای   فروبستگی   ی به جا  ، یضرور  ی هافرضش ی پ  ان یپای ب   یکشف تجرب   یها« به معنا »لحظه  ن یا   تکوین  ن،یبنابرا  . [19]

علم    ـ نظام  کیالکتید   یبه جا  روح  یدارشناس ی پد رمان آموزشی ـ  کیالکتی د  ، یاست. در اصطالح هگل  یکی الکتی د  ، یستیفرمال

 .منطق

  یشده شماره   تیتثب  ی الملل   ن یاز استاندارد ب [Quaderni del carcere] یگرامش   زندانهای  دفتر ارجاعات به    . [20]

پیروی    Gramsci 1975  یی ا یتالی ا  انتقادی  ویراست  به  صفحه  ارجاع   آن  دنبال   به  و  ،(§)   ادداشتی   ی، شماره (Q) دفتر

 کند. می

[21] .  Lo Piparo (1979)    کند،  ی م  د یتأک  ی خیتار   ی شناسزبان   یه نیاو در زم  ی دانشگاه  یقبل   یبه مطالعه   ی گرامش  دین بر

عناصر از قبل    ن یحال، ا   نیکنند. با ای م  د یتأک  یگرامش  یهش یاند   «یی ا یتالی( بر ابعاد »ا1993و شچتر )   ی که بالم  یدر حال 

 .دگرگون شدند ی ک یبلشو یهاث با بح ی موجود، اساساً با برخورد گرامش 

  ا، یتانیبر  یآکادم   یقاتیتحق  یدر مسکو، به لطف کمک مال   ستیبرند   گی انجام شده توسط من و کر  یوی آرش  قاتیتحق  . [22]

  ر ی تفس  ن یکشف کرده است. ا  ،ی از جمله مواجهه او با مفهوم هژمون  ه، یدر روس  یرا در رابطه با دوره گرامش   ی دیمطالب جد 

 .شودی منتشر م  ل یتوسط بر  یخ یتار  سم یالیماتر  ی هادر مجموعه کتاب  یو انتقاد یماد

و رهبران وجود دارند. کل علم و هنر    شدگان رهبری و حاکمان،    شوندگان حکومت است که واقعاً    نی عنصر ا  »نخستین   . [23]

  فرضْ  کیرهبران،   ی ریگدر شکل .[ استوار است. ]..  ر یناپذل ی ( تقلنیمع ی کل  ط یو )با توجه به شرا  ه یاول تیواقع ن ی بر ا استیس

است که    ی طیشرا   جاد یهدف ا ا یوجود داشته باشند،  شوندگان و حاکمان  حکومت  شه یاست که هم  ن یهدف ا ای است: آ  یاساس

 (Q15, §4: 1752)نباشد؟«  یضرور گر ید  یبندم یتقس نی در آن ا

که این    با این تأکید،  زندان  یها دفتر در    « فرودست  ی اجتماع  ی هامفهوم »گروه   یدهی چیپ  یمعنا  تکوین کاوش در    یبرا  . [24]

  ی اسیبه واژگان س  دی جد  ایه آن را افزود  دی ( درک کرد بلکه بایاقتصادی  طبقه )  ی رمز« برااسم  »  ک یصرفاً    دی را نبا  مفهوم

 . Green (2011)به  دانست، بنگرید  سمیمارکس

 . Sotiris (2013)به بنگرید  د، یجد  « ی»روشنفکر د یبه عنوان تول کیهژمون استی مفهوم س یبارهدر . [25]
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به  که    ،24 دفتر  و  Q17, §37: 1939بنگرید به    طور خاص، به   هاروزنامه   ی ندهدهکارکرد سازمان   یدرباره ،  مثالً  . [26]

  ی هاسازمان   ر یبا سا  سه یدر مقا ژهیوبه   ،ی مانند روتار  ییبورژوا  یهاکه شبکه   ینقش   باره . دراختصاص داده شده  ی نگارروزنامه

این  باره در .Q5, §61: 593-4; Q13, §36: 1633  به بنگرید    کنند،ی م   ایفا   ی رمانند فراماسون  ی فرامل درونمایه  ی 

 .  Ives and Short 2013 بنگرید به

–Q10I, §12: 1234بنگرید به  کند.  ی م  فایا  یگرامش   یهژمون  یهیدر بسط نظر   ینقش اصل   «مداوممفهوم »انقالب    . [27]

5; Q13, §7; 1565–7 . 

 . Krätke (2011)  بهبنگرید ، زندان   یدفترهادر سراسر    یاس ینقد اقتصاد س در  ی گرامش قی عم دخالت  واکاوی یبرا . [28]

 .   Q13, §7: 1578–89در    روساختارساختار و   نیو رابطه ب قدرت روابط  واکاویبه  بنگرید به طور خاص . [29]

  ی اول یبه ماک  حاًیکه صر  ییهاادداشت ینه تنها در    جدید  شهریاراز    یگرامش  برداشت  ، نظرم این است کهن یعالوه بر ا  . [30]

دفتر   16  باًیدر تقر  یمفهوم به طور ضمن   نی ، اپردازند وجود دارد بلکهمی   یاس یحزب س  یدرباره  به بحث  ای  کنندی استناد م

شده و   دنظریمتون تجد   یهاکرده، شامل دفتر  یگردآور  1932 پس از سال  یدفترچه زندان( که گرامش  29  تیاکثر  یعنی)

از قطعات    یانبوه همچون  خوانندگان    ترین به نظر دقیق   یاغلب حت  یبعد  یهاادداشتی  نیاست. ا  افتهی بسط  د،یجد   ی هادفتر

از سازمان س  رسدنظر می به   ا ی  یاقتصاد -یاجتماع   ،ی فرهنگ  ن یاز مضام  تربیش بلکه    ، گویندسخن نمی   یاس یکه غالباً اصالً 

حال، در    نی . با اگویندمی و غیره( سخن    یخ یتار   یشناسزبان   ،فرودست  یهاگروه   یتوسعه   سم، یفورد   ،یشناس)زبان   یخ یتار

  ل ی مدرن را تشک  شهریارمتفاوت    «بسترهای از »  یاریاز بس  یمفصل  « یشناخت   ی»نقشه   ک یمطالعات    ن یا   به نظر منمجموع،  

و   های پراتیک شکل از  ی اریبس ی هاطرح  ا ی  ی طرحتدریج ها به دفتر  ن یموجود در ا  ن یمضام یاز تنوع و غنا  ی . گرامش دهندیم

 .را شکست دهد  ییبورژوا یهتیانقالب منفعل مدرن خود  توانستی ساخت که م  یمردم  ی سازمانده 

 . Thomas (2009: 362–79)به  بنگرید  ، یمفهوم »انسجام« در واژگان گرامش یدگ ی چیپی  بارهدر . [31]
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