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آنچه  ه هرگز از گفنتکاست  کیالسک یتابک«
تالو ی(ا »دارد.یگفنت دارد، دست بر نم یبرا
 نو)یالوک

گر یبرجسته م یآثار گرامش کیالسک یصهیامروز به چه معنا خص  »کیالسک یسندهینو« کیشود؟ ا
د با تجارب یجد یهانسل یبرا -  گرید یازمنه یبرااما ش است، یخو یفسر زمانهه مک ای استنویسنده

ه به کاست  یاسندهینو »کیالسکفرد « کیماند و اگر یباشا م - گر و متفاوت نسبت به تجارب اوید
امروزه ه کتوان گفت یا می بشود، آرينو دوباره خوانده و تفسمسائل ازها و یارزد در پرتو نیزحمتش م

. وجود دارد کن مورد شیادر دانند یه همه مکاست؟ چنان کیالسک یسندهیسزاوار عنوان نو یرامشگ
خ خود او را نسبت داد، ینشود، الزم است، به او تار یدچار بدفهم یه گرامشکنیا یشود، برایگفته م

بشود. در  یهتواند موجب گمرایم اشدر خارج از زمانه ییسنده در گفتگوینو کیه دخالت دادن کچرا 
توان اظهار یرد، مکار کتوان انیخ نمی تارريه مطمئنا اعتبار آنرا در سطح تفسکراد مهم ین ایتقابل با ا

 یسندهینو کیدفاتر زندان،  ید، گرامشیآیه معموال به حساب مک یای، گرامشیه گرامشکداشت 
ان یبه پا - سمیفاش یوزريدوران پ - دانن آثار نوشته شدهیه در آن اک یرا دورانیز ،است  ۳زادهپسامرگ

وارد  ییایتالیو ا یالمللنيفرهنگ ب یدوران خودش به حوزه یسوا یگریش در دوران دیارهاک و دیرس
نتیجه  یثمربخش یهایو دشوار مسائل ن اوضاع و احوال یشوند. و اگر از ااند منتشر توانستهیو م شده
با موضوع وابستگی ه درست در کهستند،  ییهایرو دشوامسائل نان از آن دست ی، ااندشده
  ده شوند.یتوانند بهرت فهمیم یگرامش ٤یبودگکیالسک

                                                 
  به آلمانی: ترجمه عنوان و ماخذ۱

Valentino Gerratana, Gramsci lesen, Argument 219, 1997, s. 161-173. Leonie Schroeder.  

  لیائی:عنوان اصلی مقاله به ایتا
Problemi di metode, in: Quaderni per una egemonia, Nr. 4 (edizioni Associate) Rom 1991. 

  طبعا تمام آراء مندرج در منت مورد تائید مرتجم نیستند.٢ 
3 postume 

4 Klassizität 



 یاملکنا یعنی، یص آثار گرامشئن خصایاز مهمرت یکیه کار ندارد، چرا کن موضوع با مداهنه سر و یا
ن سئوال یالفاصله ان رابطه بیسازد. در ایمرت مناسب مک ی انتقادريش غیستا یش، آنان را برایارهاک

سنده وقت و یه نوکت است ین واقعیاز ا یاست، و ناش یاتفاق  ٥ن [آثار]یا یاملکا نایه آکشود یمطرح م
 یاملکنا کیشرت یا بیده را به انجام برساند؟ یند، و اثر آغازکامل کان آنرا نداشته، متون را کا امی

ز یچ چیا آن بودنش است. هین یا ایبه  پاسخ مربوط یمطرح است؟ دشوار یردکارکو  ی، ساختیضرور
سته بشود، و آنرا به اوضاع و ینگر یاتفاق یسو به عنوان امر کیاز  یاملکه به ناکشود، یمانع آن نم
گر آنرا ید یا از سویاند، و سنده خارج بودهیار نویاخت یه از حوزهک ردکوابسته  یلیو دال یونرياحوال ب

ن منطق یا او خودش بر ایه آکنیقرار دارد، مستقل از ا یر گرامشکتف نهفته در منطق یبه عنوان ضرورت
گاه بود   .ريا خیآ

منتشر  ،سنده آنان را به ارث گذاشته استیه نوک یلکبه ش شانیتدر تمام که دفاتر زندان یاز زمان
 یادآوری یاها برهیها و تحشادداشتینار انبوه کند. در یآیبه نظر م یارگاه ساختمانک کیچون  ،اندشده

وتاه و کرات کد بدانان مراجعه شود، تذیه باک یتبکا ید خوانده یه باک یا متونیمتون خوانده شده 
تأمل مطرح  کیه بر اساس کشوند یافت میمقاالت  یسر کی یبرا یبا مواد مقدمات یطوالن یهارهکتذ

 ینين متون را تعیامل اکل ناکه شک یهرگز نوشته نشدند. اتفاقات شدند، وىلیست نوشته میدراز مدت با
ن یدفاتر را به ا یه گرامشکرد یپذینم یبشر یچ بنیستند: هین یپوشچ وجه قابل چشمیاند، به هردهک

م یتصم کی یجهینت یاملکن رو نایخواسته است، و از ای منيرا خود او چنی، زگذاشته یصورت به جا
جهت  یآنها ب یدارد، و عنوان دفاتر زندان برا ن متونیت ایدر محدود یآزادانه است. زندان طبعا سهم

 یاجرا یبرا آىلدهیافتند، نه فقط شرط ایین نمیوکتهرگز ه بدون آن دفاتر کت ثابت زندان یست. وضعین
 یهاشدن سال یت] در خالل سرپین وضعیه [اکشه نبود، بلیهم یسنده برایل نویمورد تما یارکمقاصد 

امال کن امر ینسبت به ا یرد. خود گرامشکیم ید به نابودیده را تهدش ختهیر یهاطرح یگر حتنجهکش
گاه بود. ما در دفرت نهم (از سال  ارلو کل را از یب ذی سال اسارتش) سطور عجنيششم یعنی، ۱۹۳۲آ

طرفدار  گرِهئبه عنوان توط یوتاهکه مدت ک]، ۱۹و  ۱۸ا [در قرن یتالیاز دوران وحدت ا یبی، اد٦ینیب
را  کسب یر داراکه تفکماند یف میظر یزندان به سوهان«م: یابییتوب مکم ،س بودمحبو ۷ینیماز
گفته راجع به ی. ا»بردیل میتحل رد شده  یحبس توسط گرامش یرانهکف روشنفیرد ظرکارکن حرف نا

 سد:ینویه میبه خود بر آن حاش یز تلخیآمه با لبخند هزلکاست، آنجا 

                                                 
  مرتجمند. شکسته آمده است همه افزوده [] آنچه که در میان دو ابروی ٥

6 Carlo Bini 

۷zziniMa اع بی نتیجه از جمهوری که پس از دف یکی از بنیانگذاران جمهوری روم )۱۸۷۵- ۱۸۰۵یتالیائی (آزادیخواه ا
گاریبالدی به تبعید رفت. ۱۸۴۹   با 



سه است با استاد یا قابل مقایند؛ کیامل نابود مکر را به طور کتف هکاست  یزیزندان آنچنان سوهان ت«
سنت  یمجسمه کیارش نهادند، تا از آن یبا را در اختیز یدهیتون رسیدرخت ز کی یه تنهک یصنعتگر

رد، و دست آخر از آن کداشت، به حق، امتحان از آنجا بر ید و قدرینجا بُریاز ا یمکپرت بسازد، و او 
 ۸»درآورد. یفاشکدرفش  کی یهريدستگ

گر ین ین اتفاقیمطمئنًا ا ، با یاند، و گرامشنشده »یفاشکدرفش «ت بدل به یه دفاتر زندان در نهاکست، ا
اث گذاشنت مصالح شگفت ريزندان موفق به به م ین اپرایف] ایخود در [تصن یوريار بردن تمام نکبه 
گر  یارگاه ساختمانک کیز یانگ  امده است.یدر ن نامل از آناکار ک کیچه با ارزش شده است، ا

ند. صرفنظر از کینم کینزد یگرامش یبودگکیالسکما را به موضوع  یخین همه، عنصر اتفاق تاریبا ا
گفتمان  ی، در ساختار درونیر گرامشکل تفکدر ش یزیا چیشوند، آیه مربوط به سوهان زندان مک یدالئل
گر به یراهرب شده است؟ به ا یاملکرورتاً به ناه او را ضکاش، وجود داشته است زندان ن پرسش، ا

 کیجواب داده شود. به زعم من بخصوص  ید با آریم، بایشیاندیدن او بیفلسف یشنود-و- خصلت گفت
، دفرت »دفاتر«ن یاز انداموارتر یکین صفحه در ین رابطه روشنگر است. ایصفحه از دفاتر زندان در ا

ه به طور کاست  یان صفحهیوچه اختصاص داده شده است، قرار دارد (ارکبندتو  یه به فلسفهکدهم، 
گرافکار ندارد بلکروچه سرو ک یم با فلسفهیمستق در  یشان مدخله عنوانکتعلق دارد،  ییهاه به پارا
گماتیعز یه نقطهک یفلسفه است). گرامش یمطالعه ه ک یقرائت- ) است ۹یالتیوا یستیمتش قرائت (منت پرا

 یپردازد، در بارهیم ۱۰می زبان، فرهنگ و عقل سلنيب یو به رابطه - ش تعلق داردیا پهبه مدت
ده شود، ینام »راتکلسوف دمیف« دتوانیم - او یبه گفته - ه ک، زندیحرف م »یدیلسوف نوع جدیف«
 یرابطه کیشرت یه بکشود، بلیخودش نم یش محدود به فرد جسمانتیشخص«ه او اعتقاد دارد کرا یز
راجع به  یآموزش یهیبه نظر یدر همان رابطه گرامش ۱۱»باشدیم یط فرهنگی محیريتغ یعال اجتماعف
گرد سخن منيب ی دوجانبهريتاث گر ایگوی معلم و شا گرد  یهر معلم«ه کب باشد ئن گفته صاید. ا همواره شا

گرد متعارف در مدرسه  یرابطه ین براکن امر فقط و ابتدا به سای، ا»همواره معلم است یاست و هر شا
ن پرتو نه یاش اعتبار دارد. در ایخیامل تارکدر ت یبزرگ زندگ یشرت در مدرسهیه بکست، بلیصادق ن
بدون آن در معرض خطر ابهام مفهوم ه ک شودیار مکآش یگرامش یردگکسر تئوری یاساس یفقط معنا

ن یدر واقع در ا یابد. گرامشییش دست متیعموم یبه منتها یردگکسر تئوریه کد، بلريگیقرار م ینیمع
                                                 
8H. 9, §51,1113. 

9 Vailati 
 از ر زنداندر دفات دهد. گرامشیکه تحت الفظی فهم روزمره معنی می نهادم Alltagsverstand عقل سلیم را در مقابل ۱۰

common  sense  ده شده اروزمره نهی عدم وجود این مفهوم در آلمانی در مقابل آن فهماستفاده کرده است که بواسطه
  (مرتجم) است.

11H. 10, Teil II, §44, 1334. 



ه نه تنها در درون کاست،  یآموزش یرابطه کیضرورتاً  یردگکسر یهر رابطه« ه:کند کیح میجا تصر
 ني، بیو عموم یالمللني، بیلکه در سطح کب از آنان است، بلکه مرک، یمتفاوت یوهاري ننيملت، ب کی

 )۱۳۳٥(همانجا  .»ز وجود داردین یاو قاره یتمدن مل یهاتافته

 یريخواهد آنرا تغیه مکشود یوارد م یستیط زیفعال با مح یرابطه کیلسوف فُرادا در یب فین ترتیبه ا
گاه بر ا او به انتقاد  یوقفه یردن بکگذارد و با وادار ی مريلسوف تاثیبر ف«ست یط زین محیه اکنیبدهد، آ

به وضوح تز سوم  یگرامشینجا در ابه بعد). ۱۳۳٥(همانجا  »ندکیاز خود، به عنوان "معلم" عمل م
ت ید تربیبا یند، و خود مربکی میريها تغط انسانیشرا«ه بر حسب آن کس را در نظر دارد، کرباخ مارفوئ

 کیمرت ک یگرامش یس براکن امر به موضوع مورد بحث ما چندان ارتباط ندارد. ماریاما ا ۱۲.»بشود
ار و یبس یه از آواهاک ییاست، گفتگو یجمع ییفتگودر گ یمئصحبت داهم کیشرت یمنبع و ب
 یه صفحهکبرجسته شود،  یگرامش ۱۳پارادخشت ید وضعیند. در مقابل باکیه میمتعدد تغذ یهاجواب

امل مجبور شده است. ک یه در آن به انزواکسد ینویم یارات را درست در لحظهکلسوف دمیراجع به ف
گفتگو  کی] نبوده است. چگونه بافت یت گرامشی[از وضع ترثمربخش پارادخشت یوضع کیچ گاه یه

گفتار کت کیل به یه تبدکست یدر معرض خطر آن ن یی گفتگونيا چنیابد؟ آییامل سازمان مک یدر انزوا
ز یزندان ن کوچکزود در داخل اجتماع  یلیست خیبا یم، گرامشیدانیه مکسرتون بشود؟ (همانطور 

گاه بود، اما درست به هم ۱٤ن خطریانسبت به  یبشود). گرامش یمنزو  یدفاتر برا یاملکل نای دلنيآ
ست به ینه تنها با »راتکلسوف دمیف«ه بر حسب منطق کشد  یردکارک یب آتیمالقات با همصحبت غا

  دهد.ب یريند و تغکب لیمکتست آنرا یبایدن آن، میه به هنگام شنکگوش بدهد، بل یحرفِ گرامش
دانست ید، میورزینوشته شده اعتماد م ی] صفحهیعنیه به ابزار صامت [کنیاهل گفتگو ضمن ا یِگرامش

 یه او آنرا در نقطهکگر، گفتمانش، همانطور یبماند، به عبارت د یده باقید گفتمانش سر و دم بریه باک
                                                 
12MEW 3, 5f. 

13 paradox 

نیز حس کرده است. عینی م یلحظهدر خطری مورد نظر است که گرامشی در انزوای زندان در رابطه با همسرش   ۱٤
کترب  ۶ی ی مورخهمقایسه شود با نامه . ما غائب استموثر و مشخص » مکاتبه«نگاری بني ما [عنصر] نامهدر : «۱۹۳۰ا
 شاننيبپیوندی عمومی  یگفتارند که اغلب حتی در خطهای ما یک سری تکنشدیم. نامه» گفتگو«هرگز موفق به یک 

گر ؛وجود ندارد  شده نوشتهکه قبال شود می ن امر عامل زمان نیز در نظر گرفته شود که باعث فراموشی آنچهدر کنار ای ا
ی سه غول اسکاندیناوی در ادامه افسانه» د، این طور نیست؟گردناب تقویت می» گفتارتک«یک  ، آنگاه احساساست
های بزرگ به دور از یکدیگر همچون کوه ه غولس -آورم: میی اسکاندیناوی را به خاطر من یک روایت عامیانه«آید: می

من صدای ماق «گوید:   کردند. بعداز چند هزار سال سکوت غول اول به دو غول دیگر میدر اسکاندیناوی زندگی می
» من نیز صدای ماق کشیدن را شنیدم«کند: پس از سیصد سال دومني غول اعالم می» شنومی گاو را میکشیدن یک گله

گر شما همینطور «دهد: یگر غول سوم واکنش نشان میپس از سیصد سال د » رومسر و صدا راه بیاندازید، من میا
)Gefängnisbriefe I, Hamburg, Frankfurt/M 1995, 86گرامشی ) روشن است که باید فرضیه ی یک گفتگو با تاخري با 

 این افسانه را مد نظر قرار دهد.



رار کمختلف به دفعات ت یهار به مناسبتک تذنيخواهد بود (هم »تقرب اول«ند، کیف میتعر ینیمع
ند؛ و ريقرار بگ ید مورد وارسیه باکاست  یامکاح یه [گفتمانش] حاوک، چرا »تقرب اول« شود).یم
م کام به عنوان حکد خالف آن احیشا ینار گذاشته شوند، حتک یقات بعدیاز آنان با تحق یبرخ«

 »لکامون ريار انداموار پک« یب قابل فهم است چرا او از پروژهین ترتیبد ۱٥.»ح به اثبات برسندیصح
آماده سازد،  »مقاالت مستقل« یه مصالح را براکد ینمایند و خود را محدود به آن مکیصرفنظر م

 ظاهر ريور پکه، بر حسب اجبار، در نقش موش ک »یراتکلسوف دمیف«ه بعدا نوشته نشدند. ک یمقاالت
  زد.یشد، خوب نقب م

ه ک یاوستهیبود. در وجود خط پ ینسبتا مولد یسندهیش از دوران زندانش نویپ یه گرامشکمشهور است 
 یاسیو رهرب س ینگار، فعال حزب به عنوان روزنامهنيشیپ یهاتیتامالت [مندرج] در دفاتر را با فعال

امل کاوج ت یه دفاتر نقطهکن امر یح ایتوض کوجود ندارد. معذال یکوند دهد، شیپ یستیمونک
ت یبه فعال یمشهور یه او در نامهکیهنگام نند، مطرح است.کیر او را عرضه مکو تف یت گرامشیشخص
 یانتشار مجموعه یاجازه یشه تقاضایه او همکند کیپردازد، اشاره میاش مده ساله ینگارانهروزنامه

د یهمان روز نوشته شده بودند و به زعم من روز بعد با یآنان برا«ه کمقاالتش را رد نموده است، چرا 
د به یر را نباکن تذیم سخت موافقت نمود و اکن حیست با این نکدارم، ممامروز، اعتقاد  ۱٦.»مردندیم

گر چه نم یاللفظتحت یمعنا ده گرفت، و با قصد فراهم آوردن یند یز به سادگیتوان آنرا نیآن گرفت. ا
است،  ییعقال یایگذارارزش یه حاوکوتاه را کم کامل، آن حکان کمقاالتِ در حدِ ام یمجموعه کی

ن یتور یهیریئت تحریاش در هنگارانهروزنامه یآموزش یدر خالل دوره یه قرار نداد. گرامشمورد توج
 یاسیو به عنوان رهرب س ۱۸»نینظم نو«ق گروه سائ یوريش از آن به مثابه نیو ب ۱۷»!شیبه پ« یهینشر
گر  که در آن تکند، کت کفعال حر یاجتماع یرابطه کیخود را عادت داد به عنوان  یستیمونک فرد، ا

 »راتکلسوف دمیف«در زندان راجع به  یه گرامشکند. آنچه ینشیشود، اما عقب میچه محو نم
گردرابطه یکدر ه خود او کز ین »یراتکنگار دمروزنامه« یبرا ق اوىلیسد، به طرینویم  معلم-ی ثابت شا

  .اعتبار دارد ،باشد
ه کدانند یرفته بود (همه میخوب پذ ینگارمهروزنا یقاعده برا کیه او به عنوان کسنده، ینو یناشناس

در رابطه با جدا  ی قابل رفعريالت غکشدند)، بخشاً مشیبخش اعظم مقاالتش بدون امضاء منتشر م
 یاین بقایاست. ارده کارانش خلق کاند از مقاالت همه شخصاً توسط او نوشته شدهک یردن مقاالتک

ند، کیرا روشن م سندهینو یستیکه دستخط در آنان ک [زندان] ن تفاوت را با دفاترینان مهمرتیعدم اطم
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گفتگو با  کی یه در دفاتر رشتهکن امر نهفته است، یدر ا یادیدهند. تفاوت بنیل نمیکتش
ماند. در عوض آنچه یگفتگو بالقوه م یعنید، نیاید بیه تازه باکده شده است یسیب ریغا هایهمصحبت

توانستند به یه مک یرياند، و تاثها حاضر بودهمربوط است، همصحبت یبه مقاالت نوشته شده در آزاد
 یم به زندگیعمل به خود پوشانده، و مستق یاند. گفتگو جامهگذاشته یبه جا یانجیمیبگذارند، ب یجا

امون ريپ یداشت گرامشدایان شده در یب ینجاست احساس فاصلهیر شده است. و از ایخ سرازیو تار
 یزی چنيچن یبه سخت یماند؟ گرامشینم یز از آنها باقیچ چیا هیاند. آروز نوشته شده یراه بک یمقاالت

ات و خاطر یعنی، کپژوا کیش از یها، و اغلب بآن نوشته کرا پژواید،  زیخواسته است بگویم
 شوند ویافت می[آنان] در دفاتر  یج عملیقابل توجه و نتا یهاژه، چرخشیو یمشخص، تزها یاشارات

مقاالت منفرد را به عنوان  یاند. امروز براستوه شدهکش با یارگاه ساختمانک یجزء اساس کیبدل به 
افته، و نه یانیپا یگفتگو کی یارنامهکد خواند، چونان یبا یخیافته فقط به مثابه اسناد تاریان یمتون پا

ق یه از طرکگر، ید یهاانکر مگر و دید یهاگر، در زمانید یها با نسلريبا تاخ یگفتگو کیبه عنوان 
 ن شده است.کمنت دفاتر مم یافتگیان نیپا

روزمره در  یتوانست در مبارزهیه انتخاب نمود، مک یت سعادتمند نبود: در راهیوضع کیدر  یگرامش
ه محدود ساخنت خود در ک ینیمت سنگیق یاز معنا یز را از دست بدهد، و به روشنیباز همه چ یدانیم

گاه بود. ق ی، براريبا تاخ یگفتگو کی یهاشرطشیخلق پ رایزندان، ب ن امر در یمت ایاو داشت، آ
ن یاز دردآورتر یکیه در ک »خیودِ تارک« یبود. استعاره »خیودِ تارک«ت همعرض انتخاب نقش ینها

خ ی دو دوران تارنياف بکجز ش یزیچروایتی ل کشود، به شیافت میدفاتر  یسانهینامه نویصفحات زندگ
ن ین بار اینهد، ایم »گفتگو کی«ادداشت را ی کیعنوان  یآورد: گرامشیان نمیاو را به ب یفرد

  با خودش است. ییادداشت] گفتگوی[
خواستند یز؟ در ابتدا همه میند. چه چیتواند آنرا ببیرده است. انسان مک یريتغ یادیبه طور بن یزیچ«

نقش فعال داشته باشد.  کیخواست] [می یسکد، هر نريفعال بر عهده گ یو نقش خ باشندیزن تارشخم
ود ک نيه قبال به زمک یوجود دارد وقت یزنان شخمکا امیخ باشد. آیتار »ودک«خواست یس  نمکچیه

ن را یمجرد همه ا یاوجود داشته باشند. به گونه »ودک«زن و د شخمیه باکن روست یداده نشود؟ از ا
 بهرت نير زمی، زیتفاوت یب ، به حوزهیکیماند، فرو رفنت در تاریم »دوک« »ودک«رند. اما در عمل؟ یپذیم

ود باشد. او کرد، یپذیم »یفلسف« یاه به گونهکوجود دارد،  یسکرا یافته است، زی یريتغ یزیاست. چ
 ۱۹»رد.یپذیباشد و آنرا م »ودک«د یه باکداند یم

ن یط]، چه قدر است: ایبه انطباق [با شرا میتصم یعنیم، ین تصمیا ینهیدانست هزیقًا میدق یگرامش
رزیابی ها به سرعت برق اه در آن تمام ارزشک یالحظه، لحظه کیانتخاب مضطربانه در  کی«
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نجا درنگ به هر لحظه تعلق دارد، و انسان یدر است. ین د،ريم بگیدرنگ تصم ید بیشوند، و انسان بایم
  ) ۱۱۱٥همانجا ( »ندکرار کرا در هر لحظه ت یريگمید تصمیبا

گرامش س جوان کمار یه براک یریتصو-مورد هجوم عقاب  یپرومته یونانیدر مقابل اسطوره  یدر انتها 
اشاره  ینهد. گرامشیشود، را میها خورده مه توسط انگلکوب، یا یهودی یاسطوره - گرانقدر بود

 رحم باشد.ینسبت به خود ب م گرفت،یقت تصمیبودند، و او به نام حق »ترحمريب«ها یهودیند، کیم

را  ینیموجود در دفاتر زندان نه تنها زم »ودک«ر خود را دارند. یها تقدتابکه کن سخن درست است یا
مختلف و  یهان نسل در ازمنهیه به چندکار شخم زده شد، بلیسم، بسیان فاشیه بعد از پاکرد کز یحاصلخ
ه کست ین یاق فرهنگیرا داد. منظورم آن نوع اشتثمربخش  یگفتگو کی یزهیمتفاوت انگ یهاانکدر م

ابد، یت تنزل بیاهم یب یهاه به مدکنیرا، با به خطر انداخنت ا نو و روشنگرانه یهادهیاغلب گسرتش ا
 یهادهین وجود ایزد، با ایامل بگرکبه طور  ی سرنوشتنياز چناست نتوانسته  یگرامشند. کیم یهمراه

با  یه قادر بودند، آنان را به طور موثرکاند افتهی یلیاص یهارگاه همصحبتاند، هاوهمواره موفق بوده
ه مضرات کد، یتوان فهمینند. و مکق بی، تلفید زندگیجد یازهایاز ن یناش یهادهیگر، با ایها ددهیا

 یودگه بکه تکه تکنینند، و  اکیم یرا همراه یارک قابل انريغ یایتوانند مزای مريبا تاخ یار گفتگوکآش
م ی است، سهريه به انحاء مختلف قابل تفسک یاسندهیبه نو یل گرامشیدفاتر باالخره در تبد یاملکو نا
 د بشود.یجد یگفتگو کیتواند وارد یرا خواننده در هر زمان با او میاند، زبوده

زمانند، و ز وابسته به یه دفاتر نکن امر] ین رو [ایست. از ایسرانه نحهیسخن مد کیچ وجه ین به هیا
د. ريد مورد مجادله قرار بگیخود، در معرض خطر از دست دادن معنا هستند، نبا ین جدا از زمانهیبنابرا

ز شامل] مواد یگذاشته است ن یبه جا یه گرامشک یارگاهکگر، [یناتمام د یارگاه ساختمانکمثل هر 
ده یفا یا بیاند، ه قرار نگرفتهه مورد استفادک [است] یهائجه ، ابزارینت یموقت ب یبندلتکم، اسیحج
ده است [در ینام »دئزوا«نان را آ یگرامشخود ه ک ییزهایرشته  چ کی نيشوند. همچنیگذاشته م یباق

مند بشود، تواند عالقهیم ینیدر لحظات مع«ر کمتف کیه به آنان ک ییهاهینظر یعنیدفاتر] وجود دارد (
 یخواننده کی ین رو برایاز ا ۲۰د.)رياز آنها فاصله بگ هک، قبل از آن»ردیآنان را به طور موقت بپذ

ه کتواند امر اتفاق افتاده و متحقق را از آنچه یه مک یاست، قرائت یده ضروریقرائت گز کیهوشمند، 
گر چه وابسته به زمان است، اما دارا ز بدهد. نه یاست، تم یامروز یگفتگو یبرا کحرمرد کارک کی یا

ز وابسته به] یمنت ن کی. [قرائت وابسته به زمان است زیه قرائت آن نک، بلکیالسکمنت  کیتنها 
ن رو به یابند. از اییه در قرائت بازتاب مکاست،  یمتفاوت، منطبق بر منافع یخیتار یهاتیوضع
توان یخ فرهنگ نمیو تار یاسیخ سیرا از تار ۲۱ی گرامشريخ تفاسیه تارکر داده شده است، کتذ یدرست
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را  یه متون گرامشکآورد،  یمتفاوت ۲۲یهایدگانید یتوان چند مثال برایم یراحتجدا نمود. به 
 نند.کاند، وراء عناصر وابسته به زمان موجود در آنان، قرائت بتوانسته

ه در آن کآورم ی، را بخاطر میت دولتیفعال یوتاه در دفاتر تحت عنوان مرزهاکادداشت ی کیژه یبو
 یق معرفیه با آن از طرکه خود او نخوانده بوده بلکپردازد، یم ۲۳ینیگیربتو بارلو آلکاز  یتابکبه  یگرامش

ژه مهم مطرح یادداشت به وی کینجا ی. در ا۲٤آشنا شده بوده است ۱۹۲۹در سال  یاتاب در مجلهک
گر چه برخین  نيزبی تنياز محقق یکی، ۲٥ویاز عناصر آن مستحق برجسته شدن هستند. نوربرتو بوب یست، ا

گرچه با اختالفات قابل فهم و غ یگرامش یفتهیو ش ادداشت ین ین بارها به ایش از ای)، پی اتفاقري(ا
ا یتالیا یاسیفرهنگ س ۲٦ینمادر سراسر یه گرامشکرسد، یب میو عجی). به نظر بوب۱۹۷۸پرداخته است (

 یردهک لیاش، آنزمان تحصسندهیه نوک] یاتابچهکتابچه معطوف داشته است. [کن یاش را به اتوجه
و  یستیومت فاشکن حیر آموزش و پرورش در آخریه بعدها پروفسور دانشگاه و باالخره وزکبود  یجوان

دهد: یر مکتذ یخرب مانده باشد). گرامش یامل بکن تیاز ا یگرامش یستیسالو شد (با یدر جمهور
آن  یدر بارهو ی، و بوب»پنهان و مجرد است یسمیسکمار ینیگید، تا چه اندازه تصورات بینیبب«
 سد]:ینوی[م

رد.... ک یتوان با وجدان آسوده نفیافنت است، را میسم قابل یسکاز مار یرد ینیگیتاب بکه در کنیا«
گرا سخن رود  یسم پنهان از تالقیسکمار یه به جاکتر است درست ه [در صدد] کدو روش متضاد و وا

 (همانجا)»ربال بودند....یحذف سنت دولت ل

 ، امروزه به وضوح سئواىلريا خیافنت است یسم قابل یسکاز مار یرد ینیگیتاب آلربتو بکا در یه آکنیا
 یاش] با آن سابقهسندهیه آنزمان منتشر شد تا احتماال [نوک یاتابچهکت. به عالوه یم اهمکار یاست بس

ندارد. در  آن یبه نبش قرب دوباره یاس هم عالقهکچ ینون فراموش شده است، و هکند، اکسب ک یشغل
 یالعاده مهم تلقآنرا فوق یه گرامشک یموضوع ،ت دولتیفعال یمرزهایعنی مقابل در مورد موضوع 

رده کخدمت  یبه گرامش ۲۷»مرجع«فقط به عنوان  ینیگیتاب بکرد. ک ادعا را نيتوان همیرد، نمکیم
ن موضوع به راه افتاده یها در مورد ان سالیه در اکنگاه شود  یبه بحث«سد] ینویم یاست. [گرامش

 نيب یه مرزهاکاست و در خدمت آن قرار دارد  یاسیس- یعلم یهان بحثیمهمرتن بحث از یاست. ا
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استه نشده است: بر کچ یپنجاه سال ه ین سئوال در طیت ای. از اهم۲۸»ند.کربال را معلوم ی لريربال و غیل
ابد. اما او چگونه یینم یتجل »زمان منطبق بر« یچ وجه چونان شناختیبه ه یاساس آن، شناخت گرامش

قرار  »ربالی لريربال و غی لنيب یردن مرزهاکروشن «ه به نظرش در خدمت ک ین بحث، بحثیدر مورد ا
 یه به زعم من مسئلهک یاند، مسئلهکین مسئله را مطرح نمیش اريو در تفسید؟ بوبريگیدارد، موضع م

گرامشیامروز یگفتگو یمحور گراست.  ین با  سم یسکمار«از  ینیگیدر رابطه با تصورات ب یگرامشکه  ا
خواست یه او مکست ین مورد نیدر ا یکا نبوده باشد، اما شین است محق بوده کمم فتسخن گ »پنهان
  د.ري، فاصله بگ»سم پنهانیسکمار« ی نوعرينظ ین مواضع، مواضعیاز ا

 دو نيب ییل از واگراکش کیم به که حخواستیو نگران است، میه بوبکه او، آنطور کست یقابل تصور ن
ه ک] در معلوم نمودن مرزها، ی[گرامش »ربال بودند.یدر صدد حذف سنت دولت ل«ه کروش متضاد بدهد 

د، و نه خود یآیها در ماوىل کرد، نه در سلکیجدا م »هاربالیلريغ«ها را از ربالیل ین بحث نظریدر ا
 ند.یبیهمان منیها ایرا با آخر

ن فرصت یسنده در ایه نوکشود، و آنچه یبه موضوع م یاوتاه فقط اشارهکادداشت ین یوه در ابه عال
ه ک دیتوان فهمیم یل دولت گرامشیده و اصیچیپ یهیبا نظر وابستگیطبعا فقط در را د، یخواسته بگویم

ز قطع ارتباط ا یه گرامشکنینمود بجز ا ییتوان هر ادعاین مورد می. در اشده است یدر دفاتر طراح
  ده است. یربال اجتناب ورزیباسنت دولت ل

و  یساالروانیم دین سنت، همعرض با آفت عظیاندازه بر عناصر قوت و ضعف ا کیل دفاتر به یدر تحل
توانست یم یبه خوب ین آتکمم ینوساز ین سنت برایه اکنیشود. اما اید میکساالرانه تاوانیروح د

د، یفهمیرا م ۲۹یسم گوبتیربالیولئه در زمان خود قدر نک، یگرامش یدگانیر دبماند، د یقابل استفاده باق
 ی قدمنيه] مبک یشود، [سنتیربال مربوط میه به سنت لکش از آن: تا آنجا ین نبود. بک ممريامال غک

 یارگرکامل جنبش کسم و تیسکدر قرار دادن مار یتعلل یامل تمدن مدرن است، گرامشکدورانساز در ت
د. یمرتدانه او نما »انحراف«ن امر داللت بر یه اک یدر صورت یرد، حتکین سنت نمیوب ادر چارچ
مبارزه بر  یبرا ینیه با تعهدات معکست،  چرا ین یو مصنوع یستیفرمال ین جنبش به آنجا، امریانتقال ا

د در مقابل آنان یه باک] اىلک] همراهند، [اشزگرانهیا رازآمی[و  یضدِ روشنگر  یهنهکال نو و که اشیعل
گاهینمود. ایمقاومت م یگرامش روچه در کدر مجادله با بندتو  یعصب یدر دو تامل، در دو نقطه ین آ

 گردد:یان میدفرت دهم به وضوح ب

                                                 
28H. 3, §142, 434. 

29 Gobetti 



ه از اساس ک دريگیقرار م ۳۰ريفکدر تقابل با مذهب ت یه مذهب آزادکتوان گفت یم یاروچهکبه زبان «
 نيِ را در همان  زمیست، زیمذهب آزاد یاز ارتدادها یکی پراکسیس یلسفهف ند،کیم یتمدن مدرن را نف

 ۳۱»شه دارد.یتمدنِ مدرن ر

  ند:کیز و برجسته رجعت میآمجدل ینیهمان عنصر با طنبه  تامل نيدر دوم
گر در ید یانات فلسفیجر یتمام ۳۲»هاکیاتولک« یه به استثناکنی. اثبات ا»یآزاد«در مورد مفهوم «
ارانه کورزش یهیروح کیرا واقعا یاست، ز ینند، ضرورکیت مکحر یو تحقق آزاد یآزاد یهنه فلسفیزم
 کی«رد. به زحمت ک یتوان فوتبال بازیه با آن مکساخته است  یتوپ یه از آزادکل گرفته است کش

تاتور است. شغل کید کیه خودش کشود، ین توهم میو دچار ا ۳۳»ه استئسرباز حزب خواستار توط
را یه، زريند و غکها را امضاء بند، نامهکد: دستوارت مستبدانه صادر بیآیتاتور به نظر ساده مکید کی

و  یشوند و دستورات شفاهیآنان اطاعت م یتمام »به لطف خدا«ه کشود ین توهم میانسان دچار ا
رد، تا کد صرب یبا هکآن است،  ی نشود، به معنانيابد. و اگر چنییت میلمه مادکند: یآیبه عمل در م یتبک
 ۳٤»سر سازند.ی) آنرا م»ینیع«به اصطالح  »طیشرا«گر یا به عبارت دی( »مرحمت«

ه از هر سو به آن لگد ک یهمچون توپ یتصور آزاد - از ورزش  ت گرفته شدهیبه عار یبا استعاره یگرامش
ن گفتگو ید. اريگیم را از سر یدشوار یه به آن تعلق داشت گفتگوک یایاسیدر درون جنبش س - زنندیم

 ۱۹۲٦ترب کا یمورخه یرار بشوند (به نامهکست تیبایبعد م یلیه خک ز بودیز ُبرّا نیآملحظات جدل یدارا
 یگروه رهرب یت درونیراجع به وضع یاتیبا تول ، و در مجادلهیريش از دستگیه درست پکم یشیاندیب

 ی] موفق به تفاهم با رفقایآزاد یعنیموضوع [ن ی). او همواره در مورد ا۳٥[نوشته شده است] یکیبلشو
شود. یت نمی قابل روئريبا تاخ یگفتگو کینجا ضرورت یجا چون در اکچ یشد، و در هیهم حزبش نم

نجا نقل یه در اک ییروچه) دو جاکبندتو  یو فلسفه یخیسم تاریالی چاپ دفاتر (در جلد: ماترنيدر اول
ز منتشر یت برخوردارند قرار گرفته و با حروف ریدوم اهم یز درجهه اک ییهانوشته یاند، در زمرهشده

                                                 
۳۰Syllabus ی دادگاه گذاشته شده (در حقوق) بیانیهی درسی، خالصه منت سخرنانی، در مقابل این لغت در فارسی برنامه

ی فلسفی آموزه ۸۰است (رجوع شود به فرهنگ علوم انسانی به همت داریوش آشوری). این واژه اما داللت بر فهرست 
گیتیسیاسی در رابط در  Paps Pius IXیوس نهم پاپ پیباوارانه کردن زندگی روحی، اخالقی و سیاسی که توسط ه با 

  نهادم (مرتجم)» تکفري«. از این رو در مقابل آن دارد اند،تباهات زمانه تعبري و محکوم شدهشبه ا ۱۸۶۴
31H. 10, Teil I, §13, 1252. 

ی تکفري شود که خواهان بازگشت به سنت برنامهیرا به آنهائی مربوط میگذارد، زها را در گیومه میگرامشی کاتولیک ۳۲
 بودند 

33Dante, Gِöttliche Komِödie ("Fegefeuer ,"VI, 125). 
34H. 10, Teil II, §51, 1344f. 

گرامشی  ۳٥   .۱۹۷۱مقایسه شود با 



گر در آنزمان به طور یمنت گرامش ۳٦اند.گشته شد، منطبق بر موضوعات و یامل خوانده مک، ا
ه در مقام ک] یایکیولوژئدی اینيآ یهاینبود، [موضوعات و صورتبند یکیولوژدئی اینيآ یهایصورتبند

ه اعتماد به نفس داشتند منفصل از جامعه و که، به همان اندازه یسم اولیسکمار یلیتحل یوريسه با نیمقا
به  یکی] نبودند، نزدیکیولوژئدی [ایني] منطبق بر آن آیه [متون گرامشکل ین دلی بودند. درست به اريفق

به  شد ویبخش بود، مانع جمود م یی رهاريتاث کی یو مشروط بوده باشد، دارا یه جزئکآنان، هر چند 
گر] شروع یه در سطوح دک، [بل ی، نه فقط در سطح ملريبا تاخ یداد. به هر رو گفتگویق سوق میتحق

ا در ینامفهوم شد  یعموم یحراف کی] موقتاً بدل به یان گفتگو [در دورهیه اکندارد  یتیشده بود. اهم
د یپرداخته شود با یگرامشخ سرنوشت یقرت به تاریه دقکنیافت. بدون ایتر گسرتش گر آهستهید یهادوره
ه ريرا ت یام گرامشیت و پیه گاه اهمک یطید نمود، محیکد تاینامیم »طیمح« یه گرامشک آنچه ريبر تاث

 یآزاد یه استعارهکم یده باشین عقیم بر ایتوانیا امروز ما میساخت. آیتر منمود، و گاه روشنیم
است، و در خور  یاتفاق یاز شور یر دارد، ناشه از هر سو در معرض لگد خوردن قراک ی، توپیگرامش

ه به منظور کابد، ییم یشانه تجلیدوراند ین امر] چونان زنگ خطریا [ایز است؟ ی[چاپ] با حروف ر
گر انسان فلسفهک یبتید، مصريقرار بگ یتوجه ید مورد بیبت، نبایاجتناب از مص و تحقق آن  یآزاد یه ا

 شود؟ید، خلق میگو کرا تر

نجا مورد یه در اک رباىلین موضوع لکامل ممکدر مورد ت یزیست چیتناب از سوءتفاهم، بااج یبرا
 یآزاد ید خود را محدود به طرح مسئله در درون فلسفهیصحبت قرار گرفته است، اضافه بشود. چرا با

دان ننهاد؟ یقدم به م کیراتکربال دمیدفاع از سنت ل یارا براکقدم فراتر نرفت و آش کینمود و 
نسبت به  »ارتداد« کی« پراکسیس ین خود از) فلسفهی نوري(در تفس یه نشان داده شد گرامشکهمانطور 

بازگشت؟ به  یشیک  راستريارتداد را رها نمود و به مس ید دگربودگید. چرا نبایدیم »یمذهب آزاد«
ن قدم را به یه اکآن یبرا کورزند؛ معذالیتعلل نمن قدم یدر برداشنت اه کوجود دارند  یسانک، یراست
مثال  یربال صرفنظر نمود؛ براینقاط ضعف سنت ل یست از نقد تمامیبایمنسجم برداشت، م یاگونه
 حال نيه در عکتوان دفاع نمود، بدون آنینم یه بر حسب آن از آزادکرفت یرا پذ یگرن سفسطهید ایبا

 یایاستثمار] تحت مزا یع از آزاد[دفا یعنیه شده، کهم  یخجالت یبه صورت ی، حتاستثمار یاز آزاد
 یحوزه که به منظور عدم ترکست ین نیجز ا یگریز دیچ ین امر در اساس به معنای. ادفاع نمود  بازار
ربال، یول سنت لکن هریدارانه، اهیستم سرمای سريمس کد متعهد به عدم ترید خود را بای، انسان بایآزاد
اند، تعهد به عدم نموده ک زوار در رفته را بارها تررين مسیا دارانهیخود سرما ی، حتید. به راستینماب
دارانه را به لحاظ هیار سرماکم مدام به ابتید، تا تسلیایب یگریست فقط از سمت دی، بارين مسیا کتر
گانه یربال چندان بیسنت ل یبرا یئه عادت به دوروکند. به عالوه مشهور است ک بنيتضم یکیولوژئدیا
 یکی -و یکمنتس ین سنت] نشده است. حتیاثخوار [اريد و شرط میس بدون قکچیرو ه نیست. و از این

                                                 
36Gramsci 1948, 204 u. 240. 



 یورزاز تعصب یحت ینیط معیتحت شرا یارکاین ریه اکحدس زده است  - ن سنت یا یهاکیالسکاز 
 بدتر است.

گرامشکگفتگو مم کی یريان چند تامل در باب شروط از سرگیدر پا  ی. خود دفاتر بواسطهین با 
گر چه آشنا وىل یهینظر کیق یمنت، به تعم کی یم به وارسئشان داهکه تکت یلامکنا  ینه به اندازه ا
 ید گرامشیقرائت جد کی نيهم یدهند. برایت ارجاع مید واقعیجد یهالیشناخته شده و به تحل یافک

ات یاقعد و ویات جدیگر، مواجهه با نظرید یهاکیالسک ید و بازنگریقرائت جد یهمواره به معنا
 ست.ین یزیحامل چ ییبه تنها یاست. گرامش ید و در اساس گسرتش افق فرهنگیجد

 یاصفحه ۳۷»دهد.یمتون نم فراتفسري«ب تن به خطر ین ترتیا انسان بدید، آید از خود پرسین همه بایبا ا
ات با اوق یگاه امال مشهور است، وىلکشود، یهشدار داده م ی خطرنيه در آن نسبت به چنکاز دفاتر 

 یمسئله کیچ وجه یمتون] به ه فراتفسريدر [ یگرامش یه براکشود ین امر واقع نقل میعدم توجه به ا
شرت از یتز، ب کیبه خاطر عنا است که] م[به این ، »فراتفسري متون«مطرح نبود.  یخیتار یزبانشناسانه

   ۳۸استخراج شود. اند، از آننیگوین واقعا موآنچه مت
 ین اشتباه روش زبانشناسیا«به منت است؟  ینجا وفاداریدر ا یمسئله مورد نظر گرامشا واقعاً یاما آ
 ی، در تمامیخیتار یه [انسان] با آن در خارج از زبانشناسک«دهد، یادامه م ی[است]، گرامش »یخیتار
به  نه نجا توجه رایدر ا یگرامش »شود.یز مواجه می، نیات زندگیقات [مربوط به] تجلیها و تحقلیتحل
در اساس به ما  ی. گرامشندکیجلب م اربرد مشابه آنکه به ک، بلیخیتار یزبانشناس یقاعده کی
ز وجود ین »تیواقع فراتفسري«ه عادتِ بدِ کوجود ندارد،  بل »متون فراتفسري«د: فقط عادتِ بدِ یگویم

ه در خارج از ک یاهد. اشتبیگویم یه به راستکشرت از آن استخراج شود یت بیاز واقع یعنی، دارد
منت  کی نيب یساده یتر است از آنچه در رابطهنيافتد، مطمئناً سنگیز اتفاق مین یخیتار یزبانشناس

شرت از آنچه یان بدهد بکت امیه در آن به واقعکت یاز واقع ید. قرائتیآیش مین آن پیو مفسر یادب
 ها است.یزیزآمرابنده، منبع یقرائت فر کید، یتواند اظهار بدارد، بگویم

 یگرامش ید. وقتیتوان به حق دارا بودن مناطق آزاد از انتقاد استناد ورزیچگاه نمیه یبه نام گرامش
در  »یات زندگیتجل«و چه در قرائت  یچه در قرائت متون ادب »اقتیعدم ل«و  »یمباالتیب«د، یگویم

انتقاد و جدل نظر داشته باشد. در  نشکتواند به ی، فقط م»اندرانهکو روشنف یفر اخالقیک کی«خور 
ن یشود. اینم ین گذشتیمرتک او، نيشینگارانه پروزنامه ینش، نه در دفاتر و نه در نوشتارهاکن یرابطه با ا

 ريبا تاخ یته روش گفتگوکن نیاست. اما درست در ا یثابت تمام گرامش یصهیخص کی  جدىلنيچن
                                                 

    آن فراتفسري گذاشتم.جای که به » خواسنت از منتیشب«واقع ترجمه تحت اللفظی عبارت چنني است: در  ٣٧ 

38H. 6, § 198, 847;  

  مقایسه شود با:
Caprioglio, Sergio, 1991: Gramsci e L'URSS: tre note nei Quaderni del carcere. In: Belfagor, 1, 65-75. 



ه اغلب کوجود دارند  یتوبات] گرامشکدر م[ یاصفحات جدىل کش یدام است. ب کیمتضمن 
ه اغلب در دوران خود کبودند  یآماج منتخب جدل او  همعصران ینیط معیوابسته به زمانند. تحت شرا

گر با یگرامش یهاستند. به عالوه، جدلیگر محل عالقه نینسبتا محدود داشتند و امروز د یتیاهم ، ا
 نيند. به همیآیناعادالنه به نظر م یموارد حت یو در برخ یروادهیز ینگاه شوند، گاه یزمان یفاصله

ها ، افشاء مهمالت و ضعفیجدل، هجوم شخص یه نزد گرامشکنار گذاشنت تمام آنچه ک یل وسوسهیدل
 یرياز سر گ یطی شراني] قابل فهم است. تحت چنی[امر -ه بارها اتفاق افتاده استکهمانطور - است

گرامش به  یگرامش ش جدىلیه زدودن نکشود. نه فقط به خاطر آنین مک ممريش غیم و بک یگفتگو با 
ما  یوند با زمانهیه در پک یمسائل؛ [به علت وجود] یترژهی به دالئل ونيه همچنکسر است، بلیم یسخت

 کوکنادر و مش ییاالکبه طور روزافزون  یفرهنگ یرسد مجادلهیه در آن به نظر مک ییاقرار دارند، زمانه
وند خورده یآنها، پ ی انسان و روابط واقعیريتغ یعنیرد آن، کارکشأن فرهنگ با  یگرامش یاست. براشده 

انداختند، یخت میا از ریردند کی مريرد را تحقکارکن یه به نظرش اک یی او با آنهانيهم یبود. برا
ا یشود، یبدل م یباز کیپر سر و صدا و  یشیز به نمایه همه چک یرد. اما در زمانکیانه رفتار مريسختگ

روزمره  یش پر سر وصدا] بدل بشود، و فرهنگ در معرض خطر تنزل به حرافینما کیه [به کرود یم
صورت  کیه فقط کییاشتباه است. در جا یارکشود و جدل یق میتشو ید، هر حماقتريگیقرار م

تواند وجود داشته ینم زین یواقع یگفتگو کیند، و اما کینم یکمکفرهنگ وجود دارد، جدل  ۳۹اىلیخ
گرامش  گر.یس دکو چه با هر  یباشد، چه با 

ژه  به اصطالح یمن بو-  یگرامش یهایرياز درگ یه برخکست، یل نکته مشکن نیا کگر درید یاز سو
م قرن یاند. ما در نن رابطه مورد نظر بودهیه در اکرود یم یفراتر از آن اشخاص - شمیاندیم٤۰»سمیانیلور«

افته یان یپا یخیمسئله از لحاظ تار کم. معذالیداشته باش یاد عالقهیبه آن اشخاص نبا بعد مطمئناً
گزافگویاز خود م یست. در اساس گرامشین  یسرکو سب ییسراههیبد یجهیه نتک ییهاییپرسد، چرا 

 ؟ع مواجه شدندیاستقبال وس یکت با یدر نهاز داشته باشند ین یخاص یبرجستگ یه حتکبوده، بدون آن
اتفاق  »متعارف یدر زمان« ی امرنيفهمد). و اگر چنیم ها راییگزافگون یتمام ا »سمیانیلور«(او تحت 
اها در یلور یختهیافسارگس یدگیرد، شورکر کتوان فیم«وجود داشت،  »سد انتقاد«ه هنوز کیافتاد، زمان

                                                 
39 Simulakrum 

هایش برای تکامل این مفهوم مورد که نوشته lle LoriaAchi(برگرفته از نام آشیل لوریا  Lorianismusلوریانیسم  ٤۰
توان ناظر است بر آنچه میاند) از مفاهیم اصلی دستگاه فکری گرامشی نیست. این مفهوم ی گرامشی قرار گرفتهاستفاده

 مهمالت روشنفکرانه نامیدش. در این مورد رجوع شود به: 
Tilman Reitz, Lorianismus, Kulturindustrie und Postmoderne, Dimension eines gamscianischen Nebenbegriffs, 
in: Argument, 219, 1997, s. 215-223. 

  (مرتجم)



 یرا با خود بربد و برا یر سدمند بدانان، به سهولت هعالقه یوهاريت نی متعارف، با حماريغ یهازمانه
 ٤۱»د.ینمامیف را بدل به مانداب یننده و ضعکش یرانهکط تمدن روشنفیها محدهه

د اشاره نمود یبا«محدود نشده است:  یدارد، و به لحاظ زمان یالمللنيب یه مسئله ابعادکند کید میکاو تا
(همانجا  »خود را داراست. یدهیام رسامل و به انجکسم یانیلور یشورکو هر  یاش هر دورهیم و بکه ک

سم در آن زمان یه در آن نازکش چشم داشت یهن، مثل آلمان، را پک یبا تمدن یشورک ی). گرامش۲۳۲٥
نِ یفرهنگ نو کی ینیبه خود را به مثابه جهانک یسمیانیرا بر پا نمود، لور »یرکیسم غول پیانیلور«

اند، تا چه ر متوجه شدهکچند روشنف«نون تازه کند، و اکی مريتفس یگسرتش داده بود. او به تلخ یرسم
د به ینبا یگرامش ن درس فراموش نشود، روح جدىلیه اکآن ی. برا»ننده استکاندازه تمدن مدرن ش

ت یتقو یه براکسم یانید لوریال جدکمجادله با اش ،به منظور دفاع از فرهنگس کنهاده شود. برع ینارک
عدم وجود و  هوشیاریبا عدم  ییارویدر رورا  یگرامش یصرب ی، باست یتمدن مدرن ضرور یهاسد

د با یجد یگفتگو کی یبرا یکد بتواند به سنگ محین امر] شایند. [اکیرانه ارزشمندتر مکنظم روشنف
  بدل بشود. یگرامش

  :نویسنده فهرست مراجع
-Bobbio, Norberto, 1978: Gramsci e la cultura politica italiana. In: Belfagor 5, 593-599. 

- Caprioglio, Sergio, 1991: Gramsci e L'URSS: tre note nei Quanderni del carcere. In: 
Belfagor, 1, 65-75. 

- Gramsci, Antonio, 1948: Il materialismo storico e la filosofia di Bendetto Croce. Turin. 

- Gramsci, Antonio, 1971: La costrzione del partito conunista (1923-1926). Turin, 124-137. 

- Gramsci, Antonio, 1991 ff: Gefängnishefte. Berlin/Hamburg. 
 

                                                 
41H. 28, Q, 2326. 


