
 ی مدنی و بوروکراسی گرامشی، جامعه

 جئوفری هانت نویسنده: 

 مترجم: بیژن فرهادی

نام  ی مترجم:مقدمه از  ماندگار  آنتونیو گرامشی یکی  بورژوازی است.  مبارزه های  پرولتاریا علیه  با  ی  از هر چیز  بیش  را  او 
این متفکر و مبارز  شناسیم.  اش می های آزگاِر زندانعروج فاشیسم و سالی حزبی، مقاومت در برابر  شدهدهی ی سازمانمبارزه 

مبارزاتی و  است که گرچه زیر بار هجوم دشمن خم شدند، اما هرگز نشکستند و حیثیت    کسانی یف  در رد نستوه راه پرولتاریا  
ی  فاقد کیفیت و ارزش صدق الزم برای مبارزههایی که  ی جنبهنقد همهبا این همه،  فکرِی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.  

ی مدنی« نزد گرامشی از  اما ضرورت نقد مفهوم »جامعهداری هستند کاری است ضروری.  ی کارگر علیه سرمایهدشوار طبقه
کفایت آن را  وروی پرولتاریا« بهی پشتی »جامهی مدنی )که در مقالهبحث از نسبت پرولتاریا و جامعهآید که در  جا می آن

نویسنده باز کرد.  ای  کاویدیم(،  این بحث  به  را  آنپای گرامشی  نوشتهجا که من می تا  انبوه  میان  بهدانم، در  از  های  جامانده 
« به تمایز نادرست بین  حشیشکل  الغریق یتشبث بی »در مقالهترین بحث است.  ی مدنی« ضعیف گرامشی، بحث »جامعه

ی مدنی«  ی حاضر تدقیق بحث »جامعهمقالهِاشکاالت بحث گرامشی است اشاره کردم.  جوامع غربی و شرقی که یکی از عمده
داری مبتنی بر  داری )یعنی سرمایهسرمایهی  ( شکل خاصی از جامعه1گرامشی )ادعای هانت این است که  نزد گرامشی است.  

یگانه را  آزاد(  سرمایهرقابت  می شکل  وداری  جامعه(  2)  داند  از  پدیدارگرایانه  )تصویری  نتیجتًا  و  دارد  مدنی  راه3ی  حلی  ( 
ی مدنی«  که وقتی بحث گرامشی را با تکوین مفهوم »جامعهلّب مطلب آنکشد.  گرایانه برای فعالیت کمونیستی پیش می جنبش

اما چنگ زدن به    یابیم.ای در مباحث و نواقص آشکاری در بحث گرامشی می های عمدهکنیم، تفاوت نزد مارکس بررسی می 
لحظه آخرین  ی جنگ موضعی، تا بدینمنزلهای در وضعیت کنونی بهی مدنی نزد گرامشی و تعریف کار حوزه بحث جامعه

سازد  چه این مقاله را برای ما واجد موضوعیت می آن  ترین.اهمیتوجه کم هیچآخرین و نه بهانحراف منتقد یادشده بوده است؛  
توان در جای خود  ی مدنی« نزد گرامشی و نقد مارکسیستی آن است؛ مابقِی موارد مطروحه در متن را می بحث مفهوم »جامعه

 تدقیق کرد.

 *** 

از زمان  ترین سهم  مهمبسیار مهم است، شاید حتی    داری امروزی سرمایهجامعهشناخت  دیدگاه که سهم آنتونیو گرامشی در    این
نشان دهند که حزب کمونیست  اند  کوشیدهفکران مارکسیست  طور گسترده پذیرفته شده است. برخی از روشنبه،  سوبدین  لنین

تجدید سازمان  همانا  که  اش  مبنی بر سازش طبقاتی برای نیل به هدف نهایی  خودراهبرد  بخشی به  ( برای مشروعیتPCIایتالیا )
استبوروکراتیک سرمایه استاین    ، داری  کرده  تحریف  و  بازتفسیر  تعمدًا  را  انگشت  (1). سهم  که تصدیق  نویسندگان  شماری 

های این  در تحلیل و آشکار ساختن ریشه  گرامشی نهفته است  خودِ   نظرِی   بودننقیضضدوچنین تصاحبی در    امکانکنند  می
آن  تحلیل  با    ای گرامشی است کهی مدنی« مفهوم نظری گره دهم که مفهوم »جامعهمن نشان می  . اند اندهمناکام    بودن ضدونقیض

داری اواخر  ی سرمایهدر فهم جامعهانتقادی  داری رقابتی که هیچ ارزش  است ایدئولوژیک از سرمایه  برداشتیشود که  میروشن  
های آن با برخی مفاهیم بنیادی مارکسیستی است  انتقادی این مفهوم و پیوندتلفیق غیر  برایتالش گرامشی    ی بیستم ندارد.سده



هرگونه سهم واقعی و معتبری    . ند کمیرا شدنی   و تصاحب بوروکراتیکشود  میاش  سیاسی نظریه  بودنضدونقیضکه منجر به  
 ی مدنی« تکوین یابد.ی نقد پیشینِی »جامعهتواند بر پایهتوانست داشته باشد تنها میی گرامشی میکه نظریه
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 1935تا    1929های  سالاو طی    ( های زندانیادداشت)  Quaderni del carcereپردازی گرامشی در  های بسیاری از نظریهجنبه
ها بپردازد.  باید به آن  شدهنوجان  ی مارکسیستِی که نظریه  آفرینیمعضلهای  از حوزه  ندارزشمندهایی  نشانهتردید  وجود دارد که بی

 و احتمالی   قطعیغیرهای  گشاییها و گره تدقیق  مانند، چرا که باقی می  نشانه  در همان حّد ها تنها  آن  ،شوربختانه، به گمان من
حوزه این  در  معضلگرامشی  بنیادیهای  از  برخی  با  اصول  دار  اجتماعی  ی  بالیده  روایت ترین  پیکربندی  ساختار  از  مارکس 

در   [دست کم]  ،با آن در مقام بنیان هر پراکسیس انقالبی در دوران کنونی  که خود گرامشی  روایتیساز نیست،  داری همسرمایه
ی مارکس نظریه  بسطی گرامشی  آلتوسر بگوییم نظریهسان  بهاگر حق با من باشد، نادرست است که    کالم بیعت کرده است. 

، در قیاسی موشکافانه با برشماریم. با این رویکرد   [ی خودشو با کیفیات ویژه ] ای در نوع خود  توانیم آن را نظریهمی  (2)است. 
ی بالیدهها پیشاپیش در آثار  حل آنهایی پاسخ دهد که راه کند به پرسشیابیم که گرامشی تنها تالش میمیدری مارکس،  نظریه

دلیل برتری رویکرد مارکس    . اند بندی شدهچارچوب   ترتر و منسجممستدلای  گونهالبته به   هایی کهحلاست؛ راهنهفته  مارکس  
 شرط الزم داری )که همان چیزی است که مارکس ارائه کرد(  ای در باب ساختار پیکربندی اجتماعی سرمایهاین است که نظریه

  احتماالً   ، ای در باب روبنا بدون لحاظ پیشینِی ساختارای کامل و پویا از روبنای سیاسی و فرهنگی است؛ اما نظریهبرای نظریه
این  ماند.  میایدئولوژیک باقی    نتیجتاً و    است  (phenomenalist)  پدیدارگرا ای  متمایل به نظریه  ، تر از همهمهم  ،انتزاعی و ایستا و

ی ما شرایط شخصی  گمان همهی مارکس ندارد )بیروی شناختی واقعی از آثار بالیدههیچمان کاستی گرامشی است. او بهدقیقًا ه
زمان   در  را  مستقلمی  هایادداشتاو  و  آن]  دانیم(  جامعه  شناختی نتوانسته    [هم  هااز  حرکت  و  اساسی  مبنای  از  ی  واقعی 

بپروراند. سرمایه بنیادی  لغزشی  دچار  غالباً   ،بنابراین  داری  پایه  پدیداریهای  خصلت  شود ومی  کاماًل  را در مقام  ی آن جامعه 
لیبرالیسم    ـ  کنداش درک میاساسی اقتصادی است. در نظریهلغزشی که نخستین اصل  و  نیست که نظریه  ی سیاسی  ی  ناروا 

 بدقواره از لیبرالیسم و مارکسیسم توصیف کنیم.  تلفیقیتی که خود او داشته است، جدا از نیّ   ،گرامشی را 

اگر پذیرا بودن شرایط )توان  را میی گرامشی در اروپای غربی  نظریهنسبت به  کنونی    انتقادِی واقع غیرغالبًا به  شوِق به باور من شورو
چنان توضیح داد، که هم  مبتذلیا    عامیانهاقتصادی مارکسیسم    باوریتعلیّ گریزناپذیری و  واکنشی به    (کنار بگذاریمسیاسی را  
مایه بی»مارکسیسم«    اینگرامشی در مقایسه با    هاییادداشت  کند. رانی میبوروکراتیک حکم  بلوکمکتبی در    ایآموزهدر قامت  

  ها ایدهاندیشد و نه تنها نقش  اقتصادی نمی  باوریتعلیّ   در چارچوب بینیم که او  زمان میهم  است. الحان  نوایی خوش   ،نامرتبطو  
به نظر ها به جای خود خوب  ی اینهمهدهد.  می  هاای به آنکه حتی وزن ویژه   گیرد کم نمیدارانه دسترا در حفظ نظم سرمایه

 هایمعلول   هاکه ایدهبود  این اصل  معتقد به  اقتصادی بود و نه    باور ترسد، اما نباید فراموش کنیم که مارکس هم نه یک علیّ می
هایی ثانویه  داری معلول ی سرمایهها در جامعهها و اندیشهثانویه هستند ]مقصود این است که مارکس هم ابدًا معتقد نبود که ایده



  محرز اگر حقیقتًا برآنیم که سهمی که گرامشی داشته است را  داری ندارند[.  اند و هیچ نقشی در ابقای نظم سرمایهاهمیتو کم
ی تاریخی کنونی در شرق بوروکراتیک و نیز غرب متمایل به همان بوروکراسی  ی مارکس را نوآورانه تا دورهکنیم و بخواهیم نظریه

دهیم،   احتماامتداد  امتدادهای  و  مارکس  برابر  در  را  گرامشی  که  است  آن  کنیمزمان  برانداز  مارکس  بی  ؛ لی  که  تردید  چنان 
 . خواست خود گرامشی نیز بوده استدل

  سازگار بانخستین تفسیر از تفکر گرامشی است، تفسیری که اکیدًا    بانی حزب کمونیست ایتالیا    لیاتی، رهبر پساجنگپالمیرو تو
  های آن را دنبال کرد. وخمبا تحول حزب، تفسیر رسمی هم پیچ   ارائه شد.   اروپایی در دوران استالینیستی  یکمونیست  جنبش  فرامین

ایتالیا   کمونیست  استالین  طیحزب  پیش توو  زدایی،  فرایند  که  در سال  لیاتی  نوین  تفسیری  که   ندداشت  تمایل  بود،  1958گام 
، راهبردی که دهد»راه پارلمانی به سوی سوسیالیسم« وفق  راهبرد تفسیر آن را با ی گرامشی را از سنت انقالبی جدا کند و  اندیشه

تاریخی« سال دموکرات  1978تا    1973های  »سازش  در های مسیحی )حزب سرمایهبا  و  اوج خود رسید  به  ی خصوصی( 
 تداوم پیدا کرد.معروف بود چه به »آلترناتیو دموکراتیک« با آن 1980های پس از سال

فرایند    درحلی است برای تنش درونی کالن  ی راهتوانیم حزبی بدانیم که در شرایط ایتالیا، نمایندهحزب کمونیست ایتالیا را می
تمرکز و داری، تنشی بین استلزامات تداوم انباشت سرمایه در شرایط  سرمایهی  انحصار چندجانبهبازتولید سرمایه در این دوران  

کنترل خصوصی سرمایه. تراکم شد و  بنیادیپاسخی که طلب می  ید سرمایه  در چارچوب  و  تولید    مناسباتترین  شد،  روابط 
در   ، در نهایتناقض(.  مت  قدرهمیناست )  شدهریزیبرنامهداری  ماند، نوعی سرمایهبیگانگی کار باقی میدارانه و ازخودسرمایه

هایی از طبقات متخاصم  پارهبین  است  نوین    یدهد که در پی اتحادو بوروکراتیک ارائه می  یانهپاسخی اقتدارگراسطح سیاسی،  
نوینی که  در چارچوب مشروعیت و  در یک سوی طیف  بخش  به  به مطالبات »رفاهی« کارگران  کنترل شرکتی در سوی دیگر 

 شود.های خصوصی متوسل میبنگاه

کند. گرچه  میتبدیل  تاریخی و الزامات فراطبقاتی آن  حرکت  ابزاری آماده برای این  به  سیاسی آثار گرامشی آن را    بودن ضدونقیض
موضوع  ؛  ثانویه استو  ای سطحی  لهواقع مسئبوده است، این بهتحریفی در کار  ی گرامشی  شک در تفسیر رسمی از نظریهبی

خواند، تفسیری که درخوِر فرا میآن را    الواقعفیدارد و  جاز میرا م    فراطبقاتیاصلی این است که آثار گرامشی خود نوعی تفسیر  
 جنبش بوروکراتیک است.کلیت اهداف کالن کمونیسم اروپایی )یوروکمونیسم( درون 
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فرسای  بحران طاقت  توانسته بود  1920ی  در دههی غربی  ااروپدر  داری  ی گرامشی از این حقیقت ناشی شد که سرمایهدشواره 
شد را تاب آورد، در ای به دولت میهای کارگری را که در برخی موارد شامل تهاجمات جبههاقتصادی، یک جنگ جهانی و قیام

نه ممکن شد؟ پاسخ او  چگو دارانه  حالی که در روسیه از قرار معلوم طی چندین ماه انقالبی رخ داده بود. این مقاومت سرمایه
، تمام جمعیت را در اصطالحًا یک طلسم مشروعیت گیر  دار در جوامع غربیی سرمایهبود که طبقه  از این قرار  هبرای این مسئل



برداشت  کند. این  آن حمایت می  یرانحکماز واقعیت اجتماعی اشاعه داده است که از    سازوارکمابیش  برداشتی    . است انداخته  
ی که گرامشی »جامعه  واقعیت  یکننده نیتعیشناختی یا  هستی-اجتماعی  سپهری اندازد،  سطح مشخصی از جامعه چنگ میبه  

ی کند. حضور فراگیر این »جامعهتر اقتصادی مستقر میقهری دولت و ساختار بنیادی  سازوبرگ نامدش، و آن را بین  مدنی« می
گیر بین همچون نوعی ضربهی مدنی  جامعهجا که  دهد، از آنداری غربی را توضیح میسرمایهو مقاومت    ثباتمدنی« است که  

کند و ضرورت کاربرد آشکار قدرت قهری را سازی میها را بهی بحرانضربهتأثیر  کند،  های اقتصادی و قهر دولتی کار میبحران
نسبی انقالب در روسیه  آسانی  بنابراین،    کند(. کاربرد آن را مشروع می)یا جایی که باید این قهر به کار رود،    رساندبه حداقل می

 شود.ی مدنی« فهمیده میوب فقدان یا ضعف »جامعهدر چارچ

  مانند کار ( برگرفته شده است، و  Q703-04/S208هگل )  ی حقفلسفه« او از  ی مدنِی کند که مفهوم »جامعهگرامشی تصدیق می
دارد. ]این مفهوم[  هگل،   قرار  نظریه  (3)در مقابل »دولت«  از  را  این مفهوم  برمیباری، خود هگل  لیبرال  که در مقابل    گیرد ی 

به میزان محدودی قلمروی افراد آزاد، برابر و ی مدنی« همان جامعه است که  »وضعیت طبیعی« قرار دارد. نزد هگل »جامعه
ی در جامعه  )دولت( است.   اخالقی  اجتماع  ی،شدههمان ظاهر بیگانهیا  »دیگرِی«،  و    ؛ شودمالک دارایی و دارای حق تلقی می

تشخیص   به  ای نسبتًا ناسازوار،گونه، بهحالداند، اما درعینبرای ارضای نیازهای خود میِصرف  دیگری را ابزاری    مدنی هر فرد  
هرچند    نامدشان. می  صنف«که هگل »رود  پیش می  هاییانجمن  این کار در   ؛ کند میخودمحوری آغاز  ضرورت غلبه بر این  

ماندن در این محیط   نابسندگِی   ازشناسیبرسند.  اجتماع حقیقی نمی  ، همچنان به حد نصاب یکشان سوگیری   سببها بهاین
ی  مثابه هگل، بهی  شناختی در فلسفهی اصل غایتبا سنخ ویژه خوان  هم  انه، خودمحورانه و ناخوشایند،انگارشده، جزء اتمیزه 

تفسیر تأثیرگذار است  اقتصادی و مادی افراد    حیاتبر  و همبستگی همگانی که  اصل دیگردوستی  بودن دولت،  شمول اصل جهان
 (4). شودمی

سیاسی و فرهنگی گروهی اجتماعی بر کل جامعه،   سرکردگیکند تا »دوباره می  تفسیری ی مدنی« هگلی را  این »جامعهگرامشی  
 ی مدنی را قلمروی جزءانگاری و خودمحوریجامعهاو نیز    . (Q703-04/S208)   محتوای اخالقی دولت« معنا یابد  همچون

کید    ثر استؤم شمولی دولت که بر این قلمرو  ، اما بر اصل جهانآمیزندبه هم می  های خصوصی«داند که در آن »انجمنمی تأ
ویژه می تفسیر  و  میکند  ارائه  آن  از  اجتماعیای  نقش  این  بر  گرامشی  کید  تأ همین  دلیل  به  او  هستیـدهد.  که  است  شناختی 

ی افراد و طلبانهشمولی هگل که در فعالیت منفعت(. اصل جهانQ1518-19/S12)  کندمستقر می  روبنای مدنی« را در  »جامعه
است،  تأثیر  هاصنف سویگذار  »  از  اصل  به  میسرکردگی گرامشی  ترجمه  فنتیجه  ؛ شود«  »ذهنی«  حفظ  ی  در  دولت  عالیت 

که تا حدودی   شود. این تأثیر هگلیها و غیره حاصل میها، روزنامهفکران، کلیساها، کانونروشن  میانجیبهحاکمیت طبقاتی که  
دارانه را در قیاس با درک ابزارگرایانه و قهری مارکسیسم  بندتو کروچه بازتاب یافته، درک گرامشی از دولت سرمایهی  از منشور فلسفه

یعنی    دهد، نشان میناپذیر  جداییشناختی  هستیـاز نقش اجتماعیبرد، تا جایی که وجه قهری را  عامیانه یک گام به جلو می



که خواهیم دید، در نسبت با مارکس  شود. با این حال، چنانی مدنی« هویدا میکه از طریق »جامعهدولت  «  یسرکردهنقش »
 این گامی است رو به عقب.

از این شیوه   ایسیاسیراهبرد   از کند غیردارانه استنباط میی درک حاکمیت طبقاتی سرمایهکه گرامشی  قطعی است، و خالی 
ی  قرار است. اگر بورژوازی در و از طریق »جامعه بدین پرورانددر سر میای که او اما نتیجه . و ضدونقیض است  نیست اتابهام

کرده و در دست  قبضه  ی کارگر نیز باید قدرت را  ی مدنی« است که طبقه»جامعه  درت را در دست دارد، پس در ]همان[مدنی« ق 
  روایی قهری.فرمان  به دست آوردن   [فرایند](  مبهم استجا  درآمدی بر یا وجهی از )گرامشی اینبگیرد، دست کم در مقام پیش

را در سال   مبارزات طبقاتیدر    1917او زمانی که سقوط دولت  با  به برخی مالحظات  کند،  غرب مقایسه می  در  روسیه  نظر 
 گوید: ی جهانی کمینترن، میتروتسکی در چهارمین کنگره 

سابقه صورت گرفت، در حالی که در مورد دوم  آن مبارزاتی بی   متعاقباما    ،باره سقوط کرد به یک  [روسیه]مورد نخست    ....
ی مدنی پیش از تهاجم مقاومت  له بر سر این است که جامعهئدهد. به بیان دیگر، مس»نخست« مبارزات رخ می   [اروپای غربی ]

 (. Q1616/S236غیره )و  گیرد کجا صورت می  [مقاومت]، این کند یا پس از آن می 

ی حاکم را سست کند و نهادهای خود شناختی طبقههستیـهای اجتماعیی نهادها و فعالیتباید پایهی کارگر میطبقه  ،بنابراین
-Q1560-61/S132)  چنین کرد طور که بورژوازی  به راه اندازد، همان  و اخالقی«  فکری اصالحی  باید »را جایگزین کند. می

  چنین کردطور که بورژوازی  بپروراند، همانپرولتری نوینی را  ادراک  « خود را پرورش دهد تا  واراندامفکران  باید »روشن(؛ می33
(Q1513-30/S5-23 ؛) با دولت بورژوایی مقابله کند  تا  ، یعنی حزب پرولتری، را بپروراندی ساختار دولتی« خودباید »نطفهمی
(Q320/S226؛ می)  ؛ و کارهایی  د چنان کرطور که بورژوازی  همان  ؛ »بلوک«هایی با متحدان سیاسی تشکیل دهدباید مهیا شود تا

این بهاز  میدست.  کلی،  حملهطور  از  جبههباید  به  ی  جنبشی«(  )»جنگ  بورژوایی  دولت  به  )»جنگ ای  فرسایشی  جنگ 
گردآوری قهری را    یداشت قوه که  انجام داد، در حالی    ،هاها، حتی سدهگردد، همان کاری که بورژوازی هم طی دههموضعی«( باز

(  Q764/S263« )]یا قهرآمیخته[  به قهر  مجهز  سرکردگِی اگر بورژوازی قادر بود در برابر طبقات اشراف و پرولتری به »  . کرد می
  لحاظ ساختاری بهگویا گرامشی نه تنها اتحاد طبقات  رولتاریا نباید همین کار را در برابر بورژوازی انجام دهد؟  پچرا    ،دست یابد

  گیرد.شکل می   پرولتاریاشناختِی هستیـرا متصور است که زیر چتر اجتماعی  از طبقات متخاصم  بلکه »بلوکی تاریخی«  ،متحد
، و پرولتاریا آغازگر  جا کنیدجابهنقش تاریخی بورژوازی    ه سیاسی و فرهنگی براهبرد  پرولتاریا را دست کم از منظر  تاریخی  نقش  
استدالل او مستتر   فحوایرسد که در  دهد، اما به نظر میرا انجام نمیجایی  جابهصراحت این  گرامشی به  خواهد شد.   نو  یدوران

 نامم بازگردم.طبقاتی« می انتقالی »مغلطه  آن را باید بعدتر به این استدالل که است. می

ی مبارزهبر  یک جنبش  ی  منزلهبه  گراییگرامشیی طبقاتی تبدیل شده است، و  گاه اصلی مبارزهی مدنی« به رزم بنابراین »جامعه
،  مبتذلعامیانه و    تیمارکسیس  یپدیدارگرایانهشبه  نابارورِ لحاظ نظری  ی بهزمینهدر مقابل پساین امر  کند، و  میپافشاری  فرهنگی  

ی ساختار و پویایِی درونی  اش با بررسی بسندهپافشاری فرهنگیضعف آن این است که  اما نقطه  بخشد. به آن اهمیتی تاریخی می



سویی که  وای از سمتی نمونهمنظور ارائهجا نهفته است. شانتال موفه بهخطر در همین  داری تلفیق نشده است. ضروری سرمایه
کید می  گراییفروکاستی اقتصادی و  باورتبر گسست گرامشی از علیّ مشخصًا  در پی گرفته است،  گرایی  گرامشی کند  طبقاتی تأ

ی موفه این است که چگونه  دشواره   (5)«. استنهفته  جا  ایدئولوژی در همین  ی مارکسیستِی ی او در نظریه»سهم عمدهگوید  میو  
و این حقیقت که ایدئولوژی در خدمت طبقه    طبقاتی  بخشِی[]یا تعین  کنندگینیتعیکه  آنبی  ،طبقاتی را رد کنیمگرایی  فروکاست

مبارزه بین طبقات در نظر    مفروض   هدفتوان  دهد آن است که ایدئولوژی را میارائه می  موفه  حلی کهراه.  کنیماست را انکار  
به مشکل پاسخی    این دهد. اما  ی حاکم به ایدئولوژی سرشت حاکم خود را میدهند، یعنی طبقهطبقات به آن شکل می  گرفت که

پیش پای آن را   فراطبقاتیچنین ماهیت )یعنی لیبرالیسم(، هم دارانهسرمایهمنحصرًا  ی خاستگاه ایدئولوژِی لهمسئکه  نیست، چرا 
خواهد  میدهد که موفه ی طبقه و ایدئولوژی ارائه میبه رابطه از دیدگاه بیرونی و ابزارانگارانه دیگری  ی، و تنها نسخهگذاردما می
 باید بعدتر به پیامدهای سیاسی این مفهوم گرامشیایی بازگردم.. میبپرهیزد از آن 
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که در تمامی    ،ی مارکس و نیز انگلس دولت در آثار اولیهـی مدنیجامعهجفت  شان از  گیری غیرانتقادیکارها برای بهمارکسیست
ادامه داد  یگذره آن  از  استفاده  به  واقع  (6)یافتند.   ایپایه  ، ندفکری و سیاسی خود  از    ،در  مفهومی معیار    سازوبرگ این بخشی 

 نسنجیده است. «»مارکسیسِم 

  ی مدنی« در مقابل »دولت« مفهوم »جامعه  ،کار مطالعات اقتصادی شودبهدستدر پاریس    1843که مارکس در سال  پیش از آن
، فهم یهود«ی  مسئلهی  دولت هگل« و »دربارهی  آموزه»نقد    مانندقبیل،  او قرار داشت. در آثاری از این  هایدر مرکز تحلیلکاماًل  

ی و جامعه  کندای نوعًا فویرباخی وارونه میشیوه دولت را بهـی مدنیی جامعهاگرچه او رابطهاو از این مفهوم اساسًا هگلی است،  
 ی مدنی بداند. ی حقیقی جامعههگل دولت را پایهسان  بهکه  کند، به جای آنی حقیقی و مبنای مادی دولت درک میمدنی را پایه

از   پس  اقتصادی  مبادرت مارکس  مطالعات  درک  اشبه  به  آغاز  میسرشت  ،  مفهوم  این  نمی  ،کندایدئولوژیک  هنوز  تواند اما 
آن اساسی  دهد  محتوای  توضیح  پایه  ،را  از  او  درک  بهزیرا  و  انتزاعی  بسیار  جامعه  »مادی«  نظری  ی  است.   تمایزنیافتهلحاظ 

ی مدنی« به معنای »جامعهاینک  ترین چیز فقدان تمایز بین روابط تولید و روابط مبادله است.  طور که خواهیم دید، مهم همان
«، »تزهایی  یهای فلسفی و اقتصادنوشتهبه »دستبنگرید  »روابط اجتماعی« است به شکلی نسبتًا کلی و انتزاعی. برای نمونه،  

 نویسند: می ایدئولوژی آلمانیمارکس و انگلس در  . فقر فلسفهو  ایدئولوژی آلمانی، رباخ«ی ی فودرباره

ها را تعیین  ی خود ایناند؛ و آن نیز به نوبهای که نیروهای مولد موجود در تمامی مراحل تاریخی پیشین تعیین کردهشکل مراوده
ی مدنی  تمامی تاریخ است ... جامعه  یتماشاخانه  ی حقیقی وی مدنی سرچشمهجامعهاست ... این    ی مدنیجامعه،  کرده

تجاری و صنعتی  حیات  تمامی  گیرد.  می برای مشخص از تکوین نیروهای مولد درافراد را طی مرحله  مادی  تمامی مراودات
 ( 7)گیرد ...می ی مشخص را دربریک جامعه



طور  یابد«، اما بهی مدنی »تنها با بورژوازی تکوین می جامعهکه اگر بخواهیم دقیق بگوییم  افزایند با وجود آندرنگ میها بیآن
می بهکلی  را  آن  دولتتوان  »اساس  ایدئا   عنوان  روبنای  باقی  گو  نظر  در  بهلیستی«  مشهورِ   این  ، واقعرفت.  ی مجموعه   قوِل 

ی مدنی« را  اقتصادی« و »جامعه  زیربنایطور مبهمی »که عمومًا به  بوده است  های عامیانهلنینیستی و مارکسیستـمارکسیستی
 1.کند می را از دور خارجنظرگاه تمامی این  به سی مارکبالیدهآثار که نیافتند دانند، و در می یکی

ی گرامشی در  نظریهبداعت  ی مارکسیستی،  دولت در نظریهـی مدنیجامعهجفِت  این دیدگاه عامیانه به جایگاه مناسب  منظر  از  
ی مدنی را به  جامعهشناختی دولت،  هستیـنقش اجتماعیاین است که او با پافشاری بر  در  ی مارکسیستی تنها  تکوین نظریه

ی مدنی( )جامعهکه بنا بر آن زیربنا  ای دارند  واره های عامیانه طرح در حالی که مارکسیست  ترتیب،بدین  (8). کندروبنا منتقل می
جا رخ  چه اینی مدنی + دولت(. آن+ روبنا )جامعهزیربنا    دارد که  ی دیگری به این ترتیبواره گرامشی طرح   ،+ روبنا )دولت( 

 ه»وارونبر سر  مسئله  کنند که  های عامیانه گمان میهای مختلف. مارکسیستداده در واقع بسط و تکوین هگل است به شیوه 
  کنند ها فکر میدر حالی که گرامشی و گرامشیایی  ؛ است  و روبنازیربنا از  ماتریالیستی  تبدیل آن به دریافتی  هگل و    جفِت کردن« 

منظور  روبنا )که به شکلی انتزاعی فهمیده شده است( بهـزیربناهگل است به تمایز  جفِت  «  یسرکردهپیوند دادن تفسیر »مسئله  که  
از   اینابسنده  پدیدارِی شبه  هاقتصادی و دیدگا  باوریتاولی )مارکسیسم عامیانه( علیّ   مارکسیستی عامیانه. برداشت  »تصحیح«  

شده ارائه  و روبنایی منفصلزیربنا  (  گراییگرامشیزند، در حالی که دومی )میتنه  به غفلت کامل از آن  دهد که  روبنا ارائه می
کیدش بر روبناست و به غفلت کامل از  می با تمرکز بر آثار مارکس پس از  زند. زمان آن است که  تنه میزیربنا  دهد و تمامی تأ

به این  بود.    مایلکه مارکس هم  ، چنانبسپاریم ها«  موش ی  جونده  نقدرا به »  ایدئولوژی آلمانیو    چیز را از نو بیاغازیمهمه  1857
 گرایی هر دو. گرامشیاندازی است مناسب از مارکسیسم عامیانه و یابیم که به گمان من چشمبه چیزی دست می ،ترتیب

های آید است که مارکس با قطعیت توجه خود را از پدیده و آثاری که در پی آن می  58و    1857ی سال های  گروندیسهتنها در  
تر تر و اساسیروابط تولیدی عمیق  تجلّیی  مثابهبهای  سوی روابط مبادلهمبادله بههای آن در قلمروی  و رازوارگی  سطحی کاال
 bürgerlicheندرت از  . مارکس بهبندد رخت برمی  سرمایهتمامی از  اش بهی مدنی« به مفهوم پیشینکند. »جامعهمعطوف می

Gesellschaft  [ی مدنیجامعه ]    اگر    . ی بورژوایی« ترجمانی ارجح استبنابراین »جامعهکند و  استفاده می  سرمایهدر سه جلد
 ( 9)ی مدنی. جامعه  آناتومِی   عبارت است از  داریم  سرمایه چه در  آنبگوییم،    1859بخواهیم به بیان خود مارکس در »پیش گفتار«  

رو دردر  که  است  آناتومی  این  از  او  اولویت  میایت  چگونه  حفظ    طبقاتی  کنندگِی ن یتعییابیم  درعینرا  و  از کنیم  حال 
 آید، درنغلتیم. می تصاحب بوروکراتیک کارطبقاتی که خود به  انتقالی مغلطهبه و بپرهیزیم طبقاتی   گراییفروکاست

که ای  گونهبه  ،هاستی پیوند آنویژه   خصلتی مهم در کالبدشکافی این آناتومی، تمایز بین روابط تولید و روابط مبادله و  نکته
 باید تمایز بین کار هرچند برای فهم این موضوع میکنند. کردن، روابط اساسی تولید را پنهان میهوارون ، باروابط پدیداری مبادله

 
 شد )مترجم(. ای است که تحت این عنوان از سوی شوروی تبلیغ می لنینیستی آموزه ـاز مارکسیستی . مقصود 1



ابزار تولید جداییفعالیتی  ی  مثابهبه از  مزدبگیران،    کار را دریافته باشیم.   قوه یا توانایِی ی  مثابهناپذیر است، و نیروی کار، بهکه 
ها طی فرایند  ، مجبورند نیروی کار خود را بفروشند چرا که آنآینددارایی به حساب میکه خودشان نیز جزوی از    خالف بردگانبر

دارایی    ،ابزار تولید  . اند ]یعنی این ابزار از ایشان سلب شده است[ محروم شدهاز ابزار تولید برای خودشان    ای طوالنیتاریخِی 
  متجلی   کارقیمت  ی  منزلهبهچه آنان نیاز دارند نیروی کار است که این ابزار را به راه اندازد. دستمزد  داران است و تمام آنسرمایه

این مزیت را برای   شکلی مبّدل  ی منزلهبهدستمزد    (10)د. تواند چیزی جز قیمت نیروی کار باشنمیشود، در حالی که اساسًا  می
کند. کارگران با تلقی  می  عرضهکل آن    یمثابهبهشده را )که به کارگر بازگردانده شده است(  سرمایه دارد که بخشی از ارزش آفریده

ها با آن کار خلق  که بخشی از ارزشی که آن  بینندنمی  ،ای مشخص یا عملکرد فیزیکی طی دوره  کارقیمت  ی  مثابهبهدستمزدشان  
گسترد؛  ها میآن  بر فراز قدرتی  ی  مثابهبهآن بخش  بلکه    ،فهمند(داران هم نمی)این را سرمایه  ها بازگردانده نشده استاند به آنکرده

،  آیده وجود میمبادله ب  طحوارگی کاالها که در سنه صرفًا در بتبیگانگی    پس  ها چرخیده است. همان قدرت خودشان بر علیه آن
. اما قیمت یک روز نیروی کار یکی گرفت  نیروی کارباید با  را اساسًا  بلکه در روابط اساسی تولید ریشه دارد. بنابراین، دستمزدها  

 شود.ی ارزش کار وارد میجاست که نظریه؟ اینچیست راستی  به

  دیگردر برابر    جا کهی کیفی دارند، اما تا آناستفادهش  کنند ارزنیازهای انسانی را برآورده میمستقیمًا  جا که  محصوالت تا آن
زداید، و های کیفیتًا متفاوت را می، ارزش استفادهی دارند. ارزش مبادلهی کّم مبادلهشوند ارزش محصوالت )کاالها( مبادله می

یا  ]=مجرد[  کار است، یعنی کار انتزاعی    گیرد. جوهر ارزش  مشترک تمامی کاالها پیش فرض میخصلت  ی  منزلهبهرا    ارزش 
تواند خود دارد: میبهای مختصنیروی کار ارزش استفاده  نیست.   متمایزدشواری کار، مهارت و غیره کیفیتًا  بر حسب  کاری که  

تولید(   ابزار  با  پیوند  در  فعالیت  ی  مثابهبه )تنها  یعنی،  متحقق شود،  مارکس value-producing activity)  آفرینارزش کار   .)
نیروی کار در    شود. تعیین می   گنجانده شدهمقدار ارزش هر کاال توسط زمان کار اجتماعًا الزم که در آن    کند کهاستدالل می

کاالی خاص،    این شود. حال، مقدار ارزش  فروش  و    تواند خریدشود، کاالیی که میکاال عرضه میی  مثابهداری ضرورتًا بهسرمایه
دیگر، عطف به زمان کار اجتماعًا  بیان  به    ؛ هر کاالی دیگر  کهمعلوم می شود  این به همان شکلی  چقدر است؟    ،یعنی نیروی کار 

تواند به معنای زمان کار تواند داشته باشد؟ تنها میالزمی که در خود گنجانیده است. اما در مورد نیروی کار این چه معنایی می
کار باشد. پس ارزش نیروی کار ارزش کاالهایی است که مصرف ضروری قدرت انجام  اجتماعًا الزم برای بازتولید توانایی یا  

 دهند.ی کارگر را تشکیل میطبقه

  کاملکارگران در ازای ارزش    ی آن در ازای دستمزد به این معناست که نیروی کارکاال و مبادلهی  مثابهبهتلقی کردن نیروی کار  
ی کاال دیگر چه چیزی  عدالتی یا تقلبی در کار نیست. در مبادلهای برابر رقم می خورد، و هیچ بیخود مبادله می شود: مبادله

را می آن  ارزش کامل  از  داشتبیش  انتظار  دیگرتوان  از سوی  می  ،!  کار  واقعًا  کارگران  که  که زمانی  تولیدی  ابزار  یعنی  کنند، 
کنند. تفاوت بین ارزش نیروی  گیرند، ارزشی بیش از ارزش نیروی کار خود تولید میبه کار میرا  فراهم کرده است  دار  سرمایه

گسترش ابزار تولید، نیروی کار و منظور  دار بهی سرمایهاضافه و توسط طبقهشود ارزش  می  ،کندکار و ارزشی که کار خلق می



وجود دارد، نیروی کار )در سطح مبادله(    در ازایی دستمزد  در مبادله  برابری بنابراین، جایی که    شود. غیره اندوخته )استثمار( می
چه در شکل در تولید و استفاده از ارزش )در سطح تولید( برقرار است. نابرابری و برابری دو وجه یک فرایند هستند؛ آن  نابرابری

یداری مرتبط است تا جایی که ارزش  ی پدللحاظ درونی با شکمحتوای اساسی بهای است نابرابر.  برابر است ذاتًا در محتوا رابطه
ارزش مبادله(، و نیروی کار تنها در صورتی ی  مثابهبهکاال تلقی شود )  تواند تصاحب شود که نیروی کار  تنها در صورتی می  یاضاف

که با آن  در صورتی که قدرتی بیگانه وجود داشته باشد    یعنی  تصاحب شود،  یاضافی کاال تلقی شود که ارزش  مثابهبهتواند  می
 چنین رفتار کند.

)در  نیستطلب  برابری که اساسًا    یاضافی مبادله توسط فرایند تصاحب ارزش  دهد که چگونه برابری مارکس توضیح میسرمایه
در انتخاب زمان، مکان، طرف مبادله،    کاالکنندگاِن مبادله چگونه آزادِی ، شود[]یا پیش نهاده می شودوضع می قالب یک نمود(

  کسانی که هیچ ابزار تولیدی ندارند به فروش نیروی کارشانبر    اجبارموضوع مبادله و قیمت آن )تحت شکل قراردادی( توسط  
شود، چگونه مالکیت خصوصی که ذاتی کاالهاست )و ظاهرًا حتی ذاتی خود نیروی کار نیز هست( در واقع همان  وضع می
شود، و چگونه پیگیری منافع شخصی بازتابی است  میگرفته  تاریخی ابزاری است که برای تولید معاش خود فرد به کار    تصاحب 

داری، شکل در سرمایه  شود. سرمایه وضع می  منفعِت در یک کالم    ایه، وخودبازتولید سرماز مبادله و گردشی که توسط انباشت و  
می چیره  انسانی  روابط  تمامی  بر  اقتصادی،  ساختار  سطح  یعنی  مبادله،  روابط  و  پدیداری  خودشود  بی  نقش  ما   درنگرا  بر 

بهد  اندازمی روزمره و  زندگی  در  معمول  »  مانطور  عنوان  نماد  نمونهبه  است   «و  شده  پذیرفته  اجتماعی  واقعًا  روابط    .تمامی 
 داری است.ی سرمایهتر جامعهاساسی  و  تری روابط عمیقی مدنی« دقیقًا شرح ایدئولوژیک همین تضادهای وضع شده»جامعه

»جامعهبینیم  میاکنون   مدنی«  که  که    خصلتیی  چرا  دارد،  پدیداردوگانه  روابط  اش  یمحتوای  در  تمامیت  گردش  و  مبادله 
ی این فرض است که جامعه  سازی جامعه بر پایهمندنظریه  اششکل ایدئولوژیکدر  دارانه است، و  پیکربندی اجتماعی سرمایه

آزاد، برابر،   افراد  ، هر دو  ،و روبنا  زیربنای مدنی«  و صاحب دارایی است که حقوقی دارند. »جامعه  جومنفعتدر واقع جمع 
از  ا تنها یک وجه  اما  بهزیربناستست،  پدیداری جامعه  طور سطحی تجربه شده است. ، وجهی که  )یعنی  محتوای  ی مدنی 

تولید سرمایه  زمانهممبادله(   اساسی  روابط  پدیداری  آن  شکل  در  که  است  می  ی اضافارزش  دارانه  از  تصاحب    نظرگاه شود. 
بورژوازی   ایدئولوژیک  و  می»جامعه  غیرانتقادی  تهی  را  »جامعه«  محتوای  »دولت«  و  مدنی«  لیبرالی  پارادایم  در    ، کنند؛ 

 ی »عمومی« آن.ی »خصوصی« جامعه است و »دولت« کل جنبهی مدنی« کل جنبه»جامعه

، چرا که  نیست  فروکاستنیدار  ی سرمایهرقابتی به طبقهداری  این است که ایدئولوژی سرمایهشود  جا بر ما روشن میچه اینآن
به این دلیل که ساختار   ؛ ن طبقاتی بخشی حیاتی از تبیین ماست تعیّ   ،کند. با این همهدار خودش آن را تولید نمیی سرمایهطبقه
  ی مثابهبهای که در آن نیروی کار  فرایند مبادله  از طریقتوانند  ای که مالکان ابزار تولید میی ویژه )شیوه است  ی طبقاتی  رابطها  یویژه  

ارزش  کاال عمل می نامالکان    ی اضاف کند  از  کنندرا  را وضع میاستخراج  پدیداری  اما  واقعی  روابط  که  که  (  ها خود  اینکند 



دقیقًا به این دلیل که دیگر با روابط   ،ایدئولوژیک است  این تفکر    بینند. های تفکر را تدارک میاند و شکلی روابط اساسیپوشاننده
 دار است.ی سرمایهخوانی همان چیزی است که در خدمت بازتولید سرمایه و طبقهخوان نیست، و این فقدان هماساسی هم

ی درونی  و روبنا، روابط اقتصادی و ایدئولوژی، و بیش از آن، رابطه  زیربنای روایتی بسنده از پیوند درونی  اکنون مبنایی برای ارائه
که   روایتی  داریم،  سیاست  و  معلول    باوریتعلیّ ی  آموزه اقتصاد  سیاست  آن  در  کنار علتِصرِف  که  را  است  اقتصادی  های 

گاهانهگذارد.  می گاهی[  سیاست یقینًا روبناست، فعالیتی آ تواند تمامًا در این  است، اما تنها همین نیست و نمی  ]و ناظر بر آ
دود ]و شرایط[  وب به شکلی بسنده فهمیده شود.  چارچ گاهانه  را ی طبقاتی  مبارزهح  ی درون فرایند تولید روابط ساختاری و ناآ

ی قدرت کنترل  سیاست دربارهاند، روابطی اقتصادی نیز هستند. اگر  ال که روابطی سیاسیحدرعینکه خودشان    دنکنوضع می
ی تولید است که چرا که در همان نقطه  ،سیاست است   عیارتمام  سپهرزندگی »دیگران« است، پس فرایند اساسی اما پنهان تولید  

چنین رسد که  که دیدیم، به نظر نمیگری سطح مبادله، چنانمیانجیسبب  هشود. اما بترین شکل، نمایان میایاجبار، به ریشه
« عوض  در  و  میقلمرویی  ی  مثابهبهسیاسی«    [امر]باشد،  ظاهر  اقتصادی  اساسی  مالحظات  از  جدا   ی مثابه بهشود،  کاماًل 

 دارند.حامالن حقوق برابر، دسترسی برابر ی در جامهقلمرویی فراطبقاتی که در آن تمامی »شهروندان« 

قراردادی  سیاسِت  شکلی  بر  است  مبتنی  سرمایهمبادلهـپدیداری  نظام  در  رأی،  دسترسی ای.  کاالست.  سیاسی  مکمل  داری، 
ی ماندهبه »دولت« دارد و باقیه قلمروی عمومی و فراگیری معروف  ای، بهر طبقهای است که فرد، حاال ظاهرًا مستقل از  عمده

ی موردی و  اضافی تبدیل شده است به مبارزهبر سر تصاحب ارزش  ی اساسی  مبارزهکنترلی و آزادی او.  اندکی است از خود
 آزادی و برابری را به دست آورده است.  شکل ترینرمقکم تنها  لیبرال ورزین »نمایندگان« سیاسی. سیاستپدیداری بی
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در درک    بازگردیم. بدیهی است که اگرچه گرامشیگرایی  گرامشیتوانیم به بررسی گرامشی و  می  تی این روایحال به پشتوانه
قادر   رویهیچبهاما  ،  کند حمایت میدر ظاهر    باورانه علّیتای غیر  « اقتصادی به شیوه زیربنایداری از اولویت »ی سرمایهجامعه

های درونی سازگاری است که بتواند از ن« نزد او فاقد تعیّ زیربناچرا که مفهوم »   ،را پی بگیرد یشناختنیست این اصل کلی روش 
 زیربنا ی مدنی« و دولت با  . به جای تلفیق »جامعهبندی شودها به درستی با روبنای فرهنگ، سیاست و دولت مفصلطریق آن

که واقعیت  ی مدنی )جامعه  نقدکه تنها مبتنی بر  پیشنهاد دادم،  ای که من به پیروی از مارکس  در دو سطح اصلی آن، به گونه
( شدنی است، گرامشی به شکلی  کندش را آشکار میادئولوژیکوتفصیل ایطول کند در همان حالی که  اش را بیان میپدیداری

 ش اچارچوب انتزاعی نظریهی  مثابهبهروبنا بار شده است  ـالتقاطی بر زیربناطور  دولت را که بهـی مدنیجامعهجفِت  انتقادی  غیر
ی گرامشی وجود دارد، اما نقشی کاماًل  اقتصادی« در نظریه  زیربنای»البته که  .  گیردبرمیدر غرب    یداری سرمایهدر باب جامعه

نتیجهنظریهغیرمنفعل و   ایدئولوژی »جامعهها در تلهخود گرامشی در بسیاری وهله   ،مند دارد. در  ماند.  ی مدنی« باقی میی 



کید تصریحی آن، و انبوهی از تنشاو تناقضی وجود دارد بین انکار تلویحی طبقه و    هاییادداشتنتیجتًا، در   ها بین ایدئولوژی تأ
 2.مارکسیستیی لیبرال و نظریه

تواند دهد که البته نمیسوق می  تربخشرضایتشناسی مارکسیستی او را به سمتی  الزامات روش از  در برخی موارد، شناخت او  
با مفاهیم مبهم و نابسندهشدهبندیو مفصل  معّینناخواسته مفاهیم کاماًل  چندان هم آن را دنبال کند، و   ی خود  ی مارکس را 

شود، « جایگزین »ایدئولوژی« میسرکردگی ، »با این حسابهای لیبرال دارند.  شان داللتمفاهیمی که برخیکند،  جایگزین می
گ  آ جایگزین  تمایز»رضایت«  و  کاذب،  »  اهی  »واراندامبین  و  حدسی[  فرضی«  و ]یا  تولیدی  روابط  بین  تمایز  جایگزین   »

گاهی طبقاتی، »بلوک تاریخی« به تولید می ی  گر« به جای شیوه ای، »انسان اقتصادی تعینمبادله نشیند، »کاتارسیس« به جای آ
 ( 11)دست. از اینهایی نمونهبندی اجتماعی و جای پیکر

بر  گرامشیایی اهمیت مفهوم »  تازگیها عمومًا  کید می«  سرکردگیو  اما هیچتأ بهکنند،  نظامیک  مفهوم طور  برابر  در  را  آن  مند 
ی مارکس استنباط شود. به گمان من چنین سنجشی  بالیدهتواند از مقدمات کار  می  که  [مفهومی]،  اند نسنجیدهایدئولوژی مارکس  

می باقی  ناچیزی  مزایای  گرامشی  مفهوم  بر  برای  نادرستی  کید  تأ گرامشی  که  چرا  بماند.  باقی  مزیتی  اصال  اگر  نقش  گذارد، 
هیئت بدانیم که  ای  پیکره دولت دارد. شاید کاماًل اشتباه نباشد که دولت را    فعالیتبخشی  شناختی و مشروعیتهستیـاجتماعی

جانبه یک  [روایت]کند، اما این  طبقاتی را تحکیم میحاکمیت  طریق  بدینکند، و  سیاسی« مشخصی را ترویج می- »اخالقی   کلی
است که باید در پی تبیین آن باشیم. شیوه، گستره و حتی تا حدودی   هیئت کلیو نابسنده است. خود »دولت« بخشی از این  

تنها میسرکردگیمحتوای » را  از  « دولت  به  هاست )آن  تجلیتوان بر حسب روابط و فرایندهای اساسی که دولت شکلی  که 
باید در قالب شود میمی  دهیجهتبخشی که توسط دولت  فرایند مشروعیت  درستی درک کرد. به  نیست(  شمعنای انکار واقعیت

ی  روابط مبادله  شود. داری تدارک دیده میکه »طبیعتًا« توسط وجه ساختاری پیکربندی اجتماعی سرمایه  روبنایی قرار گیرد  شکل
شکلی را   پیشاپیشطریق  بدیند و  ن شو داری میی سرمایهو »مرئی« وارد تمامی تجارب روزمره در جامعه  مستقیمطور  بهکاالیی  

جا که  از آنآید. حال،  اند، شکلی که ایدئولوژی اقتصادی، حقوقی و سیاسی لیبرال بر آن عمل میبرای »قرارداد« فراهم کرده
که او   جااز آن  ؛دهد« را جای آن قرار میسرکردگی است »  بخشیعیتساختاری مشرواز این فرایند  بسنده    درکیگرامشی فاقد  

آید،  شکل »طبیعی« و وارون روابط اساسی تولید پدید میی  منزلهبهها  ای پیچیده از ایدهمجموعهتواند تصور کند که چگونه  نمی
گاهانه گرامشی دولت  ،اینرایستد: »دولت«. بنابفراز جامعه میدهد که بر جلوه ی »چیزی« تمایل دارد که آن مجموعه را خلق آ

از   که  سیاسی  شکلی  و  ی  سرچشمه  همانرا  فراطبقاتِی سازش»همگنی  جامعهظاهری    «  سرمایهدر  میداری  ی    شود جاری 
این دیدگاه ما را با   شود.و اقدامات »دولت« جاری می  فرامیناز  است که  و همگنی  سازش    ، این[از دیدگاه او] بیند، بلکه  نمی

کند؛ ینک میاکاری که هم   ؟است این ایدئولوژی فراطبقاتی را تحکیم کند   قادرکند: چگونه دولت  پاسخ رها میبی  یک پرسِش 
پذیرفته دست که مربوط به دولت است به این سهولت و برای مدتی طوالنی  چگونه قوانین، تأثیر تربیتی و امور دیگری از این

 
 و همان »مارکسیستی« درست است )مترجم(. که گویا اشتباه بوده  آمده ستی«»مائوئی. در متن اصلی مقاله  1



ی عمال و تجارب روزمره اند، یعنی با ا  عقالنیها به لحاظ تاریخی  این قرار باشد که چون آناز  ها یقینًا باید  ؟ پاسخ به اینشودمی
 .خوانندمیاند تر در سطح مبادله تعیین شدهما که پیش

کید میشناختی صریحی نمی)زمانی که اظهارات روش گرامشی   به این معنی که، در مقام روایتی   . کندکند( بر جای اشتباه تأ
کید میزیربنا  ویروبنا به س زداری، بر حرکت ای سرمایهکلی از جامعه ،  روبنا. بنابراین  ویبه سزیربنا حرکت از  کند، به جای  تأ

  های چالش  حاکمیت بورژوازی را حتی طی بحران وتواند  میگیرد،  آن را مفروض می  کهرسد که اگر دولت،  به نظر او چنین می
او سپس تمام توجه خود را معطوف    کند. می  جلبآن حاکمیت    هبپرولتری حفظ کند، باید به این دلیل باشد که فعاالنه رضایتی  

های کارگری،  قانونی، رسانه، مدارس، اتحادیهسازوبرگ  : با استفاده از دهدصورت میکه »دولت« این کار را کند میی ابه شیوه 
ای ی کارگر، به شیوه نمایاند که طبقهچنین میاغلب  او    (12)ی مدنی«. های خصوصِی« مربوط به »جامعهکلیساها و باقی »انجمن

 ، دهد گاه است، و به حاکمیت آن »رضایت« میآدر معنای اساسی آن    ی یک طبقهمنزلهبهدار  ی سرمایهطبقه  زفئودال، کاماًل ا
تأثیر » این دلیل که تحت  به  یا  از طریق دولت اشاعه داده است،  تبلیغاتی است که آن طبقه  ی « طبقهیوجههچرا که قربانی 

مقام  سرمایه واقع ناظر  دار در  قرار گرفته است. در  تولید  از طبقهطبقه  ،فرایند  بیش  فرایند  ی کارگر  ی حاکم شاید حتی  توسط 
اصاًل دست داری لیبرال  ی سرمایهی حاکم در جامعهگفت طبقهبشود  جا که  ه باشد. تا آنافسون شد  بخشی»طبیعی« مشروعیت

در شکل وارونه    عبارت است از  ای انجام دهد که تابع آن است وباید این کار را در چارچوب ایدئولوژی، میزند می  توطئهبه  
گاهی از فرایند استثماری   .شودمتوجه آن میبه دشواری  کهآ

دهند، به ای برابر« رضایت میها به »مبادلهدهند. آنخالف نظر گرامشی، به استثمار »رضایت« نمی، برداریکارگران در سرمایه
گاهانه از طر، اما بهقبیل»دستمزدی عادالنه« و مواردی از این شوند. به همین روال،  دستمزد استثمار می  شکلیق خود  طور ناآ
ا در انتخابات، کارگر به دولتی رضایت  هدهند. برای نمونه، در رأی دادن به »نماینده«نمیکارگران به حاکمیت طبقاتی رضایت  

  شکل ، در اصل به  دادن  این رضایت  باکند( و  شده این کار را میشکلی تحریفاغلب به  کند )و  دهد که او را »نمایندگی« میمی
 کند.میرانی حکمدار در آن ی سرمایهرضایت داده است که طبقهای سیاسی

است. هیچ مغلطه  ی  زی کارگر به نقشی تاریخی شبیه به نقش بورژوا طبقهانتقال  شود این است که  جا بر ما روشن میچه اینآن
اشتباه است که ی کارگر تکرار کرد.  بتوان برای طبقهبخشی مرتبط با ظهور بورژوازی را شگردی وجود ندارد که فرایند مشروعیت

هیئت ی  اجتماعی کنونی محصول دولت بورژوایی است و بنابراین باید نطفه  هیئت کلیی گرامشیایی فکر کنیم که  به همان شیوه 
برال، که خود مفهوم لی  بخشییترا در مقابل آن قرار داد. چرا که فرایند مشروعـ حزب پرولتری ـ  اجتماعی دولت پرولتری    کلی

پرولتری در سطح ساختاری است. ـبورژوایی  یرابطه، نه محصول بورژوازی، بلکه محصول  تعلق دارد ی مدنی« به آن  »جامعه
 در همان سطح است. رابطه بحران  ،بحران مشروعیت



ی ساختاری، یعنی سطح روابط مبادلهروبنایی(، و تمرکز بر وجه  ـمدنی« )ساختاری  ی»جامعه یتن خصلت دوگانهبا مد نظر داش
تاریخی ما در غرب، احتمال  تری از  فهم بسنده  شود کهتر، توجه ما به سمتی معطوف میی فرایندی عمیقپوستهی  مثابهبهکاالیی  

 دهد.به دست می مشروعیتهای تاریخی ارائه شده برای سرمایه، و جوهر بحران از پاسخ

سرمایه    واراندامای که ترکیب  گونهبه  ،شوند، کارگران مستمرًا از فرایند تولید بیرون رانده مینسبی اضافی  در دوران تصاحب ارزش  
شوند.  کنند در پاسخ ظاهر میاین گرایش عمل میمقابل  یابد و نرخ سود گرایش به کاهش دارد. تعدادی فرایند که  میفزونی  
زایی  ها در فرایند ارزش آنترتیب  بدینو    گرداندرا بازمی  توانایی خرید  اخراجیبرای کارگران  ]دولت[    «رفاهیهای  برنامه»  ،بنابراین

رمایه، باال بردن نرخ سوار  اندامبرای پایین آوردن ترکیب    ها. تالش کنند مشارکت می  که برای تداوم بازتولید سرمایه ضروری است
که  منفرد نفع برساند دقیقًا تمام چیزی است    های مولِد ای که به سرمایهگونهبه  یضاف بازتوزیع ارزش ا، و  ی اضافتصاحب ارزش  

صنعتی  ی  ی سرمایههنتر معطوف به یارا ویژه، دولتی که بیشآن است. به  در پیی دولت، شامل خریدهای انبوه تسلیحاتی،  مداخله
رابطهو »عقالنی کارسازی«  در  ـی  دهه  گراییشرکتابر سرمایه  یحتمل طی  و  است  ظهور  در حال  با وجود است  آینده،  های 

 (13)کنونی، نیز به رشد خود ادامه خواهد داد.  )آزاد گذاشتن بازار(فرـلسهنوی پدیده

مبادلهمیانجیزواِل    بنیاناین   روابط  بهگری  که  است  زمینهینوبهای  بیان  خود  به  یا  است،  لیبرال  ایدئولوژی  بحران  واقعی  ی 
شکل سیاسی عمومی را درک  ی  منزلهبوروکراسی بهتوانیم ضرورت تاریخی  می  ،«. در چنین شرایطی سرکردگی »بحران    ،گرامشی 
و   آنکنیم،  تعارض  و  پرولتاریا  و  بورژوازی  فرجام  که  نیز  را  اساس  مارکسیست  سنتا  ها  بر  رقابتی درک سرمایهالگوی  ها  داری 

چه که به چنین آنو هم   ،قرار گرفته  ی فکری که تحت نام »مارکسیسم«تری از بدنهبخش بزرگ   ِی اهمیت بیهنگام،  هم   (14)اند. کرده
 شود.اعطا کرده است، افشا می آشکارش را تاریخی  اهمیتگرایی گرامشی

چه ، از آنشودمربوط می  (انگارهلیبرال جامعه و نهادهای مبتنی بر این    یانگارهی مدنی« ) »جامعهوجه روبنایی  به  جا که  تا آن
برمیپیش چنین  گفتیم  بهتر  وجه  این  که  نمیخودِی آید  از  خود  گسترده  درکی  حتی  راهبردی  تاریخی  یمخمصهتواند  یا  مان 
خودبلند برای  دهد. مدت  قرار  ما  اختیار  در  انسان  غیربه  رهانی  چنین  رویکردی  میواقع،  تنها  همراه انتقادی  به  را،  ما  تواند 

های نوین سرکوب که با خود به  شکل  وسازی که در راه است  ی انقالب بوروکراتیک دورانها، به ابزارهای ناخواستهگرامشیایی
ی کارگر در نظر بگیریم  ی و طبقهی مدنی« را قلمروی مبارزه بین بورژوازچرا که اگر »جامعه  همراه خواهد داشت تبدیل کند.

دموکراتیک آغاز شد و  ـکینزِی سوسیالمشی  خطبا  سال پیش  که چهل  ؛ سیاستی از همان نوعایمکردهاتخاذ    فراطبقاتیسیاستی  
این سیاست بوروکراتیک   ریزی است.های رفاهی و برنامهداری از طریق برنامهسرمایهتجدید حیات  چنان در خدمت منافع  هم

البته به شکلی نامتوازن، تداوم داشته است تا چهره  ی بیستم را ارائه داری سدهسرمایه  یابکاملحاظ اقتصادی  بهی  فراطبقاتی، 
از احزاب »سوسیالیست« گرفته تا »کمونیست« مظهر آنند.  دموکراتیک اروپایی،  ـطیف سیاسی احزاب سوسیالتمامی  کند، که  

به میزان زیادی  د میووانماین طیف   ایدئولوژیکو گیراییمتعهد است  به شکل و سرعت بوروکراتیزاسیون  کند که  بروز  ی  های 
زوال  اگر  اند.  تدوین شدهکه بناست در این برنامه گنجانده شوند    ی و ارکان دیگری کارگر  لف برای طبقهتکه به طرق مخ  دهدمی



مبادلهمیانجی همین  گری  دقیقًا  بگذارد،  باقی  ایدئولوژیک  شکافی  کاالیی،  نظری،  جنبشی  سطح  در  )و  و گرایی  گرامشیها 
 کنند.ی سرمایه پر میتری از رابطهخویشاوندان آن( هستند که این شکاف را به نفع شکل بلندپایه

دهد، بر این ایده متمرکز است ی کارگر را مخاطب قرار مینوین خود طبقهصنفِی    ی مبدلجامهکه در  ی بوروکراتیک، چنانبرنامه
تواند با دگرگون کردن دولت از طریق گسترش و اصالح تدریجی نهادهای دموکراسی بورژوایی »قدرت را به دست آورد«.  که می

وسیله  بدیندارانه و  دولتی سرمایهسازوبرگ  ی کمونیسم اروپایی »امکان دموکراتیزه کردن  برجستهسابقًا  یکی از رهبران    برای نمونه،
در   بینی کرده است. را پیش   (15)آمیز آن«ی سوسیالیستی، بدون تخریب کامل و خشونتتعدیل آن به هدف ساختن جامعهوجرح 
طرف  برباید  آیند که میهایی به شمار نمیدموکراسی بورژوایی از منظر روابط اساسی تولید، محدودیتهای  محدودیتآموزه  این  

 : گیرنددربرمیهایی هستند که مبارزه ی طبقاتی را چرا که محدودیتشوند، 

ـ  ـ ای از نقش اگر ارزیابی گسترده  باید به این نتیجه دارانه انجام دهیم، می ایدئولوژیک دولت سرمایه هایسازوبرگ آخرالدوای 
که   مدرن    تسهیلبلکه    بازایستاندننه    [یعنی ]،  هاآن  اندنچرخ برسیم  انقالبی  راهبرد  حیاتی  بخش  جریان،  در  فرایندهای 

 ( 16)است.

استیال  انتقال  ی  مغلطهپیامد سیاسی   و  انقالب  بورژوایی دموکراسی طی دوران  فرایندی ی  مثابهبهطبقاتی مشهود است. بسط 
. یاب شود کامآمیز،  تا زمانی که استیال و انقالب پرولتری، به شکلی صلح  تداوم یابدتواند توسط پرولتاریا  شود که میمی  یدهفهم
 باشد.اقتدارگرایانه تواند بوروکراسی ای تنها میبرنامهی واقعی چنین که نتیجهاستدالل من این است اما 

به شکل  المثل  فیدیدگان چه معنایی دارد؟ اگر بوروکراسی،  شدگان و ستمتحلیل برای موقعیت سیاسی استثماردر خاتمه، این  
نشاناش  شدهتکمیلبیش  وکم اتحاد جماهیر شوروی،  پیشدهندهدر  در  ی  تاریخی  پیشین و وحشت شکل  آشوب رفتی  های 

ها ظاهر  انسان  بر فراز قدرتی    یمثابهبهبا وجود این، شکلی از بیگانگی انسان است که در آن قدرت انسانی    ؛ داری استسرمایه
درعینشودمی از    ،حال .  تاریخی  سرمایهجریان  درکی  غربی،  اساسی  و   راهبردهایداری  »لنینیست«  احزاب  انقالبی 

. جنبش برای کندنفی می  استجدید  ی طبقاتی  از مبارزهمنسوخی  نادرست    به این دلیل که بر مبنای برداشت  »تروتسکیست« را 
مجبوحقیقی  دموکراسی   غرِب باشد    ر شاید  بوروکراتیک،  در  گرایش  مشروطحمایتی    (17)دارای  و  به  انتقادی  احزاِب،  ویژه  از 

بوروکراتیک   جنبش  اروپایی،  کندکمونیست  از    (18). اتخاذ  انتقادی  حمایت  موقعیت  ایتالیا  ی    PCI)در  روزنامه  با  که   Ilرا 

Manifesto  که هر نقد   راهیدهد،  ی مدنی راه را به سوی نقد بوروکراسی به ما نشان مینقد جامعه  آورم.(مرتبط است نمونه می
ی شدهداری متأخر و بوروکراسی تکمیل ، با توجه به ساختار دارای گرایش بوروکراتیک سرمایهدر حال حاضراهمیتی  بااجتماعی  

 بپیمایند.  ، مجبورندشرق

کید را  مدنیی  تحلیل جامعه  در مقابل  طبقاتیی  تحلیل جامعه های شکلدر  )  ضدیت  ـ  گرداندبر می  دارد به جایی که تعلق  ، تأ
شود.  داری که در شرق پیدا میبوروکراتیک سرمایهی  شده]شکل[ تکمیل داری از جمله  های سرمایهشکل  تمامی( با  مطرح محلی  



کفایت  بهرا نیز    شدهتکمیلبیگانگِی بوروکراسِی  های انسان، که ازخودبیگانگی از قدرت های ازخودلیعنی، ضدیت با تمامی شک
انقالب  شامل می درآیدآخری  ماقبلانقالب    دقیقاً ممکن است  بوروکراتیک  شود.  انقالبی که  از آب  واپسین  ،  شرایط ضروری 

 های خاّلق انسانی است.قدرت آزاد و رهای  تجّلیو  حقیقیدموکراسی که همان  ـ کندانقالب را فراهم می

 

 ای است از:ترجمه  این مقاله

Geoffrey Hunt, “Gramsci, Civil Society and Bureaucracy”, PRAXIS International, 1986, Issue 2:206-219. 

 ها یادداشت

 : ( نگاه کنید به1)

C. Harman, “Gramsci versus Eurocommunism”, International Socialism, Nos. 98 and 99, 1977. 

2. For Marx, trans. B. Brewster, Allen Lane/Penguin (London, 1969), p. 114. 

 آورم، برای ارجاع به:ی صفحه را می استفاده می کنم، و پس از آن شماره  Q. من از  3

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, critical edition of Gramsci Institute, edited by Valentino 

Gerratana, in four volumes, Einaudi (Turin 1975) 

 برای ارجاع به مکان آن در متن ترجمه، که در دسترس است در: Sو از 

Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, ed. & trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith, 

Lawrence & Wishart (Lodon, 1971). 

 ام. انجام دادهها از ایتالیایی را خودم در این مقاله تمامی ترجمه

 توانید بخوانید: زیر می  با عنوانای مقالهاش در نقد فلسفه  ی مدنی« را از طریقتری به درک هگل از »جامعه. نقد کامل4

Hegel and Economic Science, Explorations in Knowledge, Vol. III, 1986. 

5. Hegemony and Ideology in Gramsci, in C. Mouffe (ed), Gramsci and Marxist Theory, Routledge & 

Kegan Paul (London, 1979), pp. 169-170. 

 با عنوان:ام مقالهی مدنی« ر آثار مارکس و انگلس نگاه کنید به درباره ی تکوین »جامعه. 6

The Anatomy of Civil Society, Proceedings of the World Congress of Philosophy, section 2a, Montreal, 

1983. 

7. The German Ideology, ed. & intro. C. J. Arthur, Lawrence & Wishart (London, 1974), p. 57. 

 . برای نمونه نگاه کنید به:8

Norberto Bobbio, Gramsci et la concezione della societa civile, Feltrinelli (Milan, 1977), trans, in Mouffe, 

op. cit. 

9. Karl Marx, Early Writings, intro. Lucio Coletti, Penguin (Harmondsworth, 1975) p. 424. 



 . نگاه کنید به: 10

Capital, Vol. II, Penguin (Harmondsworth, 1978), p. 113, 

 :نویسد می با این عنوان ی مارکس جزوه به   1891ای که در و بیان درخشان انگلس از تمایز کار/نیروی کار در مقدمه

Wage, Labout and Capital, Progress (Moscow, 1952) 

 :عنوانبا ام مقاله. نگاه کنید به 11

Gramsci`s Marxism and the Concept of Homo oeconomicus, International Studies in Philosophy, Vol. 

XVII, 1985. 

کار ایدئولوژیک »طبیعی« در دقیقًا به این دلیل که یک سازو  بوروکراتیک دارد،  یشدهتکمیلتری برای جوامع  های بیشداللت« گویا  سرکردگی . »12
ی مدنِی«  ی »جامعهسویه زیرا    ،نیستپذیر  کاربستدر چنین مواردی  ،  در وضعیت کنونی ی گرامشیایی،  ها غایب است. اما به همین دلیل نظریهآن

 .موضوعیت دارد دولت ندرتًا ـی مدنی جامعه جفت

شود.  و مانند آن تلقی می   فرلسهدار، یعنی حامیان نوی سرمایهی مانعی در برابر بخشی از طبقهمنزلهدولت رفاه در بحران کنونی بهدرست است که  .  13
فت  البته   ای دارد.  حل بادوامی نیست، بلکه تنها عماًل نقشی حاشیهاما این راهبسا نرخ سود را کاهش دهد،  ی غیرمولد در ]دولت[ رفاه چههزینها 

ی ی مداخلهبرای گستره و شیوه این هم درست است که  شود.  لحاظ تاریخی از اقتضائات خود سرمایه ناشی می بازسازی و نه الغای دولت رفاه به
ها را  و اگر بخواهیم این محدودیتایستا نیست،    داری  اما سرمایهشود.  معین می داری  ای در کار است که توسط خود سرشت سرمایهدولتی حّدواندازه 

الگویی یک دل  از سرمایهاز  منسوخ  یا  انتزاعی  به خطا می سره  بکشیم  بیرون  از  رویم.  داری  وی  رار  ف  و  از طریق خودآفرینی  دقیقًا  بوروکراتیزاسیون 
ی دولتی همانا تغییر مسیر نامولد ارزش اضافی است، اما این  شود که هزینهالمثل، گفته می فی رود.  هاست که پیش می ای از محدودیتمجموعه

 دهی به صنعت.کرد »عقالنی«تر و مولدتری، مثاًل یارانهتواند دلیلی باشد برای هزینهمی های دولتی نیست، بلکه صرفًا دلیلی برای حذف هزینه 

 توانمنمی   گرچه  دارد،  کالسیک  مارکسیسم  با  مرتبط  « پرولتری   انقالب»  و  « ری پرولت  دولت»های  انگاره   همان   برای  عمیقی  پیامدهای  تحلیل  این.  14
 .پی بگیرم  را  ها آن  جااین در

15. S. Carillo, "Eurocommunism" and the State, Lawrence & Wishart (London, 1977), p. 13. 

16. Ibid., p. 33. 

 باشد.اساسی از انتقاد و مقاومت دموکراتیک  هایی شکلباید بر تولید در شرق تمام تأکید می  .17

حمایت تاکتیکی مارکس    ی انتقال طبقاتی، با پیش چشم داشتن مغلطه  در عمل ساده است.کنم که تمیز موضع »حمایت انتقادی«  من وانمود نمی   .18
 ای که بر این کتاب نوشته است:در مقدمه دیوید فرنباخبحث  به بنگرید در این باره قیاس جالبی است.  1848تا  1846های از بورژوازی در سال

Karl Marx, The Revolution of 1848, Penguin (Harmondsworth, 1973), pp. 33-8. 
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