
 

  "یگرامش"
  شه های جاودانياند
   ست انقالبیيک مارکسي

  
 نامدار ی انقالبمارکسيست و" یو گرامشيآنتون"سالروز تولد )  ژانويه٢٢برابر با ( سوم بهمن

ك حادثه به ي بر اثر یدر چهار سالگ. ا آمديدست بدني تهیدر خانواده اگرامشی . بود يیايتاليا
 ی سالگ٩در. ند داشتي ناخوشایري سالمت او تاثات دريان حينقص عضو دچار شد آه تا پا

روزنامه در رشته الت خود را يبعدا مجددا تحص. دبستان را ترك آرد و به آار مشغول شد
در .  آغاز آردايتاليست اياليبه محافل سوسرا  رفت و آمد  از همين دوران وی ادامه دادنگار

ن يدر هم. ا مشغول به آار شديتاليست اي حزب آمونیارگان بعد" یآوانت" در روزنامه ١٩١۶
 شد و شورش یرام آز دستخوش نايا نيتالي، اهي انقالب در روسیروزيو بدنبال پسال ها 
 یگرامش" نيبولو" و در آنگره ١٩١٩در . با خواست صلح و نان در گرفت" نيتور"معروف 

ان گذاشته بود ين بنيونال سوم آه لنيا به انترناسيتاليست اياليخواهان آن شد آه حزب سوس
 یگرامش.  زدندین دست به اعتصاب بزرگيات در توري آارگران ف١٩٢٠در مارس . وندديبپ

در . ن مورد بشدت انتقاد آرديست در ايالي از موضع حزب سوس، از اعتصابیبانيضمن پشت
ن به اشغال ي توریه هاافت و آارخاني اوت و سپتامبر همان سال اعتصاب گسترش یماه ها

 به حزب ی گرامشیانتقادها.  همراه بودی آارگریمد آه با تجربه شوراهاآرآارگران د
ل يو تشك" وورنيل" سرانجام به انشعاب حزب در آنگره تاست همچنان شدت گرفت ياليسوس

ا به يتاليست اينده حزب آموني بعنوان نما١٩٢٣در. دي انجام١٩٢١ا دريتاليست ايحزب آمون
ن دوران يا.  ازدواج آرد"ا شوختيجول"نام  روس بك دختريت و در همانجا با مسكو رف

 ١٩٢۴ در یگرامش. ا و حمالت آنان به آارگران بوديتاليست ها در ايضمنا دوران رشد فاش
ست ير حزب آمونيا بازگشت و در همان سال دبيتاليده شد و به اي پارلمان برگزیندگيبه نما

 ی گرامش،مده بودآش يا پيتاليست ايونه درون حزب آم آی اختالفاتی و ط١٩٢۶در . ا شديتاليا
 به ی آرد و در همان سال در نامه ای میبانيست پشتي فاشینتآك بلوك يل ي تشكیاز خط مش

  .  آن حزب شدی درونی خواهان آرام آردن اختالف هایوروست اتحاد شي حزب آمونیرهبر
ست ير دادگاه به بد. الن منتقل شدي در می بازداشت و به زندانی گرامش١٩٢۶ نوامبر ٨روز 

 منتقل یمار بود به زندان توري آه بشدت بیطيسال و چهار ماه زندان محكوم شد و در شرا
ان بدست آورد و از همانجا نوشتن  آار و نگارش را در زندیل الزم براي وسا١٩٢٩از . شد
.  معروف شدی گرامش" زندانینامه ها"و " دفترها" را شروع آرد آه بعدها به یثارآ

ال دمكرات يست آه سوسيونال آموني چپ روانه انترناسی از زندان نسبت به خط مشیشگرام
را آنار گذاشته بود، انتقاد " جبهه واحد"است ي آرد و سی میمعرف" سميال فاشيسوس"ها را 
  . آرد
.  دادندیمارستان را نمي مقامات اجازه انتقال او به بید شد ولي تشدی گرامشیماري ب١٩٣٢در 

. ديك درمانگاه منتقل گردي به ی سرانجام گرامشیك مبارزه جهانياثر   و بر١٩٣٣در اآتبر 
.  رسما آزاد اعالم شدی گرامش١٩٣٧ل ي آور٢١در .  در رم منتقل شدیمارستانيسال بعد به ب

ن ي بازگشت او به ساردای آه برای در همان روزیو گرامشيل آنتونيور آ٢٧ك هفته بعد در ي
  .  درگذشتی سالگ۴۶ در سن نظر گرفته شده بود در
  

.  شدی نگهداری در محل امن"انا شوختيتات" توسط خواهر زن او ی زندان گرامشیدفترها
 ی دوست گرامش"یاتيرو توليپالم"ار يان جنگ در اختيسپس به مسكو فرستاده شد و پس از پا

  . ا قرار گرفتيتاليست اي حزب آمونیو رهبر بعد



 

  
 دانند آه وجه مشخصه ی می خاصیخيط تاري انقالب در شراه پردازي را غالبا نظریگرامش
.  آن در غرب بودی ناآامیگرسوياز دكسو و يه از ي انقالب در روسیروزيكسو پيآن از 
جامعه "را ي ز، بودی غربیه آسانتر از اروپاي انقالب در روسیروزي معتقد بود آه پیگرامش
ان داشته ي بین زماني بود آه لنیدگاهيان دن هميا. ه مانند غرب پا نگرفته بوديدر روس" یمدن

 در یول. مه دادن آن دشوار ادایك انقالب آسان بود وليه شروع ي روسیبرا"بود آه 
  . " غرب شروع انقالب دشوار است و ادامه دادن آسانیآشورها
 گذاشته آه به یار از خود برجايع و خالق بسي بدیشه هاي مختلف اندینه هاي در زمیگرامش

ن ي همچنیو. ف مورد انتقاد قرار گرفته است مختلیا و نظرگاه هايل گاه از زواين دليهم
، "سيپراآ" توان به ی داد آه از جمله می خاصیا به آنها معناي را بوجود آورده ینيم معيمفاه

  .اشاره آرد... و " سميسزار"، "یخيسازش تار"، "یجامعه مدن"، "یخيبلوك تار"، "یهژمون"
  

. سم اختصاص داردي رشد و قدرت گرفتن فاشین چگونگيي به تبی آثار گرامش ازیبخش مهم
 از ی آن را ناشیروزي است و پیصر خرده بورژوا متكسم بر عناي معتقد بود آه فاشیگرامش

به .  دانستیمبرابر آارگران   دادن آنان درها در انعكاس منافع دهقانان و قرار  ستيتوان فاش
،  دادندیت ميسم اهمي فاشیروزيگران به نقش زور در پ ليلب تحل آه غایل در حالين دليهم

به توان  ی متك، باشندی به زور متك آن کهش ازيا پيتالي ایها ستي معتقد بود آه فاشیگرامش
 ی نمیاسي سیرويچ نيه معتقد بود یگرامش. ا بوده انديتالي ایخود در جذب خرده بورژواز
. ديآ یرون مي بیعروف او درباره هژمونه مينجا نظرياز هم. تواند فقط با زور حكومت آند

، یك طبقه آه در منافع خود، منافع مليتوان " عبارتست از ی معقتد بود آه هژمونیگرامش
ر يش از تسخي پ بايدرا" یهژمون "یل بنظر گرامشين دليبه هم ".منافع آل ملت را منعكس آند

  .حكومت بدست آورد
با مورد قبول عام يا تقريتاليسم در اي رشد فاشی چگونگشه ها وي از ریل گرامشياگر تحل
سم در آلمان و يط رشد نازي با شرایه گرامشيد دارند آه نظري، اما غالب مفسران تاآاست
ان يسم آلمان در مي نازيیگاه خرده بورژوايژه پايبو.  نداردیا هماهنگيسم اسپانيفرانك
ست ها قبول عام دارد آه يان مارآسير من نكته ديا. ستيرش نيست ها چندان مورد پذيمارآس
 آلمان ی قرار داشت و خرده بورژوازی بزرگ مالیه داريسم آلمان در خدمت سرمايناز
 عام ی هم ادعایالبته گرامش. برده باشدسم سود يگران از نازيش از ديست آه بي نيیروين

 را مورد يیايتالياسم يسم را نداشته و تنها فاشي خود در مورد فاشیه هايالشمول بودن نظر
  .      ل قرار داده استي و تحلیبررس

  
 در اروپا مورد بحث بود مسئله یالدي میست و سي بی آه در دهه هایليگر از مساي دیكي

ن  دادی شدند و تسریل ميك قايسم تفكيسم و بناپارتيان فاشي ها میبرخ. سم بوديبناپارت
 ی آن زمان را نادرست میكتاتوريمه دي و نیوركتاتي دیسم به همه حكومت هاياصطالح فاش

 قبل از ی مرحله ایعنياست " یشاانقالبيت پيوضع"سم مشخصه يبنظر آنان بناپارت. دانستند
آشور و جامعه در  یتيسم وضعيبنظر آنان بناپارت. ان آرده بودين بيآه لن" یت انقالبيوضع"
ده آه در يروها رسي نی برابر ازی به مرحله ای و طبقاتیاسي سی است آه توازن قوایا

  . سميا به فاشي شود یا به انقالب ختم مي یعني. درون خود دو راه حل دارد
را که مارکس نيز آن را بکار برده " سميسزار" اصطالح ین زمان است آه گرامشيدر هم

است که يک شخصيت بزرگ " ت داوریيموقع" آند آه از نظر او به مفهوم یبود پيشنهاد م
 آن توازن قوايی یگ که ويژیطي آند، شرایدا مي سياسی خاص پ-ريخی رايط تادر يک ش

  . داردیجه آن به سمت يک فاجعه گام بر ميرسد نت یاست که بنظر م



 

 واپسگرا  مانند سزار و ناپلئون اول با سزاريسمیسم مترقيل ميان سزاري با اين تحلیگرامش
د  نبايد از سزاريسم تفسيری محدوبنظر او. سمارک تفاوت قايل بوديمانند ناپلئون سوم يا ب
 یبنظر گرامش. ت بزرگ ديدي يا متکی به سزار و شخصی و نظامیداشت و آن را فقط ارتش

توان به يک راه حل  یم" و "  استی باشد، سياسیسزاريسم مدرن بيش از آنکه نظام"
  "سزاری رسيد حتی بدون آنکه سزاری درکار باشد

  
ن فرصت يع و همچنان مورد بحث و گفتگوست و در اير وساي بسیم گرامشيشه ها و مفاهياند
 ین آار فرصتي ایبرا. ستي از همه آنان نبود و نی خالصه ایاه بالطبع امكان طرح حتآوت

  .  تر الزم استیطوالن
 


