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[اشارهی مترجم :میل داشتم بهاختصار به اهمیت آرای انتقادی باتومور که از
دیدگاه مارکسییییح ااتما اص احییی ا گرایانهح مطر کردهح اشیییاره ک مح ی
تشییصیآ آر را به خوان ده اگرار کرد ت ت ا توجه خوان ده را به یدیدهی
آثار فعا یتهای ی در پانوشیت ای ترجمه ج

مینمایمت ضم صا مطا

داخل ق اب افز دهی م است  -فریبرز فرشیمت]
وکاچح در حفحات آغازی تاریخ آگاهی طبقاتی()۱ح ر یدرد خاحی به
مارکسییسم دارد .ا مینویسد[« :تئوری مارکسیستی] تتت اساساص ییزی بیشتر
از توضیی ر ش فدرانهی خود فرای د انق ابی نیستت» ای دیدگاه ب یادیح در
بسییاری از دیرر حیفحات سیراسیر کتاب به اشیدا گوناگور نیز بیار شده
استت مث اصح وکاچ ماتریا یسم تاریصی را «خودآگاهی جامعهی سرمایهداری»
توحیف میک د در جای دیررح در خ ا تح یل تئوری ع م[ ]۱در ف سفهی
بورژ اییح ای بحث را پیش میکشد که مسائ ی که ناشی از جدایی ذه
عی میشودح ت ا زمانی ال خواه د شد که یک هستی تاریصیح به حورتی
که هم ذه باشد هم عی ح ظ ور ک د؛ جودی که در ذه ِ خود (بهع وار
فاعل [ش اسایی]) عی را (بهع وار موضوع [ش اسایی]) تبیی میک دت ا بتهح
ای «ذه -عی » (ییا فاعل-موضیییوع)ح در جامعهی سیییرمایهداریح [همار]
پر تاریاستت
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خوانش وکاچ از مارکسیییسییم ب افاحییه ما را درگیر مشیید اتی میک دت
دعوی ای است که تئوری مارکسیستی تج ی فدری فرای د انق ابی است؛ اما
ای خود تئوری مارکسییستی است که به ما میگوید فرای دی انق ابی جود
دارد

یژگیهای آر را به ما توضیییی میدهدت اگر بصواهیم مسییی ه را به

شییدل دیرری توضییی دهیمح ی ی میشییود :مارکسیییسییمح تا جاییح تئوری
ایدئو وژیهای طبقاتی اسییت؛ اما در عی اا ح خودش هم یک ایدئو وژی
طبقاتی (یا شییاید بتوار گفت نمای دهای از آر) اسییت؛ ارزش اعتبارشح
بهع وار یک ایدئو وژیح به گونهایح ابسیییته اسیییت به اقیقت آر بهع وار
یک تئوریت [در عی اا ] وکاچح خودح ای مسییی هی اقعاص دشیییوار را که
ماتریا یسییم تاریصی باید شییامل خودش هم باشییدح میپریرد – مس ی های که
ناشی از خود ماتریا یسم تاریصی است – اتی آر را بهاختصار مورد بحث
قرار میدهدت پاسیخ وکاچ به مسی هی مرکور ای اسیت که مارکسییسم در
مت یک شیییوهی تو ید اجتماعی خاصح یع ی سییرمایهداری مدررح حییحت
دارد؛ ح بدی طریقح نسیییبیت موج ی را در ای مورد میپریردت( )٢اما ی
در اثر خویشح بهطور کامل به بحث در مورد ای مس ه که بسیار م م استح
نمیپردازد؛ یع یح اگر تصییور شییود که مارکسیییسییم اسییاس یاص آگاهی طبقاتی
استح ناگزیر باید پیشاپیش پریرفت که مارکسیسم نوعی تئوری است که به
ی ار نتیجهای میرسییید – که طبقاتح برخورد طبقاتی آگاهی طبقاتیح
بهع وار نیر های تاریصیح مقدمتاص موجودندت ای پیشانراشییت بسییتر تمامی
اثر وکیاچ اسیییت کیفیت خاحیییی به بحث میبصشیییدح کیفیتی که تماماص
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اییدئو وژییک اسیییت  -یع یح میتوار گفیت کیه مربوا اسیییت به ای که
میارکسییییسیییم را یهگونه باید ف مید تاح به جای ای که ابزاری تئوریک یا
تجربی باشدح پر تاریای انق ابی را به کاری مؤثر آیدت
در نوشتهی ااضرح نمیخواهم به جوه ک ی تفسیر وکاچ از مارکسیسم
بپرداز ؛ بیلکه ت ا میخواهم تح یل ا را از آگاهی طبقاتی مورد ارسیییی
قرار دهمت( )٣با ای اا ح یور وکاچ ر ش خود راح بیش از هر اثر دیررشح
در تاریخ و آگاهی طبقاتی باز گشودهح یور ر ش ی به یژه ارتباا
ت ریات ری دارد بیا فدر آگاهی طبقاتیح اجت اب از برخی ابراز نهرهای ک ی
در مورد ف م ی از ر ش درست مارکسیستیح یا آریه که ی «مارکسیسم
راستآیی » احط ا میک دح مقد ر نیستت
وکاچ در مقا هی «آگاهی طبقاتی» تدامل تاریصی طبقهی کارگر را در
نها سرمایهداری پیگیری میک دح مصصوحاص اخت افات ک ی میار پدیدهی
طبقه را آرگونه که در ای نها یژه ظاهر میشییود با پدیدههای مشییابه در
نها های پیشیی اجتماعی مورد توجه قرار میدهدت وکاچح به دنبا اشاراتی

از زبار مارکسح عمدتاص در فقر فلسفف هح نیز در بصشیییی از ایدئولوژی
آلمانی  -آرجا که گفته طبقهح به مع اییح خودح مص وق جامعهی بورژ ایی
است -د یژگی م م را مورد ت کید قرار میدهد :نصستح ای که طبقه در
نها بورژ ایی خود را به حییورت یک همبسییتری[ ]٢م ی عرضییه میک د تا
همبسییتری مح ی؛ د دیررح ای که د شییدل عمدهی طبقه در جامعهی
سیییرمایهداری – یع ی طبقات بورژ ا پر تاریا – طبقات «ناب»[ ]٣اندح تا
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جایی که م افع
اب ا

یژگی اقتصییادی آنار تحت ت ثیر دیرر انواع ر ابط دیار

تیرگی نمیشیود از سیادگی ر ش ی برخوردار استت وکاچح باز

به پیر ی از مارکسح جود ای شییرایط را به یژه برای شییدلگیری آگاهی
طبقهی کارگر مفید میداند؛ اما جایی اشاره دارد که از مرزهای ترسیم شده
توسط مارکس فراتر نمیر د  -یه از نهر توجه به تاریخ ج بشهای طبقهی
کارگرح از زمار مارکس به بعدح یهح در پرتو آر تاریخح از نهر اکا ی در
برخی موانع رشیید آگاهی طبقهی کارگر در جامعهی سییرمایهداریح نیز از
ج ت بررسیی برخی مشید ات که در تفسییر سیرشیت مسیر [آر آگاهی]
موجود استت
یدی از نمونههای ای مشیید ات که وکاچ از آر غافل ماندهح در تدییاد
مییار موقعییتهیای اجتماعی مربوا به هریک از ای د طبقه ن فته اسیییتت
همار گونه که ر شییی اسیییتح مارکس در مورد تدوی

تدامل طبقات

آگیاهی طبقیاتیح مد ظ ور بورژ ازی در نها فئودا ی را اختیار میک دت با
جود ای ح میییار ای فرای یید تدوی

تدییامییل بعییدی طبقییهی کییارگر

تفیا تهیای م می جود داردت طبقهی بورژ ا در جامعهی فئودا یح طبقهی
سیو بودح مستقیماص مورد استثمار نبودح ی ارتباا مستقیمی داشت با شیوهی
تو یید جیدیید کیه بر پایهی تد و وژی نو قرار داشیییتت موقعیت پر تاریای
حی عتی بیشتر شییبیه به موقعیت برزگرار نها فئودا ی اسییت ح همان د آنار
نیزح ارتبیاا ی دار ر شییی ی با یک شییییوهی تو یدی پیشرفتهتر نداردت ای
طبقهح آشیداراح تابع یک نها تو یدی ت سییسشده جاافتاده است همی
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نها اسییت که [موقعیت] آر را تعیی میک دت زمانی مارکس در بیار تفا ت
میار فئودا یسیییم کاپیتا یسیییم تعبیر موجزی به کار برد« :آسییییاب دسیییتیح
جیامعیهای خ ق میک ید کیه در آر زمی دارِ فئودا میبی ییدح در ایا ی که
آسیاب بصاری (هیدر یدی) سرمایهدار ح عتی میپر ردت» از نهر م ح طر
پرسییشییی به همار سییادگی جود مس ی های را مطر میک د :کدا آسیییاب
اسیت که جامعهی بیطبقهی سوسیا یستی ایجاد میک د؟ برای دادر پاسخ به
ای پرسیییش بیایید یاح هم از نهر تاریصی هم از ج بهی سیییاختاریح نقش
طبقهی کارگر را در تدامل آریه که تد و وژی مدرر نا دارد جامعهای
جدید ایجاد میک دح بررسیی ک یمح ح یاح موضوع را به شدل کام صا متفا تی
ارائیه دهیم؛ یع ی به ای بحث بپردازیم که طبقهی کارگر آر نوع آزادی را
دارد که از طبقات پیشیییی درید شیییدهح بدی مع ا که طبقهی کارگر قدرت
دارد در مبارزهای آگاهانه خودخواسته برای ایجاد شدل جدیدی از جامعه
که در آر فشار نیر های تد و وژیک نوی جایی بر گردهی ی نداردح عمل
ک دت()۴
نمونهی د ای دسییت مسییائلح به شییدل مسییتقیمتری متوجه موضییوع
آگاهی طبقاتی استت در عی اا که شاید بتوار بهدرستی گفت که شرایط
موجود در جامعهی سییرمایهداری تدامل سییریعتر طبقات را در مقیاس م ی
م یا میک دح( )۵نیز م افع اقتصادی را به طور بارزتری اهمیت میبصشدح()۶
عوامیل دیرری جود دارد که ممد اسیییت در یاریوب همی شیییرایطح
شدلگیری طبقات جدید را به تعویق بی دازد سرشت م اسبات اقتصادی را
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دییار عید قطعییت اب یا ک یدت ب یابرای ح تحرک جغرافیایی اجتماعیح
پیچیدگی رشییدیاب دهی تقسیییم کارح گسییترش طبقات متوسییطح ای ها همهح
عوام ی هسییت د که بر امدار [رشیید ] تحو طبقهی کارگر بهحییورت یک
جامعهی سیییاسییی اجد آگاهی مشییصآ از جایراه خود در نها اجتماعی
موجود اهداف ب دمدت خود اثر میگراردت به همی م وا ح سرشت تو ید
سیرمایهداری ممد اسیت ف م اقعیت اسیتثمار را دستصوش اب ا

تیرگی

ک د و ای که م افع اقتصادی در ا ویت باشدت نه «برده» نه «زمی ب ده»[]۴
هیچ یک تردید ندارند که تما یا بصشیییی از کارشیییار به فرد دیرری تع ق
دارد؛ اما فرد مزدبریر به ی ی شییوهی مستقیمی نمیتواند دریابد که بصشی
از کارش را دیررار تصیاا

میک دت هدف مارکس در سرمایهح به اقعح

ای بود کیه نقیاب از ی رهی تو ید کا ایی مباد ه بردارد تا اقعیت ر ابط
اجتماعیِ مسب تو ید ارزش اضافی را نشار دهدت اما ای مد تئوریکح که
ر ابط میار طبقات را در فرای د تو ید بهدقت ترسیم میک دح با رشد تدامل
اقعی آگیاهی اجتمیاعی در جرییار تیاریخ در مورد برخی طبقیات خاصح
بسییییار تفا ت داردح و ای که خود ای مد تئوریک بر آگاهی اجتماعی
اثرگرار باشدت ب ابرای ح اهمیت دارد که جریار تدامل اقعی را بررسی ک یم
ارتباا نتایج ای مطا عه را با تح یل اقتصیادی ا یه برقرار سازیم دریابیم
که آیا آر مد م اسییی

هسیییت یا خیرت وکاچ ای کار را انجا نداده در

عوض یک تاریخ فرضی یا نهری را جانشی تاریخ اقعی کرده استت
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رشیتهی سومی از مسائل هم جود دارد – که از یک سو مرتبط است با
مواضیع اجتماعی گوناگور طبقات بورژ ا پر تاریاح از دیرر سو ارتباا
دارد با مسییی هی شیییدلگیری آگاهی طبقاتی – که د نررار رابطهی میار
اندیشییه عمل اسییتت متفدرانی که به شییدلگیری آگاهی بورژ ایی یاری
رساندندح بیانرر ج اربی ی بورژ ایی در نها های اجتماعی آرای ج انی
بودنیدح خود بورژ ا بودند؛ پسح در ای موردح نیازی نداریم که فرض ک یم
میار عمل اجتماعی تهاهر ف م آر عمل در اندیشهح شداف بزرگی موجود
اسییتت اما در مورد پر تاریاح آگاهی ای طبقه تا ادی توسییط متفدرانی که
پر تاریا نیسفندد – مث اص در خود مارکسییسم -بل که بورژوا هست دح شدل
داده بیار شیده اسیتت در ای جاح یک مس هی خطیر در موردِ ارتباا میار
زندگی عم ی طبقهی کارگر تفسییر ای زندگی در نها های سوسیا یستی
نمودار میشودت
یدی از ندتیههای اسیییاسیییی در تاریخ و آگاهی طبقاتیح قرار دادر
همی مسیی ه در مد نهر اسییتت وکاچح در مقا هاش در مورد مارکسیییسییم
راسییتآیی ح مینویسیید که «م شییام ماتریا یسییم تاریصی "پایراه ب افصییل
طبیعی" پر تاریاستتتتت اما از ای جا نمیتوار به ای نتیجه رسید که دانش یا
موضیع ر ششی اختی مرکور در سیرشیت یا در ذات "پر تاریا بهمثابه یک
طبقه" قرار دارد (ییییه رسد به افراد پر تر)ت» سپس ادامه میدهد دربارهی
آگاهی طبقاتیح تفا تی میبی د میار «آگاهی طبقاتی ر ارشیی اختی»  -یع ی
آر آگاهی مسیییتقیم آنی که کارگرار از موقعیتشیییار در جامعه کسییی
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میک د (که وکاچ آر را هم به حییورت آگاهی کاذب توحیییف میک د)ح
«آگیاهی ممد » ییا «آگیاهی م سیییوب»ت ای بحث در بریدهی زیر آمده
است[:]۵
ای تعیی دیا دتیدی[ ]۶د سییویهی «آگاهی کاذب» از تح ی ی که
عبارت اسییت از تشییری سییاده واانهی آریه که انسییارها در ا ضییاع
تیاریصی معی

در جیایراه مشیییصآ از سیییاختار طبقاتیح «در اقع»

اندیشییییدهاندح ااسیییاس کردهاندح خواسیییتهاند بسییییار فراتر میر دت
نمیخواهم اهمیت عهیم تشیری ندتههای با ا را م در شو ح اماح در هر
اا ح تشیییری آر عوامل فقط در ادم مصیییا پژ هشهای تاریصی
احیییل اسییتت رابطه با ک یت (یا تمامیت) اندییمامی[ ]7مُعَیِ های []8
دیا دتیدی ناشیییی از آرح از تشیییری محر فراتر میر د به مقو هی
امدیار عی ی میرسیییدت در حیییورتی که آگاهی به ک یت جامعه پیوند
بصوردح میتوار به اندیشیییهها ااسیییاسهایی پی برد که انسیییارها در
ضعیت معی ی میتوان د داشته باش دح ا بته اگر قادر به درک کامل ای
ضعیت ت ثیر م افع ناشی از آر بر عمل بیمیانجی بیدرنگ خود
نیز بر سییاختار کل جامعه باشیی د؛ بدی ترتی

میتوار به اندیشییهها

ااسییاسهایی پی برد که با ضییعیت [ بسییتر عی ی شییدل گیریشییار]
سازگارندتتتت راح آگاهی طبقاتیح در اقعح عبارت است از اک شهای
عق انی م اسیی م سییوبی در یک ضییعیت شییاخآ معی در فرای د
تو یدت
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ای مسییر فدریح از ج اتیح مرتبط است با اندیشههای مارکس در مورد
تدیامل آگاهی طبقهی کارگرح از مرا هی پراک دگی جدایی عملشیییار
برای افظ سط دستمزدح تا مرا هی سازماریابی سیاسی مبارزهی سیاسی
در مقییاس م یت یح اگر بیه رابطیهای که میار پ هی نصسیییت پ هی آخر
جود داردح نحوهی انتقا از یدی به دیرری توجه ک یمح خواهیم دید که
تفا تهای م می پیدا میشییوندت در اقعح وکاچ مسی ه را به اندازهی کافی
از م هر تداملِ تاریصیِ آگاهی مورد م ااهه قرار نمیدهدح بل که از ج بهی
تمایز مط ق بیش کم میار «آگاهی ر ارشیی اختی» آگاهی خرد رزانهی
«م سییوب»[ ]9مینرردت در ای میارح نصسییتی شییدلح آگاهیِ با فعل عم یِ
طبقهی کارگر اسیتح که وکاچ آر را بهمثابه مواد مصا مورد مطا عهی
خود در نهر میگیردح( )7نه بهع وار پدیدهای که دارای اثرات اجتماعی م م
اسیییتح یا به نوعی آزمور خود عقاید اجتماعی اسیییتت از سیییوی دیررح
آگیاهی خرد رزانیهی «م سیییوب» طبقییهی کیارگرح در نهر وکیاچح همییار
مارکسیسم است؛ بدی مع ا که یک تئوری اجتماعی ازقبل پصته شده ب یاد
گشیته استح که از بیر ر از [بدنهی] طبقهی کارگر به آر داده میشودت ای
نهر را وکاچ در مقدمهی سا  ۱9۶7خویش نیزح با ر ش ی بیشتریح تدرار
کرده اسییتح در آرجا که ارتباطی ایجاد کرده میار تمایزی که میار آگاهی
«ر ارشییی یاختی» «م سیییوب» یا «ممد » میبی دح با تمایزی که ی میار
«آگاهی اتحادیهی کارگری» -یع ی با اتری سط آگاهی قابلکس توسط
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خود طبقهی کارگر« -آگاهی سیییوسییییا یسیییتی»  -محصیییو اندیشیییهی
ر ش فدرار انق ابی -قائل استت در عملح طبقهی کارگر -با آگاهی ناکام ی
که دارد -در «ازب» است که با ر ش فدرار پیوند مییابد؛ ی ای پیوست
یکسییویه اسییتح زیرا ازبح برتر از هرییز دیررح عبارت اسییت از تئوری
درسیت [شی اخت تفسیر -ت] ج ارح ب ابرای ح عرحهی ادور نفوذ [یا
غ بیهی] ایدئو وگهاسیییتت ای نقطهی نررش را وکاچ ه رامی توضیییی
میدهد که به آگاهی طبقاتی درسیتِ پر تاریا شیدل سازماریافتهح ازب
کمونیستح اشاره میک دت
باید قاعدتاص ر شیی باشیید که ای مفاهیم زا یهی انحراف گسییتردهای با
مسیر اندیشهی آگاهی طبقاتی مورد اشارهی ک ی مارکس در آثار گوناگور
ا داردت مارکسح کام اص ر ش ح میگوید که طبقه ی کارگرح از طریق تجربه
ت یاش خویشح آگیاهی کام ی از اهداف موقعیت طبقاتی خود کسییی
میک دت اقیقتاص همح ا تصور میکرد که فرای د مرکور در همار زمار  -قبل
از آر کیه ا مسیییئو ییت مطا عات خویش را بر د ش گیرد  -به طریقیح به

شیدل ج بشهای گوناگور سیوسییا یستیح پیش رفته بودت ا در فقر فلس ه
نوشته است که:
ا ضیاع اقتصادی در ه هی ا

تودههای مرد را تبدیل کرده است

به تودههای کارگریح غ بهی سرمایه شرایط مشترک م افع مشترکی
نیز برای ای طبقه ایجاد کرده اسیییتت راح ای تودهی کارگری طبقهای
اسییت مرتبط با سییرمایهح ی ه وز طبقهای برای خود نیسییتت در جریار
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مبیارزهای کیه ما فقط یدی د مرا هی آر را مطر کردیمح تودهی یاد
شیییده متحد میشیییود خود را به شیییدل طبقهای برای خویش شیییدل
میدهیدت م یافعی هم کیه ای طبقیه از آر دفیاع میک یدح تبدیل به م افع
طبقاتی میگرددت
مارکس همچ ی ح در یدی از آخری نوشیتههایش – یادداشت مقدماتی
بر بررسیهای کارگری سا [ ۱88٠م درج در مبارزه برای سوسیالیسم-
ت] [ – ]۱٠ت کید میک د که ت ا کارگرار میتوان د «با ع م آگاهی کاملح
فشیار رنج شییرارتی را که [سییرمایهدارار] بر گردهی آنار تحمیل میک دح
حییف ک د» «فقط آنار میتوان د با شیییور ارارتح یارهگر ع تها
دردهایی باشییی د که از آر رنج میبرندح نه ناجیار خوشیییبصتت» ب ابرای ح بر
پایهی سص مارکسح طبقهی کارگر توانا بود که «طبقهای برای خود» بشودح
مسیئو یت سرنوشت خویش را بپریردت ر ش فدرار یه س می در ای میار
باید داشیته باشی دح اازاب سیاسی ج بشها یهطور؟ مارکس ای مورد را
بررسیی ندرد؛ اما به نهر ر شی می رسد که ای عواملح به هر تقدیرح تابع
تحیت تی ثیر تدامل عمومی طبقهی کارگر باشییی دت از سیییوی دیررح وکاچ
طبقییهی کییارگر را تییابع عییامییل «آگییاهی خردم ییدانییه» قرار میدهیید کییه
اییدئو وگهیای ازبی توحییییفک دهی آر هسیییت دح ب ابرای ح توجی ی
ر ش فدرانه برای دیدتاتوری جا گسیصتهی ازبی ارائه میک د کهح از سا
 ۱9۱7تا ک ورح سرشتنشار تمامی جوامع شور یگونه بوده استت
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نتایجی که وکاچ به دسیت میآ رد فقط تا ادی ناشیاند از درک ی
از متد مارکسیییسییتی اسییتت م متری عامل ت ثیر در شییدلگیری ر یدرد
اسیییت تاجهای ی تعریف ا یهی ا سیییت از مارکسییییسیییم بهع وار «آگاهی
طبقیاتی» تا ای که عبارت باشییید از «تئوریای که ارتباا پیچیدهای دارد با
ج ارنرری اجتماعی طبقهای که عمدتاص به آر مربوا اسییت»ت تا جایی که به
متید ر ش کیار مربوا میگرددح وکیاچ بیشتر تمایل دارد که از خوانش
خویش از مارکسییسم د ر شود تا ای که آر را پیگیردت ا در مقا هاش در
مورد مارکسییییسیییم راسیییتآیی بر د مع ا یا مف و ر ششییی اختی ت کید
میک د« :سیییا یت (یا ر ارسییرشییتی) مفاهیم» [( ]۱۱که خی ی بهکوتاهی به
موازات ذکر سطوری از آننی دوریدگ انر س مورد توجه قرار میدهد)
دیرری فدر «تمیامییت»ح کیه مقصیییودش از آر «درهمت ییدگی [یا ت فیق]
اقعیات زندگی اجتماعی (بهمثابه عوامل موجود در تدامل تاریصی) شدل
دادر به یک تمامیت اسییت»ح تمامیتی که در آر [ای

اقعیات] بر هم ت ثیر

ت ثر متقابل دارندت میتوار پرسیییید که آیا ای مفاهیم خی ی با مارکسییییسیییم
متمایزندح( )8اماح برای مقصود فع ی ما م متر آر است که توجه ک یم وکاچ
بیه قواعید ر ششییی یاختی خود بسیییییار نیاقآ مینرردت مث اصح برآ رد ا از
اخت یافات میار طبقات در نها سیییرمایهداری طبقات دیرر نها هاح به بیار
خود ا ح م جر میشییود به یک «گونهش ی اسییی آگاهی طبقاتی» (که آشییدارا
تحت ت ثیر نمونههای مُرَجَ

آرمانی ماکس بر است)؛ یع ی به بیار دیررح

به نوعی دسییتهب دی نسییبتاص ثابت طبقات آگاهی طبقاتی که جدا از عوامل
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دیرر در نهر گرفته شدهاندت طبقهی کارگر آگاهی طبقاتی آنار بههیچ جه
بهع وار عوام ی در کل فرای د تاریصی در نهر گرفته نمیشیییوندح وکاچح
برخ اف مارکسح آرها را به فرای د مسیتمر تدامل کار بشیری اشدا ی که
در آر سازمار یافتهاند مربوا نمیداندت
به همی سارح برخ اف پافشاری بر سیا یت یا تغییرپریری مفاهیمح زا یهی
اقعی نوشییتار وکاچ جسییمیتبصشییی[ ]۱٢به آرهاح تبدیل مفاهیمی یور
طبقاتح آگاهی طبقاتیح اتی خود مارکسییییسیییمح به مفاهیم ثابت مط ق
اسیییتت وکاچ ای تمایل را به طور یشیییمگیری در آغاز بحث خویش در
مورد ر ش مارکسیستی به نمایش میگراردح ی ی دعوی میک د:
برای بحث خا ی نبودر عریدهح بررارید بپریریم که پژ هشهای
اخیر یک بار برای همیشیییه تمامی تک تک تزهای فردی مارکس
را مرد د کرده استت اتی اگر ی ی ییزی ثابت شودح هر مارکسیست
جیدی راسیییتآیی ی میتواند نتایج ای پژ هشهای جدیدح در عی
ایا ح تما تزهای مارکس را بی کم کاسیییت بپریردح بد ر ای که
حههای دسییت از راسییتآیی ی مارکسیییسییتی خود بشییویدت ب ا برای ح
میارکسییییسیییم راسیییتآیی نیه بیه مع یای پیریرش غیر انتقادی نتایج
پژ هشهای مارکس اسیت نه به مع ای ایمار به ای یا آر احلح نه

تفسییری از یک کتاب مقدست بر عدسح راستآیی ی حرفاص به «ر ش»
مربوا استت []۱٣
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ف م ای ب دح از جوان گوناگورح برای م دشیوار اسیتح شرفتآ ر
اسیییت که وکاچ آر را با ایقار کاملح در مقدمهی جدیدش بر یاپ ۱9۶7
تدرار کرده اسیییتت مث اصح آیا ب د مرکور دارای ای مع اسیییت که کسیییی که
نهرییهی میارکس را در مورد طبقیات مبیارزهی طبقاتی رد کرده اسیییتح
همچ ار مارکسیست خواهد بود؟ یا آیا ای پرسش میتواند به بحث گراشته
شیود کهح مف و طبقهح [فقط] بصشی از ر ش مارکس را تشدیل میدهدح
ییا ای کیه فقط یژگیهای م اسیییبات طبقاتی در شیییرایط خاص متع ق به
مقو هی نهریه اسییت که از نهر وکاچ جواز مرد د شییدر دارد؟ پرسییشییی
ک یتر :یه مع ایی خواهد داشییت که بروییم «راسییتآیی ی مارکسیییسییتی
عبارت است از پریرش ر ش مارکس»ح اگر در عی اا ح بروییم که ر ش
میارکس میتوانید مو ید ییزی جز نهرییات کیاذب نبیاشییید!؟ اهمییت ای
پرسییشهاح سییؤا های دیرری که از بط آرها قابل اسییتصراج اسییتح در
ای جاسییت که آشییدارک دهی سیییا یت (یا تغییرپریری) مفاهیم «ر ش»
«نهریه»ح دشیواری جدا کردر ع احر ر شش اختی تئوریک در هر نها
پیچیدهی اندیشییهی اجتماعی اسیییتت ی وکاچح بی توجه به ای سییییا یت
(بد ر تعیی مشیصآ) تمایزی مط ق میار تئوری (تز) ر ش قائل میشود
که در نهر فردح یه مارکسیست باشد یه نباشدح غیرقابل دفاع مینمایدت
جه دیرری هم هسیییت که میتواند نهرگاهی باشییید بر کتاب وکاچح
ج ی کهح در عی مفید بودنش برای تشری ح نمایشرر یژگی ایدئو وژیک
پیشیاپیش مسی ط بر آر اسیتت تا اد بسیا بیشتری نسبت به موارد مربوا به
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دیرر خوانشهییای مشیییر

از مییارکسییییسیییم خوانش وکییاچ در اثرش

«زماربسته»[ ]۱۴استح یع ی ای که عمیقاص آبست عقاید دغدغههای زمار
مدار خاص تاریصی اسییتت ا بتهح ممد اسییت بروی د که تما اندیشییههای
اجتماعی اامل نشییانههای عصییری هسییت د که در آر زاده شییدهاند؛ معهرا
تفا تهایی در کار هست :برخی از نها های فدری ( بعدی از آثار ه ری)
سیییرشیییت کمابیش ج انیتر جرابتری دارندت خود آثار اندیشیییههای
مارکسح بی یور یرا نمایشیرر ت ثیر بامداد سیرمایهداری ح عتی انق اب
فرانسیه استح ی ر ش است که محد د به شرایط ا ضاع زمار مارکس
نیسییت؛ [به عبارت دیرر «زماربسییته» نیسییت -ت] بهع ا هح تفسیییری از ج ار
معیاحیییرح تئوریهییا مفییاهیم ج ییانی بیه دسیییت میدهیید کییه ارزشهییا
اهمیتهایشار بسا فراتر از زمانهی ما میر دت
بیا ای همیهح در مورد اثر وکیاچح خوان یده مییل دارد ی ی درییابید که
کتابح هری د دریافت خاحییی که از مف و مارکسیییم پر تاریا داردح در
ه هی ا

مبَی سییرشییت د رهی بسیییار یژهای اسییتت مقا ات وکاچ در

زمانی نوشیته شیدند که در سراسر ار پا ج بشهای انق ابی شدل میگرفت دت
انق اب ر سییییه پیر ز شیییده بودح مبارزات انق ابی در آ مار اتریش هم به
دنبیا آر راه افتاده بود در ک ار آرها نیز یک رژیم انق ابی کوتاهمدت در
مجییارسیییتییار (ه رری) ایجییاد شیییده بود کییه خود وکییاچ در آر نقشیییی
رهبریک ده داشییتت کتاب وکاچح به سییاطت تفسیییری از مارکسیییسییمح
ارائیهک یدهی تصیییویری کامل محبوب اسیییت از ج بش انق ابی ازب
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کمونیسیت -به جای ای که ر یکردی انتقادی باشد به همی پدیدههاح که
مث اص توسط رزا وگزامبورگ نشار داده شدت در پرتو اقعیاتی ازجم ه ای که
در برخی از پیشیرفتهتری کشورهای سرمایهداری اح اص هیچ مبارزهی انق ابی
جدی جود نداشتح یا در جاهای دیرر انق اب ها شدست خوردندح نیز
ای کیه در جیاهیایی هم کیه (آر زمیار بعیدهیا) پیر زی ییافت یدح نه یک
جامعهی سوسیا یستیح که دیدتاتوری به ارمغار آ ردندح م طقی مینماید که
ارزش فرا انی به اَشیدا انتقادیتر تئوری مارکسییستی بدهیمح اثر وکاچ
را دارای ج تگیری دام هی بسیییار محد د کوتاه بدانیمت در بسیییاری از
ب ییدهییای مقییدمییهی ۱9۶7ح وکییاچ خود بییانرر همی نوع دا ری در مورد
عقایدی است که در تاریخ و آگاهی طبقاتی مطر شده استت بهع وار
مثا ح ا م ااهه میک د که تئوریاش معرف یک موضیع مصصیوص نسبت
بیه مسیییائیل پایهای زمار آر [اثر] اسیییتح به د رهای تع ق دارد که امدار
انق اب در ار پا ه وز اقعی بود؛ تازه باز هم به آر شییییوهی انتقادیتر که
فیدیر عیمییل انق ییابی در کتییاب مطر شییییدهح بیشتر نزدیییک بییه فدر
آرمارش رگراییِ مُ جیانه یا م دَ ی[ ]۱۵ج ا یپ آر زمار است تا نزدیک
به نها فدری یا دکتری خود مارکس()9ت با ای اا ح شییاید غیرخیا یتری
دا رییی که ا در مورد اثرش میک دح در ابراز نهرش در آغاز مقدمه بیار
شیده باشیدح یع ی توحییف ضیعی که ا ای گونه بدار اشییاره کرده است:
«تردیید رایج در زمیانیهی ک ونی در باب آریه که فرد باید آر را محتوای

تام باتومور  /ترجمهی فریبرز فرشیم

اساسی مستمر عقیدهاشح بهمثابه ر شش اسی [مارکسیستی -ت] پیوسته
پایدارشح بداندت»[]۱۶
اگر پرسییش بیارشییده در ع وار نصسییتی مقا هی وکاچ را مد نهر قرار
دهیمح خواهیم دید که شیییداف بزرگی ماح وکاچح را از زمار نرارش آر
مقیا یات (یع ی د رهی  )۱9۱7-٢٣جیدا میک دح ای سیییؤا م م را پیش
میکشید که «مارکسییسیم راسیتآیی ییسیتت» ای پرسش امر ز برای ماح
آشیدار غیرآشدارح اجد مع ا مف و ر ش فدرانه نیست! امر ز حد نوع
مارکسییسیم شیدوفا شیدهح آر گونه که زمانی قرار بود حیید گل بشدفدح
کیست که بروید کدا راستآیی است کدا کژآیی []۱7ت آیا اتی هیچ
متفدر جدی به ی ی پرسشی توجه دارد؟ ت ا مع ایی که اک ور ما میتوانیم
به «مارکسییسم راستآیی » بدهیمح یک مع ای تاریصی استح ای مع ا ما را
به یک جزمیت سییاسیی ره مور میک د که ااحل عمل گستردهی رهبرار
ازبی مورد امیایت پ یس م مورار اعدا اسیییت؛ جزمیتی که در اتحاد
شیور ی از سا های دههی سو قرر بیستم ایجاد شد تا  ۱9۵۶د ا یافتت
ب تری شییوهی توحیف ی ی مارکسیسم راستآیی یح «مارکسیسم رسمی»
خواهد بودت
اک ور پیش اد م ای است که در بصش ن ایی ای مقا هح آگاهی طبقاتی
را از زا یهی دیرری ب رریم -بر پایهی ف م دیرری از مارکسیییسییمت نقطهی
آغاز ای نررش یک بررسییی ر ششیی اسییانهی ک ی اسییت :بدی مع ا که
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مارکسیسم در ه هی نصست باید بهع وار یک نهریه یا تئوری اجتماعی در
نهر گرفته شییودح نه یک ایدئو وژیت مقصییود ای بررسییی توضییی آگاهی
طبقاتی اسیتح نه توحییف کامل آرت نمیخواهیم نفی ک یم که مارکسیییسم
(ی ار که هر تئوری اجتماعی دیرر) دارای جه ایدئو وژیک اسییت؛ یا ای
که در شیرایط تاریصی خاحی تدامل مییابد؛ یا ا ویتها تع داتی را که
م شامشار در خارج از هر نوع دانش اجتماعی استح تبیی میک دح یا اَشدا
تجویزشیییدهای برای عمیل دارد کیه اهداف متعا ی را پی میگیرد [-تدرار
میک م :ای هییا را نمیخواهم نفی ک م -ت] ت ی ای د ج بییه – جوان ی
تئوریک ایدئو وژی  -تا ادی از یک دیرر قابل انفداکاند باید جدا
هم بمان دت پایی تری سط ارزشم د مارکسیسم آر است که ای د جه در
آر درهم آمیصتهاندح ی ار که مارکسیسم وکاچ ی ی است ییزی نیست
جز آگاهی تدامل یافتهی پر تاریا؛ زیرا که مارکسیییسییم وکاچ از یک سو
هر نوع محییک زدر تئوری را نییاممد میک یید (کییه در د رهی تییاریصی
مفر ضیح درست انراشته میشود) از سوی دیرر میتوار نشار داد که از
نهر تاریصی هیچ [تقارر یا] «مصیییادفه»[]۱8ی کام ی میار آگاهی طبقاتی
یک تئوری اجتماعی خاص موجود نیستت ای ندته ممد استح در ه هی
ا ح در پرتو توجه به تدامل آگاهی طبقاتی بورژ ایی ر ش گرددت ندتهی
میرکور در هیچ نهرییهی معی ی بیهطور خیاص کامل تبیی نشیییدهح اما در
زمارها مدارهای مصت ف اَشیدا متفا ت به خود گرفته اسیت؛ راح شاید
بتوار گفیت کیه تئوری سیییییاسیییی هابز اکح ف سیییفهی برابریخواهیح
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دایرةالمعارفح اقتصیاد سییاسیی ک اسیکح یا اخ اق پر تستارح ای ها همه
مه ر ایدئو وژیِ بورژ ایی هسییت دت در اقعح مجموعهای از عقاید -در مورد
فقرح کارح د تح سیرشت انسارح غیره  -موجود استح که همه با یددیرر
همیاه ری نیدارنید در هیچ تئوری یریانیه م فردی هم تبیی نیافتهاند که
بتوار آر را بیه حیییورت ج ارنرری بورژ ایی محسیییوب داشیییتت اما ای
ج ارنرری باید به حورت یک به-نمونه (نمونهی آرمانی) ساخته شودح تا با
ج وههای تاریصی اقعی [ایات] بورژ ازی قابل مقایسه باشدت ای موضوعی
است مشابه با تدامل آگاهی طبقهی کارگرت در مورد اخیر هم تعدادی عقاید
مرتبطح در مورد کارح اسییتثمارح برابریح تعا ر [ غیره]ح هسییت د که تعریف
خود را در تئوریهای اجتماعی گوناگور مییاب د طیفی از مارکسییسیم تا
آنارشییسیم را تشدیل میده د؛ ایداصح از است که ای ها موجد یک به-
نمونیه از ج یاربی ی طبقیهی کارگر شیییوندح نمونهای که قاب یت مقایسیییه
سییی جش بیا تدامل اقعی آگاهی طبقاتی در جوامع گوناگور در زمارهای
مصت ف را نیز دارا باشدت
هیدف از ب یای ای بیه-نمونه مقایسیییهاش با پدیدههای اقعی آگاهی
اجتماعی ت کید بر جود شداف میار «آگاهی طبقاتی ر ارش اختی» یک
«آگاهی طبقاتی درسیییت» (یع ی مارکسییییسیییم) نیسیییت (کاری که وکاچ
میک د) تا از باشید آر شیداف توسط ایدئو وگها پُر شودح بل که هدف
تعریف ح تا جای ممد ح بیار اخت افات میار به-نمونه

اقعیات اسیییتت ح

اگر مع و شییود که از اسییتح هدف ای اسییت که هم «به-نمونهها» هم
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تئورییی که ای نمونهها در آر مورد استفاده قرار میگیرندح بازسازی شوند
تا درک ب تر پدیدهها میسییر گرددت [ را] درک مارکس از بورژ ازی بهمثابه
طبقهی ااکمح ف مش از پر تاریا بهع وار طبقهی انق ابی باید به ای شدل
مورد توجییه قرار گیردت در جییای دیرری( )۱٠برخی مثییا هییا دادها کییه در
آرها دیدیم شرایط اجتماعی از به-نمونهی «طبقهی ااکم» فاح ه میگیرند؛
آرهیا را مورد بحث قرار دادها ح ای موضیییوع را در ای جا دنبا نصواهم
کردت اگر اک ور موقعیت طبقه کارگر را در نها سیییرمایهداری از ای زا یه
در نهر بریریمح باید د مسییی هی متمایز را تشیییصیآ دهیم؛ یدی مسییی هی
مربوا بییه اخت ییافییات در نی جوامع خییاصح نیز تفییا ت میییار آر جوامع؛
دیرری مسییی یهی مرتبط بیا دگرگونیهیای تاریصیای که در مورد تدامل
سرمایهداریح بهع وار یک نها اجتماعیح رخ داده استت
ر شیی اسییت که اشییدا سییازمانی طبقهی کارگر آگاهی آنار میار
کشورهای گوناگور بسیار متفا ت استت در فرانسه ایتا یا بصش بزرگی از
طبقهی کارگر از ازب کمونیست امایت میک د؛ یع ی از ازبی که رسم صا
میارکسییییسیییت انق یابی اسیییتت در بریتیانیاح آ مار غربیح کشیییورهای
اسییداندی ا یح بصش اتی بزرگتری از طبقهی کارگر از اازاب کارگر یا
سوسیا دموکراتهای عمدتاص اح ا ط

پشتیبانی میک دت از سوی دیررح

طبقهی کارگر در ایا ات متحدهح از ج گ ج انی ا

تاک ورح هیچ سییازمار

توده ای سییاسیِ مجزایی نداشتهح هیچ جریار سوسیا یستی رادیدا هم که
بهطور گسترده مقبو باشدح ایجاد ندرده استت اتی در ای کشورهاح آرجا
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که اکثریت طبقهی کارگر از یک ازب برجسییتهی طبقهی کارگر (مث اص در
انر سییتارح که م اسییبات میار عدییویت طبقاتی امایت ازبی اسییتحدا
یژهای دارد) پشیییتیبیانی میک یدح میبی یم کهح در عی اا ح انواع اازاب
ییپ ج یا هیای ازبی موجودنیدح که همه هم تا اندازهای مورد امایت
طبقیهی کیارگرنیدت بیهع ا هح در تمامی کشیییورهاح بصش بزرگی از طبقهی
کارگر به امایت از اازاب یبرا

محافههکار برخاستهاندت

ب ابرای ح آگاهی سیاسی طبقهی کارگرح در طو مدتی نسبتاص ب دح اشدا
بیانی گوناگونی در محد دهی هر کشیییور خاص یافتهح در اا ی که شیییدل
مسیی ط آر بیار در میار کشییورهای گوناگور اخت اف عمیق ریشییهای هم
داشییته اسییتت ارائهی توضییی قانعک ده در مورد ای اخت افات بههیچر ی
آسییار نیسییت؛ اماح دسییتکم – با اسییتفاده از قو مارکس در بحثی در باب
مسی های مشیابه – ر ش است که «هرگز در ف م آر توفیقی نصواهیم یافت
اگر بیه "تیرکرهی"[ ]۱9نهریهی ف سیییفی-تاریصی اتدا ک یم -نهریهای که
یژگی احیی یاش فراتاریصی بودر آر اسییتت»( )۱۱هیچ پایهی [پریرشییی]
برای ای نررش جود نیدارد کیه تفییا تهیای موجود در آگیاهی طبقییهی
کارگر مت اس

مرتبط است با مراال مصت ف تدامل در نها سرمایهداری

کیه در طی آر آگیاهی انق یابیتر در مرا یهی پیشیییرفتیهتر ای نها ظ ور
میک ید؛ زیرا کیه در بریتیانییا اییا یات متحیده کیه در مراال گوناگور
د رههای مصت فح پیشیرفتهتری کشور سرمایهداری دنیا بودهاندح بد ر هیچ
تردییدیح آگاهی طبقاتی کارگری انق ابی نتوانسیییته اسیییت شیییدل بریردت
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برعدسح میتوارح به ااتما قری به ححتح ادعا کرد که آگاهی انق ابی با
قدرت بسییییار با ایی در آر دسیییته از کشیییورهای سیییرمایهداری که نسیییبتاص
عق ماندهتر بودند درآمد سیییرانهی پایی تری داشیییت د خود را به نمایش
گراشته استت()۱٢
جیدا از ای عوامل ک یح به ضیییو میتوار دید که ع احیییر ت ثیرگرار
خاحیییی در هر جامعهای در کار بوده که به خ ق آریه که میشیییود آر را
«طریقه یا اسی وب م ی» در سییاسیت نامیدح م جر گشیته استت م در ای جا
فقط میتوانم به اختصیییار فرا ار به برخی از عوامل مؤثر ممد ح که نیازم د
تح یل کامل دقیقتر توسییط هر نوع نها ارزشییم د جامعهش ی اسییی تطبیقی
اسیت به مس هی ظ ور آگاهی طبقاتی در دکتری های سیاسی میپردازدح
اشیاره ک مت در فرانسه ت ثیر س ت انق ابی ب دمدت جود داشته؛ در آ مار
کشورهای امپراتوری سابق هابسبورگ فشارهای ناشی از شدست در ج گ
ج انی ا ؛ در بریتانیا تو ید افدار ااساسات محافههکارانه تحت اثر یک
د رهی طو انی ااکمیت سییی ط تی در ک ار احییی ااات اقتصیییادی در خود
کشور؛ در ایا ات متحدهی آمریدا موانع موجود بر سر راه شدلگیری طبقه
در اثر جیدایی جغرافیایی ات یدی (قومی-نژادی-فره ری)ح میراث بردگی
سیییییاهیارح اییدئو وژی برابریخواهیت اگر قرار بیاشییید که بتوانیم تمامی
نهرییهی میارکس را در مورد طبقیه برخورد طبقاتیح مورد ارزیابی نقادانه
قرار دهیمح بیایید ای

یژگیهیا [جریارهای] سییی تی م یح همراه با عوامل
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اقتصییادیای که بدارها اشییاره کرد ح در ارتباا با مد

ی از شییدلگیری

پر تاریای انق ابی قرار گیرندت
اما ارزیابی نقادانهای از ای دسییت نیز نیازم د آر اسییت که بتوانیم توجه
ک یم به گر ه د می از پرسیییشها که پیش از ای مطر کرد – یع یح آر
سیؤا ها که مربوا اسیت به تدامل جامعهی سرمایهداری بهع وار یک کلت
زیرا تئوری مارکس در مورد طبقهح خودح دستراهی از اندیشهها یک نها
بی نقآِ قائم با رات یا سیرشیتاسیتوار نبودت ای دسیتراه اندیشهگی دارای
ارتباا ح تا ادیح ابسیتری بود به تح یل ساختار سرمایهداری بهمثابه یک
نها اجتماعی کاملح نیز ابسته بود به جریارهای اح ی در تدامل تاریصی
آر نهیا ت راح در اا ااضیییرح تح یل مارکسییییسیییتی از طبقاتح مطا عهی
سییرمایهداری سییدهی بیسییتم راح در ک ار خطوا ناتما مطا عهی مارکس در
مورد سیرمایهداری قرر نوزدهمح ضیر ری میک د نیز ت اش مشاب ی مورد
نیاز است تا مسیر ج ات اح ی تغییرات تبیی گردندت()۱٣
یدی از برجسیییتیهتری تغییراتی کیه از زمیار مارکس تا زمانهی ما پدید
آمده -تغییراتی که محصییو تدامل در تد و وژی کل نها تو ید اسییت-
توسییعهی مسییتمر ثابت طبقهی متوسییط اسییتح که پیوسییته اسییت به تق یل
طبقیهی کیارگرت[ ]٢٠ای فرای ید در ایا ات متحدهی آمریدا به فراتری مرز
خود رسییدهح تعداد کسیانی که دارای مشیاغل طبقهی متوسطاند از مدتی
پیش نسیبت به تعداد شاغ ار طبقهی کارگر فز نی یافته است؛ ای فرای د در
عی اا در تمامی دیررکشیییورهای سیییرمایهداری نیز کمابیش با سیییرعت
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جرییار داردت میارکس خودح زمیانی که از «افزایش مسیییتمر در تعداد آااد
متع ق به طبقات متوسیط که بر د ش کارگرار س ری ی فرا ار داشت د ح در
عی ایا ح افزایش ام ییت اجتمیاعی قدرت طبقهی با اتر» مینوشیییتح به
امدییار پیییدایش ی ی تحو ی اشیییاره کرده بود؛ معهییراح بییه طور سیییادهتر
میتوانیم در طو ی دی ب د از گروندریسه()۱۴ح که به تح یل آثار تو ید
ماشی ی پرداختهح ی ی بصوانیم:
ابزار کییار همی کییه بییا فرای یید تو ییید کییاپیتییا یسیییتی درآمیزدح
دگردیسیهای متعددی پیدا میک دح که آخری آرها ماشی استح یاح
در اقعح نهیا خودکیار (اتومیاتییک) ماشیییی هاسیییتتتت که با نیر ی
محرکیهی اتوماتیک هدایت میشیییودح با یک نیر ی محرکهی خود-
عملک ده تتت در ای مرا ه ماشی خودبهخود کار میک د؛ کارگر ت ا
باید بر طرز عمل ماشی نهارت ک د اطمی ار یابد که هیچ خطایی رخ
نمیدهیدتتتت [در اقع] «فرای د تو ید» متوقف گشیییته مبد به «فرای د
کار» شده استتتت ت کارگر به نهر زاید میرسد تتت فرای د تو ید [مبد
به] کاربسییت ف ی یا تد و وژیک ع می شییده اسییتتتتت حیی عت که در
مقیاس ک ار به خ ق ثر ت میانجامدح کمتر کمتر به اسیییتمرار زمار
کار نیاز دارد مقدار کار مصیییرفشیییدهح بیشتر بیشترح به نیر ی
ماشییی

ابسییته میگرددت [در اقیقت باید گفت] ای نیر های تو یدی

انسیار به شیدل ک یح درک ا از طبیعت تواناییهای ا ست که بر
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آر [میاشیییی ] اایاطه داردح اک ور بهمثابه پایهی تو ید ثر ت ظاهر
میشودت (]٢۱[ )۱۵
ای درسیت اسیت که مارکس بحث خویش را بر زمی هی خاحی استوار
میک د؛ نیز درسیییت اسیییت که قتی مارکس به کاربرد ع م به مثابه پایهی
جدید ثر ت اشیاره میک دح عمدتاص از توانایی یا ب یهی جامعهی سرمایهداری
سیییص می گوید -یع ی آر توانایی که فقط در یک ضیییع اجتماعی آتی
بیهطور کیامیل تحقق خواهید ییافیتت امیاح فرای دی که مورد بحث ا سیییت
پیشیاپیش در نها سرمایهداری شدل گرفته؛ ب رهگیری از ع م بسا م متر از
کار بدنی شیدهح ای دگرگونیح سیاختار مشاغل را تغییر داده است؛ عامل
اخیر نیزح به نوبهی خودح بر سیاختار طبقاتی اثر کرده استت ای تغییر تاک ور
بیارآ ر یه نتایجی برای آگاهی اجتماعی بوده یا خواهد بودح ه وز همچ ار
نار شی اسیتت پاسیخح از یک ج ت بستری دارد به ای که آیا ای طبقهی
متوسط جدید ارث اافظ ایدئو وژی طبقهی متوسط خواهد بود؛ یا شاید
هم بتوار پرسید که کدا یک از ایدئو وژیهای ممد ِ طبقهی متوسط – که
طیف خاحیی اسیت از اشدا رادیدا یسم یپ تا فاشیسم – محتم اص برجسته
خواهد شییدت در زمار ک ونیح ج بشهای متدییادی جریار دارد :بصشییی از
طبقهی متوسط در برخی از کشورها نررار ت دیدی است که متوجه جایراه
سییی تی ا در جامعه اسیییت خواهار بازت سییییس «قوانی

مقررات» (یع ی

ک تر دگربا ری) استح در اا ی که در بصش دیررح که شامل دانشجویار
جوانار دارندهی مشیییاغل ع می تصصیییصیییی اسیییتح ظاهراص ج اربی ی
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رادیدیا تری پر رش میییابیدت در سیییوی دیررح آگیاهی اجتمیاعی جدید
بیفایده خواهد بودح مرر ای که سییقوا طبقهی کارگر س ی تی در ای مورد
اامل ت ثیر باشیدح مصصیوحیاص از طریق سقوا مشاغ ی نهیر استصراج زغا ح
کیه م جر بیه آگیاهی سیییییاسیییی طبقیاتی محد د گر هی گشیییت نقش
رهبریک ده هم در ج بش سیییوسییییا یسیییتی داشیییتت اما در ای مورد نیزح
گرایشهای متدادی جود داردت ممد استح آرگونه که اغ

میگوی دح

ایدئو وژیها ( نیز عمل سییاسی) اازاب کارگر سوسیا دموکراتیکح
اتی اازاب کمونیسیت ار پای غربیح بهتدریج بیش از پیش به اح ا ط بی
گراییدهح تا آرجا که میتوار گفتح در مواردیح اجماع سیییاسییی م ی میار
«ج ا یپ» «ج ا راسییت» اازاب ایجاد شییده اسییتت اگر ی ی باشییدح
م طقی خواهید بود کیه گمار ک یم ایدئو وژیهای متغیر تا درجهای بازتاب
ک دهی سییقوا اهمیت سیییاسییی طبقه کارگرندت اما ای تصییورات بیشتر
توسیط سیوسییا یستهای سا های دههی پ جاه قرر بیستم پریرفته میشد تا
امر زح زیرا که امر ز گرایش متدادی ظ ور کرده است؛ [یع ی] میار بصشی
از کارگرار جوار کارگرار شیییاغل در زمی هی حییی ایع پیشرفته از حاظ
ف ا ریح نوعی رادیدا یسییم جدید پیدا شییده که مه رش دعا ی آنار اسییت
برای داشییت سیی می بزرگتر در مدیریت کارگاهح در مف و ک یح برای
م افع «بازخاسیته»ای یور «مشارکت»ح «دموکراسی کارگری»[« ]٢٢ک تر
کارگری»ت
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پس امر زح ظیفیهی جیامعیهشییی یاسیییی مارکسییییسیییتی تحقیق در ای
دگرگونیهاست که در ساختار طبقاتی ایجاد شدهح دیدر آرهاست در بافتار
تغییرات ک ی در نها تو یدی (کهح افز ر بر آر جوانبی که قب اص اشاره کرد ح
شیییامیل پیدیدههایی همچور تدامل پیدایش کورپوریشییی های حییی عتی
غو پیدر یا ابرشیرکتهای حی عتی است)ح ح بهموازات خطوطی که در با ا
رسییم کرد ح بررسییی دقیق مفصییل آرها دریافت نتایجی اسییت که ای
تغییرات در خ ق اشیییدیا جدید آگاهی اجتماعی به بار میآ رندت اما برای
یافت پاسیییخهای کامل مربوا به مسیییائل مرکور باید به یک تغییر عمدهی
دیرر در سییرمایهداری نوی توجه آر را در محاسییبات م هور ک یم :یع ی
دستا رد رشد اقتصادی ثابت در خ ا بیست پ ج سا گرشتهح عد توقف
آر در اثر بحرارهای اقتصادی م مح که موجد یک پیشرفت مدا

برجسته

در سیط ک ی زندگی گشته استت ای دگرگونی بر آگاهی اجتماعی به د
شیییدل اثر میک دت نصسیییتح گرایش هریه قویتر برجسیییتهتر در ایجاد
تصییویری از جوامع مدرر بهمثابه «جوامع طبقهی متوسییط»  -تصییویری که
ااحیل ارکت به سوی مشاغل طبقهی متوسط است – باعث میشود که
دیرر طبقیات در جیامعیهی میدرر بهطور فزای ده به مف و سییییاسیییی
ایدئو وژیک در ااشیه قرار گیرندت د ح خودِ رشد اقتصادی را بهع وار یک
ایدئو وژی جدید ارائه میک دت دغدغهی بحثهای سیییاسییی در کشییورهای
سیییرمایهداری بهطور ر زافز ر مسیییائ ی اسیییت همچور پیشیییرفت ف ا ریح
نوسیازی رشید؛ ای مسائل بر مشغ ههای فدری پیشی در مورد نابرابری
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طبقیاتی سیییاییه انداخته اسیییتت ا بتهح میتوار گفت که تدا پایدار رشییید
اقتصییادی ثابت ییزی اسییت فراسییوی اثبات نمایش نهری آرهات معهراح
تجربه ی بیسیت پ ج سیا گرشتهح همراه با مبااثات تئوریک در ارتباا با
توانایی یک نها سیییرمایهداری «مدیریتشیییده» برای اجت اب از بحرارهای
اقتصادی جدیح بصش بزرگی از مرد را متقاعد کرده است که ضع پایدار
رشد اقتصادی افزایش ثابت ر نق شدوفایی هم انتهاری بهجاست هم
ارزشیی برجسیته م م؛ در اا ی کهح در سوی دیررح تئوری مارکسیستی -
که در مبارزات سیاسی دههی ی ار قرر بیستم بسیار برجسته شاخآ بود
 اک ور بهطور ناگفتهح در یدی د مورد آشداراح ک ار گراشته شده استتعد قطعیت نهری فدری زمار ااضیرح که وکاچ بدار اشاره میک دح
هم در آشیییوب موجودح در بط برخی از ایییدئو وژیهییای مسیییتقرشیییده
(مشی ودتری ش خود مارکسییسم) دیده میشود؛ هم در ظ ور یک س س ه
عقیایید (دکتری ) گوناگور گیجک دهح یا شییییوههای جدید تفدر (مث اصح در
ج بش دانشجویی)ح شیوههایی که به نهر میرسد حرف صا دارای ارتباا سستی
با طبقات اجتماعیح یا با هر گر ه اجتماعی قابلتعریفح هسیییت دح بد ر ای
که بتوان د عامل با قوهای در تغییر اجتماعی انراشته شوندت ف م قطعی ای که
کدا عوامل در شییدل دادر به آگاهی سییییاسیییی نقش مؤثر دارند پیوسیییته
دشیوارتر شیدهح را تعیی مسییر احی ی اوادث نیز آسار نیستت دستکم
یک ییز ر شیی اسییت :مدت مدیدی اسییت که د رانی که در آر آگاهی
اقعی گر ههای اجتماعی (آگاهیای که در با رها اعما آرها مشییی ود
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اسیت) به حورت حرف آگاهی «ر ارش اختی» «کاذب» مورد اشاره قرار
میگرفییت در تبییای آشیییدییار بییا «آگییاهی خرد رزانییه» نموده میشییید
(ر یکردی که در ایدئو وژی ازب کمونیسیییت به ثبت ااترا رسیییید)
سپری شده استت
مشصصات م بع انر یسی:
Tom Bottomore, 'Class structure and social consciousness',
in Mészáros (ed.) Aspects of History and Class Consciousness
)(London: Routledge & Kegan Paul (first published 1791

یاداشتهای مؤلف
( )۱ابتیدا در سیییا  ۱9٢٣ح بیا ع وار تفاریخ و آگفاهی طبقاتی ( Geschichte und
 )Klassenbewusstseinم تشیر شدح هشت مقا ه را در بر میگرفتح که برخی از آرها
قب اص با کمی اخت اف یاپ م تشیر شده بودندت اندکی بعد از انتشارح نمای دگار مارکسیسم رسمی
بدار بریسییی «ر یزیونیسیییتی»ح «رفرمیسیییتی» «آرمارگرا» زدندح که در میانشیییار بوخاری ح
زی و یف در پ جمی ک ررهی انترناسیییونا کمونیسییتی در سییا  ۱9٢۴برجسییته بودندت در ا ایل
دههی ی ار قرر بیستمح خود وکاچ ع اص کتابش را مرد د اع ا کرد [ را] تا سا ۱9۶8ح یع ی
تقریباص پ جاه سییا بعد از تاریصی که نصسییتی مقا ات در آر به ظ ور رسیییده بودح زیر یاپ د
نرفیتت یاپ جدید یک مقدمه داردح که تاریصش  ۱9۶7اسیییتت وکاچ در ای مقدمه به برخی
دگرگونیها در تفدرش  -که در سییا های بیسییت قرر بیسییتم مطر کرده بود -اشییاره کرده
آرها را د باره مورد بحث انتقادی قرار داده اسیتت م به ای ارزیابی انتقادی بعداص اشاره میک مت
بیهرغم توضییییحیاتی که اک ور وکاچ در برابر ما گراشیییتهح ع ا ه بر دیرر بحثهای ا ح ه وز

31

30

ساختار طبقاتی و آگاهی اجتماعی
بیهطور کیامل ر شییی نیسیییت که یرا ای کتاب باید همچ ار مورد محدومیت شیییدید محافل
مارکسییسیت رسمی باشد -به یژه با توجه به ای اقیقت که وکاچ بر نقش تعیی ک ده مس ط
ازب کمونیسییت به شیییوهای که ی

اسییتا ی مطر کردندح ت کید میک دت اک ور که کتاب

وکاچ د باره در دسییترس قرار گرفتهح ارزش دارد که تاریخ تفدر مارکسیییسییم در دههی بعد از
ج گ ج انی نصست به طور مفصل مورد بازبی ی قرار گیرد فراموش نشود که در دههی مرکور
بسیاری از تفدرات مارکسیستی در مت

زمی هی انق اب ر سیه دیرر ج بشهای انق ابیح مورد

تجدید نهر قرار گرفت دت
( )٢تاریخ و آگاهی طبقاتی ،انتشارات مارتی ح در ۱97۱ح صت (حفحهی) ٢88ت
( )٣ی ار مقا ه ی م درج در تاریخ آگاهی طبقاتی که به بحثهای م بسیار مربوااندح عبارت
اند از« :مارکسییییسیییم راسیییتآیی ییسیییت؟»(مارچ )۱9۱9ح «کارکرد تغییریاب دهی ماتریا یسیییم
تیاریصی» (جور )۱9۱9ح «آگیاهی طبقاتی» (مارچ « )۱9٢٠شییییم ارهگی آگاهی پر تاریا»
()۱9٢٢ت
( )۴ای پرسیش به ضیو مربوا اسیت به مسیائل تئوری مارکسییستی انق اب اجتماعیح زیرا که
کاربسییتش به مورد خاص سییرمایهداری مربوا اس یتت به طور ک ی ای تئوری میگوید که نها
اجتماعی مفر ضح زمانی انق اب را تجربه میک د که نیر های نوی تو یدی (که طبقهی خاحییی
نمیای یدهی آر اسیییت) تدیامل یافته ایجاد شیییدهاند دیرر امدار قرار گرفت در نها از پیش
موجود را ندارند؛ اما در مورد سییرمایهداریح مارکس ظاهراص بر یک شییداف در نیح که ناشییی از
اقعیت نااسیتواری ذاتی سرمایهداری استح ت کید میک دت اساس انق اب طبقهی کارگر توسعه
پیشیرفت تد و وژی نیسیتح اسیاس آر انق ابح فشیارهای ناشی از بحرار اقتصادی استح انباشت
فقر اسییتح قبو آگاهانهی دکتری یا دکتری هایی اسییت که هدفی متعا ی اجتماعی را برای
پر تاریا تبیی میک دت
(« )۵ثمرهی اقعی مبارزات آنارح نه در اسیییتحصیییا فوری نتایجح که در گسیییترش مدا اتحاد
کارگرار استت ای اتحاد از طریق ابزارها ر شهای پیشرفتهی ارتباطی که توسط ح ایع مدرر
خ ق شییدهح ادامه مییابد پیشییرفت بیشتر میک دت ابزارهای مرکور کارگرار م اطق مصت ف را
در ارتباا با یددیرر قرار میدهدت همی ارتباا بود که برای تمرکز بصشییییدر به مبارزات متعدد
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مح ی – که همه سییرشییت اادی داشییت د -مورد نیاز بود تا به یک مبارزهی م ی میار طبقات
شیییدل دهدت تتت برای ایجاد آر اتحاد (یونیور)ح که قررها مورد نیاز سیییاک ار م اطق گوناگور
قر ر سییطایی -با آر کورهراههای ارتباطی مصر به -بودح امر ز توسییط پر تاریا به یم

جود

راهآه در ظرف یدی د سیییا قیابیل تحقق شیییده اسیییتت» (میارکس انر سح مانی سففت
کمونیستح [بصش ا ح «بورژ اها پر تارها»])
(« )۶تردیدی نیسییت کهتتت ما دیت ارضیییح یع ی ریشییهی ام اک خصییوحیییح باید بهطور کامل

[نابود شود ] در مسیر ج بش ما دیت خصوحی قرار گیردح جرب ما دیت خصوحی گردد به
کا ا مبد شیییود؛ یع ی که ااکمیت ما کِ م ک باید بهطور عریار به حیییورت ااکمیت م کِ
خصیوحیی به حورت سرمایهی ارتباا بُریده از تمامی طیفها آرای سیاسی درآید؛ رابطهی
بی حیییاای

م یک کیارگر بیایید محید د گردد بیه رابطیهی اقتصیییادی میار اسیییتثمارگر

استثمارشونده؛ باید همهی ر ابط شصصی میار حاا م ک خود م ک ی متوقف م ک به
طور خا آ تبدیل شیییود به ثر ت «مادی»؛ یع ی که به جای رابطهی پرافتصار مزا جه یا ادت
حیاا م ک با زمی ح پیوند

ادت ما ک با سود برقرار گردد؛ یع ی زمی ح مان د خود انسارح

ت ز یابد موضیوع سیصیف سیود تجارت شیود (مارکس ،دسفتنوشفنههای اقنصای و
فلس یت)
( )7مع یای ای عبیارت ر شییی ایی قطعی نداردح اما به نهر میرسییید ی ی مع ی دهد که آگاهی
بیا فعیل عم ی طبقیه کیارگر در موقعییتهای تاریصی یژهح ت ا زمانی مورد توجه اسیییت که به
حورت مواد مورد مطا عه با آریه که میتوانست در همار موقعیتح آگاهی«خرد رزانه م طقی»
باشدح مقایسه گرددت
( )8بیه نهر م ح انیدیشیییهی میارکس نیه از ج یت ر ش متییدح بیل کیه از ج بیهی محتواح از نهر
گزارههایی که مطر کردهح برجسته استت وی اشترا س ( )Lévi-Straussدر یک موردِ آر
 در جایی که از سارترح در فصل ن ایی «ذهن وحشی» [یا اندیشهی وحشی]ح انتقاد میک د-ی ی ابراز نهر کرده اسییت« :امدار دارد که ازمهی "تمامیتبصشییی" []Totalizationح برای
برخی از تاریخنرارارح جامعهشییی اسیییار ر ارشییی اسیییار نوآ ردهی بزرگی باشیییدت ای امر را
مدتهاسییت که انسییارشیی اسییار  -از زمانی که موضییوع را از ما ی وفسییدی آموختهاند -بدی ی
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دانستهاندت» اما باید افز د که جامعهش اسار مقو هی «تمامیت» را از زمانی که ای مف و در آثار
عقاید س -سیمورح ک ت دیررار آمدهح به کار بردهاندت
( )9ای ح درعی ایا ح قرابیت دارد بیا آرمیارشییی رگرایی م جیگرانیه در برخی از جرگیههای
[عقیدتی] زمار ک ونیح ای ندته بد ر شییک تا ادی باعث توجه ع اقهی وکاچ به موض یوع
یادشده در اثرش گشته استت
( )۱٠نصبرار جامعهح ( ) Elites and Societyفصل II
( )۱۱مت سییفانهح مارکسیییسییتهای رسییمیح از جم ه وکاچح دقیقا همار کاری را کردهاند که
میارکس ع یه آر هشیییدار داده بود؛ یع ی از خود تردید بارزی نشیییار دادهاند که خود را درگیر
مطیا عیات تیاریصی مفصیییل مشیییر

ای پدیدهها ک دح ح در عوضح به جوان

ک ی تئوری

تاریصی-ف سییفی اتدا کردهاندت در نتیجهح دانش ناییزی به ف م ما از طبقات اجتماعی در سییدهی
بیستم افز دهاند!
( )۱٢ای ندته را است ا ت یپست ( )S. M. Lipsetدر انسان سیاسی ()Political Manح
حیییآت  ۶۱-٢مطر کرده اسییییتت هیییییییمی ا اخرح آ توری ( )Alain Touraineدر
جامفففعهی پسفانفدعنی ()La société post-industrielleح حآت  ٢۶-7ی ی
دریافته که «ت ا در کشییورهایی همچور ایتا یا فرانسییه  -که جوامعی با یژگی تدامل حیی عتی
ناموز ر هسییت د نیز نیر های فره ری اجتماعی ک

در آر مقا مت میک د -دیده میش یود

که ج بش طبقه کارگر ه وز دارای سمتگیری انق ابی معی ی استت»
( )۱٣ای ندتهح همچ ی ح به طور گسیییتردهح مسیییت ز مطا عه در اشیییدا جدید ایهب دی قدرت
سییاسی در کشورهای ح عتی شور یگونه استح اما م ای مسائل را در ای جا مورد بحث قرار
نمیدهمت
()۱۴

Ökonomie

politischen

der

Kritik

der

Grundrisse

) (Rohentwurfای ع وانی اسیت که به نسیصهی نوشیته شیده توسط مارکسح در سا - 8
 ۱8۵۶داده اندح که نصستی بار در سا های  ۱9٣9 - ۴۱به طور کامل یاپ م تشر شدت
( )۱۵همارح حآت ۵8۴-9٣
**
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یادداشتهای منرجم:
[ theory of knowledge]۱ع م در زبار آ مانی دقیقاص به همار مف و به کار میر د که در
زبار فارسی
[bond ]٢
[pure ]٣
[ ]۴تفا ت «برده» «زمی ب ده» [  ]serfای است که برده م ک فرد بردهدار است هر کاری از
ا میخواه د که انجا دهد؛ به حورت انفرادی هم قابل خرید فر ش است؛ در اا ی زمی ب ده
ابسیته به زمی است همراه با زمی خرید فر ش میشودح یع ی متع ق به بردهدار نیستت شاید
زمی ب ده را در فره گ ایرانی بتوار معاد «رعیت» دانست -ممت
[ ]۵در ترجمیهی ای ب ید دشیییوار به ترجمهی زندهیاد پوی ده از تاریخ و آگاهی طبقاتی هم
نراه کرده مددی گرفتها ت نکت حفحهی  ۱۶٠مت فارسیت
[ dialectical determination ]۶ضیم اص مقصود نویس ده از «تعیی دیا دتیدی» در مت تا
ادی ر شیی

به مع ای شییدلگیری آگاهی کاذب دیا دتیدی اسییت که ااحییل ت ثیر ت ثر

عوامیل عی ی موجود در نها اجتماعی مفر ض درک نادرسیییت یا کاذب امور توسیییط فاعل
ادراک یا فاعل ش اسایی است -ت
[concrete totality ]7؛ مقصود از «تمامیت (یا ک یتِ) اندمامی»ح در اقعح تمامیت یا تما
بودر مف ومی اسییت که ااحییل آر پدیدهای تا

کامل اسییتت اژهی «اندییمامی» که گزیدهی

یراستار مت فارسی تاریخ و آگاهی طبقاتی است در اقیقت ناظر بر مفاهیم تجمعح تجمیعح
جمع آمدهح افز ر شیییده نهایر ای هاسیییت که در برابر مف و انتزاعی هم قرار داردت یک نها
اقتصیادی اجتماعی خاصح نوعی «جامعه» اسییت که در آر شیییوهی تو ید خاحییی مسییب جمع
آمدر تمامی عوامل ر ابط میار آدمیار استت ای همار «تمامیت اندمامی» استت وکاچ جایی
میگوید« :اما درسیت در همار جایی که تاریخنرری بورژ ایی تصیور میک د که اندمامیتری
امر  -یع ی جامعه بهمثابه کلیت انضففمامی ،نظام تولید در مرحلهی معیدی از تحول
اجنماعی ح و در ننیجه تقسففیم جامعه به طبقا
فارسی زنده یاد پوی دهت)

– را یافته اسیییتح تتتت (ص  ۱۵9ترجمه
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[ determinants ]8مُعَیِ (بر زر مُسَ یبِ یا مُفَعِل) یع ی تعیی ک دهح هر عام ی که در تعیی
سیرشیت ییزیح یا ایجاد آرح نقش قاطع داردتای

اژه در مت ترجمهشده توسط زنده یاد پوی ده

به حییورت «تعیُ » آمده اسییتح که اگریه درسییت تغییرده دهی مع ا نیسییتح اما از نهر غوی
معاد

اژهی به کار گرفته شیده توسط نویس دهی مقا ه نیستت راقمح نصستح عی عبارت پوی ده

را به کار برده بودح ی اشیارهی یراسیتار (که از ایشار تشدر میگردد) سب

شد اژهی ک ونی

را جانشی آر ک مت
[Imputed ]9
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-

][۱٠

historiques/۱88٠-enquete-ouvriere-marx
[fluidity of concepts ]۱۱
[( reify ]۱٢جسمیت بصشی شیئیت بصشی

اقعیت بصشی م موسگردانی )

[ ]۱٣قست همانح مت فارسیح ص 9٠
[ Zeitgebunden ]۱۴بستهشده به زمار تاریصی معی ت
[ messianic ]۱۵م د یح م جیگرایانهح نجاتبصشییانه

شییاید ناجَوی (بر زر سییار ی یا

مانوی)
[ ]۱۶ترجمهی زنده یاد پوی ده« :تردید گستردهای که ای ک در مورد مدمور اساسی ماندگار
اعتبار ر ش ش ی اسییی مارکسیییسییم ااکم اسییتت» [ظاهراص متور مورد اسییتفادهی باتومور پوی ده
اندکی متفا ت بودهاندت]
[Heretical ]۱7
[coincidence ]۱8
[ passé-partout ]۱9ترکرهح پاسپورتح گرر اژهت م بع باتومور ی ی است:
Marx-Engels Correspondence ۱877, Letter from Marx to Editor
Zapisky

of
the
Otecestvenniye
][Notes on the Fatherland
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[ ]٢٠بد ر شک خوان ده توجه دارد که باتومور مقا ه را ه رامی ( )۱97۱نوشته که تغییرات عهیم
ک ونی  -کیه اک ور گریبیار هرد طبقیه را گرفتیه آنیار را بیه ارتشهیای عهیم بیدارار تبدیل
کرده -ه وز مش ود م موس نبوده استت
[ ]٢۱برای شیر مفصییلتر در ای موردح به گروندریسففهح مت فارسیییح ج د د ح ترجمهی باقر
پرها ح حآت  ٢۵۶به بعد مراجعه ک یدت در ترجمهی ای قسمت به مت مرکور نیز نرریستها ت
[ industrial democracy ]٢٢مشارکت کارگرار در ادارهی ح ایعح کارخانه شرکتها
به طور ک ی کارگاههای بزرگت
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