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شود که برخلاف باور گسترده، مارکس تمایزی ی حاضر بحث میدر مقاله چکیده:

بین  ین تمایزبرای خود قائل نشده بود، بلکه در نظر او ا یدر خود و طبقه یبین طبقه

طبقه علیه »ز بندی مارکس ای برای خود بود. صورتطبقه علیه سرمایه و طبقه

فاقد آن است؛ نهادها « در خود یطبقه»دی سیاسی است که ی بعُدهندهنشان« سرمایه

 پیش موجود نیستند، بلکهیک ساختار طبقاتی از و آرایش سیاسی صرفاً ابزار بیان

آمدهای این انتساب اشتباه در درک نظری دهند. پیساختار طبقاتی را شکل می

 شود. های طبقاتی روشن میو نیز سیاستگیری طبقه شکل

 

« ی در خودطبقه»های مربوط به مارکس، این نکته که او میان امروزه در پژوهش

کته شود. در این نمی امری بدیهی تلقیتقریباً تمایز قایل شده، « ی برای خودطبقه»و 

کنند، دفاع می 1گرانی که از این تمایزکه مارکس قایل به این جدایی بود، چه پژوهش

یی وجود أرهم 2کنند،از مارکس انتقاد می سازی آنلهأهایی که به سبب مسو چه آن

ایی رگداشت، اتهام تقلیلباورم که اگر مارکس به این تمایز اعتقاد  من بر این 3دارد.

یابند، بر او وارد بود. اما اقتصادی که نیکوس پولانزانس و آدام پرژورسکی در آن می
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ی مفسران مارکس، او هرگز به طبقات در خود یا به تمایز بین طبقهنظر رغم اتفاقعلی

 کند.ی برای خود اشاره نمیدر خود و طبقه

را به « برای خود یطبقه»و « ی در خودطبقه»جمله کسانی که تمایز میان از

پرژورسکی، آیزنشتاین و رایتلین هیچ شاهدی  ،اند. دوس سانتوسمارکس نسبت داده

فقر »ای از رابرت تاکر و پولانزانس قطعه 4دهند.شان ارائه نمیاز متن برای اثبات ادعای

کولاکوفسکی  5تحلیل آن خواهم پرداخت. بهکنند که اندکی بعد را نقل می« فلسفه

برای روشن شدن درستی و کند که را نقل می« جده برومر لویی بناپارته»ای از قطعه

عنوان دریپر و کوهن هر دو قطعه را به 6.بررسی خواهم کردآن را نیز نادرستی این ادعا، 

 این تمایز عمدتاً »کنند، اما در حالی که دریپر مدعی است که این تمایز نقل می مأخذ

ه کند کتری ادعا میآمده است، کوهن به شکل معقول« جدهم برومر لویی بناپارتدر ه

 7.«گرفته شده استبر تمایز از این دو کتاب»

تمایز بین  یبارهدر مأخذچون متن شده همپیش از این که به این دو قطعه نقل

این ی برای خود بپردازیم، بگذارید مراد مفسران مارکس از ی در خود و طبقهطبقه

کند و بر این باور است که تمایز را روشن سازیم. کوهن از این تعریف قاطعانه دفاع می

ی )در خود( که با هر بیان سیاسی و دقیق ساختاری از طبقه این تمایز برای تعریف

ی برای خود( تفاوت دارد، ضروری است. کوهن مدعی فرهنگی از هویت طبقاتی )طبقه

ین ی روابط مالکیت تعیتنها با جایگاه عینی او در شبکهی یک شخص طبقه»است که 

شود، هر قدر هم تعیین چنین جایگاهی دشوار باشد. آگاهی، فرهنگ و تفکر سیاسی می

حتا رفتار شخص نیز »درواقع،  8«.یک شخص جایی ندارد جایگاه طبقاتی تعریفدر 

 که با این تمایز دهد. پژرورسکیاز هویت طبقاتی او را تشکیل نمی« بخشی ضروری

                                                      

 نگاه کنیدبالا یک و دو و سه ی هانوشتیپبه 4 

 های دو و سه بالا نگاه کنید.نوشتیپبه  5

 نگاه کنید.دو نوشت پیبه 6 

7 Draper, , Karl Marx's Theory of Revolution, 41; Cohen, , Karl 
Marx's Theory of History, 76.  
8 Ibid., 73. 
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ی واقعیت همثابپذیرد که این تمایز به تقابل بین اقتصاد بهتوافق ندارد نظر کوهن را می

نیاز  ایهای ذهنی این واقعیت اقتصادی پایهی جلوهمثابهعینی و سیاست و فرهنگ به

 نویسد:دارد. پرژورسکی می

داری برای ایههایی که در تحلیل ساختار طبقاتی جوامع مشخص سرمدشواری

تی گیری جنبش سوسیالیسی شکلتر در مرحلهی مارکسیستی پیش آمد، پیشنظریه

بندی مارکس از معضلی جُست که ها را باید صورتاین دشواری یپدید آمده بود. ریشه

نگریسته « ی برای خودطبقه»چون گذار ناگزیر از گیری طبقه همدر آن روند شکل

روابط اقتصادی جایگاه شرایط عینی را دارد و تمام روابط  بندیشود. در این صورتمی

 9«.دهندهای ذهنی را تشکیل میدیگر قلمروهای فعالیت

ی برای خود بر این فرض بنا شده است ی در خود و طبقهاین ترتیب، تمایز طبقهبه

 اقتصادی-های سیاسی یا فرهنگی، در قلمروی اجتماعیکه طبقات، مقدم بر درگیری

سیاسی، اشکال فرهنگ و آگاهی نقش اساسی و  یآیند، و مبارزهوجود میبه

ج ها و حتی شاید، نتایها، جلوهای در ساختار طبقاتی ندارند. بلکه نشانهکنندهتعیین

 اقتصادی طبقه یا روابط تولیدی هستند. -ضروری ساختار اجتماعی

 در خود و برای خود، یتمایز طبقه انتساب   تأییدحال بپردازیم به قطعاتی که در 

دهقانان  یبارهمارکس در« هیجدم برومر لویی بناپارت»اند. در به مارکس نقل شده

 نویسد:نوزدهم فرانسه، میاواسط قرن 

ی ای است که شیوهها خانواده به گونهتا آنجا که شرایط زندگی اقتصادی میلیون»

ند و در رویارویی خصمانه با کها را از طبقات دیگر جدا میزندگی، منافع و فرهنگ آن

جا که بین این دهند. )اما( تا آنها یک طبقه را تشکیل میدهد، اینها قرار میآن

شان نه اجتماعی سانی منافعمحلی وجود دارد و همصرفاً  تعاملاتمالک دهقانان خرده

ای را طبقهها آورد، نه پیوند ملی و نه سازمان سیاسی، آنوجود میها بهدر بین آن

 10دهند.تشکیل نمی

                                                      
9 Przeworski, “Proletariat into a Class,” 343. 
10 Marx, Karl and Engels, Friedrich, Collected Works (New York: 
International Publishers, 1976), Vol. II, 187.  
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گونه که در بالا تعریف ساختاری خود از طبقه )که همان تأییدکوهن این قطعه را 

گفته شد، با هر نوع بیان آگاهانه، فرهنگی، سیاسی یا حتا رفتاری طبقه فرق دارد( در 

آورد که مانند پرژورسکی و پولانزانس، تکوین طبقه را تامپسون می ای. پی. مقابل نظر

های ، با تجربه، ولی نه انحصاراًکند که عمدتاً ستیزگرانه درک میر شکلی از رفتار د

شد، درست با اگر نظر تامپسون»گوید:گردد. کوهن میمشترک در روند تولید ایجاد می

 11«.توان طبقه به حساب آوردرا نمی هیجدهم برومردهقانان فرانسوی یاد شده در 

خود  متن، استدلال قاطعی علیه تعریف غیرساختاری طبقه از  روشن است که کوهن، از

و  «دهندرا تشکیل مییک طبقه »گوید، به یک معنا دهقان آورد. زیرا مارکس مینمی

توضیح این تناقض ظاهری به «. دهندای را تشکیل نمیطبقه»به معنای دیگر 

شوند، از حسوب میشناختی یا تمایزی میان معنایی که در آن دهقانان طبقه مزبان

 برای فرار از اینبه این ترتیب، شوند، نیاز دارد. معنایی که در آن طبقه محسوب نمی

ی برای ی در خود و طبقهتناقض ظاهری است که کوهن و دیگران تمایز میان طبقه

ای ی در خود هستند و نه طبقهدهقانان فرانسه تجسم طبقهاند، خود را پیش کشیده

 برای خود.

رای ی بی در خود و طبقهتمایز بین طبقهی دیگری که کوهن و دریپر برای قطعه

اثرات صنعت بزرگ برگرفته شده است.  یبارهنند، از گزارش مارکس درکنقل می خود

د یپراکنده و خودکفای تول سازی خصلت نسبتاًدارانه، با دگرگونشدن سرمایهصنعتی

 گیری طبقاتیآورد که شکلای به وجود میشده دهقانی، محیط کار همیارانه و اجتماعی

 سازد.کارگران را آسان می

 نویسد:می« فقر فلسفه»مارکس در 

ی روستاییان را به کارگر تبدیل کرده بود. چیرگی شرایط اقتصادی، نخست توده»

وده رو، این تاینوجود آورده است. ازاین توده به سرمایه، موقعیت و منافع مشترکی برای

 این مبارزه...ای است در برابر سرمایه، ولی نه هنوز برای خود. در روند اکنون طبقه هم

آورد. منافعی که او از میای برای خود دررا به صورت طبقه خودگردد و متحد می توده

                                                      

11 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Marx, and Engels, , 
Collected Works, Vol. 6, 211. 



 ای در برابر سرمایهی در خود و طبقهطبقه 6 

 یطبقه علیه طبقه یک مبارزه یمبارزه کند منافع طبقاتی است. اماها دفاع میآن

 12«سیاسی است.

 د:کنآورد و چنین تفسیر مین قطعه را از منتخبات مارکس و انگلس میتاکر ای

ای بقهتنها به طتوجه کنید به اصطلاحات هگلی در توصیف مارکس از پرولتاریا که... نه»

« در خود»در واقع، تاکر در  13«.شود، تبدیل می"برای خود" چنیندر خود، بلکه هم

گذارد، زیرا در این جا تقابل میان طبقه در میدر داخل گیومه ن« برای خود»را مانند 

 برابر سرمایه و طبقه برای خود است. متن اصلی به فرانسه چنین است:
"une classe vis-a-vis du capital, mais pas encore pour elle-
meme," 

 اند:ین ترجمه کردهنچآن را  سکی به آلمانیتکه برنشتاین و کائو
"eine Klasse gegenuber dem Kapital, aber noch nicht für 

sich selbst."14  
ای در برابر سرمایه شان در مقابل کارفرمایان، طبقهکارگران صنعتی در تجمع

توانند تشکل یابند. دهقانان که آن نمیدهند که دهقانان پراکنده از رهگذر میتشکیل 

های طبیعت و بازار، مانند باروری زمین، اوضاع جوی، آبیاری و فصل برداشت به بازی

اند. دهقانان یک منطقه اند، از اشتراک موقعیت کارگران کارخانه محروممحصول، وابسته

باط با اقد ارتدیگر را تجربه کنند، یا ف یممکن است شرایط تولیدی متفاوت با منطقه

ی خود داران کشاورز منطقهداران و سرمایهدیگر باشند، و یا منافع مشترکی با زمینیک

دیگر ندارند. برخلاف کارگران فاقد مالکیت،  یداشته باشند که با دهقانان منطقه

مارکس بر این باور دهند. تشکیل نمی« ای دربرابر سرمایهطبقه»مالک دهقانان خرده

، یا بهره و ظام مالیاتیهایی از ننان هر چند که ممکن است شکایتبود که دهقا

ف داری مخالداشته باشند، ولی با خود  مالکیت و نظام بازار سرمایه مالکانه )رانت(بهره

شکل یب اند تا یک طبقه، افرادی هستد با اعتراضاتیتوده تر یکبیشها آننیستند. 
                                                      

12 Tucker, , The Marx-Engels Reader, 218. Marx, Karl, Oeuvres, 
Economie, 1 (Paris: Gallimard, 1963), 135; Marx, Karl and Engels, 
Friedrich, Werke, Bd. 4 (Berlin: Dietz Verlag, 1974), 181. 
13 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Emphasis in the 
original. Marx and Engels, Collected Works, Vol. 6, 493. 
14 Ibid., Vol. 5, 77. 
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روه مالیاتی(، تا گ مورانأ)م دانو شیا ی مالکانهکنندگان بهرهدریافت، دهندگانوامعلیه 

ها ممکن است رزمنده باشند، پوپولیست«. دربرابر سرمایه»ع روشنمشخصی با مناف

داری برهانند و به اند خود را از قید و بندهای پیشاسرمایهویژه هنگامی که مصممبه

ی دارمالکان مستقل درآیند، یا هنگامی که مالکیت کوچک از سوی بازار سرمایهصورت 

ها شود، اما مبارزات پوپولیستی ستیز طبقاتی نیستند، مگر این که پوپولیستتهدید می

 در مبارزاتی که بین طبقات بالقوه هژمونیک برای سلطه در جریان است، شرکت کنند.

ی طبقه در برابر سرمایه جایی برای جدایی در حالی که برداشت مارکس درباره

انی ی در خود چنین امکگذارد، مفهوم طبقهاقی نمیطبقاتی ب یتحلیلی طبقه از مبارزه

یافته در مقابل های مارکس، رویارویی سازمانآورد. در حالی که در نوشتهوجود میرا به

کوهن حتا « ی در خودطبقه»رود، برای شمار مییک دشمن متحد، جوهر طبقه به

شت کوهن برای شود. شاید بردارفتار خصمانه با طبقات دیگر ضروری محسوب نمی

ظیر های اقتصادی، نکه ستیز طبقاتی آشکاری ندارند، یا توصیف گروهتحلیل جوامعی 

دهند، ابزار دهند و هم نمیهم تشکیل طبقه می دهقانان قرن نوزدهم فرانسه، که ظاهراً

 مفیدی باشد.

های اجتماعی وجود دارند که بندیبگوییم که برخی صورتصرفًا توانیم یا آیا می

 دهقانانشوند، یعنی که ها طبقات اقتصادی طبقات سیاسی محسوب نمیندر آ

رغم در واقع، کوهن علی سیاسی؟ یاقتصادی بودند و نه طبقه یطبقه« م برومرهجده»

پذیرد که مراد گرایش به جدا کردن محتوای سیاسی از تحلیل طبقاتی مارکس، می

این از یک نیروی مدعی قدرت سیاسی است. کوهن شماری  مارکس از طبقه غالباً

زب ی یک حمثابهبهپرولتاریا تنها با ساختن خود »... کند:سخنان را از مارکس نقل می

ی کارگر ای که طبقههر لحظه«. »ون یک طبقه عمل کندچتواند همسیاسی می

ها را کوشد از بیرون آنو می آیدبه میدان میی یک طبقه علیه طبقات حاکم مثابهبه

]با این همه[، کوهن یادآوری  15«.ی سیاسی استزیر فشار قرار بدهد، یک لحظه

یدان بیاید، چیزی جز چون یک طبقه عمل کند یا به متواند همکند که آنچه نمیمی

                                                      

15 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Emphasis in the 
original. Marx and Engels, Collected Works, Vol. 6, 493. 
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برای خود  ایتوانند طبقهکارگر نیست. بنابراین، کارگران صنعتی نیز که نمی یطبقه

« مانیفست کمونیست»ای در خود هستند. اما طبقهصرفًا باشند، مانند دهقانان، 

یابی پرولترها به یک طبقه و در نتیجه، یک حزب سیاسی، بارها و سازمان»گوید: می

آیا کارگران در حال رقابت  16«.شکندرقابت بین خود کارگران درهم میبارها در اثر 

 سند:نویمی« ایدئولوژی آلمانی»دهند؟ مارکس و انگلس در باهم تشکیل یک طبقه می

یگر ای دافراد جدا از هم تنها تا جایی که ملزم به پیشبرد نبردی مشترک علیه طبقه»

ها به عنوان رقبا در شرایطی ین صورت، آندهند، در غیر اباشند، یک طبقه تشکیل می

بندی دال بر این است که کارگران منفرد این صورت 17«.دیگر قرار دارندخصمانه با یک

ای کارگری هشوند که در اتحادیهکارگر تبدیل می یتنها در صورتی به پرولتاریا یا طبقه

ریف ابهام تعبی تأییدهای مارکس و احزاب سیاسی سازمان یابند. به این ترتیب، متن

 داری درکه نقش ساختار صنعت سرمایهاوست ساختاری کوهن از طبقه یا این نظر او 

کارگر را )و در تمایز با نظر تامپسون و پرژورسکی که کارگران فعالانه به  یتکوین طبقه

بنابراین، روایت کوهن از  کنند.نمی تأییدکنند( کارگر کمک می یتکوین طبقه

ه ازگویی کند، بطبقه را ب یاز آن که نظرات مارکس درباره ماتریالیسم تاریخی بیش

 پردازد.ی آن میبارهتوضیح ناموفقی در

ن دهد که بیای برای خود به کوهن امکان میی در خود و طبقهتمایز تحلیلی طبقه

جایگاه طبقاتی یک فرد و هر نوع بیان سیاسی و فرهنگی هویت طبقاتی او تفاوت قایل 

ن ی دهقانادرباره« هیجدهم برومر»رسد این تمایز با تمایز مارکس در شود. به نظر نمی

ته خوانی داشی سیاسی، همدهند اما نه طبقهی اقتصادی تشکیل میفرانسه که طبقه

جا که شرایط زندگی اقتصادی تا آن» گوید دهقانان فرانسهباشد. زیرا مارکس می

ات ها را از طبقندگی، منافع و فرهنگ آنی زای است که شیوهها خانواده به گونهمیلیون

دهد، یک طبقه تشکیل ها قرار میآنکند و در رویارویی خصمانه با دیگر جدا می

ی در خود های طبقه در طبقهلفهؤی یکی از ممثابهکوهن فرهنگ را به«. دهندمی

هی دهقانان این را دربردارد. وانگ یکه تصویر مارکس از طبقهپذیرد، در حالی نمی

                                                      

16 Marx, Karl and Engels, Friedrich, Collected Works, Vol. 6, 493. 

17 Ibid., Vol. 5, 77. 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/class-in-itself-and-class-against-capital-karl-marx-and-his-classifiers/A4FD4278F176AE37CD171BDA647D703B#ref017
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ابر تر با طبقه در برن عنصر ضروری طبقه، بیشعنوابا دیگران به« رویارویی خصمانه»

 ی در خود کوهن. خوانایی دارد تا با طبقه« فقر فلسفه»در کتاب  سرمایه

عنوان ی در خود و برای خود، فرهنگ را بهداران تمایز طبقهبا این همه، دیگر طرف

نوان عدوس سانتوس، فرهنگ را به کنند. مثلاًنمی ی در خود نفییکی از عناصر طبقه

 هایها، عادتکند، البته تا جایی که نگرشی در خود نفی نمییکی از عناصر طبقه

دهند که او چیزی را تشکیل می )که مجموعاً  فکری و رفتاری، منافع تصوری و آرزوها

تا علمی.  باشد لوژیکایدئو ، وبینانهنامد( خیالی باشند تا واقعشناسی طبقاتی میروان

 نویسد:دوس سانتوس می

شناسی طبقاتی نتواند واقعیت این مناسبات را در بخش قابل تا جایی که این روان»

های های/جماعتبیان کند، این مجموعهی یک طبقه دهندهتوجهی از افراد تشکیل

ها از یندانست. اما در یک وضعیت اجتماعی که ا ی در خودطبقهتوان انسانی را می

واهند خ ای برای خودطبقهرهگذر یک ایدئولوژی سیاسی از این مناسبات آگاهی یابند، 

ها و تضادها میان این بود، به شرط آن که این ایدئولوژی شرایط واقعی موجودیت آن

روشنی بیان کند و وسایل ی اجتماعی را بهی یک طبقهمثابهها بهشرایط و منافع آن

 18«وضعیت را نشان بدهد. فایق آمدن بر این

ای است از حیث آگاهی اجتماعی ناقص ی در خود طبقهبه این ترتیب، یک طبقه

مارکسیستی و ناپذیرا در مقابل آن، تشکیل شده ی افرادی ناآشنا با علم مجموعهکه از 

 توانیم بگوییم که آگاهی طبقاتی باید از بیرونسی از لنین و لوکاچ، حتا میأاست. به ت

 19«.شود ارائه»ی روشنفکران مارکسیست به کارگران وسیله، بهی کارگرطبقه

چه شود. آنن متمایز میشناسی تجربی کارگرای کارگر از روانرو، آگاهی طبقهایناز

نامد، هیچ کارگری نه هرگز اندیشیده و احساس را که لوکاچ آگاهی طبقاتی پرولتری می

ترین دلیلی هم وجود کرده و نه هرگز خواهد اندیشید و احساس خواهد کرد. کوچک

                                                      
18 Dos Santos, “The Concept of Social Classes,” 181. 

أکید در متن اصلی(ت)   

19 Lenin, V. I, Collected Works, Vol. 5 (Moscow: Foreign Languages 
Publishing, 1961), 375, 384–87; Lukács, György, History and Class 
Consciousness (London: Merlin, 1971), 51. 
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های تجربی ی بررسیهایی که مارکس دربارهنشان بدهد که لوکاچ پاسخندارد که 

ی در زیرا اگر بین طبقه 20یابد.رگران، به کارگران داده است را جالب میهای کانگرش

شناسی طبقاتی و آگاهی طبقاتی تمایز قایل شویم، ی برای خود و بین روانخود و طبقه

 ود.معنا خواهد بتر آگاهی طبقاتی بیوسیع یلهأمس بررسی تجربی صرف در رابطه با

شرط سطح آگاهی است که علم مارکسیستی پیش تأییداین امر وسیعا مورد 

 «ی در خودطبقه»شود که به همان سادگی پذیرفته نمیاست، اما « ی برای خودطبقه»

ک اند. تصور یهایی وجود دارد که تازه با تحلیل مارکسیستی آشنا شدهفقط برای آن

عنوان از رویارویی آشکار، مبارزه یا ستیز به گر درکی تجربیطبقه در برابر سرمایه بیان

گر ساختاری ی در خود کوهن بیانعنصری قطعی از طبقه است، در حالی که طبقه

جا[ مبارزات قابل دهد. ]در اینقطعی است که زیربنای تجربه و رفتار را تشکیل می

خود ی در ی طبقهباید با ساختار ذاتی نهفتهمشاهده، نماها و نمودهایی هستند که 

که ی در خود، واقعیت درونی یا عینی آن، برای کسانیتوضیح داده شوند. اما هویت طبقه

در نمود بیرونی ستیز طبقاتی یا به نمایش درآمدن هویت طبقاتی در رویارویی با دیگر 

 در خود ینیافتنی است. وقتی طبقهاند، دستیافته گیر کردهها یا طبقات سازمانگروه

که دوس سانتوس و کوهن به آن اعتراف دارند( شناسایی  خشکی و دشواری)با تمام 

ی برای خود یا چیزی را که سیاست یا آگاهی آن توان چگونگی طبقهگاه میشود، آن

گونه که واقع هست، سفانه با فرهنگ سیاسی آن طبقه آنأ)که مت طبقه باید باشد

  متفاوت خواهد بود( از آن استنتاج کرد.

ها و اش و در ائتلافهای سیاسیی در خود در جریان درگیریاین، آیا طبقه فارغ از

باید ًا صرفساختار طبقاتی به اش تغییرنیافته باقی خواهد ماند؟ آیا مبارزات طبقاتی

رفًا ص، و احزاب سیاسی های عمل سیاسی و نهادهای دولتی نگریستچون علت شیوههم

ابزارهای طبقات صرفاً ها و احزاب بقاتی؟ آیا دولتچون معلول یا بیان توازن قوای طهم

گیری، از ای است برای شکلروی سیاسی حوزهکه قلمند، یا اینپیش موجوداز

های سیاسی ساختار طبقاتی را تغییر گیری؟ اگر درگیریشکلبازافتادگی و شکل

                                                      

20 Bottomore, T. B and Rubel, Maximilien, Karl Marx: Selected 
Writings in Sociology and Social Philosophy (London: Watts, 1956), 
203–12. Przeworski, “Proletariat into a Class,” 367 
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رفًا صواداشت( و را به انکار آن شود یا فعال سیاسی سختی میای که به)نکته دهندمی

د بیرون خود از خو پیش تثبیت شده نیستند، طبقهان یا ابزارهای ساختار طبقاتی ازبی

 دادستدَداند که با آمده است. پرژورسکی که طبقات را معلول مبارزاتی می

(conjunctureعوامل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مشروط می ) گردند، تمایل

لاسیک را از جبرگرایی اقتصادی برهاند و درک بندی مارکسیسم کدارد صورت

گشاید. تمام آنچه من تکامل اجتماعی به روی مارکسیسم میتری از گرایانهکثرت

ای بندی مارکس طبقهخواهم در مخالفت با پرژورسکی بگویم این است که صورتمی

عنا، پرژورسکی، از حیث مبندی ی برای خود، و صورتدر برابر سرمایه است و طبقه

 مارکس است.ی ای در برابر سرمایهشبیه طبقه

 یهای بلندپروازنهی برای خود، ادعایی دربرابر سرمایه و طبقهاطبقه برابرنهاد

رای ی بی در خود و طبقهطبقه برابرنهادطلبد تا پرداز اجتماعی میتری را از نظریهکم

ی ای بدون یک دورهطبقهانگیز باشد که آیا خود. با این همه، شاید این نکته پرسش

د، داشته باش دی برای خود وجوعنوان یک طبقهتواند بههژمونی اجتماعی، می یوقفهبی

ان بییعنی این که آزاد از ایدئولوژی طبقات تاکنون مسلط، درک خاص خود را از جهان 

های اخلاقی و اشکال بیان فرهنگی، هنجاریچون کند و به منافع و آرزوهایش، هم

ی شرطی براپیش ضرورتاً« ی برای خودطبقه»؟ اما اگر چنین باشد، دبخش تمشروعی

بینی تصرف انقلابی قدرت نخواهد بود. اگر اشراف انگلیس یا بورژوازی فرانسه به واقع

داشتند، ما هنوز کوهن و دریپر نیاز می« ی برای خودطبقه»علمی دوس سانتوس، یا 

ر، دای سرمایههفدهم و هیجدهم بمانیم. طبقه هایهای قرنبایست در انتظار انقلابمی

ای که مستقل از مناسبات پدرسالارانه ، یعنی طبقه-«ی برای خودطبقه»عنوان یک به

ای ههای حیثیتی، منزلت)تا بازاری( تخصیص منابع، آیین های اقتدارگرایانهشکل

ا شرایط خاص داری، هژمونی خود را بپیشاسرمایه یهای جامعهموروثی، و دیگر نشانه

های اباز انقل های بسیار زیادی بعدفقط با سپری شدن سال -کندخودش نمایندگی می

 ای علیه اشرافیت، نه هنوزی طبقهمثابهانگلیس و فرانسه به وجود آمد. اما بورژوازی به

ا ب -یعنی هنوز در وابستگی به اشکال سیاسی و فرهنگی اشرافیت -«برای خود»

ت ی اجتماعی و سیاسی دساش بود که به سلطهلت و ترکیبخص یدگرگونی پیوسته
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 ی در برابر سرمایه، اما نهچون یک طبقهی کارگر نیز هم، طبقههمین ترتیبیافت. به 

با  -یعنی هنوز در وابستگی به اشکال سیاسی و فرهنگی بورژوازی -« برای خود»هنوز 

ول اش در حسامانیفتگی و بییااش، با سازمانخصلت و ترکیب یدگرگون شدن همواره

ای طولانی برای هژمونی اجتماعی قومی و جنسی، در مبارزه ،ایای، منطقهخطوط شاخه

 ی طبقاتیقدر که معلول مبارزهو سیاسی درگیر خواهد شد. زیرا آگاهی طبقاتی همان

 است، علت آن هم هست.

 یابیتعینبرابر خودتواند مانعی جدی در می ی در خود و برای خود احتمالاًدوگانه

ی در گیری یک سیاست کارآمد کارگری ایجاد کند. یک طبقهو شکل ی کارگرطبقه

خود، بیش از آن که در اتحادی رزمنده و در مبارزه خود را بسازد، از رهگذر ساختار 

گیرد. برخلاف خود های سیاسی و فرهنگی شکل میاقتصادی مقدم بر درگیری

ی در خود از طریق پیشاهنگی که برای درک بر سرمایه، طبقهای دربرادهی طبقهسامان

یابد، و این پیشاهنگ، آگاهی طبقاتی را روندهای عینی به علم مجهز است، سامان می

ند. کمنافع ویژه( کارگران تعریف می گاههیچ)و نه  بر بنیاد درک خود از منافع عینی

ی در جریان مبارزهصفتی است که بیش از آن که « برای خود»در چنین صورتی، 

کارگران در برابر سرمایه به وجود آمده باشد، از سوی روشنفکران به کارگران نسبت 

ی در خود و برای خود به مارکس ی طبقهشود. نسبت دادن غلط دوگانهداده می

گر مرزبندی لنینستی سیاست مارکسیستی و به بند کشیدن جزمی کاربرد نمایان

  تجربی تحلیل طبقاتی است.
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