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  گفتار پيش
صحبت  ]مطالعاتي[» فقر«ي كارگر تركيه از  ي آثار پژوهشي مرتبط با تاريخ طبقه تا يك دهه پيش، درباره

شان باالتر از اين آثار پژوهشي تكراري  هايي كه جايگاه ، كه اين اظهارنظر چندان هم خطا نبود. پژوهش١شد مي
رفتند. علت اصلي اين فقر  هم فراتر نميويكم از انگشتان يك دست  ي نخست قرن بيست است، متأسفانه تا دهه

شد  شد. دليل نخست، نابسندگي منابع آرشيوي است؛ چراكه تأكيد مي مطالعاتي عمدتاً دو دليل اساسي پنداشته مي
يك منابع مناسبي براي شنيدن صداي طبقات  كه چه آرشيوهاي دولتي و چه آرشيو مطبوعات كثيراالنتشار، هيچ

اجتماعي نيستند. زيرا اين منابع تا حد زيادي از جانب نخبگان ثبت و تنظيم شده  هاي فرودست جامعه و بخش
هاي آتي باقي  ديدگان جامعه نيز از خود، منابعي براي رسانيدن صداهايشان به نسل بودند. عالوه بر اين، ستم

   ٢نگذاشته بودند.

چرا كه  ٣ي كارگر بود. طبقه شد محدوديت نظري و مفهومي رويكردهاي مرتبط با علت ديگري كه مطرح مي
ي  نظر و حتي آراي متضادي داشتند، وقتي نوبت به طبقه نگاري كه در بسياري از موضوعات اختالف مكاتب تاريخ
گرا  گرا، كماليست، ليبرال و اسالم هاي سنتي، ملي بيني كردند. جهان نظر پيدا مي رسيد اجماع ديدگان مي كارگر و ستم

ي كارگر را در تاريخ تركيه انكار  ويژه طبقه ا يكديگر دارند، عموماً نقش مهم فرودستان، بههاي بسياري ب كه تفاوت
عنوان سوژه، هستي  ي كارگر به كردند. حتي بخش بزرگي از آثار پژوهشي اين حوزه، وراي نقش تاريخي طبقه مي
يزي كه وجود خارجي ندارد نيز ي چ بردند. عدم وجود پژوهشي تاريخي درباره ي آن را نيز زير سوال مي نفسه في

ي تعريف آن،  رسيد. البته در اين شرايط، در رابطه با چيستي كارگر و ضرورت شيوه اي طبيعي به نظر مي  نتيجه
ها و مكاتبي كه عميقاً از يكديگر متفاوت بودند،  بيني هاي نظري و مفهومي نقش بسزايي داشتند. جهان فرض پيش

  تند.نظر داش در اين موضوع اتفاق

هاي  ، مطالعات و پژوهش١٩٩٠ي  ي دوم دهه ويژه پس از نيمه نگاري، به رغم اين رويكرد موثر در تاريخ اما به
هاي متفاوتي براي ظهور اين رويكرد در نظر  توان علت ي كارگر و تاريخ آن، احيا شد. اگرچه مي مرتبط با طبقه

ادعا كرد كه اين دوره تالقي اي. پي. تامپسون در جايگاه  توان راحتي مي گرفت، اما امروزه با نگاه به گذشته به
پرداز چپ با نسل جديد بود. در واقع، اي. پي. تامپسون خارج از تركيه تأثير  ي كارگر و نظريه نگارِ طبقه تاريخ

هاي  ي كارگر شده بود. پس از سال ها پيش گذاشته بود و موجب احياي مطالعات تاريخ طبقه اصلي خود را مدت
هاي نظري  ها و بررسي شدت تحت تأثير سبك، پرسش ، در سطح جهان نسلي از پژوهشگران به١٩٦٠ي  ههد

  ي كارگر آثار معظمي نگاشته شدند. ي تاريخ طبقه تامپسون قرار گرفتند و در عرصه

ا آن ر ]كمي هم با اغراق[نگاري است كه  هاي نسل جديد در بستر تاريخ هدف اين مقاله هم ارزيابي پژوهش
  ام تأثيرات متأخر اي. پي. تامپسون را نشان دهم. ام و از سوي ديگر، كوشيده ناميده» احياء«دوران 

     ٤ي كارگر نگاري سنتي و طبقه تاريخ



هاي تركيه از شخصيتي كه در دنياي غرب طوفاني به پا كرده، موضوعي  عدم تأثيرپذيري روشنفكران و آكادميسين
كرد و  سرعت اقتباس مي المللي را به طور كلي مدهاي بين نگاري تركيه به است كه ارزش تأمل دارد. زيرا تاريخ

اند. اي. پي. تامپسون  ي هژمونيك تأثير پذيرفتههاي فكر هاي مختلف آن همواره سريعاً از نظام اشخاص و گروه
كه سال گذشته  ي كارگر در انگلستان تكوين طبقهاي بود. كتاب  شده ي تاريخ هم شخصيت شناخته جز عرصه به

هاي تامپسون  ي خود كتابي پرفروش بود. البته پژوهش پنجاهمين سالگرد انتشارش گرامي داشته شد، در حوزه
هاي مرتبط با تركيه از سبك و مباحث  شده بود. اما عدم تأثيرپذيري پژوهش ندك هم شناختهاي هرچند ا براي عده

» شرقي«ها و مفاهيم وي را در رابطه با تركيه و جوامع  گران، پژوهش تامپسون به اين دليل بود كه پژوهش
  دانستند. نامربوط مي

هاي تاريخي  اي از پژوهش شتند. بخش عمدهدر واقع، آثار پژوهشي مربوط به تركيه عمدتاً خصلتي دوگانه دا
ها، فرماندهان،  مردان، قهرمان گرفتند: دولت در تاريخ انجام مي» هاي بزرگ شخصيت«براي تأكيد بر نقش 

بخشي به درخشش قهرمانان ملي در پي خلق  گرا و كماليستي با مركزيت نگاري ملي ها. تاريخ رهبران و مانند اين
ي اصلي شد،  ملت تبديل به دغدغه -بخشي به ظهور دولت ني كه مشروعيتروايتي تاريخي بود. زما

ها كه بخش بزرگي از  گذاران، احياگران و اساساً خود دولت نيز مبدل به بازيگر نقش اول شدند. اين روايت بنيان
شخصاً منتقد ها حاوي دالوري بود در طول زمان با انتقادات تندي مواجه شد. با اين حال، مكتب ليبرال كه م آن

جامعه -كه روايت خود را بر مبناي ضديت دولت كار بود، با توجه به اين گرا و محافظه نگاري ملي اين مكتب تاريخ
ديدگان و درجاماندگان  شدگان، ستم اي از خاموش عنوان مجموعه بنيان گذاشته بود، تا حد زيادي جامعه را به

داشتيم، گفتماني بود كه ديگر درخششي نداشت و حتي از آن به  چه در اختيار كرد. در اين شرايط آن تصوير مي
شد، اما با اين حال باز هم مبناي آن دولت، نخبگان، ارتش و مقتدران بودند. در رويكرد  بدي نيز ياد مي

جه موا» جوشيده ي فاقد امتياز، فاقد طبقه و درهم جامعه«نگاري ليبرالِ تجديدنظرطلب نيز دوباره با گفتمان  تاريخ
مردان،  ها حول قواي عظيم يعني دول معظم، دولت به همين دليل، موضوع بخش عظيمي از پژوهش ٥بوديم.

شد. البته اين خصوصيت فقط  وپرداخته مي هاي گسترده ساخته دگرگوني نهادهاي دولتي، اصالحات و پروژه
ي  به عالوه، حوزه ٦ود.شناسانه ب هاي شرق مختص تركيه نبود، بلكه وضعيتي غالب در اكثريت پژوهش

  ي تاريخ سياسي و روشنفكري بود. نيز عمدتاً عرصه  شناسانه هاي شرق پژوهش

هاي تاريخ اجتماعي يا تاريخ اقتصادي كه مشخصاً پس از جنگ جهاني دوم توسعه يافت  عالوه بر اين، پژوهش
اي متفاوت، تحول يافت. با اين حال،  گونه  مثابه نگاري سنتي پديدار شد، به ي نقد تاريخ منزله و در تركيه هم به

اند اما كانون  مورد نظر ما سهم مهمي داشتهي  اقتصادي اگرچه در مسئله-هاي تاريخي اجتماعي اين پژوهش
هاي ساختاري  هاي سياسي جاي خود را به روايت دگرگوني بود. فراروايت ساختارهاي كالنتمركزشان بيشتر بر 

ي كارگر نبود. اين  هاي برابر مثل طبقه هاي معمولي و سوژه در اين نقطه هم جايي براي انسان ٧دادند. كالن
بيني ليبرالي، اثرگذارتر هم شده است، حتي اگر با نام اي. پي.  مشخصاً در چارچوب جهان نگاري كه مكتب تاريخ



ساختارهاي اقتصادي، تغييرات جمعيتي و  هاي طوالني، نيز آشنا باشد، با رويكرد خود به دگرگونيتامپسون 
ي بسيار زيادي  فاصله شان بود، هايي كه به دنبال هاي تامپسون و پاسخ مند، و نيز از پرسش هاي نظام تحليل
    ٨داشت.

  

  ي كارگر در تاريخ تركيه طبقه
هاي اجتماعي و سياسي  ي كارگر و تاريخ كار در آكادمي، عمدتاً در دوراني احياء شد كه جنبش عالقه به طبقه

هاي كارگري و  بيشتر بر جنبش ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي  شده در دهه هاي انجام چپ در اوج بودند. پژوهش
ي كارگر اغلب از سوي  يخ طبقههاي مرتبط با تار هاي آنان متمركز بود. پيش از اين زمان نيز پژوهش سازمان

ها ابتدايي انجام  گرفت. هرقدر هم اين پژوهش نگاران و فعاالن سنديكايي مبتدي انجام مي نگاران، روزنامه تاريخ
ي كارگر اطالعات بسيار مهمي را از قبيل  اند، اما از منظر تاريخ طبقه هاي ديگر فاقد تأثير بوده اند و در حوزه شده

  هاي مهم، ثبت و ضبط كرده است.  ها و شخصيت ا براي سازماندهي، اولين سازمانه نخستين مبادرت

انجام داد كه يكي از  ١٩٠٨هاي سال  ي موج اعتصاب پژوهشي درباره ١٩٣٥براي مثال، حسين آوني (شاندا) در 
متفاوت  آوني در اين اثر بر وجوه بسيار٩هاي كارگري در تاريخ خاورميانه و بالكان بود. ترين جنبش مهم

هاي صنعت و خدمات، كار زنان و  ها در بخش گيري اعتراض تأكيد داشت: يعني شكل ١٩٠٨هاي  اعتصاب
هاي كارگربنيان  ي خارجي، فشار دولت، رويكرد نخبگان سياسي در قبال كارگران، سازمان كودكان، نقش سرمايه

 ١٠ي كارگر تركيه منتشر كرد. تاريخ طبقه اي در باب كتابچه ١٩٥١ها. بعدها لطفي عريشچي در سال  و مانند اين
هاي شغلي و ساختارهاي سياسي در چارچوب مبارزه  اين كتابچه نيز همانند اثر حسين آوني بر ظهور سازمان

نيروهاي كار تمركز داشت. در اساس، هر دو نويسنده نيز مبارزات كارگري را در بستر امپراتوري عثماني و 
بررسي كرده بودند. عالوه بر اين دو پژوهش، كمال سولكر در پژوهش خود استعماري تركيه  موقعيت نيمه

گام در اصل با  هاي پيش اين پژوهش١١ي كارگر و مبارزات كارگران اشاره كرد. پيرامون سنديكاها به تاريخ طبقه
ش آن در ي كارگر را در تاريخ تركيه مجدداً گوشزد كردند و بر نق تأكيد بر اهميت موضوع طبقه، جايگاه طبقه

  كردند. ي مدرن پافشاري مي تاريخ تركيه

هاي متداول منتشر شده باشد، اما تأثير مهمي بر  گام در روزنامه هاي پيش هر چه هم آثار نويسندگان اين پژوهش
هاي جوان  رسيد كه در ميان آكادميسين نگاري نداشتند. با افزايش تحركات سياسي و اجتماعي، به نظر مي تاريخ

توان از درخشش دو پژوهش مهم ياد كرد.  حيايي در اين رابطه شروع شده است. در اين شرايط ميو فعال، ا
و دومي نيز پژوهش اويا سنجر (بايدار) بود كه با  ١٢ي پژوهش قديمي كمال سولكر شده ي تكميل نخست، نسخه

رچه در زمان خود با هاي آن را بررسي كرد. اين پژوهش اگ همتايي جنبش كارگري و سازمان تفصيل و عمق بي
ي دكتري براي سنجر نشد اما مبتني بر منابع دست اول بسيار  توجه به جو سركوب سياسي منجر به اخذ درجه



كار مانع از آن شدند تا سنجر مدرك دكتري خود را بگيرد، اما در  گرا و محافظه هاي ملي حلقه١٣اي بود. گسترده
  كردند. ها در اين حوزه از پژوهش امتناع مي چرا آكادميسينعين حال از منظري ديگر نشانگر اين بود كه 

ها نيز  نگاري مرتبط با آن در مركز توجه قرار گرفت، موقعيت سوسياليست ي كارگر و تاريخ زماني كه تاريخ طبقه
شناسان سوسياليستي مثل روزاليوف، شنوروف و شيشمانوف  هاي ترك اهميت بسياري يافت. براي مثال، پژوهش

اي  مرحله  مثابه ي كارگر را بيشتر به ها جنبش طبقه به زبان تركي ترجمه شد. اين پژوهش ١٩٧٠ي  ل دههدر طو
اي اجتماعي و محصول  طور كلي روايت بر سر طبقه كردند. يعني به ضروري در پيشرفت تاريخ تلقي مي

ي  ها اساساً جز نسخه ن كتابكرد. اي تازي مي سازي بود كه بايد براي تأسيس سوسياليسم در تركيه پيش صنعتي
ها نه  المللي مرتبط با تاريخ كار نبودند. به همين سبب، اين پژوهش هاي بين نگاري شوروي و پژوهش تركي تاريخ

هاي موجود  با اين حال، در دوراني كه پژوهش ١٤مبتني بر مطالعات مفصل بودند و نه حاوي اطالعات پرجزئيات.
كردند، صرف  ها خودداري مي طبقات فرودست و كارگر بسته بودند و از روايت آن هاي تماماً چشم خود را بر جنبش

ي  هاي مذكور داشت. در طول دهه سزايي براي پژوهش اي متفاوت براي نگريستن به تاريخ، سهم به ي دريچه ارائه
انتشارشان زدند. اي دست به  هاي ترجمه هاي كلي اين پژوهش سازي ادعا و يافته ، نشريات چپ نيز با ساده١٩٧٠

هاي تاريخ كار فراهم كرده  ي آكادمي در باب پژوهش گرانه ها هرقدر هم عرصه را براي حرافي تقليل اين پژوهش
بدون شك، استثناهاي بسيار ١٥باشد، بايد اذعان كرد كه حجم وسيعي از اطالعات انباشته نيز وارد ميدان شد.

اي سوسياليستي با نام مستعار   ي ظفر توپراك كه در نشريه قالهارزشمندي نيز خارج از اين گرايش وجود داشت. م
ي  مطالب بسياري درباره ١٩٣٠ي  داشت كه پس از دهه ١٩٠٨هاي  سزايي در تاريخ اعتصاب منتشر شد، سهم به
       ١٦آن نگاشته شده بود.

هاي  اب سنديكاها، جنبشي كارگر در امپراتوري عثماني و تركيه، در ب هاي مرتبط با تاريخ طبقه بيشتر پژوهش
هاست. با اين حال، محدود كردن تاريخ  يافته، مبارزات سياسي و عملكرد رهبران كارگري و اعتصاب سازمان

شمول در  هايي، ويژگي خاص تاريخ تركيه نيست؛ بلكه گرايشي جهان ها و عرصه ي كارگر به چنين موضوع طبقه
از جمله زندگي روزمره، جنسيت اجتماعي،  -ي كارگر يخ طبقهورود وجوه گوناگون تار١٧نگاريِ كار است. تاريخ

رقم  ١٩٦٠ي  هاي دهه نگاري عمدتاً پس از سال عنوان نوآوري در تاريخ به - قوميت و نژاد، فرهنگ، دين و هويت
نگاري كار  بخش گرايش كالسيك در تاريخ خورد. نسل اولي كه پيشتر ذكرش رفت، عمدتاً داراي خصوصيات تداوم

  بود.

ي كارگر سخن به ميان  نظر از اين آثار پژوهشي كه خارج از آكادمي رشد يافتند، آثاري كه از طبقه صرف
عنوان مطالعات  توان به ها را مي ي چپ در تركيه تمركز دارند. اين پژوهش آورند بيشتر بر تكوين انديشه مي

نگاري  ريخ اجتماعي و فرهنگي در تاريخي نخبگان، تعريف كرد. تاريخ انديشه در مقايسه با تا نخبگان درباره
ي كارگر در  شود. مورخان و دانشمندان علوم سياسي از طبقه تري محسوب مي ي پژوهشي پيشرفته تركيه، عرصه



كند  نگاري حول تفكر چپ در تركيه نيز مشخص مي كنند. تاريخ قالب ظهور و تكوين تفكر سوسياليستي ياد مي
ها، برخي  نفكر بوده و تحول نيافته است. حتي از ديدگاه اين پژوهشكه اين تفكر محدود به چند روش

هاي سوسياليست مثل حسين حلمي (اشتراكچي) از ماهيت سوسياليسم هيچ اطالعي نداشتند. در واقع،  شخصيت
ي كارگر بود. چرا كه تفكر چپ و سوسياليستي در  هاي مرتبط با طبقه فرض آغازگاه تمام اين احكام پيش

در واقع، حرف اصلي اين بود كه  ١٨ي دوران جمهوري اول فاقد پايگاه اجتماعي بود. ي عثماني و تركيهامپراتور
ي كارگر با جمعيتي اثرگذار نيز  چون در امپراتوري عثماني هرگز انقالب صنعتي رخ نداده است، در نتيجه طبقه
كه اين  ايجاد كند. خالصه اين ظاهر نشد و همچنين موجب نشد كه ايدئولوژي سوسياليستي فضايي تمايزبخش

آثار پژوهشي مدعي هستند كه تضاد كار و سرمايه در تاريخ تركيه وجود نداشته است مگر در همين ساليان 
      ١٩اخير.

ي مدرن صحبت كرد، در  ي كارگر در تركيه توان از يك تاريخ طبقه هايي كه معتقدند نمي در اصل، جريان
ي  تقريباً تمامي كل اين آثار پژوهشي در يك دورهشان اشتراك نظر دارند.  دههاي مورد استفا تعاريف و تحليل

مثابهي كارگران يدي، يقه آبي، مرد و  عنوان پيامد انقالب صنعتي و كارگران را به ي كارگر را به طوالني، طبقه
همانند كارگران كردند. شاغالن بخش خدمات نيز  مزدبگير شاغل در تأسيسات صنعتي مدل كارخانه تلقي مي

شدند. اين رويكرد نيز  ي كارگر به رسميت شناخته نمي طبقه» واقعي«عنوان نمايندگان  ونقل حتي به بخش حمل
هاي مديد  ي كارگر، مدت ي آثار پژوهشي حول تاريخ طبقه نگاري تركيه نبود؛ بخش عمده فقط محدود به تاريخ

طور كه ليندن نيز به تفصيل  كردند. با اين حال، همان ي ميتلق» آزاد«عنوان يك زحمتكش مزدبگير  كارگر را به
ي كارگر حاوي اَشكال گوناگون كار است. بر اساس تأكيد جالب ليندن، مناسبات توليد  اشاره كرد، طبقه

داري در مراحل متعدد تاريخ، كار ناآزاد را نيز به انحاي متفاوت درون خود جاي داده و خود را با آن  سرمايه
سازي كار است و اين  گونه كه ليندن نيز اذعان داشت، موضوع اساسي كااليي دي كرده است. همانبن مفصل
عالوه بر اين، به نحو مشابهي، هاناگان و ليندن از ٢٠تواند ظاهر شود. سازي نيز در اَشكال متنوعي مي كااليي

دها، كارگران وابسته و شاغل كشان محدود ناآزاد، يعني شاگر زحمت«مثابهي  ي كارگر به ضرورت تعريف طبقه
و سند، زندانيان و بردگان، يعني افرادي   شده از طريق وام ها، كارگرانِ به بردگي گرفته تحت فشار، سربازان، سرف

ي كار  وقت دارند به طوري كه شامل جهان گسترده ها كار كشيده نشده و كساني كه كار پاره كه به حد كافي از آن
   ٢١اند. صحبت كرده» شود

هاي متفاوتي  بندي توانند از تعاريف و دسته گيرند، مي افزون بر اين، مورخاني كه در همين مكتب انديشه جاي مي
گيري  استفاده كنند. براي مثال، مورخ مشهور از ميان مورخان ماركسيست بريتانيايي، يعني اي. ج. هابسبام، شكل

ي كارگر  بام نيز همانند آثار پژوهشي پيش از خود، طبقههابس ٢٢داند. ي كارگر را در اواخر قرن نوزدهم مي طبقه
ي  اما نام برجسته ٢٣داد. صنعتي مدرن، يقه آبي و داراي يك فرهنگ و سبك زندگي مشخص را اساس قرار مي

ي كارگر را به كارگر صنعتي محدود نكرده بود.  نگاري يعني اي. پي. تامپسون تعريف طبقه ديگر همين مكتب تاريخ



گيري طبقه در انگلستان در اصل بر  منظور تحليل شكل به ي كارگر انگلستان تكوين طبقهار تامپسون، اثر ماندگ
ي  گيري طبقه تامپسون با تمركز بر شكل ٢٤اي تمركز داشت كه در اوايل قرن نوزدهم شكل گرفت بود. تجربه

هاي  خالف تعاريف و تحليلمند بود. وي كه م وران نابودشده عالقه كارگر به تجارب و آگاهي طبقاتي پيشه
گرفت. به همين دليل هم بر اين مسئله تأكيد  اي تاريخي در نظر مي عنوان پديده ساختاري بود، طبقه را بيشتر به

هايي فعال و آگاه هستند. به همين سبب، تامپسون با تأكيد  گيري خود سوژه داشت كه كارگران در فرآيندهاي شكل
داد كه كارگران چگونه در روند تاريخي، در جايگاه افراد و طبقه در مقام  مي بر تجارب واقعي كارگران، نشان

اش سعي داشت كه  هاي مبدعانه گرفتند. تامپسون حتي در يكي ديگر از پژوهش جاي مي» تاريخ«فاعالن 
مل ي طبقاتي كه عا اعتراضات و مبارزات كارگران را مقدم بر خود طبقه نشان دهد. از نظر تامپسون، مبارزه

ي براي  طبقه«و بعدها بخش مهمي از » ي در خود طبقه«ي طبقه بود، موجب پديداري تكوين طبقاتي  سازنده
   ٢٥يعني آگاهي طبقاتي شد.» خود

دست و كشاورز  اين است كه او هرقدر هم به كارگران غيرماهر، موقت، روزمزد، تهي تامپسون هاي يكي از اتهام
به بيان ديگر، گفته  ٢٦وران ماهر وجود دارد. كتاب او تأكيد بسيار بيشتري بر پيشهارجاع داده باشد، اما باز هم در 

رفته نگاشته شده  وران و اصناف ازميان ي كارگر باشد، در باب پيشه ي طبقه شد كه كتاب او بيش از آنكه درباره مي
شتر هم اشاره شد، در تركيه طور كه پي زيرا همان در چهارچوب موضوع ما اهميت دارد. بود. اين نكته و اين بحث

وران و  ناشدني بين كارگران صنعتي، پيشه  زدند از ديواري حذف ي كارگر قلم مي ي طبقه نيز كساني كه درباره
داري همان انقالب  فرض اين گزاره چنين است كه سرمايه در واقع، پيش ٢٧كردند. كارگران اصناف صحبت مي

كه يك انقالب صنعتي در تركيه وقوع  مرتبط با تركيه نيز به سبب آننگاري  صنعتي است. عالوه بر اين، تاريخ
معنا و  هاي اخير براي اين كشور بي ي كارگر را تا همين دوره داري، بورژوازي و طبقه نيافته است، صحبت از سرمايه

ي اجتماعي در آن اي است كه طبقه و سوژگ نگاري، تاريخ تركيه تنها نمونه دانستند. در اين تاريخ حتي نامربوط مي
نگاري صحبت كرد كه باور بنيادي در  توان از يك سنت تاريخ شود اما مي جاي ندارد. اگرچه به صراحت بيان نمي

  است. » به خودمان شباهت داريم ]فقط[ما «ي  گرايانه آن عمالً تز ملي

ي يك  . اين قبيل ادعاها بر مقايسهنيستبا اين حال بايد دوباره يادآوري كنيم كه اين وضعيت فقط مختص تركيه 
ي كشوري  تلقي شده، اتكا دارند. با مقايسه» ئال الگوي ايده«عنوان  ديگر كه به» عادي«كشور معين با يك كشور 

شود تمام مراحل ضروري فرآيند مدرنيزاسيون را به بهترين شكل و عين به عين پشت سر گذاشته و  كه تصور مي
ي  فرد است و به هيچ نمونه تخطي كرده، باور بر اين است كه آن كشور منحصربهكشوري كه از اين معيارها 

اي بسيار روشن  نگاري آلماني نيز نمونه ديگري شباهت ندارد. اين كشور نيز عمدتاً انگلستان است. براي مثال، تاريخ
ي آلمان دارد، مدعي است فردي بورژواز اي بر منحصربه كه تأكيد ويژهاستثناگرايي در همين رابطه است. رويكرد 

ي خاص خود را داشته است. طبق اين نظر، بورژوازي آلمان برخالف بورژوازي انگلستان در برابر  كه آلمان توسعه
برن و الي،  كرد، شرمگين و ضعيف عمل كرده است. بلك داران در جايي كه بايد عليه آن مبارزه مي اشرافيت زمين



داري در  كند كه هنگام پديداري سرمايه چرا كه اين ديدگاه فرض مي٢٨ند؛ا اين ديدگاه را به شدت نقد كرده
هاي  داران نزاعي در گرفته بود. با اين حال، پژوهش ي اشرافيت زمين واسطه انگلستان، در ميان بورژوازي نوظهور به

روستايي و بر سر داري در انگلستان در نواحي  اي متقاعدكننده از تحقق مناسبات توليدي سرمايه متعدد به شيوه
دار سر برآورده  اند. به بيان ديگر، درون اشرافيت انگلستان تعداد چشمگيري سرمايه ي زمين، بحث كرده مسئله

عنوان انقالبي بورژوايي تلقي  عالوه بر اين، بخش مهمي از بورژوازي تجاري در انقالب انگلستان كه به ٢٩بود.
نگاري مربوط  ودند. به بيان ديگر، ادعاهاي كلي چند مكتب تاريخطلبان حمايت كرده ب شود، از صفوف سلطنت مي

  اند. ها را اثبات كرده شده در موارد گوناگون آن هاي انجام كه پژوهش به تركيه، نه ويژگي خاص تركيه است و نه اين

ش و ي كارگر، اشاره كرده است، جنب طور كه سول، يكي از اسامي مهم در تاريخ طبقه افزون بر اين، همان
، به هيچ ترتيبي محصول صنعت و ١٨٧١ي كارگرِ داراي آگاهي طبقاتي تا زمان كمون پاريس  ي طبقه مبارزه

شد اين  ورانِ پرولترشده بودند. به همين دليل هم ديگر نمي هاي نوظهور نبود. اين كارگران عمدتاً پيشه كارخانه
هاي استثماري جديد آن، بسيار  داري و رويه سرمايهعنوان اعضاي اصناف شهري سنتي قلمداد كرد.  كارگران را به

گر  در نتيجه، نخستين الگويي كه هر پژوهش ٣٠وران شده بودند. پيش از اختراع ماشين موجب دگرگوني پيشه
طور كه در  ي صنعتي نيست، يعني آن ي كارگر بايد در نظر بگيرد، سطح توسعه براي نوشتن تاريخ طبقه
شود؛ بلكه اگر قرار است طبقات اجتماعي  ي مدرن، خاورميانه و ساير نقاط پنداشته مي امپراتوري عثماني، تركيه

  .قرار بگيرد مد نظر داري ي مناسبات توليد سرمايه تحليل و ارزيابي شوند بايد توسعه

 يو حرفه ا يتخصصطور كه در باال اشاره شد، محصول تحوالت تكنولوژيك نبود. تقسيم كار،  پرولترسازي همان
عنوان ارتش  سازي كار و ظهور بيكاران به ، از بين رفتن مالكيت و كنترل بر ابزارها و دانش توليد، منضبطشدن كار

ها پيش از انقالب  يعني مدت ٣١ها پيش از تمايزي كه صنعت مدرن ايجاد كرده بود، پديدار شدند؛ ي كار مدت ذخيره
ادكارها و شاگردان را تبديل به پرولتر كرده بود. توليدكنندگان، وران، است داري تعداد زيادي از پيشه صنعتي، سرمايه

ها از ابزارهاي  مالكيت و كنترل خود بر ابزارهاي توليد را از دست داده بودند. اين فرآيند كه موجب جداافتادگي آن
توانستند  يوران در صنوف نم اگر پيشه ٣٢ها را تبديل به كارگران مزدي كرده بود. شد، آن توليد و كارشان مي

دادند.  سرعت از دست مي شان بودند، به خود را بر ابزارهاي توليدي كه صاحب  دار شوند، كنترل سرمايه
ي كارگر،  گيري طبقه و در طول دوران شكل» ي تاريخي بود ي يك پديده داري و پرولترسازي دو سويه سرمايه«

عالوه بر اين، آنچه مورخ معروف رافائل  ٣٣يد.رس مسيرهاي بسيار متفاوتي وجود داشت كه به همين نتيجه مي
داري  پاي سرمايه اي كه هم ساموئل مطرح كرد، يكي ديگر از تحوالتي است كه بايد حتماً در نظر داشت. تنها پديده

ها نبود، بلكه در عين حال، توليدكنندگان كوچك و  پيكرِ در حال رشد و كارخانه هاي صنعتي غول ظاهر شد، مجتمع
داري بود و در  ي رشد نابرابر و مركّب سرمايه طور كه ساموئل مطرح كرد، اين نتيجه ز رواج يافتند. همانمتوسط ني

هاي صنعتي  به بيان كوتاه، عدم وجود مجتمع ٣٤عصر ويكتوريايي، نيروي بخار در كنار كارگري يدي وجود داشت.
  ي كارگر نيست. طبقهي كارگر و جنبش  گيري طبقه معناي عدم شكل هاي بزرگ به و كارخانه



هاي تاريخي اردوي كار،  و نقش  نگاري تركيه از ارجاع به اراده تر نيز اشاره شد، امتناع تاريخ طور كه پيش همان
هاي تئوريك برآمده از تاريخ سياسي و  فرض هاي اجتماعي، ناشي از پيش طبقات فرودست و ساير بخش

ي  ي تاريخ عثماني و تركيه و مواضع نظري گوناگون، دربارههاي ساختاري است. با اين حال، رويكردها  تحليل
هايي در جهت آشكارسازي جايگاه طبقات اجتماعي متفاوت در تاريخ ارائه دهند. در ادامه  تواند تبيين مدرن مي

ي مبارزات  هايش درباره  يكي ديگر از افرادي كه بايد به او اشاره كرد، شري واتر است. واتر در پژوهش
ها مانع از  ي صنف يافته وري و ساختار تداوم رهاي دمشق، اثبات كرده است كه توليد مبتني بر پيشهاستادكا
ي كارگري و بعدها جنبش كارگري نشده است. وي حتي مدعي شده است كه اين ساختار و  گيري مبارزه شكل

   ٣٥اند. را تسهيل كردهها  اند و به اين ترتيب آن هاي سنتي، مبارزات موجود را مشروعيت بخشيده گفتمان

هاي كارگري تا زمان معيني بخشي از سنت  انگاري جنبش ي كارگر و ناديده در نتيجه، به هيچ گرفتنِ تاريخ طبقه
نگاري در تركيه كه كمابيش تحت تأثير مدهاي روشنفكري،  نگاري جهاني بوده است. با اين حال، تاريخ تاريخ
و مشخصاً گروه » تاريخ از پايين«ي ناچيز از ريتأث، ١٩٩٠ي  ود تا دههي گوناگون ب هاي انديشه ها و سنت رشته

توان گفت در اين حوزه شاهد احيايي  نيز مي ١٩٩٠ي  پس از دهه ٣٦مورخان ماركسيست بريتانيايي، پذيرفته بود.
و اقليم  ١٩٩٠ي  توان بين اين احياء و دهه اند. در اينجا مي ايم كه نتايج آن امروزه بيشتر آشكار شده جدي بوده

نگاري  يخسياسي، اجتماعي و فرهنگي بعد از آن و توجهي كه متوجه اي. پي. تامپسون شد، پيوندي برقرار كرد. تار
كاري و اسالم سياسي در  بيني كماليستي و فهم آن از تاريخ، ناخشنودي از محافظه كار، جهان گرايانه و محافظه ملي

تفكر چپ سنتي اي كه  سردي حال پيشروي، واكنش به نهادهاي دولتي رسمي موجود و بنيادهاي انديشه و دل
بسيار متفاوتي گرد هم آمده بودند با آثار پژوهشي  موجب آن شده بود، يك نسل جوان را كه از مجاري سياسي

هاي بريتانيايي آشنا كرد. اكنون بايد به ارزيابي مشترك دوراني كه اين نسل در آن پرورش يافت و قرار  ماركسيست
  ي كارگر به مركز توجه تاريخ، بپردازيم. ي طبقه گرفتن دوباره

  نسل جديد مورخاني كارگر و  هاي تاريخ طبقه وار پژوهش ظهور ققنوس
ها پيش مورخ مشهور، اي. اچ. كار، اشاره كرده بود،  گونه كه مدت مورخ اساساً انسان عصر خويش است. همان

اي اجتماعي است؛ يعني محصول جامعه و دوراني است كه به آن تعلق دارد و آگاهانه يا ناآگاهانه   مورخ نيز پديده
   ٣٧تواند ارزيابي كند. گذشته را در اين چهارچوب مي هاي مربوط به گوي آن است. مورخ پديده سخن

در تركيه بحران عميق دولت و رژيم سياسي بود. نظام سياسي دچار بحران  ١٩٩٠ي  ي دهه ترين پديده مهم
چه ظهور اسالم سياسي و چه پديداري  ٣٨هژمونيك جدي شد و در جلب رضايت جامعه تقريباً ناكارآمد بود.

اعتبار كرد. در اين اوضاع، آثار  شدت لرزاند و آن را بي ان ناسيوناليستي كماليستي را بهجنبش آزادي كُردي، گفتم
پذيرفت.  ريتأثنگاري ناسيوناليستي  ي كارگر نيز عميقاً از انتقادات نسبت به تاريخ پژوهشي با محوريت تاريخ طبقه

هاي  اين گرايش نوپديد تجديدنظرطلب كه بايد با جزئيات بيشتري آن را بررسي كرد، همانند بسياري از سنت



گونه كه  ي كارگر نيز شد. همان هاي حول تاريخ طبقه هاي پژوهشي، موجب دگرگوني پژوهش فكري و عرصه
نگاري كار در دوران  ي تاريخ اي درباره  ويژهي  در شماره المللي تاريخ اجتماعي مرور بيني  ويراستاران نشريه

هايي است كه نه تنها خود بلكه  ي تاريخ كار داراي ويژگي اند، عرصه عثماني و جمهوريت، تأكيد داشته
     ٣٩كند. ي سنتي را نيز تضعيف مي گرايانه نگاري ملي تاريخ

ي در برابر بحران مشروعيت اين نيز عصيان ١٩٩٠ي  اي در اواسط دهه ظهور موج دوم جنبش دانشجويي توده
هاي اقتصادي نوليبرالي بود. اين جنبش از تضعيف عميق رژيم كماليستي حكايت داشت  نظام سياسي و سياست
، ستيزهاي سياسي كه ١٩٩٠ي  هاي سياسي در دهه  دوباره جان گرفته بود. جنايت ١٩٨٠كه با كودتاي نظامي 

ي نخبگان سياسي با بحران  نيز مبارزات قدرت، نشان از مواجهههم بخشي از آن بود و » ي سخت دولت هسته«
هاي متأثر از اي. پي. تامپسون از دل نسلي  در اين شرايط، تصادفي نبود كه پژوهشناتواني در مديريت بود. 

   ٤٠اش شكل يافته بود و با جنبش دانشجويي مذكور نيز ارتباط داشت. برآمد كه جهان فكري

، يكي از وقايع اجتماعي مهم پس از كودتاي ١٩٨٩در اصل با جنبش دانشجويي  كه ١٩٩٠ي  هاي دهه سال
فعاليت غيرقانوني كاركنان دولتي و  ٤١به لرزه افتاد. ١٩٩١پيمايي بزرگ معدنچيان در  نظامي آغاز شد، با راه

ك) موجب تشكيل سنديكاي كارگران دولتي (ك.س. ١٩٩٥مبارزات حقوق سنديكايي مشروع آنان نيز در سال 
به اوج  ١٩٩٠ي  جويي اجتماعي، موج دوم جنبش دانشجويي را كه در اواسط دهه اين وضعيت مبارزه ٤٢شده بود.

هاي اجتماعي نوپديد در محافل چپ نيز  رسيد، عميقاً متأثر كرده است. بحران مشروعيت نظام سياسي و بسيج
ها و احزاب  وكس، در ميان جنبشموجب افزايش مباحث و تجمعات اعتراضي مهمي شد. تفكرات چپ غيرارتد

چپ پايگاه يافته بود. ماركسيسم ارتدوكس اي. پي. تامپسون و نقد او به ساختارگرايي، تأكيدش بر اراده، جايگاه 
وجوي بديل بود  اش نسل جواني را كه در پي جست اي و تأكيد ضد استاليني او در جنبش مخالفت با انرژي هسته

كرد، تحت تأثير قرار داد. افزون بر اين، در آن شرايط هيچ  عنوان روشنفكر معرفي مي ها به و خود را در دانشگاه
به زبان  ١٩٩٤باشد. اين كتاب در  فقر نظريهي كتاب نظري او  تصادفي نبود كه اولين ترجمه از تامپسون ترجمه

مشابه بودند در  هاي متفاوت سياسي چپ كه محصول فرآيندي دوباره، جنبش و احزاب سنت ٤٣تركي منتشر شد.
اي، مدافع سوسياليسم  حزب آزادي و همبستگي را تشكيل دادند. اين حزب به لحاظ برنامه ١٩٩٦
حزبي «كرد كه خارج از فهم كالسيك،  گري بود و نيز ادعا مي ي مخالف با ناسيوناليسم و نظامي خواهانه آزادي
نفكري و ايدئولوژيك، ايدئولوژي آنارشيستي و توان گفت كه در اين دوره از نظر رويكرد روش است. مي» ناحزب

   ٤٤هاي اجتماعي قدرت يافت. تروتسكيستي در ميان جنبش

ي مشاهدات و تجارت شخصي از  كردند، در نتيجه تعداد زيادي از جواناني كه در جنبش دانشجويي فعاليت مي
يژه روايت تاريخي جريان غالب و ي تاريخ متمركز كردند و به هاي خود را در عرصه به بعد پژوهش ١٩٩٠ي  دهه

هاي بسياري بر  تر بايد پژوهش ي تحليلي مستحكم البته براي ارائه ٤٥را از زواياي گوناگون زير سوال بردند.



بار ديگر بايد تأكيد كرد كه در اين دوره در ميان كساني كه در دانشگاه  اساس معيارهاي علمي انجام شود. يك
محبوبيت فراواني يافته بود. در اين جريان، » تاريخ از پايين«بودند، برداشت  به دنبال گسترش رويكردي متفاوت

ي  تكوين طبقههاي بسيار متفاوتي نام برد، اما اثر ماندگار تامپسون، يعني  توان از اسامي و پژوهش اگرچه مي
آرشيوهاي عثماني، منبع الهام بسيار مهمي است. تعداد چشمگيري از مورخان اين نسل نه فقط  كارگر انگلستان،

ي پژوهشي مورخان ناسيوناليست سنتي بود، بررسي كردند؛ بلكه شروع به پژوهش و استخراج منابع  كه عرصه
هايي كه مورخان ناسيوناليست از آن اجتناب  وران كردند، يعني عرصه ي كارگر، دهقانان و پيشه در رابطه با طبقه

اند. نخست، طرح وجود  نسل جديد داراي دستوركاري دوگانه توان گفت كه مورخان كرده بودند. در ادامه مي
  گرا و ساختارگرا. ها؛ دوم، مبارزه با مكاتب فكري نخبه طبقات فرودست در فرآيند تاريخي و تأكيد بر اهميت آن

شده، اثبات وجود طبقات  هاي انجام ، هدف پژوهش٢٠٠٠ي  به بعد و در طول دهه ١٩٩٠ي  عالوه بر اين، از دهه
ها  توان اين پژوهش ها بوده است. بنابراين، مي كش در تاريخ مدرن تركيه و اشاره به جايگاه بسيار مهم آن تزحم

پديدار  ٢٠٠٠ي  ي كارگر و آثاري كه از اواخر دهه را اساساً همچون پيوندي ميان آثار كالسيك مرتبط با طبقه
خأل موجود نبودند؛ بلكه در عين حال در پي آن ها صرفاً به دنبال پر كردن  اين پژوهش ٤٦شدند، ارزيابي كرد.

همراه با احياي اين ميل و گرايش به تاريخ  ٤٧ي پژوهشي كنند. بودند كه مباحث نظري را وارد اين عرصه
به زبان تركي  ٢٠٠٠ي  هاي دهه هاي تاريخي ماندگار اي. پي. تامپسون نيز در سال ي كارگر، پژوهش طبقه

 فقر نظريهي كتاب  در حالي كه عرصه را براي ترجمه ١٩٩٠ي  هاي دهه سالوجوي نظري  ترجمه شدند. جست
ي كارگر در  تكوين طبقهي  ميانجي ترجمه ٢٠٠٠ي  هاي دهه هاي تاريخي در سال فراهم كرد، ميل به پژوهش

      ٤٨شد. آداب و رسوم مشتركو انگلستان 

شود كه  تاريخي است. كتاب با فصلي نظري آغاز ميي احياي اين توجه  ي خوبي درباره كتاب آتيال آيتكين نمونه
اين پژوهش، تز كارشناسي ارشد آيتكين بود و  ٤٩پردازد. به اهميت اي. پي. تامپسون در قالب زيرفصلي جداگانه مي

ي پژوهشگران جوان علوم اجتماعي را از آنِ وي كرد. حكايت من نيز ويژگي مشابهي داشت.  جايزه ٢٠٠٢در سال 
گرفت و  ١٩٩٠ي  هاي دهه آغاز شد و تأثير عميقي از تحركات سياسي سال ١٩٩٨شد من در سال كارشناسي ار

ديده سوق داد. نقد تامپسون به ماركسيسم ارتدوكس و حمالت  همين من را به سمت تاريخ مبارزات طبقات ستم
ه شروع به تحقيق ، زماني ك١٩٩٩سياسي وي به ساختارگرايي تأثير شديدي بر نسل ما گذاشته بود. در سال 

سر بر آورده بود،  ١٩٠٨عنوان يك حركت اجتماعي پس از انقالب  ي جنبش بايكوت كردم، جنبشي كه به درباره
تمايل داشتم كه اعتراضات طبقات فرودست را آشكار كنم. تز كارشناسي ارشدم و بعدها كتابي كه منتشر شد، 

ي غرور خاصي  شد و در آنجا ذكر نام اي. پي. تامپسون مايه همانند كتاب آيتكين، با فصل و مبحثي نظري آغاز مي
هاي متفاوت جامعه مثل تاجران، كارگران، كارمندان  گيري آراي عمومي و كلي بخش ي شكل بود. تز من كه درباره

به  ٢٠٠٢اي و نقش اين اعتراضات بود در سال  هاي مختلف بوروكراسي از طريق تأكيد بر اعتراضات توده قسمت
را از آن  تاريخ و جامعهي  هاي ملي كارشناسي ارشد متعلق به نشريه ي رقابت پژوهش جايزه ٢٠٠٣رسيد، در  اتمام



در اصل، اين جايزه نيز محصول عالقه و توجهي احياشده به اين  ٥٠در قالب كتاب منتشر شد. ٢٠٠٤خود كرد و در 
  م خالصه بيان كنم.عرصه و رويكرد بود و اشاره بر گرايشي داشت كه در باال سعي داشت

ي كارگر نگاشت و در دانشگاه  ي تاريخ طبقه در ادامه بايد از آلپ اوزدن نيز نام ببرم؛ او تز دكتراي خود را درباره
اوزدن  ٥١ي دريافت جايزه قرار گرفت كه در عين حال، عضو جنبش دانشجويي راديكال نيز بود. چي شايسته بوغازي

ها استفاده نشده بود، توانست مباحثي نظري را كه اي.  عالوه بر بررسي انواع منابع و موضوعاتي كه پيشتر از آن
ي كارگر را رديابي كند. حتي در سمپوزيومي كه بنياد  پي. تامپسون نيز بخشي از آن بود مطرح و فرهنگ طبقه

هاي تاريخ اجتماعي تركيه (توستاو)  ك) و بنياد پژوهشتاريخ، كنفدراسيون سنديكاهاي انقالبي كارگران (ديس
مشتركاً برگزار كردند، اوزدن عنوان كرد كه اين مباحث يكي از اهداف اصلي وي بوده است. اوزدن بر تأثيرپذيري 

ي گذار به توليد  گيري انضباط كاري و زماني در دوران اوليه ي تامپسون مشخصاً در رابطه با شكل خود از مقاله
    ٥٢رگاهي تأكيد كرده است.كا

ي كارگر تأثيري سحرآميز بر اين نسل از مورخان داشت؛ دقيقاً همانند  ي طبقه تأكيد تامپسون بر تعريف و تجربه
در اروپا و اياالت متحد بر جاي گذاشته بود. اين وضعيت در عصري كه  ١٩٦٠ي  ويژه در اواخر دهه تأثيري كه به
اند، زماني كه نسلي از مورخان  اند و منسوخ شده ط با طبقه از رواج افتادههاي مرتب شد پژوهش پنداشته مي

يافته وارد ميدان شدند نسبتاً جالب توجه بود. اين مباحث احياشده حول طبقه، ديگر بدون ذكر نام  پرورش
ه آن تري كه ربطي مستقيم نيز ب هاي كالسيك حتي ذكر نام تامپسون در پژوهش ٥٣پذير نبود. تامپسون امكان

ي كارگر به  ي كارگر همراه با تحركات طبقه هاي مرتبط با طبقه امروزه پژوهش ٥٤نداشت، ضروري شده بود.
ها كه تعدادشان به سرعت رو  لحاظ كمي و كيفي در حال افزايش است. در اين چارچوب، در ميان اين پژوهش

اي. پي. تامپسون برده نشده يا بحثي در رابطه  توان كتابي را يافت كه در آن نامي از به افزايش است، تقريباً نمي
ي كارگري كه تحقيق تاريخي نيستند نيز ديگر بدون ذكر نام او  هاي طبقه حتي پژوهش ٥٥با او در نگرفته باشد.

   ٥٦شوند. منتشر نمي

قيماً ي ديگري اشاره كرد كه به همين اندازه اهميت دارد: در مباحث سياسي كه مست با اين حال، بايد به مسئله
شوند نيز درك تاريخي و طبقاتي تامپسون محل بحث است. براي مثال، در  پژوهش تاريخي محسوب نمي

هاي يكصد سالگي روز يكم ماه مي و مباحث/مجادالت مربوط به جشن يك مي در ميدان  داشت جريان بزرگ
خصوصيت سياسي  مورخ با بينش خود كه«گفت:  تقسيم يكي از مقاالت با ارجاع به تامپسون چنين مي

ي  زند با توجه به موضوع انتخابي و سوژه كند، زماني كه دست به نگارش تاريخ مي نگاري را برجسته مي تاريخ
 ي همبستگي و هماهنگي كار شبكهها  در همين سال ٥٧».تاريخي خود در حال انجام يك انتخاب سياسي است

زد آراي عمومي دوباره تأسيس شده بود، خود را با ها ن كه در جهت هماهنگي مبارزات كارگري و مرئي كردن آن
ي هويت، در حالي كه بر  در يكي از مقاالت مرتبط با مسئله ٥٨كرد. هاي تامپسون به عموم مردم معرفي مي گفته



ي جمعي و  ي كارگر انگلستان تأثير مبارزه ي طبقه شد، با حركت از نمونه اهميت فرآيند تكوين هويت تأكيد مي
  ٥٩نيز برجسته شده بود.ومت ي مقا تجربه

ي نسل خود و  كرد، در بحثي رابطه ي تاريخ كار پژوهش مي گوركم دوغان يكي از مورخان نسل جديد كه درباره
هاي تامپسون كه در  ترسيم كرده بود. مباحث اساسي پژوهش» ها به سمت نور پرواز پروانه«تامپسون را همانند 

نيازهاي سياسي، آكادميك و تئوريك يك نسل از مورخان داشت. عالوه بر باال ذكر شد، پاسخي درخور براي 
گيري در استفاده از مفاهيم اقتصاد اخالقي و  ي كارگر، افزايش چشم هاي مرتبط با تاريخ طبقه اين، در پژوهش

 كسيسپراي  ، نشريه٦٠اي داراي بازنگري دقيق گيري بود. در تركيه، در ميان نشريات دوره تجربه در حال شكل
ي خود را با  نخستين جمالت اولين مقاله ٢٠٠٠ي خود در سال  كه خط سياسي راديكالي دارد، در نخستين شماره

   ٦١كرد. ارجاع به تامپسون آغاز مي

ي تامپسون با نسلي از مورخاني است كه وي  ، اهميت رابطه٢٠٠٠ي  هاي دهه عالوه بر اين، يكي ديگر از ويژگي
ها فعاليت  در دانشگاه ٦٢عنوان دستياران پژوهشي اند. اين مورخان جوان كه بيشتر به كيه كردهنگاري تر را وارد تاريخ

ي كارگر و تعقيب ردپاهاي سوژه، سوژگي و اراده در تاريخ  ي تاريخ طبقه كردند، خود را فقط به پژوهش درباره مي
هاي تعديل  سازي ناشي از سياستهاي اقتصادي نوليبرالي و پرولتر كردند؛ بلكه خود شاهد سياست محدود نمي

چه را تامپسون در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم تحت  ساختاري بودند. به بيان ديگر، اين نسل از مورخان آن
سازي  سازي و كااليي كردند. همراه با تجاري عنوان فرآيند پرولترسازي توصيف و تحليل كرده بود، خود تجربه مي

رمزگذاري شده بودند، » ي متوسط طبقه«عنوان  فرآيند مشاغل كساني كه پيشتر به خدمات عمومي، شكل، محتوا و
خوش دگرگوني ساختاري شد. نظام اقتصادي و سياسي نوليبرال  يعني مهندسان، دكترها، معلمان و وكال، دست

م، بحران رژيم تر گفته شد؛ نظا طور كه پيش عرصه را براي دگرگوني مهم در روابط توليدي فراهم كرده بود. همان
حزبي و نيرومند حزب  با حكومت تك ٢٠٠٠ي  را در اوايل دهه ١٩٩٠ي  ي مشروعيت آن در دهه سياسي و مسئله

ترين  تا به امروز يكي از مهم ٢٠٠٢حزبي قدرتمند از سال  عدالت و توسعه پشت سر گذاشت. اين حكومت تك
  هاي اقتدارگرايي نوليبرالي در تركيه بوده است. نمونه

شد، در دوران حكومت  با سرعتي آهسته اجرا مي ١٩٩٠و  ١٩٨٠هاي  هاي اقتصادي نوليبرالي كه در دهه استسي
شد.  اي به اجرا گذاشته مي صورت ريشه سابقه و به حزبي حزب عدالت و توسعه به شكلي بي تك

فرآيند «راتي مثل سازي، استخدام ثابت و معيارهاي عملكردي با تغيي ي آموزش، پولي هاي عرصه سازي خصوصي
نامه  در اين دوران، تعداد زيادي از دانشگاهياني كه مجبور به نوشتن پايان ٦٣دچار دگرگوني ساختاري شدند.» بولونيا

ها كساني كه شغل دانشگاهي  آن  هاي دانشگاه شدند و در ميان اي وادار به پرداخت هزينه سابقه بودند، به نحو بي
ط كاري خود نيز بودند. در آن زمان سعي بر آن بود كه دستياران پژوهشي كه در تر شدن شراي داشتند شاهد وخيم

هاي دولتي نيز در قالب يك  ميزنشين تقليل يافته بودند، در دانشگاه هاي خصوصي بيشتر به منصبي پشت دانشگاه



شد نيز  مي شناخته» ي متوسط طبقه«تر با عنوان  هايي كه پيش شكل كاري منعطف تغيير و تحول يابند. بخش
كاري يعني  ثبات در حالي كه گويي اين اقدامات كافي نبود، بي ٦٤خوش فرآيند پرولترسازي راديكال شده بود. دست

فرآيند اخراج دستياران پژوهشي پس از پايان تزهاشان نيز اتفاق افتاد و عميقاً اين افراد را تحت تأثير قرار داد؛ 
ي  نيمه ٦٥ر جنبشي راديكال در ميان دستياران پژوهشي در تركيه شد.موجب ظهو ٢٠٠٧اي كه پس از سال  گونه به

ي جنبش دستياران پژوهشي كه در حال حاضر نيز از قدرت زيادي  نيز با انباشت تجربه ٢٠١٠ي  نخست دهه
هاي تامپسون كنجكاو بودند و تحت تأثير وي  نسلي از مورخان كه نسبت به پژوهش ٦٦سپري شد. برخوردار است،

كاري  ثبات داري نيز در باب يكي از تجارب خود يعني بي كردند، مباحث نيش ي تاريخِ كار پژوهش مي در حوزه
گران و فرآيند پرولترسازي نزد  كردند. در اين چارچوب، تامپسون و تحليل او از اعتراضات راديكال صنعت مطرح 

ي كارگر در  تكوين طبقهمپسون يعني عالوه بر اين، اثر مشهور تا ٦٧اين نسل از مورخان دوچندان معنا يافت.
ي  كه اينك تبديل به يك مكتب فكري شده بود، با نظر به تعداد دفعات چاپ مجدد آن در حوزه انگلستان
   دليل نبود. هاي علوم اجتماعي تركيه، يعني سه بار تجديد چاپ ظرف فقط هشت سال، تصادفي و بي پژوهش

ها هم از جهت ارتباط با نسل مورخان  تازگي آثارشان منتشر شده است؛ آن بهبايد به دو مورخي اشاره كنم  كه 
اند. يكي از اين دو مورخ  هاي بسيار مهم ي كارگر يكي از نمونه شان با جنبش طبقه دليل روابط مذكور و هم به

ص عنوان متخص جوان، هاكان كوچاك است. او عالوه بر نگارش تز خود در يك سنديكاي كارگري نيز به
ي كار دارد. نفر دوم، آلپكان بيرالما است كه با كارگران اعتصابي ارتباط نزديكي دارد. كوچاك در پژوهش  سابقه

دهد اما در  است، اگرچه به افراد مختلفي ارجاع مي» پاشاباغچه«خود كه مربوط به روايت طبقه شدن كارگران 
اي كتاب خود به تأثيرپذيري عميق از تامپسون گي و تجارب كارگران، در همان ابتد باب تكوين طبقه، سوژه

نگاري سه مقاومت كارگري است، با فصلي  ي مردم بيرالما نيز كتاب خود را كه درباره ٦٨اشاره كرده است.
ي  كسي كه با رويكردش به مسئله«يكي از عناوين مشخص آن است: » ارزش تئوريك تامپسون«آغازد كه  مي

اي شد تا دست به نگارش اين كتاب بزنم و سفر فكري خود را  بخشيد و وسيلهطبقه، به من شور و شوق و اميد 
   ٦٩».بياغازم، كسي نيست جز اي. پي. تامپسون

كرد. در  هاي نوليبراليسم در اين دوره اين بود كه روشنفكران را با ديگر آثار تامپسون آشنا  يكي ديگر از ويژگي
هاي دولتي شده است،  هاي اجتماعي و يارانه وجب از بين رفتن كمكويژه در خاورميانه م حالي كه نوليبراليسم به

ري با پذي ها حاوي تشابهات تطبيق اين خيزش ٧٠عرصه را براي طغيان چندين جنبش نان نيز فراهم كرده بود.
كرد، درست مانند  هاي نان قرن هجدهم بودند. در حالي كه نوليبراليسم هنجارهاي جديد را تحميل مي شخيز

تامپسون در » اقتصاد اخالقي«هاي نان فراگير شد و در اين بستر تحليل  آرژانتين، جنبش ٢٠٠١خيزش 
سازي يعني تضعيف حقوق اجتماعي،  بار ديگر محبوبيت يافت. همراه با موج خصوصي هاي اجتماعي يك پژوهش

نيز تجربه شد، اين  گونه كه در قرن هجدهم مناسبات همبستگي و نظم كهن از سوي سازوكارهاي بازار آزاد، آن
ها حرف  سنتي در اساس از منضبط بودن توده» اقتصاد اخالقي«ادبيات پژوهشي جديد با ارجاع به حقوق، نظم و 



ها دفاعي بود از  در واقع، اين پژوهش ٧١ها اهداف مشخصي داشتند. كرد كه توده زد. عالوه بر اين، تأكيد مي مي
هاي اجتماعي را زيرورو  روزمره، روابط اقتصادي و نظم  زار كه زندگيخودانگيختگي مقاومت در برابر مناسبات با

  ٧٢كرده بود.

گيري حقوق و مديريت  هاي دوران نوليبرال ضرورت اجرا و شكل از سوي ديگر، با اينكه يكي ديگر از ويژگي
تكنيكي معرفي و از عنوان فرآيندهايي  شد، اين روندها به هاي دموكراتيك و از مجراي مذاكره پنداشته مي شيوه به

ي مردم  رفته به لحاظ شكلي از اراده ي سياسي بيرون گذاشته شد. در نتيجه، اقتصاد، حقوق و مديريت رفته عرصه
گذاشته شد، فرآيندي كه شاهد ظهور اشخاص و نهادهاي » متخصص«منتزع و در اختيار نهادهاي تكنوكرات 

ديگر، نوليبراليسم از مجراي قوانين و اصالحات حقوقي جديد متخصصِ فاقد مسئوليت از نظر سياسي بود. به بيان 
رفت كساني كه به پژوهش و مباحث طبقاتي تامپسون  در اين شرايط، انتظار نمي ٧٣گيري بود. نيز در حال شكل

مند بودند بتوانند نسبت به اثري از وي كه توجه را معطوف به تأسيس نظم حقوقي در قرن هجدهم،  عالقه
تفاوت  كرد، بي هاي انضباطي مي مناسبات طبقاتي، سازوكارهاي جديد كنترل طبقاتي و روششدن  غيرشخصي

هاي تاريخي كه  ي متعيني بين قوانين و اقتصاد جهاني با پژوهش رابطه ٢٠٠٠ي  هاي دهه در سال ٧٤بمانند.
توان  در دو نمونه ميشده و اين فضا را  هاي انجام شدند، وجود نداشت. اما پيوند بين پژوهش كرات مطرح مي به

ي مقررات حقوقي و قانوني معاصر  اوغلو، مورخي كه در زمينه جهان اسالم مشاهده كرد. نخست، در مقاالت حوري
هاي درس خود در باب  اوغلو در كالس اي دارد. عالوه بر اين، اسالم كند، تامپسون جايگاه ويژه پژوهش مي

كم  خوانند دست تامپسون را نميها و شكارچيان  ويگحتي اگر كتاب  كرد كه جويان توصيه مي نوليبراليسم به دانش
خانه بروند و دستي بر پشت جلد آن بكشند. به همين ترتيب، مورخي ديگر، آلپ يوجل كايا، چه در  به كتاب
هاي خود حول ساختار اقتصادي، روابط مالكيت و نظم حقوقي در امپراتوري عثماني و چه در مقاالت خود  پژوهش

 ها و شكارچيان ويگارتباط با نظم نوليبرالي، يكي از نقاط ارجاع مشتركي كه داشت اي. پي. تامپسون و كتاب  در
ها و  ويگهاي تاريخي خود بارها به كتاب  هاي درس و پژوهش در اين بستر، نادر اوزبك نيز در كالس ٧٥وي بود.

  ٧٦داد. تامپسون ارجاع مي شكارچيان

  گيري نتيجه
جهاني در  يتجلي گرايشاساساً  هاي در باب تركيه نگاري تُرك و پژوهش ي كارگر در تاريخ طبقه انگاشتن ناديده

هاي تاريخ اجتماعي و رويكردهايي مثل  ، پژوهش١٩٦٠ي  هاي دهه پس از سال و تركيه بود. اما خارج از تركيه
هاي مرتبط با تاريخ  ها، پژوهش اين سالدر شگرف بر آثار پژوهشي اين عرصه داشتند.  يتأثير» تاريخ از پايين«

گيري احياء شد. در اين دوران، عدم تأثيرپذيري روشنفكران تركيه از  طرز چشم ي كار به ي كارگر و عرصه طبقه
توجه است. سعي  واقع جالب تامپسون كه عموماً تمايل زيادي به تأثيرپذيري از مكاتب فكري گوناگون دارند، به

و  ١٩٦٠ي  تامپسون در دهه كه تأثير يماين عدم تأثيرپذيري بپردازم. امروزه شاهد كردم در سطور باال به داليل
 ٢٠٠٠و  ١٩٩٠هاي  دههدر جديد از مورخان كه  يوارد تركيه شد. نسل ١٩٩٠ي  ، در دههپس از آن بر غرب



ي هاي تاريخ شاهد يك دگرگوني سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بودند، پيش از هر چيز به پژوهش
ي كارگر و سواالتي شد كه تامپسون  شان با تاريخ طبقه ها موجب مواجه متمايل شدند. تجارب شخصي آن

ترين سطح مباحثي  دار در زماني انجام شد كه در كلي مطرح كرده بود. اين مواجهه نيز به شكلي معنيتر  پيش
گرفت.  ي تاريخ در مي مهم از صحنهاي  ي سوژه مثابه ي كارگر به حول مرگ طبقات، پايان تاريخ و حذف طبقه

اي كه اين نسل اندوخته بود تنها مختص تركيه نبود. اين دگرگوني تحت عنوان نوليبراليسم موجب شد  تجربهاما 
تر، تاريخ اجتماعي در كشورهاي مختلف جهان محبوبيت بيابند. روايتي كه در اين  كه تامپسون و به بيان كلي

روش و  ي بارهاست. امروزه هم آثار تامپسون، هم آراي او در كلياز اين تصوير  در اصل بخشي ،مقاله مطرح شد
شوند. مشخصاً  هاي مرتبط با تركيه استفاده مي به شكلي فراگير در پژوهش ،ويي  موردعالقه هم مفاهيم

تئوريك هاي در راستاي پيشنهادفقط اينك  ،هاي نسل جديدي كه در پي ديدگاهي بديل هستند پژوهش
توان  راحتي مي اند، به . با نگاه به آثار مفيدي كه تا كنون نوشته شدهكنند منتشر مي آثار تجربي تفصيلي ،تامپسون

» عصر احياء«اي كه آن را  دوره ،آميز جلوه كند) هم اغراق قدراي نه چندان دور (هر ادعا كرد كه در آينده
  بارزتر پيدا خواهد كرد. يوضعيت ،ما هناميد
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انتشار  يبه زود زيآن ن يسيانگل ي سخهدر دانشگاه هاروارد برگزار شد و ن ٢٠١٣اكتبر  ٥تا  ٣ خيتامپسون در تار
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 .ياسيعلوم س ي دانشگاه استانبول، دانشكده  

                                                           
  .٢٨٥-٢٩٤ ، ص.٢٠٠١/٢٠٠٢، زمستان ٩١، جامعه و علم، شماره »نكاتي در باب فقر تاريخ كار در تركيه«كايا،  يوكسل آك ١



                                                                                                                                                                                     
ي  نگاري كار در دوران اوليه سهمي در تاريخ«شمارند: ييئيت آكين،  اند و مردود مي گران جوان تاريخِ كار اين ادعاها را نقد كرده پژوهش ٢

. پژوهشي ديگر نيز به تازگي ٧٥، ص. ٢٠٠٥، پاييز ٢، شماره رويكردهاي نوين در تاريخ و جامعه، »جمهوريت: رويكردهاي جديد، منابع نوين
- ١٩٢٢كارگران در عثماني (كند: قدير ييلديريم،  ويژه بر اهميت آرشيوهاي عثماني از منظر تاريخ كارگري تأكيد مي انتشار يافته است كه به

  . )٢٠١٣(استانبول: انتشارات ايلتيشيم،  ها ها، اعتصاب ): حيات كاري، سازمان١٨٧٠
كند، بنگريد به اثر مهم دونالد كواترت،  نگاران مرتبط مي هاي تاريخ ي كارگر را با ذهنيت اي مقدماتي كه نقصان تاريخ طبقه براي مقاله ٣
)، ١٩٩٨)، دونالد كواترت و اريك جي. زورچر، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، ١٨٣٩-١٩٥٠مقدمه: كارگران از عثماني تا جمهوري تركيه («

  .١٤. ص
ام. اين ادعا را ندارم كه به تمام اين  ها پرداخته يا اشاره كرده شك آثار پژوهشي موجود بسيار بيشتري از مواردي است كه در اينجا به آن بي  ٤

تامپسون نگاشته ي كارگر در دوران جمهوريت آثار فراواني پيش از آغاز تأثير اي. پي.  ام. مشخصاً در باب تاريخ طبقه آثار پژوهشي اشاره كرده
  شده بود. 

و بسيج  ١٩٠٨انقالب «شوم: ي. دوغان چتينكايا  ام، ديگر وارد جزئيات نمي تر در يك بستر ديگر به اين موضوع پرداخته به سبب آنكه پيش ٥
  .١٣- ٢٧)، ص. ٢٠١٠، فردان ارگوت، (استانبول: نشر يورت بنياد تاريخ، بازانديشي مشروطيت، »اجتماعي

، »مقدمه«كند، بنگريد به استفان كروني،  هاي من را در بستر خاورميانه و شمال آفريقا نيز تأييد مي ژوهشي كه صحت گفتهي پ درباره  ٦
  .١)، ص. ٢٠١١، (لندن: راتلج، فرودستان و اعتراض اجتماعي: تاريخ از پايين در خاورميانه و شمال آفريقا

اوغلو و چاغالر كيدر،  آميز بود: هوري اسالم در عين حال از منظر زمان انتشار نيز بدعت گرا نگاري ملي يكي از نقدهاي تأثيرگذار به تاريخ ٧
ترين تركيب مكتب ليبرال و يا  توان مهم هاي كيدر را مي . مشخصاً پژوهش١٩٧٧، ١، شماره ريويو، »دستوركاري براي تاريخ عثماني«

دولت و طبقات در ) و چاغالر كيدر، ١٩٨٣(آنكارا: انتشارات دوست،  ،»تماعيهاي تاريخ اج پژوهش«مطالعات ساختاري دانست: چاغالر كيدر، 
آخرين «سايا،  نگاري بنگريد به اوكتاي اوزل و گوكان چتين ). براي ارزيابي اين دگرگوني در تاريخ١٩٨٩، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، تركيه

  .٨-٣٨، ص. ٢٠٠١-٢٠٠٢، زمستان ٩١شماره  جامعه و علم،ي  ، نشريه»نگاري عثماني در تركيه: يك ارزيابي عملكرد ربع قرن تاريخ
خواستند كنشگران اجتماعي را  نگاراني هم وجود داشتند كه مي با اين حال، استثناهاي بسيار مهم و ارزشمندي هم در كار بود. همچنين تاريخ٨

يش ها در ميان آثار پژوهشي بسيار ناچيز بود و تأثيري بر گرا شان وارد كنند. اما افسوس كه تعداد اين قبيل پژوهش شده نيز به تصويرهاي ترسيم
هاي  هاي پيشگام بعدها بيشتر در نسل ها بر اقليم ذهني تركيه به غايت محدود بود. تأثيرات عميق اين پژوهش ويژه تأثير آن كلي نداشتند. به

ي  تجزيهانصافي است: دونالد كواترت،  جوان احساس شد. در اينجا، ياد نكردن از دونالد كواترت كه تأثير مهمي بر نسل جوان داشت، بي
(نيويورك، انتشارات دانشگاه نيويورك، هايي به نفوذ اقتصادي اروپا،  : واكنش١٨٨١- ١٩٠٨تماعي و مقاومت مردمي در امپراتوري عثماني، اج

هاي تاريخ نظامي و سياسي دارند، حاوي  ي كواترت در ارزيابي رويكردهاي جديدي كه سعي در گذار از محدوديت باره مجدداً مقاله ). دراين١٩٨٣
مطالعات ، »نگاري عثماني در تقاطع تاريخ«هاي پيشين من است: دونالد كواترت،  هاي ارزشمندي در جهت سبك سنگين كردن گفته لتحلي

هاي  . در اصل اين پژوهش١٥-٣٠)، ص. ٢٠٠٣، دونالد كواترت و صبري ساياري، (بلومينگتون: انتشارات دانشگاه اينديانا، تركيه در اياالت متحد
در مطالعات خاورميانه » تاريخ از پايين«در برابر تاريخ كار و  ١٩٨٠ي  عنوان بخشي از احيايي كه در دهه تر، به توان در بستري كلي كواترت را مي

مند بود تأثير عميقي گذاشت. با اين حال،  بر نسلي كه به تاريخ عالقه ١٩٩٠ي  هاي تاريخ اجتماعي كواترت در دهه آغازيد، تعبير كرد. پژوهش
هاي  هاي حوزه ي مقاومت اجتماعي تا پيش از آن نبود. براي مثال، اين مطالعات در ميان بهترين هايي درباره ه معني عدم انجام پژوهشاين ب

خليل  ) و١٩٥٥(استانبول: نشر بركسوي، ، هاي خلقي در قرون هجده و نوزده ميالدي گري و جنبش مذكور بودند: چاغاتاي اولوچاي، ياغي
هاي حول جنسيت  . در اصل، پژوهش٦٢٣-٦٤٩، ص. ١٩٦٤، ٢٨، شماره بللتن، »بست دوران تنظيمات و تأثيرات اجتماعي آنكار«اينالجيك، 

ها بيش از آنكه در  اجتماعي نيز نسل مذكور را به شدت متأثر كرد. اما آثار پژوهشي اين حوزه نيز بسيار ناچيز بودند. عالوه بر اين، اين پژوهش
   شدند. هاي آنان مي ابط جنسيتي باشند، محدود به زنان برجسته و جنبشمورد مردساالري و رو

  ).١٩٣٥، (استانبول: نشر آكشام، ١٩٠٨ي اجنبي در  ها در برابر سرمايه نخستين طغيانحسين آوني (شاندا)،  ٩
   ).١٩٥١، (استانبول: نشر كوتولموش، ي كارگر در تركيه (خالصه) تاريخ طبقهلطفي عريشچي،  ١٠
  ).١٩٥٥(استانبول: سنديكاگرايي در تركيه، سولكر، كمال  ١١
  ).١٩٦٨، (استانبول، انتشارات گرچك، هاي كارگري تركيه در صد سوال جنبشكمال سولكر،   ١٢
  ).١٩٦٩، (استانبول: انتشارات هابورا، پيدايش و ساختار -ي كارگر در تركيه طبقهاويا سنجر (يابدار)،   ١٣
پرولتارياي )؛ آ. شنوروف، ١٩٧٠، (استانبول: نشر آنت، »داري و مبارزات طبقاتي در تركيه انكشاف سرمايهآ. شنوروف و ي. روزاليوف،   ١٤

خصايص )؛ ي. ن. روزاليوف، ١٩٧٤، (استانبول: نشر ير، پرولتارياي صنعتي تركيه)؛ ي. ن. روزاليوف، ١٩٧٣، (استانبول: نشر ير، تركيه



                                                                                                                                                                                     
تاريخ مختصر جنبش سوسياليستي و كارگري در تركيه )؛ ديميتر شيشمانوف، ١٩٧٨نشر اونور،  ، (استانبول:داري در تركيه انكشاف سرمايه

  ). ١٩٧٨، (استانبول: نشر بلگه، )١٩٠٨- ١٩٦٥(
 ي كارگر و مبارزات آن در تركيه، تاريخ طبقهتوان گفت كه اين انباشت دانش در دو پژوهش مهم تبلور يافت: اتحاد كل اقتصاددانان،  مي ١٥

، سليمان اوستون و يوجل يامان، تصاوير از تان اورال، مجلد اول، دوم، سوم، چهارم، ي كارگر تركيه تاريخ مصور طبقه) و ١٩٧٦، تيب، (آنكارا
  ). ١٩٧٥(استانبول: انتشارات وارديا، 

  .٢٧٧-٢٩٥، ص. ١٩٧٧، مارس ٢، شماره نشريه يورت و دنيا، »و تركان جوان ١٩٠٨هاي كارگري  جنبش«حقي اونور (ظفر توپراك)،   ١٦
تاريخ كار: قديم، جديد و «نگاري كار بنگريد به مارسل وندرليندن،  هاي مختلف تاريخ ي گرايش بندي متقاعدكننده ي تقسيم درباره ١٧

  . ١٦٩، ص. ٢٠٠٧دسامبر - ، آگوست٢- ٣، شماره ٦٦، مجلد مطالعات آفريقا، »جهاني
، پيشكش به مته تونچاي، »بس ي دوران آتش درك سوسياليسم: يك روزنامه«نكايا، براي ارزيابي اين آثار بنگريد به ي. دوغان چتي ١٨

ي  تفكر سياسي در تركيه، »حلمي اشتراكي«؛ ي. دوغان چتينكايا و فوتي بنليسوي، ٤٩٩-٥٣٦). ص. ٢٠٠٧(استانبول: انتشارات ايلتيشيم، 
  ).٢٠٠٧تيشيم، تكينگيل، (استانبول: انتشارات ايل ، مورات گولمدرن، مجلد هشتم، چپ

، هاي كمونيستي در تركيه جنبشاوغلو،  ؛ ايلهان دارندلي٧٠-٧٢)، ص. ١٩٧٢، (استانبول: هاي چپ در تركيه جنبشآجالن ساييلگان،  ١٩
؛ فيروز ٥٥- ٥٨)، ص. ١٩٧٤، (استانبول: هاي اجتماعي احزاب سياسي در تركيه بنيان؛ مظفر سنجر، ٣٤، ١٦-١٧)، ص. ١٩٧٣(استانبول: 

 گرايي در امپراتوري عثماني سوسياليسم و ملي، »گرايي در آخرين دوران امپراتوري عثماني تأمالتي در باب سوسياليسم و ملي«احمد، 
ي  ؛ حلمي ضيا اولكن، تاريخ انديشه١٦-١٧ص.  )،١٩٩٥اريك جي. زورچر و مته تونچاي، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، )، ١٨٧٦- ١٩٢٣(

  .٢٠٦- ٢٠٧)، ص. ١٩٩٢ول: (استانب معاصر در تركيه،
  .٢٣٥-٤٣، ص. ٢٠٠٣، پاييز ٥٣، شماره نشريه كار، »ها ي تاريخ انبوهه تاريخ كار به مثابه«مارسل ون در ليندن،   ٢٠
، ٦٦، شماره »ي كارگر المللي كار و طبقه نشريه تاريخ بين، »رويكردهاي جديد به تاريخ جهاني كار«ميشل هانگان و مارسل ون در ليندن،  ٢١

  ١، ص. ٢٠٠٤پاييز 
هاست، به اين منبع رجوع شود: هاروي جي.  براي آشنايي جزئي با مكتب مورخان ماركسيست بريتانيايي كه تامپسون هم بخشي از آن  ٢٢

  ).٢٠٠٩، ترجمه عارفه كوسه، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، مورخان ماركسيست انگليسيكايه، 
  ). ١٩٨٤، (لندن: هاي كار جهان، »١٨٧٠-١٩١٤ارگر، ي ك گيري طبقه شكل«اريك هابسباوم،  ٢٣
  ).١٩٦٣، (لندن: ي كارگر انگلستان تكوين طبقهاي. پي. تامپسون،  ٢٤

-١٦٥، ص. ١٩٧٨، مي ٣، شماره تاريخ اجتماعي، »ي طبقاتي بدون طبقه؟ ي قرن هجدهمي انگلستان: مبارزه جامعه«اي. پي. تامپسون،   ٢٥
١٣٣.  

رويكردهاي انتقادي ، »١٧٨٠-١٨٥٠ي كارگر،  گيري عموم طبقه ادوارد تامپسون، تاريخ اجتماعي و فرهنگ سياسي: شكل«جئوف الي،  ٢٦
  .٢٤)، ص. ١٩٩٠كللند، (فيالدلفيا: تمپل،  ، هاروي جي. كايه و كيث مكاي. پي. تامپسون

، (شيكاگو: انتشارات دانشگاه م مردكي در دوران انقالب صنعتيي طبقاتي: بنيان اجتماعي راديكاليس ي مبارزه مسئلهكرگ كالهون،  ٢٧
  گيرد.  كار مي ورند را به ها نه كارگر بلكه پيشه ). كالهون اين تز اينك معروف تامپسون كه انسان١٩٨٢شيكاگو، 

، (آكسفورد: انتشارات دانشگاه دهمي بورژوايي و سياست در آلمان قرن هج هاي تاريخ آلمان: جامعه بودگي خاصديويد بلكبورن و جئوف الي،  ٢٨
  ).١٩٨٤آكسفورد، 

، ه. ي اقتصادي در اروپاي پيشاصنعتي بحث برنر: ساختار طبقاتي زراعي و توسعه، »داري اروپايي هاي كشاورزي سرمايه ريشه«رابرت برنر،  ٢٩
داري:  فرهنگ ناب سرمايهالن ميكسينزوود،  يا ٢١٣- ٣٢٧). ص. ١٩٩٥آستون و سي. اچ. اي. فيلپين، (كمبريج: انتشارات دانشگاه كمبريج، 

  ).١٩٩١، (لندن: ورسو، هاي كهن و حكومت مدرن جستاري تاريخي در باب رژيم
ي كارگر:  گيري طبقه شكل، »١٧٨٩- ١٨٤٨ي كارگر فرانسه  گيري طبقه وران و كارگران كارخانه و شكل پيشه«ويليام ه. سول، جونيور.  ٣٠

ايرا كاتزنسلون و آريستيده ر. زولبرگ، (پرينستون: انتشارات دانشگاه پرينستون،  ي غربي و اياالت متحد،الگوهاي قرن نوزدهمي در اروپا
  .٥٠-٥١)، ص. ١٩٨٦

، ي طبقاتي در اروپاي قرن نوزدهم آگاهي و تجربه، »الگوهاي پرولترسازي: خياطان پاريسي و كارگران پشم لودو«كريستوفر اچ. جانسون،  ٣١
  .٦٧)، ص. ١٩٧٩لندن: هولمز و مير، جان ام. مريمان، (

  .١٠٢، ص. ي طبقاتي در اروپاي قرن نوزدهم آگاهي و تجربه، »هاي اجتماعي در تولوز قرن نوزدهم دگرگوني همبستگي«زاده،  رونالد امين ٣٢



                                                                                                                                                                                     
روزنباند، (ايثاكا: انتشارات توماس ماكس سفلي و لئونارد ان. ، ١٥٠٠-١٨٠٠وران و پرولترها  محل كار پيش از كارخانه: پيشه، »مقدمه« ٣٣

  .٦-١٠)، ص. ١٩٩٣دانشگاه كورنل، 
، ١٩٧٧، بهار ٣كارگاه تاريخ، شماره ، »كارگاه جهان: نيروي بخار و تكنولوژي زمين در بريتانياي دوران ويكتوريايي ميانه«رافائل ساموئل،  ٣٤

رشد يافته بود. ماشيني شدن يك بخش توليد به كاهش  داري در قرن نوزدهم به اَشكال مختلف . از نظر ساموئل، سرمايه٣٩و  ٨ص. 
ها  زمان با رواج واحدهاي توليدي خُرد بود و تمركز توليد در كارخانه هاي بزرگ هم ماشيني شدن بخش ديگر توليد منجر شد، ظهور كارخانه

  )  ١٧همپاي فرستادن كار به خانه بود. (ص. 
كارگران از عثماني تا جمهوري ، »١٨٥٠-١٩١٤وران مزدبگير و جنبش كارگري عثماني،  هكارگران نساجي مبارز دمشق: پيش«شري واتر،  ٣٥

هايي بر دستوركار  شاگردان مبارز در دمشق قرن نوزدهم: داللت«،؛ ٥٥-٩)، ص. ١٩٩٨، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، ١٨٣٩-١٩٥٠تركيه 
، (آلباني: انتشارات دانشگاه دولتي ها نگاري ها، تاريخ ورميانه: مبارزات، تاريخكارگران و طبقات كارگر در خا، »تاريخ نيروهاي كار خاورميانه

  .١- ٢٠)، ص. ١٩٩٤نيويورك، 
توجه است: سردار تورگوت:  در اين رابطه اثر قديمي سردار تورگوت كه در مجامع روشنفكري تركيه انعكاس چندان مهمي نداشت، جالب ٣٦

  . ٨٣- ١١١، ص. ١٩٨٤، زمستان ٢٤، شماره جامعه و علم، »روشنفكر سنت مخالفت: اي. پي. تامپسون
  .٣٥)، ص. ١٩٦١، چاپ اول ١٩٩٠، (لندن: پنگوئن، تاريخ چيستاي. اچ. كار،  ٣٧

بندي مجدد تركيه: برساختن هژموني  قاب، »و اَشكال متغير اقتدارطلبي ١٩٨٠ي پس از  هاي هژمونيك در تركيه پروژه«عصمت آكچا،  ٣٨
  .٢٣)، ص. ٢٠١٣آكچا، احمد بكمن و باريش آلپ اوزن (مجموعه مقاله)، (لندن: انتشارات پلوتو، ، عصمت نوليبرال

، ٥٤، شماره المللي تاريخ اجتماعي مرور بين، »تاريخ كار جمهوري تركيه و عثماني: يك مقدمه«تورج اتابكي و گاوين دي. بروكت،  ٣٩
، گاوين دي. »ي مدرن نگاري تركيه تاريخ اجتماعي و تاريخ«بروكت،  ، همچنين بنگريد به گاوين دي.١- ١٧، ص. ٢٠٠٩، ١٧ضميمه 
  ).٢٠١١، (استانبول: نشر ليبرا، ي مدرن: جستارهايي در نظريه و عمل به سوي تاريخ اجتماعي تركيهبروكت، 

ي  ، دهه٨ي  گرگ و ميش: دهه هاي سال«(انباشت):  بريكيمي  هاي نشريه نامه هاي كلي اين دوره بنگريد به ويژه براي آشنايي با ويژگي ٤٠
  .٢٠٠٢ژانويه  -٢٠٠١، دسامبر ١٥٢- ١٥٣، شماره بريكيم، »٩٠
جانان كوچ،  - )؛ ييلديريم كوچ٢٠١١، (استانبول: نشر كالكلدون، تاريخ كنفدراسيون سنديكاهاي كارگران دولتي (ك.س.ك)تورگوت اوزوم،  ٤١

(استانبول: انتشارات كاران زونگولداك،  پيمايي معدن رات تحصن: اعتصاب و راهخاط)؛ ٢٠٠٩، (آنكارا: انتشارات اپوس، ١تاريخ ك. س. ك. 
اند. وگرنه در  ها اشاره كردم، آثار مرجع جا بايد تأكيد كرد كه اين منابع براي كسب اطالعات از تحوالتي كه به آن ). همين١٩٩٢متيس، 

   ه مطرح شد.وجه بازنماي تحولي نيستند كه در اين مقال هيچ نگاري، به تاريخ
، عصمت آكچا، احمد بندي مجدد تركيه: برساختن هژموني نوليبرال قاب، »يافته زدايي از نيروي كار سازمان راديكال«م. گوركم دوغان،  ٤٢

  .١٨٨- ٢٠٢)، ص. ٢٠١٣بكمن و باريش آلپ اوزن (مجموعه مقاله)، (لندن: انتشارات پلوتو، 
  ).١٩٩٤دين الحسيني، (استانبول: نشر آالن، ترجمه نورالفقر نظريه، اي. پي. تامپسون،  ٤٣
  ).٢٠١٣، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، آنارشيسم در تركيه: تأخيري يك قرنيباريش سويدان،  ٤٤
هاي چنداني وجود ندارد. براي يكي از آثار مهم در اين حوزه  متأسفانه در رابطه با جنبش دانشجويي اين دوره نيز آثار پژوهشي و ارزيابي ٤٥

، ص. ٢٠١١مي - ، آپريل٢٦٤-٢٦٥، شماره بيريكيم، نشريه »كورديناسيوني روشنگري:  كوتاه اما تأثيرگذار، احظه«بنگريد به: كرم اونووار، 
١٠-١٧.  
 ١٩٩٧، ٥؛ كبيكچ، شماره كبيكچي  ي تاريخ كارگري نشريه نامه توان به اين موارد اشاره كرد: ويژه هايي از آثار دوران گذار مي عنوان نمونه به٤٦

  .١٩٩٦، ٦، شماره مركب، »همچنين چيزي وجود داشت و ما ننوشتيم؟«ي كارگر يا  تاريخ اجتماعي و طبقه«و متين اوزاوغورلو، 
كند.  ناگزير آشكار مي دهند خود را به اي انجام مي هاي متعددي كه دقيق از اسناد استفاده كرده و تحليل دوره ه در رأس پژوهشاين دغدغ ٤٧

ي كارگر در دوران نخست جمهوري تركيه: زبان،  هاي سياست طبقه پويش«هاي تئوريك بنگريد به ييئيت آكين،  براي آشنايي با اين انگيزه
نگاري كار دوران  سهمي در تاريخ«؛ ييئيت آكين، ١٦٨، ص. ٢٠٠٩، ١٧، ضميمه ٥٤، شماره المللي تاريخ اجتماعي ور بينمر، »هويت و تجربه

؛ اي. آتيال ٧٣- ٧٥، ص. ٢٠٠٥، پاييز ٢، شماره رويكردهاي نوين در تاريخ و جامعه، »نخست جمهوريت: رويكردهاي جديد، منابع نوين
، (استانبول: نشر يوردام، ١٨٤٨-١٩٢٢اراغلي -سنگ زونگولداك ي زغال ن، از فقر به مبارزه: كارگران حوزههاي زراعي تا معاد از زمينآيتكين، 

٢٠٠٧ .(  
) و اي. پي. ٢٠٠٤اوغلو (استانبول: انتشارات بيريكيم،  ي اويگور كوجاباش ، ترجمهي كارگر انگلستان تكوين طبقهاي. پي. تامپسون،  ٤٨

  ).٢٠٠٦اوغلو (استانبول: انتشارات بيريكيم،  ي اويگور كوجاباش رجمه، تعوام و آداب و رسومتامپسون، 



                                                                                                                                                                                     
  اي. آتيال آيتكين، همان. ٤٩
). بعدها هدف اصلي تز ٢٠٠٤، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، عثماني: تحليل يك جنبش اجتماعي ١٩٠٨يايكوت ي. دوغان چتينكايا،  ٥٠

تركان جوان و جنبش بايكوت: ظ همين رويكرد و برداشت بود: ي. دوغان چتينكايا، ي اين كتاب نگاشته شد نيز حف دكترايم كه در ادامه
  ). ٢٠١٤(لندن: آي.بي. تاريس،  ي مدرن، گرايي، اعتراض و طبقات كارگر در دوران تكوين تركيه ملي
  .٢٠١١چي آتا،  بوغازي ي دكتري، دانشگاه ، تز منتشرنشده»١٩٤٦- ١٩٦٢ي كارگر در تركيه،  كيري طبقه شكل«باريش آلب اوزدن،  ٥١
، (نيويورك، ي سنتي آداب و رسوم مشترك: مطالعاتي در فرهنگ عاميانه، »داري صنعتي زمان، انضباط كاري و سرمايه«اي. پي. تامپسون،  ٥٢

  .٣٥٢- ٤٠٣)، ص. ١٩٩٣نيو پرس، 
هاي تاريخي مرتبط با  ها اشاره كرد، بر پژوهش در اينجا كه بحث طبقه باز شده بايد گفت كه تأثير بورديو، يكي از كساني كه بايد به آن ٥٣

  شناسي احساس شد. ي جامعه تر بود. تأثير بورديو بيشتر در عرصه اي طبقه در مقايسه با تأثير تامپسون بسيار حاشيه
. ماكال ٣٤)، ص. ٢٠٠٧، ، (استانبول: انتشارات ايلتيشيمي جمهوريت هاي تاريخ كار در دوران اوليه از عمله تا كارگر: پژوهشاحمد ماكال،  ٥٤

هاي مهمي است كه پيش از ظهور نسل جديد مورخان در اين عرصه پژوهش كرده بود اما از اَشكال متنوع رويكرد تاريخ  يكي از نام
  اجتماعي كه مدتي پيش از آن سر بر آورده بود تأثير نپذيرفته است.

ي كارگر در تركيه در طول دوران جنگ جهاني دوم: در ميان  طبقه«در اين رابطه براي نخستين اثر مهم بنگريد به جان ناجار،  ٥٥
سياست «) و اي. توتكو وارداغلي، ٢٠٠٤چي،  ي كارشناسي ارشد، (دانشگاه بوغازي ، تز منتشرنشده»هاي اجتماعي و تجارب روزمره سياست

  .٢٠١١چي،  ي دكتري، دانشگاه بوغازي نشده، تز منتشر»كارگران تنباكو در استان تسالونيكي: مناسبات اشتراكي و جنسيتي متقابل
  ).٢٠٠٦، (آنكارا: نشر ديپنوت، ي كارگر: بررسي كارگران صنايع كوچك ي طبقه در كرانهعارف گنيش،  ٥٦
  .٤، ص. ٢٠٠٩، مي ٢٩، شماره نشريه مسئله، »تاريخ، سنت و يكم مي«بيلگه سچين چتينكايا،  ٥٧

٥٨ https://www.facebook.com/notes/emekkoordinasyon-dayanismaagi/emek-koordinasyon-
dayanisma  

. همچنين بنگريد به ٢٠١٣، ١، شماره گرانتا، نشريه »ي زرد را باغرور حمل كن ديدگي تا سوژگي: ستاره ها از ستم هويت«فوتي بنليسوي،  ٥٩
-tarihin/٦٥٤١٩٢٩٧١٧٦/http://fotibenlisoy.tumblr.com/post، (»مارش پيروزي تاريخ و جمهوريت«فوتي بنليسوي، 

zafer-alay-ve-cumhuriyet٦٠.(  
  

٦٠ peer-review 
اي مشابه:  ي ديگر با انگيزه ه. در همين چهارچوب بنگريد به يك مقال١، ص. ٢٠٠١، زمستان ١، شماره   پراكسيس، »آغازگاه« ٦١
گيل، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم،  ، ويراستار مراد گولتكينچپ، جلد هشتم، ي مدرن ي سياسي در تركيه انديشه، »چي حلمي اشتراك«

٢٠٠٧.(  
٦٢ research assistant 

بندي  بازچهارچوب، »دولت و سرمايه در تركيه در طول دوران نوليبرال«هاي اصلي اين دوره بنگريد به احمد بكمن،  در رابطه با ويژگي ٦٣
  .٥٨-٧٣)، ص. ٢٠١٣، عصمت آكچا، احمد بكمن و باريش آلپ اوزدن، (لندن: انتشارات پلوتو، تركيه: برساختن هژموني نوليبرال

اودمان، يكي از كساني كه در دانشگاه بيلگي استانبول درگير مبارزات سنديكايي بود از كار اخراج شد. اودمان استاد در اين دوره آصلي  ٦٤
هاي  ي سالمت و امنيت شغلي كارگران است. دانشگاه كند و در عين حال فعال حوزه ي تاريخ پژوهش مي دانشگاه است كه در عرصه

  ل جدي براي سازماندهي بودند.خصوصي نيز در اين دوران شاهد ابتكارعم
ي دانشگاهي  ها هم دستيار پژوهشي بود و هم دو دوره عضو هيئت اجرايي شعبه ي اين مقاله به عنوان كسي كه در اين سال نويسنده ٦٥

  هاي در پي آن بوده است.  شخصه شاهد اين دگرگوني و واكنش ششم سنديكاي آموزش بود خود به
هاي مهم اين جنبش است. تز دكتراي او كه در رابطه با تاريخ كار است  و اشاره كردم يكي از شخصيتگوركم دوغان كه پيشتر به ا ٦٦

مقاومت كارگري «كند. گوركم دوغان،  بررسي مي ١٩٨٠ي جنبش سنديكايي پس از  تامپسون را در زمينه» اقتصاد اخالقي«مستقيماً مفهوم 
  .٢٠١٠چي،  ي دكتري، دانشگاه بوغازي ، تز منتشرنشده»١٩٨٦-١٩٩١سنتي تركيه: هاي نوليبرالي در فعاليت سنديكايي  در برابر تنش

كرد. به همين سبب، در اصل همانند  شاگردي را تجربه مي - ها عواطف استاد زيرا اين نسل از مورخان آخرين نسلي بود كه در دانشگاه ٦٧
تواند همين  ان خواهد داد كه آيا نسل بعدي تحت شرايط جديد ميها نيز به اين روند واكنش نشان دادند. زمان نش گران، آن واكنش صنعت

  واكنش و همين سطح از سازماندهي را از خود نشان دهد يا خير.



                                                                                                                                                                                     
  .٣٣-٥٥)، ص. ٢٠١٤، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، بري: روايت طبقه شدن كارگران پاشاباغچه كارگران شيشههاكان كوچاك،  ٦٨
)، ص. ٢٠١٤، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، ي امروز نگاري سه جنبش كارگري در تركيه ر سر نان و حيثيت: مردممبارزه بآلپكان بيرالما،  ٦٩
١٥.  
خاورميانه: مقاومت، انقالب و ، )»١٧٩٨- ٢٠١١خطوط كلي مقاومت و بازيگران اجتماعي/سياسي در تاريخ خاورميانه («دوغان چتينكايا،  ٧٠

  ).٢٠١٤جموعه مقاله)، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، ، دوغان چتينكايا (مامپرياليسم
در باب يك بحران و فروپاشي يك اقتصاد «هاي اوليه نيز حائز اهميت است: عايشه بوغرا،  در اين رابطه اشاره به يكي از پژوهش ٧١

تماعي: خوانش اي. پي. تامپسون سهمي در تالش براي فهم يك دگرگوني اج«و عايشه بوغرا،  ٢٠٠١، مي ١٤٥شماره بيريكيم، ، »اخالقي
احمد هاشم كوسه، فيكرت شنسس، ارينچ يلدان ، نظم جهاني، انباشت، دولت و طبقات، پيشكشي به كوركوت بوراتاو، »ي امروز در تركيه

  ).٢٠٠٣(مجموعه مقاله)، (استانبول: انتشارات ايلتيشيم، 
، ي سنتي آداب و رسوم مشترك: مطالعاتي در فرهنگ عامه، »رن هجدهمهاي انگلستان در ق اقتصاد اخالقي توده«اي. پي. تامپسون،  ٧٢

  .١٨٨)، ص. ١٩٩٣(نيويورك: انتشارات نيو پرس، 
، نشريه »المللي پول و قانون توتون مقررات جديد و اقتصاد سياسي: اصالحات نهادي برگرفته از صندوق بين«اوغلو،  جهان اسالم حوري ٧٣

  .٢٢- ٢٧ص.  ،٢٠٠٢، ژوئن ١٥٨، شماره بيريكيم
  ).١٩٧٥، (نيويورك: انتشارات پانتئون، پوشان ها و شكارچيان: خاستگاه قانون سياه ويگاي. پي. تامپسون،  ٧٤
؛ آلپ يوجل ١٩٧، ص. ٢٠١١، ١٢٢، شماره جامعه و علمي  ، نشريه»چيست؟» مالكيت سريع سلب«مالكيت نوليبرال يا «آلپ يوجل كايا،  ٧٥

، نگاري فرانسوي و عثماني ژاندارم و پليس: رويكردهايي متقاطع به تاريخ، »ها در ازمير اواسط قرن نوزدهم مالكيت، امنيت و ژاندارم«كايا، 
  . ٢٠، ٦)، ص. ٢٠٠٩نوئمي لوي، نادر اوزبك و الكساندر توماركين، (استانبول: انتشارات يورت وابسته به بنياد تاريخ، 

، ٢٠٠٤، پاييز ١٦، شماره هاي تُركي پژوهشي  ، نشريه»١٨٧٦-١٩٠٩امنيت داخلي، سياست و دولت در امپراتوري عثماني: «نادر اوزبك،  ٧٦
  .٦١ص. 


