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عنوان این رشته از درسگفتارها از کتاب مشهور ،اما کم خواندهشدهی ،جورج لوکاچ،
تاریخ و آگاهی طبقاتی ،گرفته شده است .این اثر مجموعهی مقالاتی است که در سال
 ۳۲۹۱منتشر شده و در درون جنبش کمونیستی بهقوت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته
استت .اثر یادشده  ،در واقع ،به مدت سی تا چهل سال غیرقابل دسترس بود .چون متن
انگلیستی این کتاب تا ووالی  ۳۲۹۱چاپ نشتده بود ،هنوز در انگلستان ناشناخته بود.
معهذا ،وظیفهی من ،در این گفتار مقدماتی ،از معرفی صتترو و ابراز ن ر در مورد اثر
لوکاچ و گرتهبرداری از آن فراتر میرود .یعنی میل دارم بهعنوان یک مورخ ،در مورد
سرشت و نقش آگاهی طبقاتی در تاریخ ن رم را بیان کنم  -با ا ین فرض که ما ،همه،
در یک مورد بنیادی با هم اشتراک ن ر داریم ،و آن این که :طبقات اجتماعی ،برخورد
طبقاتی و آگاهی طبقاتی وجود و در تاریخ نقش دارند .بستتیار ممتمل استتت که در
مورد چیستی این نقش یا اهمیت آن ناهمرأی باشیم ،اما در مورد بمث کنونی ،به بیش
از آنچه که گفته شتد ،به اجماع دیگری نیاز نیست .مع هذا ،به من ور رعایت انصاو،
هم نستبت به مووتوع و هم نستبت به متف ری که نامش بیشک بدین موووع گره
خورده ،شتتاید بر من لازم باشتتد که بگویم در کجاها با مباوث بینهایت جالب خود
لوکاچ (که ن راتش بدون شتک ریشته در آرام مارکد داردد دارای اشتراک ن رم و
در کجاها نیستم.
بستیاری از کسانی که دارای آشنایی متوسیی با آرام مارکد هستند ،میدانند که
در توصتی

مارکد از طبقات اجتماعی ابهام خاصتی دیده میشود .این ابهام اوتمالا

ناشتتی از وقیقتی استتت و آن این که وی هرگ بهطور من م و منستتجم در این مورد
میلبی ننوشت .نسخهی دستنوید کاپیتال درست در آنجا که میخواسته به توصی
ساماندار (سیستماتیکد موووع بپردازد قیع شده است ،بدان گونه که فصل  ۲۹از جلد
سوم کاپیتال ،در مورد طبقات وتی همسان طروی مختصر یا ناقص هم نیست .مارکد
در جای دیگری اصتتیلا «طبقه» را در دو معنای نستتبتا متفاوت ،بهتناستتب متن و
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مووتوع ،به کار برده است .نخست ،در اشاره به آن مجموعه از افرادی که به واسیهی
ملاکی عینی طبقهبندی میشتوند – زیرا دارای جایگاه مشابه در ارتباط با وسایل تولید
هستتند – و به طور خاصتری در مورد گروههای استتممارگر و استممارشونده که ،به
علت عوامل اقتصتادی صرو ،غیر از جوامع ابتدایی ،در تمامی جوامع بشری مشهودند
و ،آن گونه که مارکد مورد بمث قرار میدهد ،تا زمان پیروزی انقلاب پرولتاریایی
همچنتان مشتتهود خواهند بود« .طبقه» بدین مفهوم در مقدمهی مشتتهور مارکد بر
مانیفست («تاریخ جوامع بشری تاکنون تاریخ مبارزهی طبقاتی بوده است».د و نی در
موارد کلیتری ،کته میتوان آن را کلانن ریهی مارکد اصتتیلا کرد ،بهکار رفته
است .ادعا نمیکنم که این فرمولبندی ساده معنای «طبقه» را به مفهومی که مارکد
در مورد اول به کاربرده بهطور کامل بازتاب میدهد ولی ،دست کم ،مددی است برای
تمای مفهوم اول از مفهوم دوم ،که معرو عنصتتری نهنی ،یعنی آگاهی طبقاتی ،در
مفهوم طبقه استتت .مفهوم طبقه و مستت لهی آگاهی طبقاتی ،بهممابه مفهومی متمای از
متدلهتای انت اعی و کلییِ تیورات تاریخی جوامع ،در ن ر مورخ ،یعنی دانشتتجوی
"خرده-تاریخ" یا تاریخ "آن گونه که رخ داده" (و این گونه که اکنون رخ میدهدد
مفتاهیمی جتدایی نتاپذیرند .طبقه ،در معنای کامل ،تنها در آن لم هی تاریخیای به
وجود میآید که طبقات از خود ،به عنوان طبقه ،آگاهی مییابند .تصتتادفی نیست که

اثر نبوغآستتای مشتتهور و کلاستتیک مارکد ،در تمت عنوان هجدهم برومر لوئی
بناپارت ،که به بمث در مورد آگاهی طبقاتی پرداخته ،به تاریخ معاصر ما تعلق دارد و
مسائل تاریخی سالها و ماهها ،و وتی هفتهها و روزها را مورد ملاو ه قرار میدهد .دو
مفهوم نکرشده از طبقه ،بدون شک ،متناقض نیستند؛ بل که هر کدام در تف ر مارکد
جای خود را دارند .اگر درستت دریافته باشم ،روی رد لوکاچ به موووع بدوا ناظر بر
همین دوگانگی استت .وی بین واقعیت عینی طبقه و استنتاجهای تئوری ی که از آن
میکنند و /یا میتوان کرد ،تمای میبیند .اما تمای دیگری هم مشاهده میکند :تمای
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میان تصتورات واقعییی که انسان در مورد طبقه در نهن خویش ش ل میدهد – که
موووع میالعهی تاریخی است (۳د  -و آنچه که وی آن را آگاهی طبقاتی «منسوب»
میداند .این آگاهی طبقاتی مرکب استت از « آن عقاید ،اوساسات ،و عوامل دیگری

که آدمی ،در شرایط خاصی از زندگی ،اوتمالا بتواند وائ شود ،اگر بتواند آن مجموعه
را در آن شتترایط خاص بهطور کامل دریابد و منافع آن را از آن دریافت کند ،چه به
عنوان عمل آنی و چه بهممابه ساختار جامعهای که متناسب و مرتبط با آن منافع است».
(۹د بته بیتان دیگر ،این همتان چی ی استتت که یک بوراوا یا پرولترِ منیقی بدان
میاندیشد .این یک بنای ن ری است ،که بر پایهی یک مدل اجتماعی ن ری نی استوار
استت ،و ممصتول تعمیم تجربی در باب آنچه که مردم عملا بدان میاندیشند ،نیست.
لوکتاچ ،کمی بعتد ،چنین میگوید که در طبقات مختل

«فاصتتله»ی میان آگاهی

طبقاتی واقعی و آگاهی طبقاتی منسوب مم ن است زیادتر یا کمتر باشد ،و یا مم ن
استتت آنقتدر زیاد باشتتد که نه تنها مبین درجهای از تفاوت ،بل که معرو «نوع»
متفاوتی شود.
لوکاچ ،بر پایهی این تمای  ،اندیشههای بسیار جالبی میر می کند ،ولی در اینجا
آرام مذکور مورد ن ر این قلم نیستتتند .نمیگویم که مورخ ،در مقام مورخ ،فقط باید
دغدغهی ف تهای واقعی را داشتته باشتد .ومورخ  ،اگر مارکستیستت باشد و یا اگر
بهراستتی ب وشتد که به طریقی به پرسشهایی وقیقتا مهم دربارهی تغییرات تاریخی
جامعه پاستخ گوید ،باید در پد نهن خویش به مدلی تئوریک از تغییرات جامعه قائل
باشد و ،ج این نمی تواند باشد که تباین میان رفتار عملی و عقلی برایش اهمیت یابد،
صترفا میالعهی کارایی تاریخی اَعمال و عقایدی باشد که هدو
وتی اگر دغدغهی او ِ
کار اوست ،عواملی که – دست کم تا زمان ظهور جامعهی بوراوایی و در خلال آن –
معمولا عینا میابق با مقاصد افراد و سازمانهای مجری و وافظ آنها نیستند.

5

تاریخ و آگاهی طبقاتی

برای ممال ،مهم است به این ن ته توجه کنیم که آگاهی طبقاتیِ دهقانان در شرایط
عادی ،کاملا فاقد کارایی استتت ،مگر این که از طریق اف ار غیردهقانی ستتازمان داده
شتتده و در تمت رهبری غیردهقانان باشتتند – همچنان که تصتتادفا مارکد و لوکاچ
هردو بدین ی مهم توجه داشتتتند .وتتمنا باید بدانیم که علت چیستتت .نی این ن ته
اهمیت دارد که به واگرایی آگاهی طبقاتی بالفعل یا قابلمشتتاهده در میان پرولتاریا،
که از لماظ برنامه ای که دارد ،نسبتا معتدل است ،و آن نوع آگاهی طبقاتی گستردهتر
 در مفهومی که لوکاچ به کار برده – مفهومی که صرفا «قابل انتساب» به پرولتاریانیستت ،بل که عملا از طریق جنبشهای کارگری ستوسیالیستی ،که واصل عمل این
طبقته استتت و در میتان آنتان تبلور یتافته ،توجه کنیم .با این وال ،اگرچه مورخان
نمیتوانند این مووتتوعات را نادیده بگیرند ،طبیعتا بیشتر ،از ن ر ورفهای ،دغدغهی
آن چی ی را دارند که عملا اتفاق افتاده( ،و شتامل آن چی ی است که مم ن است در
شترایط خاص اتفاق افتاده باشدد و نه آن چه که ال اما باید اتفاق بیفتد .بنابراین ،بخش
زیادی از مباوث لوکاچ را به کنار میگذارم ،زیرا ،با هدو این رستتاله که مووتتوعی
ممدود و مربوط به مورخ است ،ارتباطی ندارد.
نخستین ن تهای که میل دارم بدان اشاره کنم موووعی است که مارکد و لوکاچ
هم میر کردهانتد .اگرچه میتوان گفت طبقات ،به مفهوم عینی کلمه ،از زمان زوال
جامعهای که استاستا بر پایهی روابط خویشاوندی قرار داشت ،موجود بودهاند ،آگاهی
طبقاتی ،اما ،پدیده ای استت متعلق به دورهی نوین صنعتی .این ن ته برای آن دسته از
مورخانی که بیشتر به پی گیری تغییر مفاهیم پیشاصنعتی توجه داشته اند ،آشنا است-
مفاهیمی همچون «رتبه» یا «مقام» و تبدیلشان به مفهوم مدرن «طبقه» ،یا اصیلاواتی
چون «عوام» یا «زومت شتتان» و تبدیل آنها به «پرولتاریا» یا «طبقهی کارگر» (با
واستتیتهی مفهوم «طبقتات کارگر»د و ،بهلماظ تاریخی اندکی قبل از آن ،برآمدن
اصتتیلاواتی ن یر «طبقهی متوستتط» یا «بوراوا» از مفاهیم قدیمی «مراتب متوستتط
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جامعه» .این تمول در اروپای غربی تقریبا در نیمهی اول ستتدهی نوزدهم ،اوتمالا قبل
از ستالهای دههی سی تا چهل ،ش ل گرفت .پد چرا آگاهی طبقاتی تا این ود دیر
پیدا شده است؟

به ن ر من بمث لوکاچ قانعکننده استتت .وی اشتتاره میکند که ،اگر از زاویهی
اقتصتادی بنگریم ،تمامی جوامع پیشتاسترمایهداری بهش ل غیر قابل قیاسی نسبت به
اقتصتادهای سرمایهداری پیوستگی کمتری بهعنوان یک هستی واود دارند .بخشهای
گوناگون آن نسبت به ی دیگر استقلال بیشتری دارند و وابستگی متقابل اقتصادیشان
بسیار کم تر است .هرقدر که در اقتصادی نقش تبادل کالا کوچکتر باشد ،بخشهای
بیشتری از جامعه ،یا از ن ر اقتصادی خودکفاترند (ممل بخشهای اقتصاد روستایید و
یا هیچ کارکرد اقتصادی خاصی ندارند ج اوتمالا نقش مصرفی انگلوار (مانند جوامع
باستانی کلاسیکد؛ ارتباطها بین تجربهی واقعی مردم از اقتصاد ،واود سیاسی و جامعه
و آنچه که وقیقتا آنها در آن چهارچوبهای وسیعتر اقتصادی ،سیاسی و غیره عمل
میکنند ،دورتر  ،غیرمستقیمتر و غیرواقعیتر میشود۱(.د
برع د ،میتوان اف ود که ،لایههای نادر و نستبتا معدودی که تجربهی بالفعلشان
منیبق بر این چهارچوبِ ب رگتر استت ،مم ن است ،بسا زودتر از بقیه ،چی ی شبیه
به آگاهی طبقاتی در نهنشتتان پدید آید .این امر مملا در مورد نجبا و اشتتراو ،که از
ن ر کمّی معدود و با ی دیگر در ارتباط اند ،و بخشی از فعالیت آنان در ارتباط مستقیم
با نهادهایی است که مبین و نمایشگر جامعه بهعنوان یک کل است – ن یر شاه ،دربار،
دادگاه  ،پارلمان و غیره  -صادق است .گاه دیدهایم که برخی از مورخان از این پدیده
در مباومه و استتدلال علیه تملیل و تفسیرهای مارکسیستی از طبقه و مبارزهی طبقاتی
در تاریخ استتتفاده کردهاند .همچنان که از این پد روشتتن خواهد شتتد ،آنچه با آن
روبهرو خواهیم بود ،در واقع بالاخص ،برای تملیل مارکستیستتی آماده شتده است .به
بیان دیگر ،طبقه در ن ام سترمایه داری واقعیت تاریخی بلافصتتلی است که ،به معنایی،
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مستقیما تجربه میشود ،در والی که در مورد دورههای پیشاسرمایهداری میتواند صرفا
مفهومی تملیلی باشتد که به مجموعهی غامضتی از ف تها معنا میبخشد ،وگرنه غیر
قابلتووتی است .البته این تمای نباید منجر به خیا و خلط با قول معرووتر مارکد
گردد که گفته استت« ،در جریان ت امل سترمایهداری ،ساختار طبقاتی ساده و قیبی
شتده ،تا آنجا که ،در موارد بسیار پیشرفتهیی مانند بعضی دورهها در بریتانیا ،میتوان
در عمل با یک ن ام ستتادهی دو طبقهای روبرو بود ،یعنی طبقهی متوستتط و طبقهی
کارگر ».این ن ته نی مم ن استت درستت باشتد ،ولی امری است که به خط ف ری
دیگری تعلق دارد .در وتمن ،این امر تبیینکنندهی همستتانی درونی هر طبقه نیست،
چنان که مارکد هم هرگ چنین نگفته بود .در مواردی که مقاصتتد خاصتتی داریم،
نیازی نداریم نگران ناهمستتانی درونی طبقات باشتتیم ،از جمله نگرانی در مورد تعری
روابط مهم و کلیدی خاصتتی میان کارفرما و کارگر .این ن ته را برای مقاصتتد دیگر
نمیتوان نادیده گرفت .مارکد و انگلد ،هیچ کدام ،در آثار تاریخی مستتتقیم خود و
یا تملیلهای سیاسی مربوط به زمان خویش ،به پیچیدگیها ،لایهبندیها و دیگر عوامل
اجتماعی در درون طبقات بیتوجه نبودند .معهذا ،این ن تهای است جانبی.
بنابراین اگر بخواهیم آگاهی اقشتار اجتماعی متعلق به دورههای پیشاسرمایه داری
را مورد نگرش قرار دهیم ناچار با ووتع تقریبا پیچیدهای روبرو خواهیم شد .در رأس
همه ،گروههایی داریم همچون ابر-اریستتتوکراستتی که به آگاهی طبقاتی به مقیاس
مدرن ن دیک شتتده استتت؛ یعنی ،اگر نوعی ناهم مانخوانی را به کار گیریم ،باید آن
مقیتاس را مقیتاس یا ستتنجهی ملی (یعنی مقیاس دولت ب رگد ،یا وتی از لماظی،
مقیاس بینالمللی بخوانیم .با وجود این و به اوتمال زیاد ،در چنین مواردی از «آگاهی
طبقاتی» ،ملاک خود-تعری نمایی ،در وهلهی نخستتت ،تعریفی غیراقتصتتادی استتت،
دروالی که در طبقات جدید ،این تعری

بدوا مبنای اقتصادی دارد .بدون داشتن املاک

و و مرانی بر دهقتانتان ،و بتا عتدم انجتام کار یدی ،نمیتوان خود را "نجیبزاده"
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دانستتت ،معهذا ،دارا بودن این ویژگیها برای این که بتوان کستتی را نجیبزاده به
مفهوم قرون وستیایی نامید ،کافی نیستت .چرا که چنان تعریفی مستل م داشتن روابط
نس تبی یا خونی ،امتیازات و موقعیت قانونی خاص ،داشتتتن روابط با شتتاه و گروههای
َ
ویژهی دیگر نی هست.
از ستتوی دیگر ،در قستتمت تمتانی هرم ِ اجتماعی ،ملاک تعری

برای آگاهی

طبقاتی یا بستیار ممدود است و یا بسیار جهانی و گسترده .از یک جهت ،این آگاهی
مم ن است کاملا مملی باشد ،زیرا روستا ،ممل ،یا دیگر نواوی ممدود ،در واقع ،تنها
جامعهی واقعی/بالفعل و اقتصاد میر است ،و مابقی جهانِ گرادگرد آن فقط در اندک
مواردی در آن نفون یا ت ثیرمیکند؛ تا جایی که به مردم ستتاکن این روستتتاها مربوط
میشتود ،مردم دهِ مجاور نهتنها خارجی ،بل که دشمن نی ممسوب میشدند ،و اهمیتی
هم نداشت که تا چه ود ووعیت اجتماعی ی سانی داشتهاند .چشماندازها و برنامههای
ستیاسی ،طبق تعری  ،معمولا ،مملیاند .به طور ممال ،زمانی که من در آمری ای لاتین
بودم ،ی ی از ستازماندهندگان ستیاسی که در میان بومیان کار میکرد به من گفت:
فایده ندارد که به آنها بگوییم ،شخم گر وقی از زمین دارد ،چی ی که آنان میفهمند
فقط این استت« :این ت ه زمین وق توست چون که ده در روزگار جد و آبامات مال
دهاتیان بود ،ولی ،بعد ،ارباب آن را از چنگ همه در آورد .والا این وق توستتت که
پستتش بگیری ».بتا این وال ،این معیارها از جنبهای دیگر میتوانند به قدری کلی و
جهانی از آب در آیند که سدی میشوند در برابر «خود-طبقهبندی» اجتماعیِ متناسب.
رعتایتا مم ن استتت قبول کنند که ،بهج عدهی معدودی ،همهی مردم دنیا ،ازجمله
خودشتان ،دقیقا هماناند که «مردم» ،یا به زبان روسی «مسیمی» یا «کریستینی» نام
دارنتد( .این ن تته منجر به طن ی تاریخی در زمینهی آگاهی شتتده ،از جمله این که
آزادیخواهِ خداناباور اندلُستتی به «رفقا»ی شتت ستتتخوردهاش گفت :بهتر بود همهی
«مستیمیان» در تپهها استتتار میکردند! و یا شنیده بودند که گروهبان «ارتش سرخ»

9

تاریخ و آگاهی طبقاتی

افراد دستهی خود را «مؤمنان» خیاب کرده بود!د یا این که مم ن است خودشان را،
در مقایستته با شتتهریان ،خیلی ستتاده «دهاتی» ،یا چی ی مترادو این ،بدانند .میتوان
گفتت که اُند و الفت معروو روستتتاییان یا دهقانان با جنبشهای آرمانشتتهری،
ه ارهای و مهدویتی بازتابدهندهی اهمیت همین واقعیت اجتماعی است و واود کنش
ستازمانیافتهی آنان نی یا قصبه است و یا وقیامت در دنیا .هیچ چی دیگری نی بین
این دو نیست.
باز باید از سردرگمی اجتناب کرد .چی ی که من دارم از آن سخن میگویم غیبت
یک نوع آگاهی طبقاتی ویژه استت .مقصود من آن آگاهی طبقاتی سی پایینی که،
مملا در میان دهقانان دورهی ستترمایهداری دیده شتتده و مارکد و برخی دیگر بدان
اشتاره کردهاند ،نیستت؛ مقصتودم این است که مارکد ،دستکم در مورد فرانسهی
ستتدهی نوزدهم ،این آگاهی طبقاتی را در مورد این واقعیت به کار میبُرد که «دهقان
بودن» دقیقا به معنای مشتتابهتِ دقیق با خیل ع یمی از دیگر دهقانان بود ،و در عین
وال ،این دهقان با دیگران فاقد ارتباط اقتصتادی متقابل بود۴(.د اگر از من ر اقتصادی
نگاه کنیم ،هر خانوار دهقانی تا ود بستتیار زیادی از دیگران جداستتت .این امر مم ن
است در مورد اوواع دورهی سرمایهداری درست باشد ،و نی می تواند به تشخیص جدا
بودن دهقتانتان بتهعنوان یک طبقهی جدا از کارگران  -بهممابه طبقهای دیگر که در
گروههتایی گرد آمده و با هم هم اری متقابل دارند – واقعیتی که استتاس اجتماعی
هستتی پرولتاریایی استت -مدد رساند .بمث مارکد -که از ن ر من درست و پرثمر
است -این است که درجاتی از پیوستگی طبقاتی وجود دارد .همتتتان گتتتونه کتتته
زمتانی تئتودور شانین (۲د ،گتفتته بتود ،دهتقانان «طتبقتهای هستند که از کیفیت
"طبقهمندی"و ۳بالایی برخوردار نیستتتند ،و برع د ،پرولتاریای صتتنعتی وکیفیت
"طبقهمندی" بستیار بالایی دارد( ».سترانجام این که پرولتاریا تنها طبقهای است که با
همبستتگی خویش اقدام به ایجاد جنبشهای سیاسی طبقاتی اصیل کرده که در وهلهی
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نخست ناشی از آگاهی طبقاتی آنان ،مملا به صورت ایجاد «او اب طبقهی کارگر» –
از جمله او اب کارگر انگلستان ،فرانسه یا غیره  -بوده است.د
بههروال ،ن تهای که من در اینجا در مورد جوامع پیشتتاستترمایه داری مورد توجه
قرار دادهام ،این نیستتت ،چی دیگری استتت .شتتاید بتوان گفت که در چنین جوامعی،
آگاهی اجتماعی در مراتب پایین تر یا فرودست طبقات فرودست به اش ال پراکندهی
مملی یتا غیره درمیآید .این ن ته وتی زمانی که روابط اجتماعی واقعی آن مراتب و
طبقات از جند روابط اقتصادی و تعاون اجتماعی و نی دارای ش ل مددکاری متقابل
استت ،مصتداق دارد  -همچنان که در انواع چندی از جوامع روستتایی صتتادق است.
معمولتا «طبقهمندی» ودر ستتیو

بالا و پایین موجود نیستتت ،ولی ،از من ر مفهوم

آگاهی ،هیچ ش لی از «طبقهمندی» ،ج در ورای مقیاس مینیاتوری ،اصلا وجود ندارد.
به بیان دیگر ،شتاید بتوان گفت که اوساس اتماد میان گروههای فرودست تا آن ود
فراگیر یا جهانی است که از مرزهای طبقه و دولت فتتراتر متتتیرود« .دهتقتان»ی
متتتوجتتتود نیستتتت ،بتتتل کتتته آنتتتچتتته کتتته هتتتستتتت «ختتتلتتتق» یتتتا
«روستتایتی/دِهتمترد» است؛ «کارگر» وجود ندارد ،آنچه که هست «مردم عادی»
نامتمای و «زومت شان فقیر» اند که تفاوتشان با ثروتمندان تنها در فقر است؛ تفاوتی
که صرفا جداکنندهی بی اران (فقیر یا غنید است از آنان که ،بهواسیهی جبر زندگی،
بتا عرق جبین کار میکنند ،و نی متمای کنندهی قدرتمندان از « ماوصتتل ناگفته و
آش ارا ناگ یر وع

و درماندگی» است.

میان ستر و ته هرم ستلستلهمراتب اجتماعی در جامعهی پیشاصنعتی ،شاهد تودهی
مخلوط و نتامن می هستتتیم مرکتب از گروههای مملی ،بخشها و غیره ،که هریک
دارای افقهتای چنتدگانهی خویشاند ،و بستتیار پیچیدهتر از آناند که بتوان تملیلی
ک نادر آنان در مقیاس
شتتابان و مختصر ،و یا ،به همین واسیه ،تملیلی از عملِ مشتر ِ
«ملی» به دست داد .در ممدودهی مملی ،مملا در دولتشهرها میتوان این وگروهها را
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به نمو ستتودآوری به صتتورت طبقه و مبارزات طبقاتی تملیل کرد -همان طور که
معاصران ما و مورخان در واقع از روی عادت از روزگار دولتشهرهای قدیمی یونان
چنین کردهاند .مع هذا ،وتی در این موارد هم لایهبندیهای واقعی اقتصتتادی-اجتماعی
مم ن استت در انهان ،به واسیهی طبقهبندیهای غیراقتصادی  -مملا قانونی  -که در
این نوع جوامع معمولا رواج دارند ،همپوشی پیدا کنند .این ن ته آنجا مشهود است که
واقعیت نوین جامعهای که ،به واستیهی عوامل اقتصادی ،آش ارا دچار انقسام شده ،در
تقابل با اشتت ال جامعهی کهنه قرار میگیرد که شتت لی هرمی و لایهلایه دارد؛ یعنی
تقابل واقعیت تغییرشت ل یابندهی اقتصادی-اجتماعی با ایدهال ثبات و دوام اقتصادی-
اجتماعی .ستپد میتوانیم شتاهد اصول یا معیارهای متضاد آگاهی اجتماعی باشیم که
درگیر تخاصماند ،مملا از یک سو ،آگاهی ورفهای یا صنفی صاوبان ورو و کارگران
ماهر ،که رو به افول دارد ،و ،از سوی دیگر ،آگاهی طبقاتی رو به ظهور پرولتاریا ،چه
ماهر و چه غیر آن .تا کجا و چه مدت این آگاهی از موقعیت وفردی – که البته خود
سرشت اقتصادی دارد (تا آنجا که امتیازات قانونی یا شبه قانونی مبین امتیاز اقتصادی
استتد – میتواند در ن ام سترمایه داری مدرن ،مقاوم و مداوم باشتد ،موووع جالبی
برای پرستش است که من نمیتوانم دنبال کنم؛ اما لوکاچ ملاو ات پیشنهادی چندی
در این مورد دارد که توجه شما را بدان جلب میکنم۶( .د
بنابر این ،آیا میتوان گفت که در جامعهی پیشاسرمایهداری آگاهی طبقاتی وجود
نتدارد؟ نته به طور کامل؛ زیرا وتی اگر تاریخ جوامع بستتتهی کوچک مملی ،مانند
دولتشهرها ،و مورد خاص طبقه ی واکم را کنار بگذاریم ،با دو نوع جنبش اجتماعی
روبهرو میشویم و بهروشنی میبینیم که طرز عملشان ،هم معیاری فراتر از سی مملی
دارد و هم در عین وتال فروترستتت از طرز عمتل فراگیر .این جنبشها ی ی از آن
«مردمان معمولی» یا «رنجبران فقیر»ی است که علیه «بالاییها» (کجا بودند اربابان و
نجیتبزادهگتان ،آنگاه که آدم میجُستتت و ووا میبافت؟و ۹د و ،دیگری پدیدهی

اریک هابسبام  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

«جنگهای دهقانی» استتت ،که گاه عملا معاصتتران مورد توجه قرار داده و به همان
ترتیتب نتامگتذاری کردهانتد .غیبت آگاهی طبقاتی به مفهوم جدید ،به معنای فقدان
طبقات و تضاد طبقاتی نیست .اما روشن است که در اقتصاد مدرن ،این مفهوم به طور
کاملا اساسی در تغییر است.
چهگونه؟ بگذارید با یک ملاو هی کلی ،اما خیلی مهم ،آغاز کنم .دامنهی آگاهی
طبقاتی مدرن نسبت به گذشته وسیعتر است ،اما اساسا «ملی» است ،نه جهانی :به بیان
دیگر ،این آگتاهی در چهارچوب قلمرو دولتها عمل میکند که ،بهرغم توستتعهی
قابلتوجه اقتصتاد جهانی همبسته ،هنوز تا امروز به صورت واودهای عمدهی توسعهی
اقتصتتادی باقی ماندهاند .از این لماظ ،ووتتع ما هنوز قابلمقایستته و مشتتابه با جوامع
پیشتتاستترمایه داری ،و البته در ستتیمی بالاتر ،استتت .جوانب تعیینکنندهی واقعیت
اقتصتتادی میتواند جهانی باشتتد ،ل ن ،آن واقعیت اقتصتتادی که ملموس و ممصتتول
تجربهی روزانهی ماستت ،یعنی چی هایی که مستتقیما و آش ارا بر زندگی و معیشت
مردم مؤثرند ،انگلیستی ،آمری ایی ،فرانستوی و ن ایر اینها هستند .این که امروز در
وال ورود به یک عصتر اقتصتاد جهانی مستتتقیم هستتتیم ،چی نامم نی نیست .اقشار
کوچک و انگشتتشتماری از جمعیت واقعا به ش ل بینالمللی عمل میکنند که البته
منوط به ممدودیتهای زبانی استتت ،مملا دانشتتمندان و برخی دیگر از انواع مشتتاغل
دانشتگاهی و علمی ،واقعیتی که تمرکات ستریع افراد بین مشاغل گوناگون در نقاط
مختل

دنیا آن را تبیین و نمایان میکند .مع هذا ،این مورد ،برای اکمریت مردم هنوز

میر نیستتت؛ در واقع ،متدیریت ف ایندهی و ومتها در ووزهی اقتصتتاد و امور
اجتماعی ،به طرق مهمی ،ویژگی ملی آگاهی اجتماعی را تشتتدید کرده استتت .تا این
ود ،طبقات جهانی هنوز در همان اووتاع ف ریای هستند که در روزگار پیشاسرمایه
داری بودنتد ،مگر در موارد نتادر هیجتانات انقلابی در جهان .طبقات کارآمد و واقعی
هنوز در چهارچوب ملی قراردارند .ولقههای «همبستتتگی بینالمللی» میان کارگران
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فرانسه و بریتانیا ،یا وتی میان جنبشهای سوسیالیستی آنان ،بسیار وعی تر از ارتباط
و پشتیبانی کارگران بریتانیایی از ی دیگر است.
بتا چنین ممدودیتهایی ،در مورد آگاهی طبقات مختل

چه میتوان گفت؟ میل

ندارم به سیاههی این طبقات و لایه ها بپردازم که مم ن است مورخان و جامعهشناسان
با آنها بهعنوان طبقه یا لایه موافق باشتند یا نباشند .در عوض ،میخواهم توجه شما را
به دو جنبه از ویژگیهای این مسائل جلب کنم.
نخستتین مست له رابیهی بین آگاهی طبقاتی و واقعیت اجتماعی-اقتصتتادی است.
برنامهها و شتعارهای «طبقاتی»یی وجود دارند که بخت تمققشان بسیار ناچی است،
زیرا بهشتتدت مخال

جریان تاریخ اند ،و وجود دارند دیگر شتتعارها و برنامههایی که

بیشتر عملی اند ،زیرا که در جهت جریان تاریخاند .جنبشهای دهقانی و جنبشهای
طبقاتی خرده بوراوایی ،ن یر صتنعتگران کوچک ،دکانداران ،سرمایهگذاران کوچک
و غیره ،به گروه اول تعلق دارند .از ن ر سیاسی ،این لایه ها مم ن است که بهواسیهی
توان عددیشان ،و یا به دلایل دیگر ،بینهایت نیرومند باشند ،اما از لماظ تاریخی ،وتی
اگر وتامن پیروزی در نیل به هر هدفی باشتند که بدان ستو سمت گرفتهاند ،ناگ یر
قربانی میشوند .این ها ،وداکمر ،مم ن است در فرایند نفی ،بخش توانمندی در جهت
منافعی خاص باشند ،اما وتی در این موارد هم در کشورهایی که نیروهای سیاسی و یا
اقتصادی دارای سی تسلط و فاعلیت بالا هستند ،قدرت ممدودی دارند .قدرت سیاسی
ع یم کشاورزان آمری ای شمالی و شهرهای کوچک ،سقوط کشاورزان ،بهممابه یک
طبقته ،و یتا آن تمرک اقتصتتادیای را که پوپولیستتتها با جدیت علیه آن مبارزه
میکردنتد ،چنتدان کند ن رد .نازیها ،که بر دوش بستتیت تودهایِ چنین لایههایی به
قدرت نشتستتند ،و برخیشتتان عملا کوشتیدند تا ودی به اجرای برنامههاشتتان تمقق
بخشتند ،رایمی انمصتاری و سرمایهداری دولتی را تمویل دادند ،و آن هم نه به دلیل
این کته از آغتاز چنین قصتتدی داشتتتته بتاشتتنتد ،بتل به خاطر این که برنامهی
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«خردهسترمایهدار» اصلا شدنی نبود .اگر چشمانداز سوسیالیستی جنبش طبقهی کارگر
مستتتمنی شتتود ،در آن صتتورت تنها آلترناتیو در دولتهای صتتنعتی غربی رایم
«کلانکسب -و -کلانو ومت» خواهد بود.
رابیهی میان جنبشهای دهقانی و رایم های به قدرت رستتیده توسط آنان در قرن
بیستم همین گونه است .این انقلاب ها ،آن گونه که اریک وول

اشاه کرده ،در آغاز

پیروزمند بودند ،چرا که دهقانان ،و مهمتر از همه ،ستتنتیترین لایهی آنان را بستتیت
کردنتد۹(.د بتا این وال ،عملا ،نتیجهی اجتماعی این تیورات با آمال دهقانانی که آن
تیورات را مم ن ستتاختند ،وتی در مواردی هم که زمین میگرفتند ،بستتیار متفاوت
بود .تاریخ بیشتر از مارکستیستتها علیه نارودنیکها وپوپولیستتتها شهادت داده
است :ن امهای پساانقلابی بر پایهی جوامع روستایی پیشاانقلابی ساخته نشده اند ،بل که
بر خرابههای آن شت ل گرفتهاند( ،اما شایسته است که اوافه کنیم همان نارودنیکها
علیه برخی ازمارکستیستتتها مووتع داشتتتند :فعالترین انقلابیون روستتتایی نه موافق
کولاکهای کاپیتالیستت بودند و نه همرأی کارگران پرولتری هشتتدهی روستایی ،بل
که از دهقانان متوسط ومایت میکردند.د
جالبتر از این مواردی که میتوان آن را آگاهی طبقاتی «به بنبستتت رستتیده»
نامید ،ووتتعیت طبقاتی استتت که رابیهشتتان با واقعیت اجتماعی تغییر میکند .مورد
بوراوازی ،در اینجتا ،هم آموزنده استتت و هم آشتتنا .در ودود ،مملا ،۳۶۶۱آگاهی
طبقاتی بوراوایی ،وتی در بخشتتی که فاقد پیچیدگی بود ،در وقیقت ،از یک طرو
واقعیتت جامعهی بوراوایی را بازتاب میداد و از طرو دیگر  -به صتتورتی بستتیار
سیمی – آن را تووی میداد .اما ،در سال  ،۳۲۶۱ووع دیگر چنان نبود -ولو آن که
بتوان جامعهی امروز ما را جامعهی سرمایهداری دانست .اغلب ،هنوز میتوان در میالب
سترستونهای اصلی روزنامهی دیلی تلگراو ،خوانندهی آن نوع عقایدی بود که یا در
زمتان قتل لین لن ،ریشستتپیدان لیبرال هر خانوادهای بدیهی میدانستتتند و یا امروز
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میتوان از دهان نمایندگان مماف ه کار «ته-نشتین» (بک -بنچد و ۱مجلد شنید .در
واقع ،این نوع عقتاید هنوز در میان خانوادههای مرفه وومهی شتتهری مستتلم گرفته
میشتتوند .روشتتن استتت که امروز این آرام تقریبا همان قدر مرتبط با واقعیتاند که
صتمبتهای ویلیام جنینگ برایان و ۴در مورد انجیل .برع د آنچه گفته شد ،امروز
آشت ار استت که برنامهی کامل و ایده آل اقتصاد لیبرالی قرن نوزدهم ،آن گونه که،
مملا در آمری ا در کارزار مبارزاتی انتخاباتی بری گلد واتر و ۲در  ،۳۲۶۴ارائه شد ،به
همان اندازهی آرمانشتهرهای دهقانی یا خردهبوراوازی غیر قابل تمقق است .تفاوت
بین این دو این استت که آرمان (ایدئولواید گلدواتر یک بار توانست اقتصاد جهانی
را تغییر دهد ،ولی دیگر نمیتواند ،در والی که سایر ایدئولوایهایِ «خردهسرمایهدار»
ل پیشبرندهی قبلی
هرگ موفق نشتد .به طور خلاصته ،امروز تمول سرمایهداری ،وام ِ
خود ،یعنی بوراوازی ،را پشتت سر گذاشته است .تضاد بین سرشت اجتماعی تولید و
سترشتت خصوصی تملکِ ممصول مازاد در این ن ام همیشه وجود داشته ،اما (اگر از
جنبهی اقتصتتادی بنگریمد تا زمان خاصتتی دارای نقش ثانوی بوده استتت .مال یت
ناممدود در تمت ن ر و مدیریت خانوادگی بنگاههای خصتتوصتتی رقیبِ ی دیگر و
غیبت دولت در میدان عمل صتترفا یک عقیدهی ایدآل یا وتی واقعیت اجتماعی نبود،
بل که در مرولهی خاصتی مؤثرترین شتیوهی رشد اقتصادی سریع در ووزهی اقتصاد
صتنعتی بود .این تضتاد ،امروز ،برجسته و آش ار است .ن ام سرمایهداری شرکتهای
ستهامی (کورپوریشنهاید ب رگ که در درون دولتهای ب رگ تنیده و درهم بافته
شتده استت ،ن ام تملک خصوصی است و مش لات بنیانی آن از همین واقعیت ناشی
میشتود .با این وال ،این ن ام ،وتی در ووزهی عملیات اقتصتادی عادی هم لیبرالیسم
اقتصتادی سدهی نوزدهم را غیر وروری میداند؛ و نی طبقهای را که وامل آن بوده،
یعنی بوراوازی کلاسیک را ،نالازم میداند.
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ن تهای که مایلم میر کنم این استت که میتوان گفت ،برخی از اش ال آگاهی
طبقتاتی  -و ایتدئولوایهای مبتنی بر آن  -همنوا با جریان تمول تاریخیاند و برخی
دیگر نیستتتنتد .بعضتتی ،اگرچته زمتانی هماهنگ بودهاند ،اکنون نیستتتند .طبقات
ظهوریابندهای که امروز آگاهی و ایدئولوای آنان رو به آینده دارد کدامها هستتتند؟
این پرستتش نهتنها از ن ر ستتیاستتی مهم استتت ،بل که (اگر نگاه مارکد را در ن ر
آوریمد برای درک ما از شتناختشتناستی هم ،دست کم در ووزهی علوم اجتماعی،
اهمیت دارد .با این وال ،نمیتوانم این موووع را اکنون پیگیری کنم.
وجته دومی که میخواهم دربارهی آن بمث کنم ،مربوط استتت به رابیهی میان
ستتازماندهی و آگاهی طبقاتی .بگذارید با تفاوتهای آشتت ار تاریخی میان آگاهی
بوراوایی یتا «طبقتهی متوستتط» و آگتاهی طبقتهی کارگر آغاز کنم .جنبشهای
بوراوایی برمبنای آگاهی طبقاتیِ بستیار نیرومندی قرار داشتتت .در واقع ،شاید هنوز
بتوان گفت که ود مبارزهی طبقاتی معمولا در جبههی بوراوایی (آنجا که اوساس
خیر بروز انقلاب ،وستی برجستته و مستلط استتد از نفرتی بستا همسانتر و شدت
ع یمتری برخوردار استتت تتا در جبههی طبقه کارگر (آنجا که امید ،یا اوستتاس
مدنیت ،اهمیتی دستتتکم هم ارز اوستتاس نفرت داردد .با این وال ،اینها به ندرت
جنبشهای طبقاتی مشتخص و آش ار بودند .معدود او ابی که به خود مشخصا عنوان
و ب «طبقهی متوسط» ،یا عناوینی مشابه ،دادهاند ،معمولا گروههای فشاری هستند که
اهدافی خاص و معتدل ،ممل پایین نگه داشتتتن مالیاتها و قیمتها را دنبال میکنند.
جنبشهتای بوراوایی پرچمهای لیبرالها ،مماف هکاران و دیگر ایدئولوایها را ت ان
میدادند ،اما ،ادعا میکردند که از ن ر اجتماعی پیرو هیت طبقهی خاصتتی نیستتتند ،بل
کته همتهی طبقتات را دربر میگیرنتد ،در والی که در واقع چنین نبود .جنبشهای
پرولتاریایی ،از ستوی دیگر ،مبتنی بر آگاهی طبقاتی منستتجم و آش اری هستند .در
عین وال ،جنبشهای بوراوایی ستازمانیابی غیررستمی و سستتری داشتند و ظاهرا
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اهداوشتان ممدود بود؛ و در مقایسته با جنبشهای طبقهی کارگر انضباط و وفاداری
بسیار کمتری هم داشتهاند ،هرچند که در واقعیت امر ،افق دید سیاسیشان میتوانست
بسیار بلندپروازانه باشد .از این جهت ،مقایسه میان «اتمادیهی ود قانون غله» و، ۳۶۴۶
که نخستتین نمونهی جنبش طبقهی بوراواستتت ،و چارتیستها ،که نمونهی نخستین
اتمادیهی تودهی پرولتاریایی است ،آموزنده است.
همان گونه که دیدیم ،اختلاو مذکور همیشتته مربوط به ووزهی اهداو ستیاستتی
پیگیری شتده نیستت .ممتمل است که هردو طبقه ،تا جایی که هدوشان برانداختن
نوعی ن ام اجتماعی و برقرار کردن ن ام دیگری باشتتد ،به طور ی ستتان بلندپروازی
کنند .اختلاو مم ن استتت در ستترشتتت تجربهی اجتماعی طبقات یا اقشتتار ،ترکیب
آنها ،و کارکرد اجتماعی شتان نهفته باشتد .این ن ته را می توان به اش ال گوناگون
صورتبندی کرد .بوراوازی یا «لایههای بالایی طبقهی متوسط » گروهی از کادرهای
نخبهای بود یا هستت که انتخاب اعضایش ،اختصاصا بر پایهی خلاقیت یا توانایی آنان
(آن گونه که همیشه با اطمینان چنین تصور شدهد ش ل نگرفته؛ بل که گروهی است
که ،دستتکم بالقوه ،بر مبنای قرار داشتتن افراد در مووتع مستلط یا نفون مملیشان
تشت یل شتده است و اینان کسانی هستند که چه به طور انفرادی و چه در گروههای
کوچک ،دارای قدرت و منشتتام اثرند( .این قول شتتامل خردهبوراوازی یا لایه های
پایینتر طبقهی متوستتط نیستتت.د نستتبت کارایی «کارزار» تیپیک قشتتر متخصتتص
بریتانیای امروزی – علیه موقعیت یک فرودگاه ،مسیر یک ب رگراه ،یا روش اجرایی
دیگری در تستتیی و تستتهیل راه به ستتوی هدو – بههیچوجه با تعداد افراد
مشارکتکننده برای نیل به مقصود ،تناسب ندارد .از سوی دیگر ،طبقهی کارگر ،ممل
طبقه ی دهقان ،بنا به تعری  ،مرکب از کستانی است که بدون عمل مشترک قادر به
نیتل به مقصتتودی نیستتتند ،هرچند که برخلاو دهقانان ،تجربهی روزمرهی آنان در
وییهی کار ،هر دم ،به آنان نشان میدهد که یا باید بهطور جمعی عمل کنند و یا اصلا
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عمل ن نند .اما وتی عمل دسته جمعی آنان نیازمند ساختار و رهبری است تا مفید واقع
شتود .بدون وضور یک سازمان رسمی برای اقدام به عمل ،مگر در شراییی خاص در
ممیط کار ،بعید استت که توفیقی پیدا کنند؛ بدون سازمانی که قادر به ِاعمال هژمونی
باشتتد (عین عبارت گرامشتتید آنان هم زیر مجموعهای از خیل مردم عادی دورهی
پیشتاصنعتی اند .واقعیت آن است که مم ن است تاریخ همان طور که مارکسیستها
غالبا میر میکنند آنان را گورکنان رایم کهنه و بنیانگذاران جامعهی جدید خواسته
استت (اگرچه این گ اره نیازمند بازاندیشتی و ،وداقل ،صورتبندی مجدد استد ،اما
این ن تته ویژگی وجود اجتمتاعی کنونی آنتان را تغییر نمیدهتد .بته بیتان دیگر،
جنبشهای بوراوایی و طبقهی متوستط میتوانند «نمایشتتگران لش ر خیر» باشند ،اما
لشت ر پرولتاریا به صتورت لش ری واقعی عمل میکند که امرای ارتش و کادرهای
ادرای خود را داراست.
مووتوع را میتوان به ش ل دیگری میر کرد .هر طبقه ،دست کم تا زمانی که
از ن ر ستیاسی پیروز شود ،دارای دو سی ِ درخواست است :خواستهای مخصوص و
بلافصتتل روزمره ،و خواستتت کلیتری که نوع جامعهی مناستتب میل آن طبقه را بیان
می کنتد( .بته ممض این که طبقه پیروز گردد خواستتت دوم مبدل به مماف ه کاری
میشتودد .البته مم ن است که بین این دو سی از درخواستها تضادی موجود باشد،
مملا زمانی بخش هایی از بوراوازی قرن نوزدهم ،که درخواست کلیاش عدم مداخلهی
دولت در امور اقتصادی بود ،اکنون از دولت میخواست که از آنان ومایت ویژه کند.
در مورد طبقهای ممل بوراوازی ،هردو سی این درخواستها می توانند وتی فقط یا با
سازماندهی نسبتا منعی

و یا سازماندهی اقتضایی پیگیری شوند ،هرچند که این به

معنای فقدان نوعی ایدئولوای ،مملا لیبرالیسم اقتصادی ،به من ور وفظ همبستگی آنان،
نیستتت .وتی او اب طبقتاتی لیبرال قرن نوزدهم( ،ج در مواردی کته بته لایههای
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پتایینتر روی میآوردنتدد جنبشها یا او اب تودهای گستتترده نبودند ،بل که فقط
ائتلافی بودند از افراد سرشناس ،با نفون ،و یا گروه های کوچک۶(.د
از ستوی دیگر ،آگاهی طبقهی کارگر در هر دو ستی  ،مستتل م ستازمانیافتگی
رستتمی استتت؛ و آن ستتازمان خود وامل ایدئولوای طبقه هم میباشتتد که بدون آن،
طبقتهی کتارگر چی ی نخواهتد بود ج اندکی بیشتر از ملغمهای از اَعمال و عادات
معمولی .بنابراین سازمان ("اتمادیه"" ،و ب" ،یا "جنبش"د تبدیل میشود به ادامه یا
دنبالهی شتخصیت فردی کارگر ،که م مل و متمم آن است .وقتی که فعالان طبقهی
کارگر یا وامیان و بی با مواردی از موقعیتهای سیاسی تازه روبهرو میشوند ،از بیان
عقاید خود استتن او میورزند ،و در عوض خبرنگاران را به اتمادیه  -یا هر سازمان
مدافع دیگر خویش ،ارجاع میدهند؛ این بدان معنی نیستتت که در مقابل مقام برتر ،از
بیان داوری شتخصتی خودداری میکنند ،بل که به این معنی است که میپذیرند کلام
آن اتمادیه (یا سازمان مفروضد سخن خود آنان است؛ یعنی اگر تواناییاش را داشتند
همان سخن را میگفتند که مسئولان اتمادیه میگویند۲(.د
بتا این همته ،این انواع آگاهی و ستتازمانیابی ،که به هر یک از این دو ستتی
خواستتتهتا تعلق دارنتد ،معمولا از هم متفاوتاند ،هرچند که گاه مرتبط و یا با هم
ترکیتب شتتدهانتد .در ستتی پتایینتر ،آن گونه که لنین آن را (با نگاه تی بین و
واقعگرایتانهی خود در مورد مستتائل اجتماعید توصتتی

کرده «آگاهیِ اتمادیهای

کارگری» و ستی عالیتر آن را «آگاهی ستوسیالیستی» (یا اوتمالا ،بسیار بهندرت،
نوع آگاهی دیگری که تصوری است از تغییر ش ل کامل جامعهد خوانده است .ش ل
قبلی (آن گونه که لنین هم مورد ملاو ه قرار دادهد بیشتر به طور خودبهخودی ایجاد
میشتود ،ولی ممدودتر است .اما بدون نوع دوم ،از من ری تاریخی اگر سخن بگوییم،
آگاهی طبقاتی طبقهی کارگر ناکامل استتت ،و شتتاید وتی خودِ وضتتورش ،بهعنوان
طبقه ،آن گونه که در ایالات متمده  -به خیا – تصور شده ،مورد شک و پرسش قرار
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گیرد .بدون هر یک از این دو سی آگاهی ،مم ن است کارگران ،بهواسیهی مقاصد
ستتیاستتی ،بهطور کامل نادیده و ناچی  ،و در وقیقت نامرئی ،گرفته شتتوند؛ ن یر انبوه
تودههتای کارگران وو ب توری که همیشتته در انگلستتتان بودهاند ،بدون این که
ت ثیری در ستاختار ،ستیاستت و برنامهی و ب مماف ه کار داشته باشند -ج ت ثیری
ستیمی و واشیهای؛ و البته میدانیم که و ب توری بدون این کارگران وتی در یک
انتخابات هم پیروز نمیشد.
یک بار دیگر تمای میان پرولتاریا و دهقانان را باید خاطر نشان کرد .دهقانان ،نی
که از ن ر تاریخی طبقهای فرودستت اند ،نیازمند ابتداییترین ستتی آگاهی طبقاتی و
سازمانیابی در مقیاس ملی به معنای کسب ت ثیر سیاسیاند و این آگاهی باید از خارج
به آنان داده شود ،در والی که ابتداییترین اش ال آگاهی ،عمل طبقاتی و سازمانیابی
در درون طبقتهی کتارگر خود به خود تمول مییابد .ت وین و تمول جنبشهای مهم
مربوط به اتمادیههای صتتنفی ،تقریبا در تمام جوامع ستترمایه داری صتتنعتی ،عامیت
جهانی دارد (مگر این که در اثر فشتتار فی ی ی جلوی آنها گرفته شتتودد .پیدایش و
ت امل او اب «کارگری» و «ستوستیالیستتی» در این کشورها به قدری امری عادی
است که در موارد نادری که در آن جاها ش ل نگرفته (مانند ایالات متمدهی آمری اد
معمولا ،به معنایی ،از موارد استتمنایی به وساب می آیند ،و نیازمند توویمی خاصاند.
در مورد جنبشهتای مستتتقل یا خودگردان دهقانی و ،وتی کمتر ،در مورد «او اب
دهقانی»  -که ستاختارشتان در هر وال از ستاختار"او اب کارگری" متفاوت است،
ووتعیت چنین نیستت .جنبش های پرولتاریایی برای کستتب هژمونی دارای پتانسیل
ناتی/نهادینه هستند؛ و این چی ی است که جنبشهای دهقانی فاقد آناند.
بنابراین «آگاهی سوسیالیستی» از طریق سازمانیابی ،ج م م مل و اساسی آگاهی
طبقهی کارگر استت .اما این آگاهی نه خودبهخودی استتت و نه ناگ یر؛ و مهمتر این
کته ،این آگتاهی طبقاتی ،به مفهوم روشتتن کلمه ،آگاهی خودبهخودی «اتمادیهی
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کارگری» هم نیستت ،چه به شت ل معتدلتر رفرمیستی اش و چه به صورت رادی ال
ستتیتاستتیاش کته ثبتات و کتارایی کمتر دارد  ،و یا وتی ،چه به شتت ل انقلابی
«ستندی ایی»اش .و در این مروله مست لهی آگاهی طبقاتی در تاریخ به یک مس لهی
واد سیاسی در قرن بیستم مبدل شده ،چرا که مرولهی واسیهی مورد ل وم سازمانیابی
مبین یک تفاوت ،و ،به اوتمال کمابیش  ،بیانگر واگرایی میان «طبقه» و «ستتازمان":
استت؛ یعنی ،در سی سیاسی ،تغییری است که ،به بیان دیگر ،تغییری «و بی» است.
هر قدر که از سی ابتداییتر واودها و ساختارهای اجتماعی که در آن طبقه و سازمان
ی دیگر را تمت کنترل دارند -مملا نمونهی کلاسیک اتمادیهی روستایی سوسیالیست
یا کمونیستت معدنکار -پیشتر رویم و به ستیو گستتردهتر و پیچیدهتری برسیم
(جایی که در آنجا تصتمیمات عمده در مورد جامعه گرفته میشودد ،واگرایی مذکور
بتالقوه بیشتر میشتتود .در مورد نمونتهی افراطی و ناپذیرفتهی آنچه که در جریان
مباومات جنا چپ نام تعمیدی «جانشینسازی» گرفته ،جنبش ،جانشینِ طبقه؛ و ب،
جانشتین جنبش؛ دستتگاهِ عمل رد ،جانشتین و ب؛ رهبریِ (رستما منتخبد جانشین
دستگاهِ اجرایی ،و ،در موارد بسیار شناخته شدهی تاریخی ،ریاست دولت یا صدر ،و یا
انواع رهبری دیگر ،جتانشتتین کمیتهی مرک ی میگردند .مستتائلی که از بین این
واگراییِ تا ودی اجتنابناپذیر بروز میکند ،بر کل مفهوم سترشتت سوسیالیسم مؤثر
استتت ،اگرچه در عین وال میتوان این بمث را میر کرد که ،همراه با زایل شتتدن
روزاف ون ارتباط سرمایهداری کنونی با بوراوازی کارفرمای کهنهی قرن نوزدهم ،که

کنترلکننتدهی مقتادیر قتابتلتوجته اب ارهای تولید ،به صتتورت انفرادی یا به طور
خانوادگی بود ،این مستتائل میتواند در ن ام کنونی هم ش ت ل بگیرد .مستتائل مذکور،
برخی مربوط به دستتگاه یا ماشتین اداری ،برنامهری ی ،اجرایی و تصمیمات سیاسی و
غیره هستتند  -که هر جامعهی پیچیدهی مدرن امروزی باید دارا باشد  -و بهویژه ،در
این زمره استت ،مدیریت و برنامه ری ی اقتصادی و اجتماعی در شرایط کنونی (یعنی
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مستائل بوروکراستید ،و بخشی هم عبارت است از مسائل مربوط به سرشت جامعه و
رایمهای ناشتی از جنبشهای ستوستیالیستتی و کارگری .اگرچه استفادهی بیپایه و
هیجانزده از اصتتیلاواتی ن یر «بوروکراستتی» در میان بمثهای جنا چپ تا ودی
آلوده استت به خلط مفاهیم یادشده ،این مسائل ی سان نیستند :اینها زمانی و فقط در
جایی متجانداند که بوروکراستتی عهدهدار شتتغل رستتمی طبقهی واکم به مفهوم فنی
کلمه استت ،آن گونه که شاید در میان برجستگان علمی امپراتوری چین ،و یا امروز
در میان مدیران ارشتد سترمایهداری شترکتی (کورپوراتیود ،دیده میشود که م ایا و
منافعشان ناشی است از نخست مال یت و بعد وقوق مدیریت۳۱( .د
مست لهی دشوار و ویاتی برای سوسیالیست ها این است که رایمهای سوسیالیستی
انقلابی ،برع د رایمهای بوراوایی ،از درون طبقه نش ت نمیگیرند ،بل که منش شان
واصتل ترکیبی خاص یا خصتلتمند از طبقه و سازمان است .به بیان دیگر ،این خود

طبقهی کارگر نیست که قدرت میگیرد و هژمونیاش را اعمال میکند ،بل که و ب
یتا جنبش طبقتهی کتارگر استتت که این وظیفه را برعهده میگیرد ،و (بدون اتخان
دیدگاهی آنارشیستید فهم این که چهگونه میتواند ش ل دیگری بگیرد ،دشوار است.
از این لمتاظ ،ت وین و ت تامتل تاریخی اتماد جماهیر شتتوروی ،اگرچه وتترورتا
اجتنتابنتاپتذیر نبوده ،کاملا منیقی مینماید .در این مورد« ،و ب» تبدیل به گروه
واکم مؤثر و رسمی شده ،و البته بر پایهی این پذیرش که و ب «مدافع منافع طبقهی
کارگر استت» .فرودستتی و تبعیت سیستماتیک دولت نسبت به و ب در همین امر
منع د است .بعدا ،به وقت مناسب ،و با منیقی ی سان ،و ب کادرهای کارا و منفرد
جامعهی جدید را در جریان برآمدشتتان جذب و در خود ادغام کرد -یعنی کارمندان،
مدیران ،مجریان ،دانشتتمندان و غیره ،همه را  -به طوری که ،در مرولهی خاصتتی از
تاریخ شوروی ،موفقیت ،تقریبا در هر گونه ورفهی اجتماعی ،مستل م پیوستن به و ب
بود( .و معنای این ماجرا این نبود که استتتخدام این نیروهای کارگ ار ملازم باشتتد با
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داشتتن ام انات برابر در شت ل دادن به ستیاست در کنار اعضای قدیمی که سیاست
برایشتان و م شتغلشان را داشته باشد .اما این را هم باید در ن ر داشت که ،در مقام
مقایسه ،اختلاو مشابهی در ن ام بوراوایی میان ،از یک سو ،آنان که متعلق به طبقهی
واکم شتناخته میشدند و ،از سوی دیگر ،آنان که به گروه دولتمردان واکم متعلق به
این طبقه بودند ،وجود داشت.د
این واقعیتت کته پایهی اصتتلی اجتماعی و ب ،یعنی گروه کوچک پرولتاریای
صتتنعتی در دورهی روستتیهی ت اری ،در خلال انقلاب و یا جنگ داخلی ،پراکنده و
متلاشتی شتد ،آشت ارا باعث تسهیل تمول و ب کمونیست گشت .همچنین این که،
پد از گذشت یک نسل از ش لگیری رایم جدید ،ی ایک کادرهای جامعهی جدید
وسیعا از میان زنان و مردانی به استخدام در آمدند که منشام دهقانی و کارگری داشتند
و کل ورفهی خویش را از این طریق شتت ل داده بودند ،و تعداد به ستترعت تملیل
روندهای هم از میان اعضتا و فرزندان خانوادههای اریستتوکرات و بوراوا در استخدام
بودند – و رایم طبیعتا میکوشید کنارشان گذارد  -سرعت تمولات مذکور را بیشتر
کرد .معهذا ،باید گفت که فرایندی از این دست ،در «انقلاب پرولتری» موجود است،
مگر آن که اقدامات منسجم و سیستماتی ی علیه آن انجام شود۳۳(.د
بنابراین ،زمانی که «انقلاب پرولتری» پیروز میشود ،لم هی مهم و وساسی است.
در این لم ه استت که فرویات منیقی پیشین در مورد هویت وقیقی طبقه و هویت
ستازمان راه را بر روی تبعیت طبقه از سازمان میگشاید ،و «جانشینسازی» خیرناک
میشتود .تا زمانی که ستازمان هویت عمومی خودبهخودی خویش را با طبقه ی سان
میدانتد ،و اوتمال وجود چی ی بیشتر از موقتیترین و صتتوریترین واگرایی ها را
ان ار میکند ،راه برای ستوم استتفادهی افراطی ،هم در دورهی قبل از استالینیسم و هم
در خلال این دوره ،کاملا باز میماند .وقیقت این استت که از ستوم استتتفاده بهسختی
میتوان بهطور کامل اجتناب کرد ،زیرا که ستتازمان اوتمالا چنین باور دارد که اعمال
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و ن راتش (یا به قول لوکاچ «آگاهی منسوب»د نمایندهی آن طبقه است ،و جایی که
عملا ن رات طبقه از نگرش ستتازمان فاصتتله گرفته ،این اختلافات را ناشتتی از نادانی،
فقدان فهم ،نفون خصتمانه ،و غیره میداند؛ و ،اگر سرکوب نگردند ،باید نادیده گرفته
شوند .هرقدر تمرک قدرت در «و بدولت» بیشتر باشد ،وسوسهی نادیده گرفتن و
سترکوب هم بیشتر است؛ و بر ع د ،هرقدر این تمرک کم تر باشد ،میل بیشتری
در تقویت تمرک ایجاد میگردد.
بنابراین ،مسائل دموکراسی سیاسی ،مسائل ساختارهای کمرتممور ،آزادی بیان ،و
غیره ،بیش از گذشتتته اهمیت مییابند ،و این گ اره بدان معنا نیستتت که ول چنین
مستائلی لابد یا وتما متعلق به لیبرالیستم بوراوایی باید باشد .به نمونهای آش ار توجه
کنیم .اگر در ن امهای سوسیالیستی ،اتمادیههای کارگری کارکردهای قدیمشان را از
دستت بدهند و اعتصتاب غیرقانونی شود ،آنگاه ،توجیه کلی ،و مجموع دستاوردهای
بالقوهی کارگران هرچه که باشتتد ،آنان اب ار استتاستتی مهمی را برای ت ثیرگذاری بر
زنتدگی خود از دستتت دادهاند ،و اگر م انی م دیگری جانشتتین آن نگردد ،ستتهم
نهاییشتان هیچ خواهد بود .بوراوازی کلاستیک میتوانست از معادل آنچه که منافع
«آگاهی -اتمادیهای» خویش باشتتد ،در جایی که با منافع گستتتردهی طبقه ،میابق
تفسیر دولتی ،برخورد کند ،به شیوههای کمابیش غیررسمی دفاع کند .طبقهی کارگر،
وتی در ن امهای ستوستیالیستی ،فقط بهوساطت سازمانیابی میتواند این کار را انجام
دهد؛ یعنی فقط از طریق یک ن ام ستیاسی مرکب از سازمانهای ومتعدد یا از طریق
جنبشتی واود که بتواند از طریق دموکراسی داخلی کارآمد ن رات قشرها و ردههای
خود را بازتاب دهد.
اما آیا مست لهی مذکور فقط مربوط به انقلاب پرولتری و ن ام سوسیالیستی است؟
همان طور که مختصرا دیدیم ،مسائل مشابهی از بین خود ساختار تغییریابندهی اقتصاد
سترمایهداری مدرن در وال بروز استت .بهطور روزاف ونی ،وسایل و ام انات قانونی،
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وقوقی ،ستیاستی و دیگر م انیستمهایی که تصور میرود مردم با استفاده از آنها و
بهطور سنتی بر زندگی خود اثر میگذارند و بدان ش ل میدهند– ولو این که ت ثیری
منفی باشتد – مرتب ناکارآمدتر میشوند؛ این ن ته صرفا بدان معنا نیست که ام انات
مذکور ،بهج در موارد پیش پا افتاده ،همیشه و درهروال برای زومت شان فقیر بیاثر
و امری بیفایده بودهاند ،بل که به این معناستتت که ام انات فوق روز به روز ارتباط
خود را با دستتگاه عملی تصتمیمات ت نوکراتیک و بوروکراتیک از دست میدهند.
«واودهای ستیاسی» به سی مدیریت روابط عم ومی و دخل و تصرو در امور تقلیل
داده شتدهاند .اخذ تصتمیمهای مهمی چون جنگ و صتل نه تنها دستتگاههای رسمی
مربوطه را دور میزند ،بل که مم ن است توسط مشتی بان دار عمده ،رئید جمهور یا
نخستتت وزیر گرفته شتتود که تنها یک یا دو تن مشتتاور پشتتت صتتمنه دارند؛ این
تصمیمها وتی مم ن است توسط کارشناسان فنی و مجریان مرتبط باهم که هویتشان
کمتر قابل تعیین است ،نی اخذ شود – آن هم به طریقی که راه بازبینی این تصمیمات
برای دستتگاه رستمی و ستیاستی مستدود و نامقدور است .دستگاه کلاسیک سیاسی
«واقعی» قرن نوزدهم ،بهطور روز اف ون در نوعی خلام ستترگردان است :سرمقالههای
روزنامههای «وزین» را نمایندگان «ته-نشین» میخوانند که ن راتشان مهم نیست؛ و
یا وزرایی میالعه میکنند که نیازی به آنها نیستتت؛ و ارزش صتتمبتهایشتتان فقط
اندکی ناچی تر از مانورهای سیاسی خصوصیشان با آنهایی است که تصمیمگیرندگان
اصتلیاند ،با این تصتور که بتوانند آنان را درست شناسایی کنند .وتی اعضای «گروه
و ومتگران» (یتا طبقتهی وتاکمد منفردا ،فقط مم ن استتتت انتدکی بتانفونتر از
ستهامدارانی باشند که شرکتهای سرمایه داری هنوز (در تئوری وقوقید به نفع آنان
اداره میشتتونتد .امروزه بهطور روزاف ون میبینیم که اعضتتای واقعی طبقهی واکم
آنقدرها واقعی نیستند که «سازمانها» هستند؛ یعنی ،نه «کروپد» یا «راکفلرز» ،بل
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کته «جنرال موتورز» و «آی .بی .ام» .وتالتا از ستتازمان و ومتی و بخش عمومی
میگذریم که مدیران اجراییشان را خیلی ساده با هم معاووه میکنند۳۹(.د
بنابراین ،ابعاد ستیاستی آگاهی طبقاتی و مخصتوصتا رابیهی بین اعضای طبقه و
ستتازمانهاویشتتان در وال تغییر ستتریع و دائمی استتت .مستتائل روابط پرولتاریا با
دولتتهای کارگری ،یا وتی ستتازمانهای مع م ناشتتی از جنبشهای آنان در ن ام
سرمایهداری ،تنها مورد خاصی است در دل ووعیتی عمومیتر ،که جبرهای ت نولوای
و مدیریت شترکتهای ب رگ یا مدیریت وبخشهای کلان عمومی بدان ش ل تغییر
داده استت .این مشتاهدات نباید صترفا برای کسب امتیاز در بمث مورد استفاده قرار
گیرد .هیچ چی عبثتر و منفورتر از این نیست که دیگ و قابلمههای سیاه را به جان
هم بیندازیم و تصتور کنیم که از این طریق ستیاهی نابود خواهد شد .طبقات همچنان
وجود و آگاهی دارند .امروز تشری عملی این آگاهی در بستر تغییرات تاریخی است
که اهمیت دارد .اما در این مروله ،مورخ نمیتواند ستتاکت بماند ،بدون این که نگران
باشتد .دغدغهی ورفهای او وال و آینده نیست ،هرچند که باید نوری بر آنها بتاباند؛
برای وی آنچه که مهم استت «گذشته» است .آنچه که اوتمالا وادث خواهد شد ،و
آنچه که ما در این ارتباط میتوانیم یا باید انجام دهیم ،چی ی استتت که جای بممش
اینجا نیست.

مشخصات مأخذ اصلی:
E. J. Habsbawm, Class Consciousness in History, in I.
Meszaros (ed.), Aspects of History and Class
Consciousness, 1791
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پینوشتهای نویسنده:
 -۳نگتاه کنید به تاریخ و آگاهی طبقاتی ،برلین ،۳۲۹۱ ،ص  .۶۹تمام ارجاعات من به همین
چاپ اصلی است.
 -۹همان ،ص .۶۹
 -۱همان ،ص .۶۹
 -۴متن مرتبط برگرفته از هجدهم برومر ،بخش هفتم ،مشتهور است ،اما ایرادی نخواهد داشت
اگر بنتد دیگری را هم نقل کنیم« :دهقانان خردهمالک تودهی ع یمی را شتت ل میدهند که
همه در شرایط مشابهی زیست میکنند ،اما روابط گوناگونی با هم ندارند .ش ل تولید آنان ،به
جای این که میانشان روابط متقابل ایجاد کند ،از هم جدایشان میکند ... .ووزهی تولید آنان،
تولید خرد ،پذیرای هیچگونه تقستیم کار در کشتت و ورز نیستتت ،روش کارشتتان متضمن
استتفاده از هیچ روش علمی هم نیستت و لذا ،هیچ ش لی از گوناگونی در تمول ،اختلاو در
استتتعداد ،و غنای در روابط اجتماعی هم نمیطلبد .هر خانوار دهقانی دارای خوکفایی استتت؛
خود ،رأستا مولد بخش عمدهی مواد مصترفی خویش و ،بنابراین ،تهیهکنندهی وسایل معیشت
خود از طریق مبادله با طبیعت است تا مبادله با جامعه .به موازات وجود هر دهقان خرده»الک،
رعیتت و خانوارش ،دهقان خردهمالک ،رعیت و خانوار دهقانی دیگری قرار دارد .گروهی از
این خانوارها دهی را ایجاد میکنند ،و چند ده بخشتتی را .تودههای ب رگ ملت فرانستته بدین
طریق ستاده ،یعنی از جمع معمولی این خانوارها ،یعنی رشتدی همسان ،ش ل گرفته است که
بسیار شبیه گونیهای سیبزمینی است .اینها فقط از این جهت ش لدهندهی یک طبقهاند که
میلیونها خانوار از آنان در شرایط زندگی اقتصادی مشابهی زیست میکنند ،شراییی که ش ل
زندگی ،علایق و فرهنگشتان را از طبقات دیگر متفاوت و بین شان خصومت ایجاد می کند.
اما از آنجا که میان این دهقانان خرد صرفا ارتباط متقابل مملی موجود است و همگونی منافع
شان متضمن هیچ اتمادی میانشان نیست ،هیچ اتماد ملی و هیت سازمان سیاسی هم ندارند؛ ولذا
از این ن ر ش لدهندهی طبقه نیستند».
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Theodore Shanin( -۲د "دهقان به عنوان یک عامل سیاسی" (مجلهی میالعات اجتماعی،
شمارهی  ،۳۴سال۳۲۶۶د ،صص . ۲ -۹۹
 -۶برای ممال ،همان ،ص . ۹۱
Eric Wolf( -۹د "در بارهی قیامهای دهقانی" (مجلهی جامعهی نو ۳۲۶۲ / ۲ / ۴د
 -۶بار دیگر ت کید میکنم که این ومورد شامل او اب لایههای پایینی طبقهی متوسط نیست
که گرایش داشتتتند و دارند که به وصتتورت جنبش تودهای درآیند ،هرچند که با در ن ر
گرفتن جدا افتادگی اقتصتتادی-اجتماعی اعضتتای این لایه ها ،جنبش تودهای وآنان به شت ل
خاصتی خواهد بود .در اینجا بصیرت پیامبرگونهی مارکد در مورد روابط دهقانان فرانسه با
ناپلئون ستوم جای نکر دارد« :نمی توانند خودشان را نمایندگی ک نند ،باید دیگران نمایندهی
آنان باشند .نمایندگان آنان باید در عین وال سروران آنها ،رؤسای آنها ،باشند».
 -۲چشمگیرترین موارد این نوع هویت را معمولا در مراول نسبتا اولیهی سازمانیابی کارگری
می توان مشاهده کرد ،یعنی قبل از این که جنبشهای کارگری بخشی از ن ام سیاسی اجرایی
رستمی شتوند ،و گاه یا در جاهای خاصی که جنبش تنها دارای سازمان واودی است که در
واقع عینا برای ونمایندگی طبقه "به پا میخی د".
 -۳۱هرچند که در تاریخ اروپا بهندرت دیده شده ،یک گروه واکم مم ن است بوروکراتیک
شتده یا نشتده باشتد؛ گروه واکم مم ن استت از طریق یا بهوستتیلهی یک دستگاه اجرایی
بوروکراتیک  -همچون بریتانیای قرن بیستم  -و یا یک دستگاه غیر بوروکراتیک  -همچون
بریتانیای قرن هجدهم  -عمل کند .همین ن ته ،با در ن ر داشتتتن موقعیت اجتماعی مختل ،
مم ن استت در مورد جوامع سوسیالیستی صادق باشد – او اب واکم و م طبقات را ندارند.
و ب کمونیست اتماد شوروی بوروکراتیک است و از طریق یک دولت بسیار بوروکراتیک
و مدیریت اقتصتادی عمل میکند .اگر درستت دریافته باشتم« ،انقلاب فرهنگی» مائوئیستی
کوشتیده بود بوروکراستی و ب کمونیست چین را درهم ش ند ،ولی درستتر آن است که
بگوییم کشور همچنان از طریق یک ن ام بوروکراتیک اداره شده است .پیداکردن نمونههایی
که نمایشتگر گروه واکم بوروکراتیک باشند ،ولی از طریق دستگاه اداری غیربوروکراتیک
ناکارامد عمل کنند -همچون برخی دولتهای کلیسایی در گذشته  -نامم ن نیست.

28

29

تاریخ و آگاهی طبقاتی
 -۳۳در اینجا ،من دربارهی تمولات ممتملی که مم ن استت باعث شود گروههای ب رگی از
کادرهای منفرد ،در شتترایط تاریخی خاص ،ترجی دهند به ستتازمانهای رستتمی «بالاییها»،
یعنی و ب ،نپیوندند ،سخن نمیگویم.
 -۳۹در عین وال ،در ستیمی پایینتر ،به ن ر میرسد که اختلافات میان لیبرالدموکراتهای
رسمی و سایر سیستمهای سیاسی به سرعت در وال ناپدید شدن است .نه پرزیدنت دو گل که
قانون استاستی ،وی را در برابر فشارها و دخالت انتخاباتی بیش از ود پارلمان مورد ومایت
قرار میداد ،و نه پرزیدنت جانستون که امنیت چندانی نداشتت ،بهشدت تمت ت ثیر فشارهای
شتناخته شده در ن امهای لیبرال بودند .هردو در برابر فشارهای کاملا متفاوتی که در خارج از
چنین ن امی عمل میکردند ،آسیبپذیر بودند.

یادداشتهای مترجمان
و Classness ۳طبقهمندی :خصیصه یا ود وابستگی به یک طبقهی خاص.
و ۹این عبارت بخشتتی استتت از قیعه شتتعری که بعدا به صتتورت لالایی در آمد و دهقانان
انگلستتان را در ووالی پایان قرن چهاردهم میلادی متمد کرد؛ ابتدا زمینهساز شورش و سپد
انقلاب وتد فئودالی انگلستان ،پد از سال های مرگ سیاه در اثر طاعون ،شد .رهبران قیام از
جمله ،رابرت کیو ،آبل کر ،جک استتراو ،تامد فرینگدون و وات تایلر به فجیعترین اش ال
گردن زده شتدند و تایلر ت ه ت ه شتد .مع هذا انقلاب دهقانی پایان فئودالیسم را در انگلستان
رقم زد.
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