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ه از انتقادی باتومور کآرای اختصار به اهمیت مترجم: میل داشتم به یاشاره]

گرایانهح مطر  کردهح اشیییاره ک مح   ی دیدگاه مارکسییییح ااتما اص احییی ا 

ی تشییصیآ آر را به خوان ده  اگرار کرد ت ت  ا توجه خوان ده را به یدیده

نمایمت ضم اص مطا   های  ی در پانوشیت ای  ترجمه ج   میآثار   فعا یت

 فرشیمت[ فریبرز  - ی م  استداخل ق اب افز ده

 

ر یدرد خاحی به  (ح۱)تاریخ   آگاهی طبقاتی وکاچح در حفحات آغازی  

تر تئوری مارکسیستی[ تتت اساساص ییزی بیش»]نویسد: ا  می .مارکسییسم دارد

 یادیح در ای  دیدگاه بت« ی خود فرای د انق ابی نیستاز توضیی  ر ش فدرانه

ار شده اگور نیز بیبسییاری از دیرر حیفحات سیراسیر کتاب به اشیدا  گون

« داریی سرمایهخودآگاهی جامعه»استت مث اصح  وکاچ ماتریا یسم تاریصی را 

ی [ در ف سفه۱ک د   در جای دیررح در خ ا  تح یل تئوری ع م]توحیف می

کشد که مسائ ی که ناشی از جدایی ذه    بورژ اییح ای  بحث را پیش می

ه یک هستی تاریصیح به حورتی شودح ت  ا زمانی ال خواه د شد کعی  می

 ع واربهدر ذه ِ خود ) که هم ذه  باشد   هم عی ح ظ ور ک د؛  جودی که

 دت   ا بتهح کموضوع ]ش اسایی[( تبیی  می ع واربهفاعل ]ش اسایی[( عی  را )

داریح ]همار[ سیییرمایه یموضیییوع(ح در جامعه-)ییا فاعل« عی -ذه »ای  

 پر  تاریاستت 
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ک دت از مارکسیییسییم ب افاحییه ما را درگیر مشیید اتی می خوانش  وکاچ

دعوی ای  است که تئوری مارکسیستی تج ی فدری فرای د انق ابی است؛ اما 

جود گوید فرای دی انق ابی  ای  خود تئوری مارکسییستی است که به ما می

دهدت اگر بصواهیم مسییی  ه را به های آر را به ما توضیییی  میدارد    یژگی

جاییح تئوری  شییود: مارکسیییسییمح تای توضییی  دهیمح ی ی  میشییدل دیرر

ح خودش هم یک ایدئو وژی در عی  اا  اماهای طبقاتی اسییت؛ ایدئو وژی

ای از آر( اسییت؛   ارزش   اعتبارشح یا شییاید بتوار گفت نمای دهطبقاتی )

 ع وارهبایح  ابسیییته اسیییت به اقیقت آر ع وار یک ایدئو وژیح به گونهبه

ی  اقعاص دشیییوار را که ریت ]در عی  اا [  وکاچح خودح ای  مسییی  هیک تئو

 که ایمسیی  ه –پریرد ماتریا یسییم تاریصی باید شییامل خودش هم باشییدح می

اختصار مورد بحث به  اتی آر را  –اشی از خود ماتریا یسم تاریصی است ن

 ی مرکور ای  اسیت که مارکسییسم دردهدت پاسیخ  وکاچ به مسی  هقرار می

داری مدررح حییحت ی تو ید اجتماعی خاصح یع ی سییرمایهمت  یک شیییوه

( اما  ی ٢پریردت)دارد؛  ح بدی  طریقح نسیییبیت موج ی را در ای  مورد می

طور کامل به بحث در مورد ای  مس  ه که بسیار م م استح بهدر اثر خویشح 

ی تپردازد؛ یع یح اگر تصییور شییود که مارکسیییسییم اسییاسییاص آگاهی طبقانمی

استح ناگزیر باید پیشاپیش پریرفت که مارکسیسم نوعی تئوری است که به 

 تیحطبقا آگاهی   طبقاتی برخورد طبقاتح که –رسییید ای میی ار نتیجه

امی انراشییت بسییتر تممقدمتاص موجودندت ای  پیش حع وار نیر های تاریصیبه

اص مامبصشیییدح کیفیتی که تاثر  وکیاچ اسیییت   کیفیت خاحیییی به بحث می
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توار گفیت کیه مربوا اسیییت به ای  که یع یح می - اییدئو وژییک اسیییت

گونه باید ف مید تاح به جای ای  که ابزاری تئوریک یا همیارکسییییسیییم را ی

 تجربی باشدح پر  تاریای انق ابی را به کاری مؤثر آیدت 

خواهم به  جوه ک ی تفسیر  وکاچ از مارکسیسم ی ااضرح نمیدر نوشته

خواهم تح یل ا  را از آگاهی طبقاتی مورد  ارسیییی ه ت  ا میکبپرداز ؛ بیل

از هر اثر دیررشح  ( با ای  اا ح یور  وکاچ ر ش خود راح بیش٣قرار دهمت)

باا  یژه ارتگشودهح   یور ر ش  ی بهباز  تاریخ و آگاهی طبقاتیدر 

ت ریات ری دارد بیا فدر آگاهی طبقاتیح اجت اب از برخی ابراز نهرهای ک ی 

م مارکسیس»که  ی  یهآرر مورد ف م  ی از ر ش درست مارکسیستیح یا د

 ک دح مقد ر نیستت احط ا  می« آیی راست

را در  ی کارگرتدامل تاریصی طبقه« آگاهی طبقاتی»ی  وکاچ در مقا ه

ی ک دح   مصصوحاص اخت افات ک ی میار پدیدهگیری میداری پینها  سرمایه

 های مشییابه درشییود با پدیدهای  نها   یژه ظاهر می گونه که درطبقه را آر

دهدت  وکاچح به دنبا  اشاراتی های پیشیی  اجتماعی مورد توجه قرار مینها 

ژی ایدئولوح   نیز در بصشیییی از فقر فلسفف هدر  از زبار مارکسح عمدتاص

ژ ایی ی بورمع اییح خودح مص وق جامعه که گفته طبقهح به جاآر - آلمانی

دهد: نصستح ای  که طبقه در د   یژگی م م را مورد ت کید قرار می -است

ک د تا [ م ی عرضییه می٢نها  بورژ ایی خود را به حییورت یک همبسییتری]

ی ی طبقه در جامعه  د  دیررح ای  که د  شییدل عمده همبسییتری مح ی؛

[ اندح تا ٣]«ناب» طبقات – پر  تاریا   بورژ ا طبقات یع ی –داری سیییرمایه
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ر تحت ت ثیر دیرر انواع ر ابط دیایی که م افع    یژگی اقتصییادی آنار جا

شیود   از سیادگی   ر ش ی برخوردار استت  وکاچح باز اب ا    تیرگی نمی

اهی گیری آگ یژه برای شییدلبه پیر ی از مارکسح  جود ای  شییرایط را به

ه ای ترسیم شدی اشاره دارد که از مرزهیداند؛ اما جای کارگر مفید میطبقه

ی بقههای طیه از نهر توجه به تاریخ ج بش -ر د توسط مارکس فراتر نمی

کارگرح از زمار مارکس به بعدح   یهح در پرتو آر تاریخح از نهر  اکا ی در 

داریح   نیز از ی سییرمایهی کارگر در جامعهبرخی موانع رشیید آگاهی طبقه

   مسیر ]آر آگاهی[ج ت بررسیی برخی مشید ات که در تفسییر سیرشیت 

 موجود استت 

های ای  مشیید ات که  وکاچ از آر غافل ماندهح در تدییاد یدی از نمونه

هیای اجتماعی مربوا به هریک از ای  د  طبقه ن فته اسیییتت مییار موقعییت

طبقات   تدوی    تدامل مارکس در مورد همار گونه که ر شییی  اسیییتح 

دت با ک اختیار میرا فئودا ی بورژ ازی در نها  ظ ور آگیاهی طبقیاتیح مد  

ی کییارگر بعییدی طبقییهتدوی    تدییامییل ح میییار ای  فرای یید   ای   جود

 یی فئودا یح طبقهی بورژ ا در جامعههیای م می  جود داردت طبقهتفیا ت

ی سیو  بودح مستقیماص مورد استثمار نبودح   ی ارتباا مستقیمی داشت با شیوه

وژی نو قرار داشیییتت موقعیت پر  تاریای ی تد و تو یید جیدیید کیه بر پایه

تر شییبیه به موقعیت برزگرار نها  فئودا ی اسییت  ح همان د آنار حیی عتی بیش

اردت ای  تر ندرفتهی تو یدی پیشنیزح ارتبیاا ی دار ر شییی ی با یک شییییوه

ی  شده   جاافتاده است   همت سییسطبقهح آشیداراح تابع یک نها  تو یدی 
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ک دت زمانی مارکس در بیار تفا ت [ آر را تعیی  مینها  اسییت که ]موقعیت

اب دسیییتیح آسیییی»میار فئودا یسیییم   کاپیتا یسیییم تعبیر موجزی به کار برد: 

بی ییدح در ایا ی که دارِ فئودا  میک ید کیه در آر زمی ای خ ق میجیامعیه

ر  از نهر م ح طت« پر رددار ح عتی میآسیاب بصاری )هیدر  یدی( سرمایه

ک د: کدا  آسیییاب ای را مطر  میگی  جود مسیی  ههمار سییادپرسییشییی به 

سخ به ک د؟ برای دادر پای سوسیا یستی ایجاد میطبقهی بیاسیت که جامعه

ی سیییاختاریح نقش ای  پرسیییش بیایید یاح هم از نهر تاریصی   هم از ج به

ای که تد و وژی مدرر نا  دارد   جامعه یهآری کارگر را در تدامل طبقه

تفا تی مک دح بررسیی ک یمح  ح یاح موضوع را به شدل کام اص ایجاد می جدید

را  ی کارگر آر نوع آزادیارائیه دهیم؛ یع ی به ای  بحث بپردازیم که طبقه

درت ی کارگر قدارد که از طبقات پیشیییی  درید شیییدهح بدی  مع ا که طبقه

ی از جامعه ای آگاهانه   خودخواسته برای ایجاد شدل جدیددارد در مبارزه

مل ی  ی نداردح عکه در آر فشار نیر های تد و وژیک نوی  جایی بر گرده

   (۴ک دت)

تری متوجه موضییوع ی د   ای  دسییت مسییائلح به شییدل مسییتقیمنمونه

شرایط  درستی گفت کهآگاهی طبقاتی استت در عی  اا  که شاید بتوار به

تر طبقات را در مقیاس م ی عداری تدامل سییریی سییرمایهموجود در جامعه

( ۶دح)بصش(   نیز م افع اقتصادی را به طور بارزتری اهمیت می۵ک دح)م یا می

عوامیل دیرری  جود دارد که ممد  اسیییت در یاریوب همی  شیییرایطح 

گیری طبقات جدید را به تعویق بی دازد   سرشت م اسبات اقتصادی را شدل
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ح تحرک جغرافیایی   اجتماعیح ب یابرای دییار عید  قطعییت   اب یا  ک یدت 

ها همهح ی تقسیییم کارح گسییترش طبقات متوسییطح ای پیچیدگی رشییدیاب ده

ک حییورت یی کارگر بهعوام ی هسییت د که بر امدار ]رشیید  [ تحو  طبقه

ی سیییاسییی  اجد آگاهی مشییصآ از جایراه خود در نها  اجتماعی جامعه

ه همی  م وا ح سرشت تو ید ب گراردتمدت خود اثر میموجود   اهداف ب  د

داری ممد  اسیت ف م  اقعیت اسیتثمار را دستصوش اب ا    تیرگی سیرمایه

[ ۴]«ب ده زمی»  نه « برده»ک د   و ای  که م افع اقتصادی در ا  ویت باشدت نه 

هیچ یک تردید ندارند که تما  یا بصشیییی از کارشیییار به فرد دیرری تع ق 

ه بصشی تواند دریابد کی مستقیمی نمیدارد؛ اما فرد مزدبریر به ی ی  شییوه

عح  اقح بهسرمایهک  دت هدف مارکس در از کارش را دیررار تصیاا  می

ابط تا  اقعیت ر بردارد مباد ه ی تو ید کا ایی   ای  بود کیه نقیاب از ی ره

اجتماعیِ مسب  تو ید ارزش اضافی را نشار دهدت اما ای  مد  تئوریکح که 

د   تدامل ک دح با رشدقت ترسیم میبهر ابط میار طبقات را در فرای د تو ید 

 اقعی آگیاهی اجتمیاعی در جرییار تیاریخ در مورد برخی طبقیات خاصح 

ئوریک بر آگاهی اجتماعی بسییییار تفا ت داردح   و ای  که خود ای  مد  ت

ح اهمیت دارد که جریار تدامل  اقعی را بررسی ک یم ب ابرای اثرگرار باشدت 

  ارتباا نتایج ای  مطا عه را با تح یل اقتصیادی ا  یه برقرار سازیم   دریابیم 

  نداده   در جانات  وکاچ ای  کار را خیرکه آیا آر مد  م اسییی  هسیییت یا 

 ا نهری را جانشی  تاریخ  اقعی کرده استت عوض یک تاریخ فرضی ی
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 اب است مرتبط سو یک از که –ی سومی از مسائل هم  جود دارد رشیته

 ارتباا سو دیرر از   پر  تاریاح   بورژ ا طبقات گوناگور اجتماعی مواضیع

میار  ینررار رابطهه د ک –گیری آگاهی طبقاتی شیییدل یمسییی  ه با دارد

گیری آگاهی بورژ ایی یاری فدرانی که به شییدلعمل اسییتت متاندیشییه   

 انی جآرای های اجتماعی   بی ی بورژ ایی در نها رساندندح   بیانرر ج ار

بودنیدح خود بورژ ا بودند؛ پسح در ای  موردح نیازی نداریم که فرض ک یم 

میار عمل اجتماعی   تهاهر ف م آر عمل در اندیشهح شداف بزرگی موجود 

ورد پر  تاریاح آگاهی ای  طبقه تا ادی توسییط متفدرانی که اسییتت اما در م

ت دح شدل هس بورژوا که بل -مارکسییسم خود در مث اص – نیسفنددپر  تاریا 

ی خطیر در موردِ ارتباا میار اسیتت در ای  جاح یک مس  هشیده داده   بیار 

ا یستی های سوسیی کارگر   تفسییر ای  زندگی در نها زندگی عم ی طبقه

 شودت ودار مینم

 ح قرار دادرتاریخ و آگاهی طبقاتیهای اسیییاسیییی در یدی از ندتیه

اش در مورد مارکسیییسییم ح در مقا ههمی  مسیی  ه در مد نهر اسییتت  وکاچ

صییل   پایراه ب اف"م شییام ماتریا یسییم تاریصی »نویسیید که آیی ح میسییتار

ه دانش یا رسید ک توار به ای  نتیجهنمی جاای ت اما از پر  تاریاستتتت "طبیعی

ک مثابه یبهپر  تاریا "شی اختی مرکور در سیرشیت یا در ذات موضیع ر ش

ی بارهدهد   درسپس ادامه می(ت« قرار دارد )ییییه رسد به افراد پر  تر "طبقه

یع ی  -« یشیی اختآگاهی طبقاتی ر ار»بی د میار آگاهی طبقاتیح تفا تی می

شیییار در جامعه کسییی  آر آگاهی مسیییتقیم   آنی که کارگرار از موقعیت
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د(ح ک ک  د )که  وکاچ آر را هم به حییورت آگاهی کاذب توحیییف میمی

ی زیر آمده ای  بحث در بریده«ت آگیاهی م سیییوب»ییا « آگیاهی ممد »  

  [:۵است]

از تح ی ی که « آگاهی کاذب»ی [ د  سییویه۶ای  تعیی  دیا دتیدی]

ها در ا ضییاع که انسییار یهآری  واانهسییادهعبارت اسییت از تشییری  

« در  اقع»تیاریصی معی    در جیایراه مشیییصآ از سیییاختار طبقاتیح 

 ر دتبسییییار فراتر می انداندح   خواسیییتهکرده اندح ااسیییاساندیشییییده

هر  در های با ا را م در شو ح اماحخواهم اهمیت عهیم تشیری  ندتهنمی

های تاریصی اا ح تشیییری  آر عوامل فقط در ادم مصیییا   پژ هش

[ 8های ] ی ِعَمُ[   7ک یت )یا تمامیت( اندییمامی] احیییل اسییتت رابطه با

ی ر د   به مقو هدیا دتیدی ناشیییی از آرح از تشیییری  محر فراتر می

رسیییدت در حیییورتی که آگاهی به ک یت جامعه پیوند امدیار عی ی می

ها در هایی پی برد که انسیییارها   ااسیییاسوار به اندیشیییهتبصوردح می

توان د داشته باش دح ا بته اگر قادر به درک کامل ای   ضعیت معی ی می

خود    درنگمیانجی   بی ضعیت   ت ثیر م افع ناشی از آر بر عمل بی

ها   هتوار به اندیشیینیز بر سییاختار کل جامعه باشیی د؛ بدی  ترتی  می

شییار[ پی برد که با  ضییعیت ]  بسییتر عی ی شییدل گیری هاییااسییاس

های سازگارندتتتت  راح آگاهی طبقاتیح در  اقعح عبارت است از  اک ش

عق انی   م اسیی  م سییوبی در یک  ضییعیت شییاخآ معی  در فرای د 

  تو یدت
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د های مارکس در مورای  مسییر فدریح از ج اتیح مرتبط است با اندیشه

ار شیییی پراک دگی   جدایی عملی کارگرح از مرا هتدیامل آگاهی طبقه

سیاسی  ییابی سیاسی   مبارزهی سازماربرای افظ سط  دستمزدح تا مرا ه

ر ی آخی نصسیییت   پ هکه میار پ های رابطیهدر مقییاس م یت   یح اگر بیه 

ی انتقا  از یدی به دیرری توجه ک یمح خواهیم دید که  جود داردح   نحوه

ی ی کافشییوندت در  اقعح  وکاچ مسیی  ه را به اندازهم می پیدا میهای تفا ت

ی دهدح بل که از ج به هر تداملِ تاریصیِ آگاهی مورد م ااهه قرار نمیماز 

ی   آگاهی خرد رزانه« شیی اختیآگاهی ر ار» تمایز مط ق بیش   کم میار

یِ عم نرردت در ای  میارح نصسییتی  شییدلح آگاهیِ با فعل [ می9«]م سییوب»

ی مثابه مواد   مصا   مورد مطا عهبهی کارگر اسیتح که  وکاچ آر را طبقه

ای که دارای اثرات اجتماعی م م ع وار پدیدهبه( نه 7گیردح)خود در نهر می

اجتماعی اسیییتت از سیییوی دیررح  یداسیییتح   یا به نوعی آزمور خود عقا

اچح همییار ی کیارگرح در نهر  وکیطبقییه« م سیییوب»ی آگیاهی خرد رزانیه

ه   ب یاد قبل پصته شدمارکسیسم است؛ بدی  مع ا که یک تئوری اجتماعی از

ودت ای  شی کارگر به آر داده میی[ طبقهگشیته استح که از بیر ر از ]بدنه

 تریح تدراربیشخویش نیزح با ر ش ی  ۱9۶7ی سا  نهر را  وکاچ در مقدمه

میار تمایزی که میار آگاهی که ارتباطی ایجاد کرده  جاآرکرده اسییتح در 

بی دح با تمایزی که   ی  میار می« ممد »یا « م سیییوب»  « شییی یاختیر ار»

  توسط کسیع ی با اتری  سط  آگاهی قابل -«ی کارگریآگاهی اتحادیه»
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ی محصیییو  اندیشیییه -« آگاهی سیییوسییییا یسیییتی»   -کارگر یخود طبقه

اکام ی با آگاهی ن -کارگر یقائل استت در عملح طبقه -ر ش فدرار انق ابی

ست  یابد؛   ی ای  پیواست که با ر ش فدرار پیوند می« ازب»در  -که دارد

سییویه اسییتح زیرا ازبح برتر از هرییز دیررح عبارت اسییت از تئوری یک

ا ی ادور   نفوذ ]یح عرحهب ابرای  ت[ ج ارح   -درسیت ]شی اخت   تفسیر

نررش را  وکاچ ه رامی توضیییی  ی هاسیییتت ای  نقطهایدئو وگی[ غ بیه

ح ازب یافتهآگاهی طبقاتی درسیتِ پر  تاریا   شیدل سازماردهد که به می

 ک دت میاشاره کمونیستح 

با  ایی انحراف گسییتردهباید قاعدتاص ر شیی  باشیید که ای  مفاهیم زا یه

 ی ک ی مارکس در آثار گوناگوری آگاهی طبقاتی مورد اشارهمسیر اندیشه

ی کارگرح از طریق تجربه گوید که طبقها  داردت مارکسح کام اص ر ش ح می

   ت یاش خویشح آگیاهی کام ی از اهداف   موقعیت طبقاتی خود کسییی 

قبل  -کرد که فرای د مرکور در همار زمار ک دت اقیقتاص همح ا  تصور میمی

به طریقیح به  -از آر کیه ا  مسیییئو ییت مطا عات خویش را بر د ش گیرد 

 فلس ه قرفهای گوناگور سیوسییا یستیح پیش رفته بودت ا  در شیدل ج بش

 نوشته است که:

تبدیل کرده است  های مرد  رای ا   تودها ضیاع اقتصادی در  ه ه

ی سرمایه شرایط مشترک   م افع مشترکی های کارگریح   غ بهبه توده

ای ی کارگری طبقهبرای ای  طبقه ایجاد کرده اسیییتت  راح ای  توده نیز

ای برای خود نیسییتت در جریار اسییت مرتبط با سییرمایهح   ی ه وز طبقه
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 ی یاددیمح تودهی آر را مطر  کرای کیه ما فقط یدی د  مرا همبیارزه

ای برای خویش شیییدل شیییود   خود را به شیییدل طبقهشیییده متحد می

ک یدح تبدیل به م افع دهیدت م یافعی هم کیه ای  طبقیه از آر دفیاع میمی

 گرددت طبقاتی می

 

 مقدماتی یادداشت –هایش مارکس همچ ی ح در یدی از آخری  نوشیته

-رای سوسیالیسممبارزه ب]م درج در  ۱88٠های کارگری سا  بررسی بر

املح با ع م   آگاهی ک»توان د ک د که ت  ا کارگرار میت کید می –[ ۱٠ ت[ ]

  دح کی آنار تحمیل میدارار[ بر گردهفشیار رنج   شییرارتی را که ]سییرمایه

ها   گر ع تتوان د با شیییور   ارارتح یارهفقط آنار می»  «  حییف ک  د

بر  حب ابرای « نه ناجیار خوشیییبصتتبرندح دردهایی باشییی د که از آر رنج می

بشودح  «ای برای خودطبقه»ی کارگر توانا بود که ی سص  مارکسح طبقهپایه

  مسیئو یت سرنوشت خویش را بپریردت ر ش فدرار یه س می در ای  میار 

طور؟ مارکس ای  مورد را ها یهباید داشیته باشی دح اازاب سیاسی   ج بش

رسد که ای  عواملح به هر تقدیرح تابع    شی  میبررسیی ندرد؛ اما به نهر ر

ی کارگر باشییی دت از سیییوی دیررح  وکاچ تدامل عمومی طبقهتی ثیر تحیت 

دهیید کییه قرار می« آگییاهی خردم ییدانییه»ی کییارگر را تییابع عییامییل طبقییه

 برای ح توجی یی آر هسیییت دح   ب اک  دههیای ازبی توحییییفاییدئو وگ

د کهح از سا  ک ی ازبی ارائه میگسیصته جا ر ش فدرانه برای دیدتاتوری 

 ت است بوده گونهشور یتمامی جوامع  نشارسرشتتا ک ورح  ۱9۱7
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 اند از درک  یآ رد فقط تا ادی ناشینتایجی که  وکاچ به دسیت می

  درد ر یگیری تری  عامل ت ثیر در شییدلاز متد مارکسیییسییتی اسییتت م م

 آگاهی»ع وار به سیییت از مارکسییییسیییم ی اهای  ی تعریف ا  یهاسیییت تاج

ای دارد با که ارتباا پیچیده یاتئوری»تا ای  که عبارت باشییید از « طبقیاتی

به  تا جایی که«ت مربوا اسییت به آر ای که عمدتاصنرری اجتماعی طبقهج ار

تر تمایل دارد که از خوانش گرددح  وکیاچ بیشمتید ر ش کیار مربوا می

در  اشگیردت ا  در مقا هر شود تا ای  که آر را پیخویش از مارکسییسم د 

شییی اختی ت کید بر د  مع ا یا مف و  ر ش آیی راسیییتمارکسییییسیییم مورد 

کوتاهی به [ )که خی ی به۱۱« ]سییرشییتی( مفاهیمسیییا ی ت )یا ر ار»ک د: می

 (دهدانر س مورد توجه قرار میدوریدگ آننی موازات ذکر سطوری از 

ت ییدگی ]یا ت فیق[ درهم»ح کیه مقصیییودش از آر «مییتتمیا»  دیرری فدر 

مثابه عوامل موجود در تدامل تاریصی(   شدل  اقعیات زندگی اجتماعی )به

ح تمامیتی که در آر ]ای   اقعیات[ بر هم ت ثیر   «دادر به یک تمامیت اسییت

توار پرسیییید که آیا ای  مفاهیم خی ی با مارکسییییسیییم ت ثر متقابل دارندت می

تر آر است که توجه ک یم  وکاچ ( اماح برای مقصود فع ی ما م م8)ندحمتمایز

ح برآ رد ا  از نرردت مث اصخود بسیییییار نیاقآ میشییی یاختی ر شبیه قواعید 

بیار  هاح بهداری   طبقات دیرر نها اخت یافات میار طبقات در نها  سیییرمایه

ارا شیید)که آ« شیی اسییی آگاهی طبقاتیگونه»شییود به یک خود ا ح م جر می

ماکس  بر است(؛ یع ی به بیار دیررح آرمانی های مُرَج َ    تحت ت ثیر نمونه

ب دی نسییبتاص ثابت طبقات   آگاهی طبقاتی که جدا از عوامل دسییته یبه نوع
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 جه هیچهبی کارگر   آگاهی طبقاتی آنار طبقهت انددیرر در نهر گرفته شده

اچح شیییوندح    وکدر نهر گرفته نمیع وار عوام ی در کل فرای د تاریصی به

ها را به فرای د مسیتمر تدامل کار بشیری   اشدا ی که برخ اف مارکسح آر

 داندتاند مربوا نمییافتهدر آر سازمار 

ی فاهیمح زا یهم به همی  سارح برخ اف پافشاری بر سیا ی ت یا تغییرپریری

دیل مفاهیمی یور هاح   تب[ به آر۱٢بصشییی] اقعی نوشییتار  وکاچ جسییمیت

طبقاتح آگاهی طبقاتیح   اتی خود مارکسییییسیییمح به مفاهیم ثابت   مط ق 

گیری در آغاز بحث خویش در اسیییتت  وکاچ ای  تمایل را به طور یشیییم

 ک د: گراردح   ی ی  دعوی میمورد ر ش مارکسیستی به نمایش می

 هایبررارید بپریریم که پژ هش برای بحث   خا ی نبودر عریدهح

اخیر یک بار   برای همیشیییه تمامی   تک تک تزهای فردی مارکس 

را مرد د کرده استت اتی اگر ی ی  ییزی ثابت شودح هر مارکسیست 

های جدیدح   در عی  تواند نتایج ای  پژ هشی میآیی راسیییتجیدی 

ایا ح تما  تزهای مارکس را بی کم   کاسیییت بپریردح بد ر ای  که 

ی مارکسیییسییتی خود بشییویدت ب ا برای ح آیی راسییتای دسییت از  حهه

آیی  نیه بیه مع یای پیریرش غیر انتقادی نتایج راسیییتمیارکسییییسیییم 

های مارکس اسیت   نه به مع ای ایمار به ای  یا آر احلح   نه پژ هش

 «ر ش» ی حرفاص بهآیی راستتفسییری از یک کتاب مقدست بر عدسح 
 [ ۱٣مربوا استت ]
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آ ر شرفتح برای م  دشیوار اسیتح   ف م ای  ب دح از جوان  گوناگور

 ۱9۶7ی جدیدش بر یاپ اسیییت که  وکاچ آر را با ایقار کاملح در مقدمه

تدرار کرده اسیییتت مث اصح آیا ب د مرکور دارای ای  مع اسیییت که کسیییی که 

ی طبقاتی رد کرده اسیییتح ی میارکس را در مورد طبقیات   مبیارزهنهرییه

ته تواند به بحث گراشی  پرسش میهمچ ار مارکسیست خواهد بود؟ یا آیا ا

هدح   دمارکس را تشدیل می ر ششیود کهح مف و  طبقهح ]فقط[ بصشی از 

های م اسیییبات طبقاتی در شیییرایط خاص متع ق به ییا ای  کیه فقط  یژگی

دارد؟ پرسییشییی  ی نهریه اسییت که از نهر  وکاچ جواز مرد د شییدرمقو ه

تی ی مارکسیییسییآیی راسییت»تر: یه مع ایی خواهد داشییت که بروییم ک ی

اگر در عی  اا ح بروییم که ر ش ح «عبارت است از پریرش ر ش مارکس

ت ای  ییماه ؟!توانید مو ید ییزی جز نهرییات کیاذب نبیاشیییدمیارکس می

ها قابل اسییتصراج اسییتح در های دیرری که از بط  آرهاح   سییؤا پرسییش

  « ر ش»یم ی سیییا یت )یا تغییرپریری( مفاهسییت که آشییدارک  دهجاای 

ش اختی   تئوریک در هر نها  ح   دشیواری جدا کردر ع احر ر ش«نهریه»

ی اجتماعی اسیییتت   ی  وکاچح بی توجه به ای  سییییا ی ت ی اندیشییهپیچیده

شود )بد ر تعیی  مشیصآ( تمایزی مط ق میار تئوری )تز(   ر ش قائل می

 نمایدت دفاع میکه در نهر فردح یه مارکسیست باشد   یه نباشدح غیرقابل 

تواند نهرگاهی باشییید بر کتاب  وکاچح دیرری هم هسیییت که می  جه

 ج ی کهح در عی  مفید بودنش برای تشری ح نمایشرر  یژگی ایدئو وژیک 

وا به تری نسبت به موارد مربپیشیاپیش مسی ط بر آر اسیتت تا اد بسیا بیش
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هییای مشیییر   از مییارکسییییسیییم خوانش  وکییاچ در اثرش دیرر خوانش

 های زمار  [ استح یع ی ای  که عمیقاص آبست  عقاید   دغدغه۱۴]«بستهرزما»

های مدار خاص تاریصی اسییتت ا بتهح ممد  اسییت بروی د که تما  اندیشییه

هرا معاند؛ های عصییری هسییت د که در آر زاده شییدهاجتماعی اامل نشییانه

ری( آثار ه های فدری )  بعدی از هایی در کار هست: برخی از نها تفا ت

های تری دارندت خود آثار   اندیشیییهتر   جرابسیییرشیییت کمابیش ج انی

اب داری ح عتی   انق یرا نمایشیرر ت ثیر بامداد سیرمایه مارکسح بی یور

فرانسیه استح   ی ر ش  است که محد د به شرایط   ا ضاع زمار مارکس 

 ار ع ا هح تفسیییری از جبه ت[ -نیسییت« بسییتهزمار»نیسییت؛ ]به عبارت دیرر 

هییا   ارزشدهیید کییه هییا   مفییاهیم ج ییانی بیه دسیییت میمعیاحیییرح تئوری

 ر دت ی ما میبسا فراتر از زمانههایشار اهمیت

ح در مورد اثر  وکیاچح خوان یده مییل دارد ی ی  درییابید که همیه بیا ای 

 کتابح هری د دریافت خاحییی که از مف و  مارکسیییم   پر  تاریا داردح در

ای اسییتت مقا ات  وکاچ در ی بسیییار  یژهی ا   مبَی   سییرشییت د ره ه ه

گرفت دت های انق ابی شدل میزمانی نوشیته شیدند که در سراسر ار پا ج بش

انق اب ر سییییه پیر ز شیییده بودح مبارزات انق ابی در آ مار   اتریش هم به 

مدت در ابی کوتاهها نیز یک رژیم انق دنبیا  آر راه افتاده بود   در ک ار آر

مجییارسیییتییار )ه رری( ایجییاد شیییده بود کییه خود  وکییاچ در آر نقشیییی 

ک  ده داشییتت کتاب  وکاچح به  سییاطت تفسیییری از مارکسیییسییمح رهبری

اسیییت از ج بش انق ابی   ازب  ی تصیییویری کامل   محبوبک  یدهارائیه
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که  هاحکردی انتقادی باشد به همی  پدیدهبه جای ای  که ر ی -کمونیسیت

توسط رزا  وگزامبورگ نشار داده شدت در پرتو  اقعیاتی ازجم ه ای  که  مث اص

انق ابی  یهیچ مبارزه داری اح اصتری  کشورهای سرمایهدر برخی از پیشیرفته

ها شدست خوردندح   نیز جدی  جود نداشتح   یا در جاهای دیرر انق اب

ی ییافت یدح نه یک ای  کیه در جیاهیایی هم کیه )آر زمیار   بعیدهیا( پیر ز

نماید که ی سوسیا یستیح که دیدتاتوری به ارمغار آ ردندح م طقی میجامعه

 تر تئوری مارکسییستی بدهیمح   اثر  وکاچارزش فرا انی به اَشیدا  انتقادی

ی بسیییار محد د   کوتاه بدانیمت در بسیییاری از گیری   دام هرا دارای ج ت

انرر همی  نوع دا ری در مورد ح  وکییاچ خود بییی۱9۶7ی ب ییدهییای مقییدمییه

 ع وارهبت است مطر  شده تاریخ و آگاهی طبقاتیعقایدی است که در 

اش معرف یک موضیع مصصیوص نسبت ک د که تئوریمثا ح ا  م ااهه می

ای تع ق دارد که امدار ای زمار آر ]اثر[ اسیییتح   به د رهبیه مسیییائیل پایه

تر که ی انتقادیاز هم به آر شییییوهتازه ب انق اب در ار پا ه وز  اقعی بود؛  

تر نزدیییک بییه فدر فیدیر عیمییل انق ییابی در کتییاب مطر  شییییدهح بیش

[ ج ا  یپ آر زمار است تا نزدیک ۱۵ش رگراییِ مُ جیانه یا م دَ ی]آرمار

تری  ح شییاید غیرخیا یاا  ای  با(ت 9)ه نها  فدری یا دکتری  خود مارکسب

ک دح در ابراز نهرش در آغاز مقدمه بیار یی که ا  در مورد اثرش میدا ری

گونه بدار اشییاره کرده است: شیده باشیدح یع ی توحییف  ضیعی که ا  ای 

که فرد باید آر را محتوای  یهآری ک ونی در باب زمیانیه تردیید رایج در»
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ت[ پیوسته    -ش اسی ]مارکسیستیمثابه ر شاشح   بهاساسی   مستمر عقیده

 [۱۶«]پایدارشح بداندت

ار مد نهر قری  وکاچ را شییده در ع وار نصسییتی  مقا هاگر پرسییش بیار

دهیمح خواهیم دید که شیییداف بزرگی ماح    وکاچح را از زمار نرارش آر 

م م را پیش سیییؤا  ک دح   ای  ( جیدا می۱9۱7-٢٣ی مقیا یات )یع ی د ره

 ای  پرسش امر ز برای ماح« ییسیتت آیی راسیتمارکسییسیم »کشید که می

آشدارح  اجد مع ا   مف و  ر ش فدرانه نیست! امر ز حد نوع آشیدار   غیر

مارکسییسیم شیدوفا شیدهح آر گونه که زمانی قرار بود حیید گل بشدفدح   

[ت آیا اتی هیچ ۱7]است   کدا  کژآیی  آیی راستکیست که بروید کدا  

توانیم ت  ا مع ایی که اک ور ما می متفدر جدی به ی ی  پرسشی توجه دارد؟

بدهیمح یک مع ای تاریصی استح ای  مع ا ما را « آیی راستمارکسییسم »به 

رار ی رهبک د که ااحل عمل گستردهبه یک جزمیت سییاسیی ره مور می

ازبی   مورد امیایت پ یس   م مورار اعدا  اسیییت؛ جزمیتی که در اتحاد 

ا  یافتت د  ۱9۵۶ ی سو  قرر بیستم ایجاد شد   تاهای دههشیور ی از سا 

« سم رسمیمارکسی»یح آیی راستی توحیف ی ی  مارکسیسم ب تری  شییوه

  خواهد بودت

  

اک ور پیش  اد م  ای  است که در بصش ن ایی ای  مقا هح آگاهی طبقاتی 

ی ف م دیرری از مارکسیییسییمت نقطهی پایهبر  -ی دیرری ب رریمرا از زا یه

ی ک ی اسییت: بدی  مع ا که شیی اسییانهآغاز ای  نررش یک بررسییی ر ش
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 یک نهریه یا تئوری اجتماعی در ع واربهی نصست باید مارکسیسم در  ه ه

نهر گرفته شییودح نه یک ایدئو وژیت مقصییود ای  بررسییی توضییی  آگاهی 

سم نفی ک یم که مارکسییی خواهیمطبقاتی اسیتح نه توحییف کامل آرت نمی

)ی ار که هر تئوری اجتماعی دیرر( دارای  جه ایدئو وژیک اسییت؛ یا ای  

ه ها   تع داتی را کیابد؛ یا ا  ویتکه در شیرایط تاریصی خاحی تدامل می

ا  ک دح یا اَشدشار در خارج از هر نوع دانش اجتماعی استح تبیی  میم شام

تدرار -] گیردداف متعا ی را پی میای برای عمیل دارد کیه اهتجویزشیییده

 جوانیی  – ت[ ت   ی ای  د  ج بییه -خواهم نفی ک مهییا را نمیک م: ای می

د جدا اند   بایانفداک قابل دیرر یک از ادی تا - ایدئو وژی   تئوریک

تری  سط  ارزشم د مارکسیسم آر است که ای  د   جه در هم بمان دت پایی 

اندح ی ار که مارکسیسم  وکاچ ی ی  است   ییزی نیست آر درهم آمیصته

ی پر  تاریا؛ زیرا که مارکسیییسییم  وکاچ از یک سو جز آگاهی تدامل یافته

ی تییاریصی د ره ک یید )کییه درهر نوع محییک زدر تئوری را نییاممد  می

ز توار نشار داد که اشود(   از سوی دیرر میمفر ضیح درست انراشته می

ی کام ی میار آگاهی طبقاتی   [۱8«]مصیییادفه»نهر تاریصی هیچ ]تقارر یا[ 

ی یک تئوری اجتماعی خاص موجود نیستت ای  ندته ممد  استح در  ه ه

ی تهیی ر ش  گرددت ندا  ح در پرتو توجه به تدامل آگاهی طبقاتی بورژ ا

طور خیاص   کامل تبیی  نشیییدهح اما در بیهی معی ی میرکور در هیچ نهرییه

های مصت ف اَشیدا  متفا ت به خود گرفته اسیت؛  راح شاید ها   مدارزمار

اهیح خوی برابریبتوار گفیت کیه تئوری سیییییاسیییی هابز    اکح ف سیییفه
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ها همه پر تستارح ای ح اقتصیاد سییاسیی ک اسیکح یا اخ اق المعارفدایرة

در مورد  -ای از عقایدمه ر ایدئو وژیِ بورژ ایی هسییت دت در  اقعح مجموعه

موجود استح که همه با یددیرر  -فقرح کارح د  تح سیرشت انسارح   غیره 

اند که   م فردی هم تبیی  نیافته همیاه ری نیدارنید   در هیچ تئوری یریانیه

رژ ایی محسیییوب داشیییتت اما ای  نرری بوبتوار آر را بیه حیییورت ج ار

ا با ( ساخته شودح تآرمانیی نمونه )نمونه-نرری باید به حورت یک بهج ار

های تاریصی  اقعی ]ایات[ بورژ ازی قابل مقایسه باشدت ای  موضوعی ج وه

عقاید  یتعدادکارگرت در مورد اخیر هم  یاست مشابه با تدامل آگاهی طبقه

ثمارح برابریح تعا ر ]  غیره[ح هسییت د که تعریف مرتبطح در مورد کارح اسییت

یاب د   طیفی از مارکسییسیم تا های اجتماعی گوناگور میخود را در تئوری

-ها موجد یک بهده د؛   ایداصح  از  است که ای آنارشییسیم را تشدیل می

ای که قاب یت مقایسیییه   کارگر شیییوندح نمونه یبی ی طبقیهاز ج یار نمونیه

ی هاامل  اقعی آگاهی طبقاتی در جوامع گوناگور در زمارسییی جش بیا تد

 مصت ف را نیز دارا باشدت 

های  اقعی آگاهی اش با پدیده  مقایسیییه نمونه-هیدف از ب یای ای  بیه

  یک  «ش اختیآگاهی طبقاتی ر ار»اجتماعی ت کید بر  جود شداف میار 

اچ ک)یع ی مارکسییییسیییم( نیسیییت )کاری که  و« آگاهی طبقاتی درسیییت»

 ها پُر شودح بل که هدف وگئوک د( تا  از  باشید آر شیداف توسط ایدمی

ت  ح    اقعیات اسیییت نمونه-تعریف  ح تا جای ممد ح بیار اخت افات میار به

  هم  «هانمونه-به»اگر مع و  شییود که  از  اسییتح هدف ای  اسییت که هم 
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وند یرندح بازسازی شگها در آر مورد استفاده قرار مییی که ای  نمونهتئوری

ثابه مبهها میسییر گرددت ] را[ درک مارکس از بورژ ازی تا درک ب تر پدیده

  شدل ی انق ابی باید به ایطبقه ع واربهی ااکمح   ف مش از پر  تاریا طبقه

ا  کییه در هییا داده( برخی مثییا ۱٠مورد توجییه قرار گیردت در جییای دیرری)

یرند؛ گفاح ه می «ی ااکمطبقه»ی نمونه-هها دیدیم شرایط اجتماعی از بآر

دنبا  نصواهم  جاای ا ح   ای  موضیییوع را در هیا را مورد بحث قرار دادهآر

ه داری از ای  زا یکردت اگر اک ور موقعیت طبقه کارگر را در نها  سیییرمایه

ی ی متمایز را تشیییصیآ دهیم؛ یدی مسییی  هدر نهر بریریمح باید د  مسییی  ه

ت ییافییات در نی جوامع خییاصح   نیز تفییا ت میییار آر جوامع؛ مربوا بییه اخ

ای که در مورد تدامل هیای تاریصیی مرتبط بیا دگرگونیدیرری مسییی  یه

 یک نها  اجتماعیح رخ داده استت  ع واربهداریح سرمایه

ی کارگر   آگاهی آنار میار ر شیی  اسییت که اشییدا  سییازمانی طبقه

از  زرگیبدر فرانسه   ایتا یا بصش  کشورهای گوناگور بسیار متفا ت استت

اص ک د؛ یع ی از ازبی که رسمی کارگر از ازب کمونیست امایت میطبقه

میارکسییییسیییت   انق یابی اسیییتت در بریتیانیاح آ مار غربیح   کشیییورهای 

ا ی کارگر از اازاب کارگر یتری از طبقهاسییداندی ا یح بصش اتی بزرگ

یررح ک  دت از سوی دپشتیبانی می ط  اح ا های عمدتاص سوسیا  دموکرات

ک ورح هیچ سییازمار ی کارگر در ایا ات متحدهح از ج گ ج انی ا   تاطبقه

ای سییاسیِ مجزایی نداشتهح   هیچ جریار سوسیا یستی رادیدا  هم که توده

 جارآطور گسترده مقبو  باشدح ایجاد ندرده استت اتی در ای  کشورهاح به
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در  مث اصی کارگر )طبقهی برجسییتهاز یک ازب  ی کارگرکه اکثریت طبقه

انر سییتارح که م اسییبات میار عدییویت طبقاتی   امایت ازبی اسییتحدا  

بی یم کهح در عی  اا ح انواع اازاب ک  یدح میای دارد( پشیییتیبیانی می یژه

ای مورد امایت هم تا اندازه هیای ازبی موجودنیدح که همهییپ   ج یا 

 یاز طبقه بزرگیح در تمامی کشیییورهاح بصش ع ا هبیهکیارگرنیدت  یطبقیه

 اندتکار برخاستهمحافههکارگر به امایت از اازاب  یبرا    

دا  ی کارگرح در طو  مدتی نسبتاص ب  دح اشح آگاهی سیاسی طبقهب ابرای 

ی هر کشیییور خاص یافتهح در اا ی که شیییدل بیانی گوناگونی در محد ده

م ای هوناگور اخت اف عمیق   ریشییهمسیی ط آر بیار در میار کشییورهای گ

ر ی هیچبهای  اخت افات  ک  ده در موردقانعی توضییی  داشییته اسییتت ارائه

 ابب در بحثی در مارکس قو  از اسییتفاده با – کمدسییتآسییار نیسییت؛ اماح 

هرگز در ف م آر توفیقی نصواهیم یافت » که است ر ش  – مشیابه ایمسی  ه

ی که انهریه -تاریصی اتدا ک یم-ی ف سیییفی[ نهریه۱9]"یتیرکره"اگر بیه 

ی ]پریرشییی[ هیچ پایه (۱۱)«اش فراتاریصی بودر آر اسییتت یژگی احیی ی

ی هیای موجود در آگیاهی طبقییهتفییا ت برای ای  نررش  جود نیدارد کیه

داری کارگر مت اس    مرتبط است با مراال مصت ف تدامل در نها  سرمایه

تر ای  نها  ظ ور ی پیشیییرفتیهدر مرا یه ترکیه در طی آر آگیاهی انق یابی

ک ید؛ زیرا کیه در بریتیانییا   اییا یات متحیده کیه در مراال گوناگور   می

د ر هیچ اندح بداری دنیا بودهتری  کشور سرمایههای مصت فح پیشیرفتهد ره

تردییدیح آگاهی طبقاتی کارگری انق ابی نتوانسیییته اسیییت شیییدل بریردت 
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  قری  به ححتح ادعا کرد که آگاهی انق ابی با توارح به ااتمابرعدسح می

داری که نسیییبتاص قدرت بسییییار با ایی در آر دسیییته از کشیییورهای سیییرمایه

تری داشیییت د خود را به نمایش ی پایی بودند   درآمد سیییرانه ترماندهعق 

 (۱٢گراشته استت)

توار دید که ع احیییر ت ثیرگرار  ضیییو  میبهجیدا از ای  عوامل ک یح 

شیییود آر را که می یهآرای در کار بوده که به خ ق خاحیییی در هر جامعه

 جاای در سییاسیت نامیدح م جر گشیته استت م  در « طریقه یا اسی وب م ی»

توانم به اختصیییار فرا ار به برخی از عوامل مؤثر ممد ح که نیازم د فقط می

یقی شیی اسییی تطبوسییط هر نوع نها  ارزشییم د جامعهتر تتح یل کامل   دقیق

ردازدح پهای سیاسی میی ظ ور آگاهی طبقاتی در دکتری اسیت   به مس  ه

اشیاره ک مت در فرانسه ت ثیر س ت انق ابی ب  دمدت  جود داشته؛ در آ مار   

کشورهای امپراتوری سابق هابسبورگ فشارهای ناشی از شدست در ج گ 

اثر یک  تحتکارانه تانیا تو ید افدار   ااساسات محافههج انی ا  ؛ در بری

ی طو انی ااکمیت سییی ط تی در ک ار احییی ااات اقتصیییادی در خود د ره

بقه گیری طی آمریدا موانع موجود بر سر راه شدلکشور؛ در ایا ات متحده

گی فره ری(ح میراث برد-نژادی-در اثر جیدایی جغرافیایی   ات یدی )قومی

خواهیت اگر قرار بیاشییید که بتوانیم تمامی اییدئو وژی برابری سیییییاهیارح  

ی میارکس را در مورد طبقیه   برخورد طبقاتیح مورد ارزیابی نقادانه نهرییه

های[ سییی تی م یح همراه با عوامل هیا   ]جریارقرار دهیمح بیایید ای   یژگی
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 یگیرها اشییاره کرد ح در ارتباا با مد   ی از شییدلای که بداراقتصییادی

  پر  تاریای انق ابی قرار گیرندت

ای از ای  دسییت نیز نیازم د آر اسییت که بتوانیم توجه اما ارزیابی نقادانه

 رآ یع یح –ها که پیش از ای  مطر  کرد  ک یم به گر ه د می از پرسیییش

ع وار یک کلت به داریسرمایه یجامعه تدامل به اسیت مربوا که هاسیؤا 

ا  ها   یک نهر مورد طبقهح خودح دستراهی از اندیشهزیرا تئوری مارکس د

گی دارای اسیتوار نبودت ای  دسیتراه اندیشهبی نقآِ قائم با ر ات یا سیرشیت

مثابه یک هداری بارتباا  ح تا ادیح  ابسیتری بود به تح یل ساختار سرمایه

ی صهای اح ی در تدامل تارینها  اجتماعی کاملح   نیز  ابسته بود به جریار

 یآر نهیا ت  راح در اا  ااضیییرح تح یل مارکسییییسیییتی از طبقاتح مطا عه

ی مارکس در ی بیسییتم راح در ک ار خطوا ناتما  مطا عهداری سییدهسییرمایه

ک د   نیز ت اش مشاب ی مورد داری قرر نوزدهمح ضیر ری میمورد سیرمایه

 (۱٣نیاز است تا مسیر   ج ات اح ی تغییرات تبیی  گردندت)

دید ی ما پتری  تغییراتی کیه از زمیار مارکس تا زمانهبرجسیییتیه یدی از

 -تغییراتی که محصییو  تدامل در تد و وژی   کل نها  تو ید اسییت -آمده

 ی متوسییط اسییتح که پیوسییته اسییت به تق یلی مسییتمر   ثابت طبقهتوسییعه

ی آمریدا به فراتری  مرز فرای ید در ایا ات متحده [ ای ٢٠کیارگرت] یطبقیه

 اند از مدتیمتوسط یرسییدهح   تعداد کسیانی که دارای مشیاغل طبقه خود

رای د در فز نی یافته است؛ ای  فکارگر  یپیش نسیبت به تعداد شاغ ار طبقه

داری نیز کمابیش با سیییرعت عی  اا  در تمامی دیررکشیییورهای سیییرمایه
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افزایش مسیییتمر در تعداد آااد »جرییار داردت میارکس خودح زمیانی که از 

تع ق به طبقات متوسیط که بر د ش کارگرار س ری ی فرا ار داشت د  ح در م

ه نوشیییتح بمی« ی با اترعی  ایا ح افزایش ام ییت اجتمیاعی   قدرت طبقه

تر بییه طور سیییاده حهییرامعکرده بود؛  امدییار پیییدایش ی ی  تحو ی اشیییاره

و ید (ح که به تح یل آثار ت۱۴)گروندریسهتوانیم در طو  ی دی  ب د از می

 ماشی ی پرداختهح ی ی  بصوانیم: 

ابزار کییار همی  کییه بییا فرای یید تو ییید کییاپیتییا یسیییتی درآمیزدح 

 ها ماشی  استح یاحک دح که آخری  آرهای متعددی پیدا میدگردیسی

هاسیییتتتت که با نیر ی در  اقعح نهیا  خودکیار )اتومیاتییک( ماشیییی 

-ی خودرکهشیییودح با یک نیر ی محی اتوماتیک هدایت میمحرکیه

ا ک د؛ کارگر ت  خود کار میبهک  ده تتت در ای  مرا ه ماشی  خودعمل

باید بر طرز عمل ماشی  نهارت ک د   اطمی ار یابد که هیچ خطایی رخ 

رای د ف»متوقف گشیییته   مبد  به « فرای د تو ید»دهیدتتتت ]در  اقع[ نمی

د  ای د تو ید ]مبرسد تتت   فرشده استتتت ت کارگر به نهر زاید می« کار

به[ کاربسییت ف ی یا تد و وژیک ع می شییده اسییتتتتت حیی عت که در 

ار به اسیییتمرار زم ترکم   ترکممدح جاانبه خ ق ثر ت می مقیاس ک ار

 ترح به نیر یتر   بیششیییدهح بیشکار نیاز دارد   مقدار کار مصیییرف

یدی  گرددت ]در اقیقت باید گفت[ ای  نیر های توماشییی   ابسییته می

ر های ا ست که بانسیار به شیدل ک یح   درک ا  از طبیعت   توانایی
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ی تو ید   ثر ت ظاهر مثابه پایهبهآر ]میاشیییی [ اایاطه داردح   اک ور 

 [٢۱( ]۱۵شودت )می

ی خاحی استوار ای  درسیت اسیت که مارکس بحث خویش را بر زمی ه

ی ایهه مثابه پک د؛ نیز درسیییت اسیییت که  قتی مارکس به کاربرد ع م بمی

داری ی سرمایهی جامعهک دح عمدتاص از توانایی یا ب یهجدید ثر ت اشیاره می

یع ی آر توانایی که فقط در یک  ضیییع اجتماعی آتی  -سیییص  می گوید

طور کیامیل تحقق خواهید ییافیتت امیاح فرای دی که مورد بحث ا سیییت بیه

تر از ا م مع م بسگیری از داری شدل گرفته؛ ب رهپیشیاپیش در نها  سرمایه

کار بدنی شیدهح   ای  دگرگونیح سیاختار مشاغل را تغییر داده است؛ عامل 

 ور کی خودح بر سیاختار طبقاتی اثر کرده استت ای  تغییر تااخیر نیزح به نوبه

بیارآ ر یه نتایجی برای آگاهی اجتماعی بوده یا خواهد بودح ه وز همچ ار 

ی ری دارد به ای  که آیا ای  طبقهنار شی  اسیتت پاسیخح از یک ج ت بست

ی متوسط خواهد بود؛ یا شاید ایدئو وژی طبقه متوسط جدید  ارث   اافظ

 که – ی متوسطهای ممد ِ طبقهیک از ایدئو وژیهم بتوار پرسید که کدا 

 رجستهب محتم اص – فاشیسم تا یپ رادیدا یسم اشدا  از اسیت خاحیی طیف

های متدییادی جریار دارد: بصشییی از بشج  ک ونیح زمار درت شیید خواهد

ی متوسط در برخی از کشورها نررار ت دیدی است که متوجه جایراه طبقه

)یع ی  «قوانی    مقررات»سییی تی ا  در جامعه اسیییت   خواهار بازت سییییس 

ک تر  دگربا ری( استح در اا ی که در بصش دیررح که شامل دانشجویار 

بی ی تصصیییصیییی اسیییتح ظاهراص ج اری مشیییاغل ع می     جوانار دارنده
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ییابیدت در سیییوی دیررح آگیاهی اجتمیاعی جدید تری پر رش میرادیدیا 

 ی کارگر سیی تی در ای  موردفایده خواهد بودح مرر ای  که سییقوا طبقهبی

اامل ت ثیر باشیدح مصصیوحیاص از طریق سقوا مشاغ ی نهیر استصراج زغا ح 

هی گشیییت   نقش کیه م جر بیه آگیاهی سیییییاسیییی طبقیاتی محد د گر 

هم در ج بش سیییوسییییا یسیییتی داشیییتت اما در ای  مورد نیزح  ک  دهرهبری

دح گوی گونه که اغ   میهای متدادی  جود داردت ممد  استح آرگرایش

   دموکراتیکحسوسیا ها )  نیز عمل سییاسی( اازاب کارگر   ایدئو وژی

ط بی  ا به احاز پیش  تدریج بیشبهاتی اازاب کمونیسیت ار پای غربیح 

سیییاسییی م ی میار اجماع توار گفتح در مواردیح که می جاآرگراییدهح تا 

اازاب ایجاد شییده اسییتت اگر ی ی  باشییدح « ج ا  راسییت»  « ج ا  یپ»

تاب ای بازهای متغیر تا درجهم طقی خواهید بود کیه گمار ک یم ایدئو وژی

تر تصییورات بیش ی سییقوا اهمیت سیییاسییی طبقه کارگرندت اما ای ک  ده

شد تا ی پ جاه قرر بیستم پریرفته میهای دهههای سا توسیط سیوسییا یست

امر زح زیرا که امر ز گرایش متدادی ظ ور کرده است؛ ]یع ی[ میار بصشی 

 رفته از  حاظی حییی ایع پیشاز کارگرار جوار   کارگرار شیییاغل در زمی ه

رش دعا ی آنار اسییت رادیدا یسییم جدید پیدا شییده که مه  یف ا ریح نوع

تر در مدیریت کارگاهح   در مف و  ک یح برای برای داشییت  سیی می بزرگ

ک تر  »[   ٢٢«]دموکراسی کارگری»ح «مشارکت»ای یور «بازخاسیته»م افع 

 «ت کارگری
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شییی یاسیییی مارکسییییسیییتی تحقیق در ای  ی جیامعیهپس امر زح  ظیفیه

افتار هاست در بهاست که در ساختار طبقاتی ایجاد شدهح دیدر آردگرگونی

تغییرات ک ی در نها  تو یدی )کهح افز ر بر آر جوانبی که قب اص اشاره کرد ح 

های حییی عتی هایی همچور تدامل   پیدایش کورپوریشییی شیییامیل پیدیده

ا موازات خطوطی که در با بههای حی عتی است(ح  ح ر یا ابرشیرکتپیدغو 

ل آر ها   دریافت  نتایجی اسییت که ای  رسییم کرد ح بررسییی دقیق   مفصیی 

آ رندت اما برای تغییرات در خ ق اشیییدیا  جدید آگاهی اجتماعی به بار می

ی های کامل مربوا به مسیییائل مرکور باید به یک تغییر عمدهیافت  پاسیییخ

داری نوی  توجه   آر را در محاسییبات م هور ک یم: یع ی ر در سییرمایهدیر

وقف پ ج سا  گرشتهح   عد  ت دستا رد رشد اقتصادی ثابت در خ ا  بیست

های اقتصادی م مح که موجد یک پیشرفت مدا     برجسته آر در اثر بحرار

 در سیط  ک ی زندگی گشته استت ای  دگرگونی بر آگاهی اجتماعی به د 

 تر در ایجادتر   برجسیییتهک دت نصسیییتح گرایش هریه قویشیییدل اثر می

ه تصییویری ک -« ی متوسییطجوامع طبقه»مثابه بهتصییویری از جوامع مدرر 

 هک شودمی باعث   –ی متوسط است ااحیل ارکت به سوی مشاغل طبقه

طور فزای ده   به مف و  سییییاسیییی   به میدرر یجیامعیه در طبقیات دیرر

یک  ع واربهدر ااشیه قرار گیرندت د  ح خودِ رشد اقتصادی را ایدئو وژیک 

های سیییاسییی در کشییورهای ی بحثک دت دغدغهایدئو وژی جدید ارائه می

مسیییائ ی اسیییت همچور پیشیییرفت ف ا ریح  افز رطور ر زبهداری سیییرمایه

های فدری پیشی  در مورد نابرابری سیازی   رشید؛   ای  مسائل بر مشغ هنو
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توار گفت که تدا   پایدار رشییید سیییاییه انداخته اسیییتت ا بتهح می طبقیاتی

ح اهرمعهات   نمایش نهری آر اقتصییادی ثابت ییزی اسییت فراسییوی اثبات

ی بیسیت   پ ج سیا  گرشتهح همراه با مبااثات تئوریک در ارتباا با تجربه

ی هابرای اجت اب از بحرار« شیییدهتیمدیر»داری توانایی یک نها  سیییرمایه

قتصادی جدیح بصش بزرگی از مرد  را متقاعد کرده است که  ضع پایدار ا

ت   هم جاسهرشد اقتصادی   افزایش ثابت ر نق   شدوفایی هم انتهاری ب

 -ارزشیی برجسیته   م م؛ در اا ی کهح در سوی دیررح تئوری مارکسیستی 

ی ی ار  قرر بیستم بسیار برجسته   شاخآ بود که در مبارزات سیاسی دهه

 طور ناگفتهح   در یدی د  مورد آشداراح ک ار گراشته شده استت به اک ور -

 دح کعد  قطعیت نهری   فدری زمار ااضیرح که  وکاچ بدار اشاره می

هییای مسیییتقرشیییده هم در آشیییوب موجودح در بط  برخی از ایییدئو وژی

شود؛   هم در ظ ور یک س س ه )مشی ودتری ش خود مارکسییسم( دیده می

اصح در های جدید تفدر )مث ک  دهح یا شییییوهگیجتری ( گوناگور عقیایید )دک

تی رسد حرفاص دارای ارتباا سسهایی که به نهر میج بش دانشجویی(ح شیوه

  تعریفح هسیییت دح بد ر ایقابلبا طبقات اجتماعیح یا با هر گر ه اجتماعی 

طعی ای  که ق ای در تغییر اجتماعی انراشته شوندت ف مکه بتوان د عامل با قوه

کدا  عوامل در شییدل دادر به آگاهی سییییاسیییی نقش مؤثر دارند پیوسیییته 

کم دشیوارتر شیدهح    را تعیی  مسییر احی ی اوادث نیز آسار نیستت دست

مدیدی اسییت که د رانی که در آر آگاهی  یک ییز ر شیی  اسییت: مدت

ود ها مشییی ای که در با رها   اعما  آرهای اجتماعی )آگاهی اقعی گر ه
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مورد اشاره قرار « کاذب»  « ش اختیر ار»اسیت( به حورت حرف آگاهی 

شییید نموده می« آگییاهی خرد رزانییه»گرفییت   در تبییای  آشیییدییار بییا می

ئو وژی ازب کمونیسیییت به ثبت   ااترا  رسیییید( کردی که در اید)ر ی

 سپری شده استت 

 

 مشصصات م بع انر یسی:
Tom Bottomore, 'Class structure and social consciousness', 
in Mészáros (ed.) Aspects of History and Class Consciousness 
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 های مؤلفیاداشت
 Geschichte und) تفاریخ و آگفاهی طبقاتیح بیا ع وار  ۱9٢٣ابتیدا در سیییا   (۱) 

Klassenbewusstseinا هگرفتح که برخی از آر( م تشیر شدح   هشت مقا ه را در بر می

یاپ   م تشیر شده بودندت اندکی بعد از انتشارح نمای دگار مارکسیسم رسمی قب اص با کمی اخت اف 

زدندح که در میانشیییار بوخاری ح   « گراآرمار»  « رفرمیسیییتی»ح «ر یزیونیسیییتی»بدار بریسییی  

برجسییته بودندت در ا ایل  ۱9٢۴ی انترناسیییونا  کمونیسییتی در سییا  زی و یف در پ جمی  ک رره

ح یع ی ۱9۶8خود  وکاچ ع  اص کتابش را مرد د اع ا  کرد   ] را[ تا سا   ی ی ار  قرر بیستمحدهه

پ جاه سییا  بعد از تاریصی که نصسییتی  مقا ات در آر به ظ ور رسیییده بودح زیر یاپ د    تقریباص

اسیییتت  وکاچ در ای  مقدمه به برخی  ۱9۶7نرفیتت یاپ جدید یک مقدمه داردح که تاریصش 

رده   اشییاره ک -مطر  کرده بودبیسییتم های بیسییت قرر در سییا که  -ها در تفدرش دگرگونی

ک مت ها را د باره مورد بحث انتقادی قرار داده اسیتت م  به ای  ارزیابی انتقادی بعداص اشاره میآر

ح ه وز های ا توضییییحیاتی که اک ور  وکاچ در برابر ما گراشیییتهح   ع ا ه بر دیرر بحثرغم بیه
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یرا ای  کتاب باید همچ ار مورد محدومیت شیییدید محافل  طور کیامل ر شییی  نیسیییت کهبیه

  مس ط  ک  ده یژه با توجه به ای  اقیقت که  وکاچ بر نقش تعیی به -مارکسییسیت رسمی باشد

ه کتاب ک دت اک ور کای که   ی    اسییتا ی  مطر  کردندح ت کید میازب کمونیسییت به شیییوه

بعد از  یارد که تاریخ تفدر مارکسیییسییم در دهه وکاچ د باره در دسییترس قرار گرفتهح ارزش د

مرکور  یج گ ج انی نصست به طور مفصل مورد بازبی ی قرار گیرد   فراموش نشود که در دهه

انق ابیح مورد  هایی انق اب ر سیه   دیرر ج بشبسیاری از تفدرات مارکسیستی در مت    زمی ه

  تجدید نهر قرار گرفت دت

  ت٢88ی( ح صت )حفحه۱97۱ انتشارات مارتی ح   در ،تاریخ و آگاهی طبقاتی (٢) 

بارت اندح عهای م  بسیار مربوای ار مقا ه ی م درج در تاریخ   آگاهی طبقاتی که به بحث (٣)

ی ماتریا یسیییم کارکرد تغییریاب ده»(ح ۱9۱9 مارچ«)ییسیییت؟ آیی راسیییتمارکسییییسیییم » اند از:

« گی   آگاهی پر  تاریا ارهشییییم»(   ۱9٢٠ )مارچ« آگیاهی طبقاتی»(ح ۱9۱9جور « )تیاریصی

  (ت۱9٢٢)

تئوری مارکسییستی انق اب اجتماعیح زیرا که   ضیو  مربوا اسیت به مسیائلای  پرسیش به (۴)

نها   گوید کهتت به طور ک ی ای  تئوری میداری مربوا اسییکاربسییتش به مورد خاص سییرمایه

ی خاحییی ک د که نیر های نوی  تو یدی )که طبقهاجتماعی مفر ضح زمانی انق اب را تجربه می

اند   دیرر امدار قرار گرفت  در نها  از پیش شیییدهی آر اسیییت( تدیامل یافته   ایجاد نمیای یده

ظاهراص بر یک شییداف در نیح که ناشییی از داریح مارکس موجود را ندارند؛ اما در مورد سییرمایه

توسعه    ی کارگرک دت اساس انق اب طبقهداری استح ت کید می اقعیت نااسیتواری ذاتی سرمایه

پیشیرفت تد و وژی نیسیتح اسیاس آر انق ابح فشیارهای ناشی از بحرار اقتصادی استح انباشت 

رای هدفی متعا ی   اجتماعی را ب هایی اسییت کهی دکتری  یا دکتری فقر اسییتح   قبو  آگاهانه

 ک دتپر  تاریا تبیی  می

ی  اقعی مبارزات آنارح نه در اسیییتحصیییا  فوری نتایجح که در گسیییترش مدا   اتحاد ثمره» (۵)

رر ی ارتباطی که توسط ح ایع مدهای پیشرفتهکارگرار استت ای  اتحاد از طریق ابزارها   ر ش

ک دت ابزارهای مرکور کارگرار م اطق مصت ف را تر میبیشیابد   پیشییرفت خ ق شییدهح ادامه می

دهدت همی  ارتباا بود که برای تمرکز بصشییییدر به مبارزات متعدد در ارتباا با یددیرر قرار می
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م ی میار طبقات  یمورد نیاز بود تا به یک مبارزه - دداشییت  اادی سییرشییت همه که –مح ی 

ها مورد نیاز سیییاک ار م اطق گوناگور یونیور(ح که قررشیییدل دهدت تتت   برای ایجاد آر اتحاد )

بودح امر ز توسییط پر  تاریا به یم   جود  -های ارتباطی مصر بهراهبا آر کوره -قر ر  سییطایی

مانی سففت )میارکس   انر سح  ت«آه  در ظرف یدی د  سیییا  قیابیل تحقق شیییده اسیییتراه

 «[(  بورژ اها   پر  تارها»ح ]بصش ا  ح کمونیست

طور کامل ام اک خصییوحیییح باید به یریشییه یع ی تردیدی نیسییت کهتتت ما دیت ارضیییح»( ۶)

به    دیت خصوحی گردد ]نابود شود  [ در مسیر ج بش ما دیت خصوحی قرار گیردح جرب ما
طور عریار به حیییورت ااکمیت م کِ یع ی که ااکمیت ما کِ م ک باید بهکا ا مبد  شیییود؛ 

ی هآید؛ رابطسیاسی در آرایها   تباا بُریده از تمامی طیفی ارخصیوحیی   به حورت سرمایه

ی اقتصیییادی میار اسیییتثمارگر   بی  حیییاای  م یک   کیارگر بیایید محید د گردد بیه رابطیه

ی ر ابط شصصی میار حاا  م ک   خود م ک  ی متوقف   م ک به استثمارشونده؛ باید همه

ادت یا   ی پرافتصار مزا جهی رابطهیع ی که به جا؛ «مادی» طور خا آ تبدیل شیییود به ثر ت

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

های اقنصای و نوشفنهدسفت، ت ز  یابد   موضیوع سیصیف سیود   تجارت شیود )مارکس

  ت(فلس ی
رسییید ی ی  مع ی دهد که آگاهی ( مع یای ای  عبیارت ر شییی ایی قطعی نداردح اما به نهر می7)

های تاریصی  یژهح ت  ا زمانی مورد توجه اسیییت که به بیا فعیل عم ی طبقیه کیارگر در موقعییت

 «خرد رزانه م طقی»توانست در همار موقعیتح آگاهیکه می یهآرحورت مواد مورد مطا عه با 

  سه گرددتمقای باشدح

ی محتواح از نهر ی میارکس نیه از ج یت ر ش متییدح بیل کیه از ج بیهبیه نهر م ح انیدیشیییه (8)

 ( در یک موردِ آرLévi-Straussهایی که مطر  کردهح برجسته استت  وی اشترا س )گزاره

 -ک د[ح انتقاد میی وحشیاندیشه]یا « ذهن وحشی»در جایی که از سارترح در فصل ن ایی  -

برای  ح[Totalization] "بصشیییتمامیت"ی امدار دارد که  ازمه»ی ی  ابراز نهر کرده اسییت: 

ت ای  امر را ی بزرگی باشیییدنوآ رده شییی اسیییارشییی اسیییار   ر ارنرارارح جامعهبرخی از تاریخ

بدی ی  -اندآموختهاز زمانی که موضییوع را از ما ی وفسییدی  - شیی اسییارهاسییت که انسییارمدت
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را از زمانی که ای  مف و  در آثار   « تمامیت»ی ش اسار مقو هاما باید افز د که جامعهت« انددانسته

  اندتسیمورح ک ت   دیررار آمدهح به کار برده-عقاید س 

های گرانیه در برخی از جرگیهشییی رگرایی م جیآرمیار قرابیت دارد بیا حدرعی  ایا  ح( ای 9)

وع ی  وکاچ به موضییح   ای  ندته بد ر شییک تا ادی باعث توجه   ع اقهک ونی]عقیدتی[ زمار 

  یادشده در اثرش گشته استت

 II( فصل  Elites and Societyنصبرار   جامعهح ) (۱٠)

اند که های رسییمیح   از جم ه  وکاچح دقیقا همار کاری را کرده( مت سییفانهح مارکسیییسییت۱۱)

اند که خود را درگیر د؛ یع ی از خود تردید بارزی نشیییار دادهمیارکس ع یه آر هشیییدار داده بو

ها ک  دح  ح در عوضح به جوان  ک ی تئوری مطیا عیات تیاریصی مفصیییل   مشیییر   ای  پدیده

ی اندت در نتیجهح دانش ناییزی به ف م ما از طبقات اجتماعی در سییدهف سییفی اتدا کرده-تاریصی

   اند!بیستم افز ده

ح (Political Man) انسان سیاسی( در S. M. Lipsetه را است ا ت  یپست )ای  ندت (۱٢)

( در Alain Touraine  توری  )می  ا اخرح آ یییییییمطر  کرده اسییییتت ه ۶۱-٢حیییآت 

ی ی   ٢۶-7حآت  ح(La société post-industrielle) ی پسفانفدعنیعهفففجام

عتی جوامعی با  یژگی تدامل حیی که  -ت  ا در کشییورهایی همچور ایتا یا   فرانسییه »دریافته که 

ود شییدیده می -ک  دناموز ر هسییت د   نیز نیر های فره ری   اجتماعی ک   در آر مقا مت می

  «گیری انق ابی معی ی استتکه ج بش طبقه کارگر ه وز دارای سمت

رت ب دی   قد( ای  ندتهح همچ ی ح به طور گسیییتردهح مسیییت ز  مطا عه در اشیییدا  جدید  ایه۱٣)

ار مورد بحث قر جاای گونه استح اما م  ای  مسائل را در یاسی در کشورهای ح عتی شور یسی

  دهمتنمی

(۱۴) Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 

(Rohentwurf)  8ی نوشیته شیده توسط مارکسح در سا  ای  ع وانی اسیت که به نسیصه - 

  به طور کامل یاپ   م تشر شدت ۱9٣9 - ۴۱های داده اندح که نصستی  بار در سا  ۱8۵۶

  ۵8۴-9٣ح حآت همار( ۱۵)

** 
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 های منرجم: یادداشت
[۱]theory of knowledge ر د که در ع م در زبار آ مانی دقیقاص به همار مف و  به کار می

 زبار فارسی

[٢ ]bond  

[٣ ]pure 

دار است   هر کاری از ای  است که برده م ک فرد برده [serf ] «ب دهزمی »  « برده»[ تفا ت ۴]

ده ب   دهد؛ به حورت انفرادی هم قابل خرید   فر ش است؛ در اا ی زمی اانجخواه د که ا  می

ستت شاید دار نیمتع ق به برده شودح یع ی ابسیته به زمی  است   همراه با زمی  خرید   فر ش می

 ممت  -دانست« رعیت»بتوار معاد   ب ده را در فره گ ایرانیزمی 

م ه تاریخ و آگاهی طبقاتی یاد پوی ده ازی زندهی ای  ب ید دشیییوار به ترجمه[ در ترجمیه۵]

 مت  فارسیت ۱۶٠ یا ت نکت حفحهگرفته نراه کرده   مددی

[۶ ]dialectical determination  تا در مت« تعیی  دیا دتیدی»ضیم اص مقصود نویس ده از  

گیری آگاهی کاذب دیا دتیدی اسییت که ااحییل ت ثیر   ت ثر ادی ر شیی    به مع ای شییدل

عوامیل عی ی موجود در نها  اجتماعی مفر ض   درک نادرسیییت یا کاذب امور توسیییط فاعل 

  ت -ادراک یا فاعل ش اسایی است

[7 ]concrete totality  ح در  اقعح تمامیت یا تما  «تمامیت )یا ک یتِ( اندمامی»مقصود از ؛

 یکه گزیده« اندییمامی»ی ه اژای تا    کامل اسییتت بودر مف ومی اسییت که ااحییل آر پدیده

جمعح تجمیعح تمفاهیم است در اقیقت ناظر بر  تاریخ و آگاهی طبقاتی  یراستار مت  فارسی

هاسیییت که در برابر مف و  انتزاعی هم قرار داردت یک نها  جمع آمدهح افز ر شیییده   نهایر ای 

ی تو ید خاحییی مسییب  جمع اسییت که در آر شیییوه« جامعه»نوعی  حاقتصیادی   اجتماعی خاص

چ جایی کا و استت« تمامیت اندمامی»ای  همار  آمدر تمامی عوامل   ر ابط میار آدمیار استت

تری  اندمامی ک د کهری بورژ ایی تصیور مینراما درسیت در همار جایی که تاریخ»گوید: می

ی از تحول معیدی مرحلهنظام تولید در  انضففمامی، مثابه کلیتجامعه بهیع ی  -امر 

ترجمه  ۱۵9 صتتتت ) اسیییتح یافته را – و در ننیجه تقسففیم جامعه به طبقا ح  اجنماعی

 فارسی زنده یاد پوی دهت(
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[8 ]determinants  ب ِ مُعَی ِ  )بر  زر یی  هر عام ی که در تعک  دهح ( یع ی تعیی یا مُفَع ِل مُسییَ

شده توسط زنده یاد پوی ده ای   اژه در مت  ترجمهسیرشیت ییزیح یا ایجاد آرح نقش قاطع داردت

ی مع ا نیسییتح اما از نهر  غوی آمده اسییتح که اگریه درسییت   تغییرده ده« تعی ُ »به حییورت 

 ی مقا ه نیستت راقمح نصستح عی  عبارت پوی دهتوسط نویس ده به کار گرفته شیده یهمعاد   اژ

ی ک ونی گردد( سب  شد  اژهی  یراسیتار )که از ایشار تشدر میرا به کار برده بودح   ی اشیاره

 را جانشی  آر ک مت 

[9 ]Imputed  

 [۱٠] https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-

historiques/۱88٠-enquete-ouvriere-marx  

[۱۱ ]fluidity of concepts 

[۱٢ ]reify گردانی ()جسمیت بصشی   شیئیت بصشی    اقعیت بصشی   م موس  

  9٠ح مت  فارسیح ص همان[ قست ۱٣]

[۱۴ ]Zeitgebunden شده به زمار تاریصی معی ت بسته 

[۱۵ ]messianic بصشییانه    شییاید ناجَوی )بر زر سییار ی یا گرایانهح نجاتم د یح م جی

 مانوی( 

ای که ای ک در مورد مدمور اساسی   ماندگار   تردید گسترده»ی زنده یاد پوی ده: [ ترجمه۱۶]

 ی باتومور   پوی دهمتور مورد اسییتفاده ]ظاهراص «مارکسیییسییم ااکم اسییتتاعتبار ر ش شیی اسییی 

 اندت[اندکی متفا ت بوده

[۱7 ]Heretical  

[۱8 ]coincidence  

[۱9 ]passé-partout :ترکرهح پاسپورتح گرر اژهت م بع باتومور ی ی  است 

Marx-Engels Correspondence ۱877, Letter from Marx to Editor 

of the Otecestvenniye Zapisky 
[Notes on the Fatherland] 

https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1880-enquete-ouvriere-marx/
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1880-enquete-ouvriere-marx/
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( نوشته که تغییرات عهیم ۱97۱[ بد ر شک خوان ده توجه دارد که باتومور مقا ه را ه رامی )٢٠]

دیل هیای عهیم بیدارار تبکیه اک ور گریبیار هرد  طبقیه را گرفتیه   آنیار را بیه ارتش -ک ونی 

 ه وز مش ود   م موس نبوده استت  -دهکر

باقر  یح مت  فارسیییح ج د د  ح ترجمهگروندریسففهتر در ای  موردح به [ برای شیر  مفصییل٢۱]

 ا تی ای  قسمت به مت  مرکور نیز نرریستهبه بعد مراجعه ک یدت در ترجمه ٢۵۶ پرها ح حآت

[٢٢ ]industrial democracy ها  ایعح کارخانه   شرکتی حمشارکت کارگرار در اداره

 های بزرگت  به طور ک ی کارگاه

 
 


