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های اول و دوم ی بخشترجمه [1]خوانید،متنی که در زیر میمترجمان: یادداشت 

ی بلند ایستوان مزاروش است که در چهار بخش، همراه با حواشی بلند و ضروری مقاله

متعاقباً یکجا منتشر خواهد این مقاله نیز های سوم و چهارم نوشته شده است. بخش

اند و خود وی نیز کاملا شد. آثار مزاروش در فارسی فراوان ترجمه و منتشر شده

ها ه شده است: مزاروش دانشجو، دوست و همکار لوکاچ بود. همچنین، سالشناخت

بدفورد  و های بوداپست )مجارستان(، تورین )ایتالیا(، یورک )تورنتو(استاد دانشگاه

انگلستان( بوده و در ویراستاری یا همکاری در ویرایش هردو ساسکس ) کالج و

بر، مطبوعات معت راهنمایی ویراستاران  بسیاری از مقالات و آثار منتشر شده، و نیز در 

عالم  ۷۱1۲متولد شد و در  1۳۹۱از جمله مانتلی ریویو، نقش مؤثر داشته است. وی در

  بشری را وداع گفت.
 

 ی آگاهی طبقاتی کرد مارکس به مسألهبخش اول: روی
دو نقل قول زیر، بهتر از هر چیز دیگر، معمای اصلی تئوری مارکسیستی طبقات و 

 کند. آگاهی طبقاتی را تشریح می

 یابیم:می ی مقدسخانوادهنخستین مورد از این دو را در 

ی مسأله، این نیست که این یا آن پرولتر، یا حتی کل پرولتاریا، در لحظه

پرولتاریا چی . مسأله این است که ددانمیهدف خود چه چیزی را کنونی، 

 از نظر تاریخی، ناگزیر است چه عملی ،هستی، و، در ارتباط با این هست

روشنی در و به قطعیطور پرولتاریا، به هدف و عمل تاریخیانجام دهد. 

داری ی سرمایهارتباط با وضعیت زندگی او و همچنین کل سازمان جامعه

م که: جا خاطرنشان کنی. نیازی نیست که در اینبینی استقابل پیشکنونی، 

تاریخی  یوظیفهاکنون از همبخش بزرگی از پرولتاریای انگلستان و فرانسه 
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روشنایی  طور کاملبه این آگاهی بهکوشد است و پیوسته میآگاه  دخو

 (1)ببخشد.

گرامشی در اثری از وی آمده است. گرامشی بر نیاز حیاتی به  ازدوم نقل قول 

 کند: تأکید می« آگاهی طبقاتی در شکل مؤثر سازمانی »تکامل بخشیدن به 

خود و مستقیماً حوادث خودبه های اقتصادیبحرانتوان چنین گفت که، نمی

ی برای تربی مناستوانند زمینهها تنها میکنند؛ این بحرانبنیادی را ایجاد می

ی که در برگیرنده ،های مسائل و حل آنهای مُعین  تفکر، ارائهترویج شیوه

 .ندکن[ است، ایجاد ۷]تمامی تحول آتی حیات دولت

و  ،کننده در هر وضعی نیرویی است که پیوسته سازمان یافتهعامل تعیین

اع اوضگفت  توانپیدا کرده، تا بتواند در شرایطی که می در درازمدت نظم

فقط تا آن اندازه مناسب است که  و این شرایطمناسب است، پیش رود )

و آکنده از شور و حرارت مبارزه است(؛ بنابراین چنین نیرویی وجود دارد 

ته به یافی اساسی عبارت است از پرداختن و توجه صبورانه و سازمانوظیفه

تر گاهآتر کردن و تر کردن، همسانکه منسجمتشکیل و تحول این نیرو، و بل
 (۷.)از خویش آن کردن

 

ی میان ضرورت ی مورد بحث عبارت است از رابطهتوان دید، مسألههمچنان که می

نماید که تضادی میان مارکس و گرامشی تاریخی و آگاهی طبقاتی. در ظاهر، چنین می

ریخی ی تاوظیفه ناگزیر است گوید کهموجود است: مارکس از پرولتاریایی سخن می

کند که خود  موقعیت تاریخی فقط خود را انجام دهد، در حالی که گرامشی تأکید می

تا جایی مناسب است که پرولتاریا از پیش موفق شده باشد آن را به صورت یک نیروی 

هذا، به منظور دریافت درست از یافته و کاملاً آگاه از خود، تکامل بخشد. معسازمان

 ل قول مذکور، لازم است توجه کنیم که مارکس در تأکید بر ضرورت معنای دو نق
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عبارت  -«های اقتصادیبحران»ی آگاهی طبقاتی، فقط به عمل پرولتری بر پایه تاریخی 

اشاره  -«اقتصادگرایی عوامانه»ی گرامشی در بحث و جدل در مقابل مورد استفاده

حلی اهرکند: یعنی، مارکس اشاره به می طبقه اشاره« هستی»که ]در واقع[ به کند، بلنمی

شناسی ی هستیکند که، در مقایسه با نوعی مکانیسم اقتصادی، همانا عوامل پیچیدهمی

 تمام)سنتز(  نهادهمهر طبقه « هستی »اجتماعی است. و این است کل تفاوت. زیرا 

جبریت »کنندگان عواملی است که در یک جامعه در کارند، حال آن که مطرح

ه عامل را برجست یک تنها -که به درستی توسط گرامشی محکوم شده -«اقتصادی

 سازند.اندیشانه آن را بر عوامل دیگر غالب میکنند، و خاممی

ی طبقات و آگاهی طبقاتی بر اساس مُدل  خام کرد مارکس به مسألهاگر روی

ماند. به شد، لاینحل میای که در بالا به آن اشاره تفسیر شود، مسأله« جبریت اقتصادی»

برآورد  سروکار داشته باشیم، با یک« هستی اجتماعی»جای این که با بررسی دیالکتیکی 

 رو هستیم، از جمله: حل روبهراه-سطحی و یک شبه

 یآموزههای تئوری طبقات اجتماعی مارکس، در کنار سایر بخشظاهراً، 

تاکنون دچار که مفسرانش را  استخوش یک ابهام اساسی وی، دست

سو، مارکس کاملاً مطمئن بود که یکمشکلات فراوان کرده است. زیرا، از 

ناپذیر، منجر به اجتنابطور داری، بهتضادهای ایجاد شده توسط سرمایه

، وی شود؛ اما از سوی دیگرآگاهی طبقاتی پرولتاریا و انقلاب پرولتاریایی می

سی، و تئوری علمی تاریخ، در استنتاج خود، به آگاهی طبقاتی، عمل سیا

نقش عمده بخشیده است. در نظر خود او این مشکل حل شده بود، زیرا این 

 های جنبیفرآورده مانند آگاهی طبقاتی یا تئوری علمی، خود، عوامل ذهنی

   (۹اند.)داریتضادهای ذاتی سرمایه

داری اقتصاد سرمایه «ی جنبیفرآورده» صرف و ذهنیت این که ما آگاهی طبقاتی را

ردی کبینگاریم کاریکاتوری خواهد بود از مارکس. این نوع نگرش ناشی است از روی
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مارکس  یدیالکتیک یجانبه را جانشین مدل پیچیدهو یک مکانیکی، کنندهکه مدل تعیین

ی اقتصاد مجموعهکند. پس، در نهایت، آگاهی، به صورتی خام، ضمن این که زیرمی

تواند فعالانه تغییری ایجاد کند، زیرا که یابد: نمیکننده هم میشود، نقشی گمراهمی

در تحول اقتصاد «( ی جنبیفرآورده»ی صرف )و در واقع خودش یک فرآورده

 داری است. سرمایه

شناسی شویم؛ یعنی با پیچیدگی روشرو میی اساسی روبهجا با این مسألهو در این

یا []۴«]هامُعَی  ن»شده[ و تعیینیا []۹«]مُعَی َن»دیالکتیکی مارکس. در مفهوم مکانیکی بین 

شناسی ها[ خط فاصل روشنی وجود دارد. اما، در چارچوب روشکنندهتعیین

ی جامعه های اقتصادی یر: اگرچه بنیاندیالکتیکی این گونه نیست. در مورد اخ

هستی  اجتماعی  طبقات آن جامعه « نهایی  های مُعَی  ن» ی دهندهداری تشکیلسرمایه

شده های[ مُعَی َنکنندهتعیینیا های ]، در عین حال، خود مُعَی  نهاعَی  نمُهستند، اما این 

شناسی ی اهمیت هستیبارهمارکس در ]تعیین شده[ اند. به عبارت دیگر تأکیدهای

های تعامل»ی وی را در مورد شود که بتوانیم اندیشهاقتصادی فقط زمانی معنادار می

های بسیار متفاوت فعالیت انسانی دریابیم. مطابق با این دریافت، در حوزه« پیچیده

های اقتصادی ساخته ی بنیان[ زندگی انسان فقط بر پایه۵تجل یات سازمانی و فکری ]

های اقتصادی را از طریق ساختار بسیار با تمام نیرو آن بنیانو  اند، اما فعالانهنشده

[ در بیرون از ۶«]های اقتصادیتَعَی ُن. »دهندشکل میخود  مستقلی نسبتًا پیچیده

ها، ترین واسطههای مشخص، از جمله ذهنیواسطه تغیر می تاریخی  دائماً مجموعه

 معلولکه خود ، بلعلت، نه «آغازدر »اه مارکس، خدایان، ( از نگ۴وجود ندارند.)

( لذا، به محض ۵شد.) متقابلسردرگمی فکری انسان بودند؛ ولی بعدها این رابطه 

از سوی انسان، پیامدهای متعددی  - و در واقع هر نوع باوری - پذیرش این نوع باورها

« اباقتصادی اختصاص منابع کمیواقعیت »بار آمد که شامل بهت  زندگی بشر برای کلی  

شان و غیره گشت. به همین سان، ها، متولیانبرای ساختن انواع کلیسا و نگهداری آن



 و الزامیطبقاتی احتمالی آگاهی  6 

تیجتًا مستقلی که دارد، ن نسبتاًآگاهی با تمامی  اشکال و تجلیات خویش، و با ساختار 

نیز در  دکند، در حالی که خو، ساختارهای اقتصادی جامعه را تعیین میطور متقابلبهو 

قولات م« تولید و مصرف»، «عرضه و تقاضا»شوند. تحت تأثیر عوامل اخیر تعیین می

 این از هیچ کدامدهد که تر نشان میاند، اما فقط در ظاهر. نگاه دقیقاقتصادی عیارتمام

در طول تاریخ دارای « بشری متغیر نیازهای»ی مقولات، بدون در نظر گرفتن مقوله

ها را به صورت قابل فهم توسط توان آنکه نمی نیازهایی -معنایی نیستگونه هیچ

 اقتصادی توضیح داد.  ی یکجانبه های کنندهتعیین

از  او راتوان برداشت [ نمی۷ی ع ل یت  اجتماعی]در باره مارکسبدون فهم نظر 

ی را ینوانسانی عنصر  جدید آگاهی طبقاتی دریافت. مطابق نظر مارکس، هر دستاورد

ی مفروض های هر جامعهکند که ویژگیی متعامل میی عوامل پیچیدهوارد مجموعه

چه « در آغاز»سازد. در نتیجه، این که موضوع را در هر زمان مفروض نیز محقَق می

ی بعدی تحول نیز همان بماند. هشدار در مورد تواند در مرحلهبوده، احتمالاً نمی

توان دان میب« فقط در تحلیل نهایی»های اقتصادی، که ی ُندیالکتیکی بودن سرشت تَعَ

رسید، بدین جهت است که تأکید شود: در عین حال که شرایط مادی زندگی، هم از 

 -[، جایگاه مهمی در دستگاه مارکسی دارد۸نظر ساختاری و هم از نظر تکوین تاریخی]

که  -ها و هم شرایط مادی آنناتر تعامل بین انسیعنی هم از نظر تکوین  اشکال پیچیده

شرط لازم ساختاری برای زندگی انسان در تمام اشکال قابل درک جوامع بشری پیش

های تحول جوامع را توضیح تواند به خودی خود پیچیدگیبه هیچ عنوان نمی -است

یعنی هم به فراوانی مادی و هم به  -کندی[ وفور اشاره میدهد. اگر مارکس به ]مقوله

تحول نیروی انسانی است که خود »ی وی به بنیان ضروری  اشاره -زمان آزاد فراوانی

(، در واقع مقصودش این نیست که ۶«)ی واقعی آزادی، استیک هدف، یعنی مرحله

ه بود، متهم بگردد. )اگر مقصود مارکس چنین میمنجر می« قلمرو آزادی»این وفور به 

 .( برعکس، مارکس با تأکید بر بنیانشدگویی در تبیین مکانیکی آزادی میتناقض
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ه اگر ک -کندشرط تکوین آزادی  حقیقی  انسان، به شرایطی اشاره میضروری و پیش

ی طبیعی و مادی که مخالف هاتعینبر آن  سازدقادر می انسان را -تحقق یابند

 . غلبه کند، «های بشری است، و خود نیز یک هدف استشکوفایی توانایی»

تر عناست که نقش آگاهی همزمان با رشد نیروهای تولیدی بشری عمدهاین بدان م

انسان  »شکال و تجلیات آگاهی انسان، ی استقلال نسبی اَشود. اما دقیقاً به واسطهمی
طور خردمندانه با مرتبط با هم که مبادلات خود را به ُموَلدان »)یعنی « شدهاجتماعی

خودی این رشد و تحول ی خودبه( به هیچ عنوان نتیجه۲«()کنندطبیعت تنظیم می

ی معینی از تبادلات اجتماعی در مرحله ضروریوجودی  هرچند که انسانْ -نیست

ه درآید، شد-بیگانه-خود-تواند در خدمت حیات  ازگونه که میاست. آگاهی همان

( این که کدام یک از دو شکل اول یا دوم ۸تواند بر از خودبیگانگی هم فائق گردد.)می

ای است که کند، مسأله[ دست یافته، غلبه می۳ی که بالقوه به وفور]اآگاهی، در جامعه

 که در آن استقلال نسبی آگاهی اجتماعی -از طریق الگوی مکانیکی علیت اجتماعی

هم نیست چه رسد به این که بتوان آن را  تلنگر زدنحتی قابل  -باشد انکار شدهباید 

[« 1۱تحرکی]بییا  محوریسکون»و « تقدیرگرایی»، «اقتصادگرایی. )»دکرحل 

ی این نوع روش مکانیکی در مورد مشکل آگاهی طبقاتی شدههای سیاسی شناختهجلوه

د به توانهای متقابل، مینتعی ُ عدم توفیق در درک دیالکتیک  ،است.( از طرف دیگر

که  آوردش این باشدبه آگاهی گردد و پی استقلال مطلقبخشیدن منجر به  شکل انهم

-وضع تاریخی امکانات عینی شکال سازمانی در تضاد حاد باساختارهای سیاسی و اَ 

[ و 1۷«]باوریکنش»[، 11«]باوریاراده»، «گراییذهنی)»اجتماعی مفروض قرار گیرند. 

.( ی  این درک  غیردیالکتیکی هستندشده، به همین ترتیب، مظاهر  سیاسی شناختهغیره

مادی به معنای  های  تعی ن ی زنجیره در مورد جبریت مکانیکی، امکان شکستن 

گرایی غیردیالکتیکی مردود است، در حالی که در اراده فرضیپیشمارکسیستی، 

ده یعنی نادی فرضی مسلم انگاشته شده است: که ،این زنجیره بخواهی  دل شکستن 
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 شرایط عینیهذا، مارکس، از یک طرف، معانگاشتن شرایط لازم برای این شکستن. 

های مادی را، از طریق تَعَی ُن متقابل  هستی اجتماعی و ی تَعی ُنشکاندن این زنجیره

 مولد، قبل از این کند نیروهایتر این که: وی تأکید میدهد )روشنآگاهی توضیح می

ی خاصی [ ممکن شود، باید به درجه1۹«]گردانیشئ»از « ازخودبیگانگی» که تفکیک 

 یشود، مگر این که برنامه واقعی وممکن  توانداز تحول رسیده باشند: و این نمی

 ،[ انسانی1۵«]گردانی خودشئ»[ اشکال  گوناگون و ابزارهای  1۴«]زدایی ازخودبیگانگی»

ی زنجیره شکستنعملی گردد.( از سوی دیگر، مارکس بر ضرورت  ،گاهانهطور آبه

ویژگی  توانستکند: شکستنی که او، بدون آن، نه میهای اقتصادی تأکید میاین تعی ُن

[ 1۶]«برداری-ازمیان-خود»یعنی ویژگی  -ی پرولتاریا را تعریف کندکنندهتعیین

ی که همان آگاهی از وظیفه -یا را توضیح دهدی پرولتارو نه آگاهی طبقه -پرولتاریا را

های طبقاتی: تمامی محدودیت تمامیعنی نابود کردن  -خوَدست تاریخی

که در جریان از بین بردن خودش، به مثابه طبقه،  -ی طبقاتیهای جامعهمحدودیت

ای که ناشی از جبریت اقتصادی باشد، «برداری آگاهانه-میان-از-خود»یابد. تحقق می

ادهای گونه بدیلی بر بازتولید تضنفسه متناقض است. در نتیجه، یا هیچاصطلاحی فی

ی ی طبقاتی در تمام اشکال قابل تصور جامعه موجود نیست، و یا زنجیرهجامعه

های اقتصادی اجتماعی باید شکسته شود. )کمی بعدتر به موضوع تعی ُن

ضع مارکس در این باره هیچ شکی خواهیم پرداخت.( در مو« خودنابودگردانی آگاهانه»

 موجود نیست. 

مشکل مهم دیگری که در دریافت کامل معنای تئوری طبقات و آگاهی طبقاتی 

 مامت ی اوست. زیرا نه تنهامفاهیم مورد استفاده عدی بودنچندبُمارکس وجود دارد در 

که در عین ، بلمرتبط با یکدیگرند از نظر ساختاریبرد به کار میمارکس مقولاتی که 

 امل بنابراین، در فهم  ک ،اند. مشکل یادشدهقابل فهم طور تاریخیذاتاً بهحال هرکدام نیز 
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ت  هم مرتبط اند و اجزاء یک تمامیبهتاریخی  مقولاتی است که از نظر ساختاری  پویایی

  سازند.پیچیده را می

در هشدارهای آثار مارکس علیه جدا کردن مقولات  نیز وجه ساختاری این مسأله

ده خوبی توصیف شای که به آن تعلق دارد، بهویژه از کلیت پیچیده ی  خاص هر حوزه

، یک مستقلی عنوان یک رابطهبه هرگونه[ کوشش برای تعریف مالکیت»]است: 

 ندارپ جز یکتواند چیزی باشد نمی -ی انتزاعی و جاویدانیک اندیشه -ی مجزامقوله

م ه« آگاهی طبقاتی»و « طبقات»( بدون شک، همین نکته در مورد مفهوم ۳«)متافیزیکی.

موجود و  عوامل  ر  مفاهیم اصلی، معانی کامل خود را فقط در تکث  صادق است: این

دهد کنند. مارکس هشدار میی اجتماعی کسب میمرتبط به هم در ساختار یک پدیده

نبشی هرگز جست. نیجنبش سیاسی  مرتبط بابش اجتماعی نباید گفت که جن»که 

( در 1۱«)باشد، وجود نداشته است. هم در عین حال اجتماعیبدون این که  ،سیاسی

ک فضای ی عقیدتی و تواند فقط به صورت عوامل سازمانی نمی« آگاهی طبقاتی»نتیجه 

باشند، درک شود. جدا کردن موضوع آگاهی طبقاتی از نیز سیاسی، هرچند که مهم 

یی گرایی و ماجراجوگرایی، ذهنیی عینی آن، فقط ممکن است به ارادهمشکلات پیچیده

گونه معنایی ندارند؛ خودی خود هیچبهسیاسی  تمهیداتمنجر شود. از نظر مارکس 

 اشهستی ل چگونگیکشرایط صنعتی و سیاسی، و، در نتیجه،  سراپای»زیرا انسان باید 

 -ردهاستقبال ک اعتصاباتبه عنوان مثال، مارکس با اشتیاق کامل از  (11«)را تغییر دهد.

هرچند که این استقبال در تضاد شدید با محکومیت قاطع وی از لودیسم ]یا عقیده به 

نه فقط به این خاطر که اعتصابات باعث تحول آگاهی  -[ بود1۲آلات[]ماشینتخریب 

 اتهای اعتصاب، کاملًا از محدودیتزمینهشود: زیرا وی در همین کارگر میی طبقه

ای هآگاهی اتحادی»درستی آن را هایی که لنین متعاقباً بهکارگران آگاه بود. )محدودیت

اهمیت اعتصابات در تحول نیروهای تولید تأکید بر [ خواند(. مارکس 1۸«]صنفی

کند یمترفندهایی ورژوازی را وادار به استفاده از ب کرد؛ بدین معنا که این اعتصاباتْمی
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رکت تر به حکه کاربست نیروی کار را کم و ذخیره کند، علم را درخدمت تولید بیش

ی تولیدی و همچنین تضادهای د و از این طریق بلوغ نیروهای بالقوهرَدر آوَ

بستر جامع ( بنابراین، عامل سیاسی اهمیتش را در 1۷داری را شتاب بخشد.)سرمایه

 مامیت  ت کند: از طریق دخالت مؤثر در تعدیل عمیق ساختار  های متقابل کسب میتعی ُن

ی وسایل تولید تا خلق عقاید جدید، اشکال گسترده از تغییرات  - فرایندهای اجتماعی

تعدیلی که، در کنار  - ابزارهای جدید تدافعی و تهاجمیها و شیوهنوین سازمانی، 

 ؛سازدی ایجادشده را ناممکن میاثر کردن  کل مجموعهخنثی یا بیخود، امکان 

نفی های صنظر از موفقیت موقت اقدامات سرکوبگرانه برای مهار جنبش اتحادیهصرف

به عبارت دیگر: اهمیت اساسی اعتصابات در این است که  عنوان یک نیروی سیاسی.به

ور طولو این که به -اری ادغام گردنددتوانند در درازمدت در نظام تولیدی سرمایهنمی

مدت به اصلاح بسیاری از نقایص جزئی کمک کنند. این کوتاهغیرعادی و ناگزیر در 

هم از جوانب منفی و هم  - پایانی ی  [ ناقص و تجزیه1۳پذیری ]دیالکتیک  عینی  ادغام

مورد ی چارچوب تشکیل دهنده -ها[ ضروری  آن۷۱بستگی]از جوانب مثبت در درون

های جزئی و ناقص ما را ی مارکس است، حال آن که تمرکز صرف روی جنبهمراجعه

در  ی کارگرشطبقه»ند که، کشامی «کاملاً ازخودبیگانه»وار و ای کابوسجامعهسوی به 

-ای که در برابر آن چیزی جز یک ضداست: جامعه« ادغام شدهمستحیل و آن کاملاً 

کرد مارکس تواند باشد. روی[ نمی۷۷«]نقدشهر قابل مانآر»[ خیالی، یک ۷1ی]نمونه

های محدود را در بستر جهانی در نظر گیرد. و به این دلیل جنبش این است که همیشه

ی بقهط دهی سازمان ی جنینی رفته را در دورهتواند، از قبل، اشکال پیشاست که وی می

های عی ُنت متقابل   اعتصابات، تبادلات کارگر ببیند، درست همان گونه که قادر است در 

کند.  مشخص -داری نهادینه است که در ساختار تولید سرمایه -سیاسی و اقتصادی را 

شکلی از کنش اقتصادی  صرفاًتواند [ نمی۷۹گرایی]شود که اتحادیهبنابراین روشن می

ی مفروض  باشد، و اهمیت هم ندارد که این سوی سرشت آن تا چه حد قویًا در دوره
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ای ادیهجنبش اتح» تاریخی عمده شود. )با توجه به نکات گفته شده، شکست در ایجاد 

[، که مفهومی ذاتاً متناقض است، یک شکست ۷۴]جرج وودکاکبه سبک « غیرسیاسی

در مورد بلوغ  -(. درواقع، منطق استدلال مارکسآیدمیآب در  از ناپذیراجتناب

ه گمان بدین معناست که هرچبی -نیروهای تولیدی در تحت تأثیر اعتصابات و غیره

تر و با تمامیت خود در یک رویارویی مفروض قرار گیرد، داری مستقیمنظام سرمایه

ارچوب و در واقع در چ -هصحنپیشاپیش تری نیز به حضور عوامل سیاسی در نیاز بیش

 هنگامی است که شود؛ و ]ظهور[ این وضعپیدا می -جهانی مبارزات و برخوردها

گردد. و حاد می مخصوصاً [۷۶های جبری]مصالحه [۷۵]ناپذیرانعقادناپذیری یا ادغام

توان از عوامل اقتصادی و اجتماعی بینیم[ عوامل سیاسی را نمینیز ]همچنان که می

( تماماً متحول، ناچار 1۹)بازار جهانی کاملاً تحول یافته و « انترناسیونالیسم » جدا کرد:

 یکدیگر دلالت دارند. )ما بعداً به این موضوع خواهیم پرداخت.( به

ر اند، دساختاریتاریخی  عوامل خاص، که دارای ارتباط درونی  پویایی ،ترپیش

اند، و بنابراین، شایسته نمایش داده شدههای مهم یادشده در بالا از قول مارکس، نمونه

توقف ما گردند. کافی است که اشاره کنیم به صحت  یهمایاز این  نیست بیش

شناختی کلی مارکس در تحلیل مربوط به روابط درونی و ساختاری و، همزمان، روش

ترش گس»نویسد، مارکس می«. تقسیم کار» و « بازار» برای مثال، به ویژگی تاریخی 

ی آن، در مراحل خاصی به تقسیم نیروی کار خصلتی ویژه ازار، ویژگی و رخسارهب

ی به مطالعه و بررسی این تأثیرات متعدد که در هر دوره»کند که و تأکید می« دهدمی

ناگفته  (1۴«)رود.بخشد نیاز ضروری میخاص به تقسیم کار خصلت معینی می

هم مصداق دارد که باید « آگاهی طبقاتی»و « طبقات»پیداست که همین نکته در مورد 

اجتماعی در نظر -از عوامل تاریخی پویای های لایتجزای یک سلسلهعنوان بخشبه

افزایش در  تر تقسیم کار،ی بیشگرفته شوند. بنابراین، تغییر و تعدیل بازار، توسعه

اعی نیروهای تولیدی جامعه، تمرکز سرمایه، تغییرات  گسترده در الگوهای اجتم
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 -ها، ارتباطات، ترابری، تکنولوژی آموزشی، و غیرهمصرف، تحول در علوم و دانش

ها عواملی هستند که تأثیر حیاتی در تحول طبقات و آگاهی طبقاتی دارند، تمامی این

 به این دلیل که عامل اخیر به شکلی از اشکال، ناگزیر بر عامل پیشین مؤثر است. 

ی مارکس در مورد طبقات و آگاهی طبقاتی نیازمند هنتیجه این که، فهم درست نظری

ی بررسی درک کلی وی در ارتباط با یکی از وجوه مهم آن است: تحلیلی که نقطه

ر ، که ب«ی آنهای پیچیدهنی ُی اجتماعی و تعَمبارزه»کانونی آن عبارت است از مفهوم 

  گردد.های متقابل ارزیابی میی دیالکتیک تعی ُنپایه

 

 بخش دوم: موضع طبقاتی و منافع طبقاتی 
کنیم که نکات مهم نگرش نقل  ی مقدسخانوادهی بلندی از جا باید بریدهدر این

 کند: بندی میجمعمارکس را در مورد طبقه و آگاهی طبقاتی 

ک ی ،از این رو ،یک ضدین ]یا پادنهاد[ هستند. و پرولتاریا و ثروت دو وجه

سازند. هردو را مالکیت خصوصی ایجاد کرده است. پرسش کل واحد را می

دارد. این که  تزدر درون این آنتیاین است که هریک چه جایگاه خاصی 

یک کل واحد هستند، کافی نیست. مالکیت  ها دو وجهفقط بگوییم این

ه عنوان ثروت، ناگزیر است کبهمثابه مالکیت خصوصی، یعنی بهخصوصی، 

صیانت کند، و لذا، در عین حال، ناگزیر است از ضد خود، یعنی  خودشاز 

ضاد این ت طرف مثبتِاست نیز حفاظت کند. این  موجودپرولتاریایی که 

راضی. اما، از سوی دیگر، پرولتاریا ناگزیر است، مالکیت خصوصی  ازخود

پرولتاریا، و از این طریق ضد خود را، یعنی شرایط  است خود را به مثابه

یعنی  -که او را به صورت پرولتاریا شکل داده است -اش راموجودیت

این تضاد است،  وجه منفیِمالکیت خصوصی را از میان بردارد. و این 

ی کنندهخویش، پرولتاریای  نابودشده و نابودقراری او در درون خود بی
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ایملک ی مدارنده ،تز یا پادنهادمالکیت خصوصی. بنابراین، در درون این آنتی

است. اولی آن  مخربو پرولتاریا سوی  محافظه کارخصوصی طرف 

خواهد آن را از میان بردارد. باشد، دومی می« پادنهاد»خواهد حافظ این می

در حرکت اقتصادی خود، به سوی انحلال  ،ت خصوصیمالکی ،در هر حال

کند، اگرچه از طریق تحولی که به خودش بستگی ندارد خویش حرکت می

شود، و تحولی حادث می علیه میل او[ است، تحولی که ۷۲]ناآگاه و از آن

 جا که مولد خیزد، فقط تا آناست که از درون سرشت خود امور برمی

و  ادبارمعنوی آگاه از دبار  پرولتاریا به مثابه ا ست: ا پرولتاریا مثابهبهپرولتاریا 

، خویش زدودگی از انسانیتآگاه  ودگی زدمثابه انسانیتبه خویش، جسمی

 ه مثابهپرولتاریا ببراین، بنا ،وخویش  باختگیباختگی آگاه از هستیهستی

 مالکیت خصوصیکند که . پرولتاریا حکمی را اجرا میی خویشنابودکننده

با تولید پرولتاریا بر خود روا داشته است، به همان گونه که پرولتاریا 

ی حکمی است که کار مزدی بر علیه خودش، از طریق تولید ثروت اجراکننده

او اعلام داشته است. زمانی که پرولتاریا پیروز  خود  روزی برای دیگران و سیه

شود، زیرا که پیروزی عه بدل نمیشود، به هیچ عنوان به وجه مطلق جاممی

پرولتاریا و نیز  ،او فقط در نابودی خود او و نابودی ضد  اوست. سپس

 د.نرواز میان می ،که مُعی  ن اوست ،ضدش، یعنی مالکیت خصوصی

این نقش تاریخی را به پرولتاریا  هنگامی که نویسندگان سوسیالیست

آید، به این جهت می[ بر۷۸«]نقد  نقادانه»دهند، همچنان که از نسبت می

انگارند؛ درست بر عکس است؛ چرا نیست که پرولتاریا را چون خدایان می

ورت ص انسانی آن، - مشابه که ]مفهوم[ انتزاعی کل انسانیت، حتی در شکل

یرا کند؛ زگرفته پیدا میشکل-کامل خود را عملاً در هیأت پرولتاریای کاملاً

ی شرایط زندگی در جامعه که شرایط زندگی پرولتاریا حاصل جمع تمامی 



 و الزامیطبقاتی احتمالی آگاهی  04 

ترین و حادترین شکل خود است؛ زیرا که ]هستی[ امروزی به غیرانسانی

ل، او نه فقط نسبت انسان در پرولتاریا محو و مغروق گشته، اما، در عین حا

لقاً نیازی مطکه از طریق به این زیان خویش آگاهی تئوریک کسب کرده، بل
این[ ] نمایش عملییعنی  -، که دیگر نه زدودنی و نه قابل کتمان استجبری

شود. مستقیمًا به سوی قیام علیه این وضع ضدبشری کشیده می -ضرورت

 . اما پرولتاریاد را رها گرداندتواند و باید خومیپرولتاریا  ،نتیجه این که

تواند خود را رها کند مگر این که شرایط زندگی خویش را نابود سازد. نمی

 شرایط غیرانسانی تمامیتواند این شرایط را نابود سازد، مگر این که و نمی

 زندگی اجتماعی امروز را، که در وضع خود او تراکم یافته، از میان بردارد. 

تر، بگذارید چند تذکر مختصر در مورد متن مهم به تحلیل مشروحقبل از پرداختن 

 بالا بدهیم.

یک  همثاببهی طبقات، مارکسی  مسألهبندی صورتتأکید است بر  ،ی اولنکته

یک کل  هک -با دو وجه مثبت و منفی -یا آنتاگونیسم ساختاری(یک تضاد « )تزآنتی»

یا در کنار هم قرار  توان مطلق کرد )زیرا کهمیسازند و عناصر آن را نه واحد را می

ها را به صلح یا سازش توان آنروند( و نه میگیرند و یا با یکدیگر از میان میمی

 تر مورد بحث قرار داد.(تر این ایده را باید بیشکشاند. )پیامدهای گسترده

از سم است اگونیکه نیازمند به تأکید است، تمایز بین دو سوی این آنت دومین نکته

که به عوامل نیست، بل ذهنیآگاهی طبقاتی که فقط مربوط به تفکر و بینش ی جنبه

ی سرمایه است که شیوه« ناآگاه» خصلت  ،وابسته است: از یک طرف]هم[  عینی

ل برخلاف می»کند می شناگزیراست که آن ی کنندهتعیین خاصی از تحول اجتماعیْ
 نیاز عملی است که به صورتضرورتی ضد خود را ایجاد کند؛ از طرف دیگر، « خود

آگاهی »و « بین منافع طبقه»ی کند. )رابطهخودآگاهی را ایجاد می شود وظاهر می

 ی این عوامل فهم شود.(وان تعامل پیچیدهنباید به ع« کاذب
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اشاره  ی زیر دستقهادبار  طب «معنوی»ی نیز مهم است که به تأکید مارکس بر جنبه

ت صور فقط به« روزافزون ادبار »کنیم؛ زیرا رایج است که نگرش مارکس را در مورد 

ی وهای نخستین مادی در نظر گیرند. واقعیت این است که در افکار مارکس، از نوشته

معنوی همیشه به هم مرتبط بوده اند و وضع -های مادی و فکری، جنبهسرمایهتا 

ان گیریم که مزدش)»تر شده است طور دم افزون وخیمغم بهبود مادی، بهرکارگران، علی

 دقیقاً به خاطر این که این دو جنبه از یکدیگر جدایی ناپذیرند.  -((1۵)« کم باشد یا زیاد

[ پرولتاریا ]توسط خود پرولتاریا[ نیز ۷۳«]خودنابودگردانی »برای مارکس تأکید بر 

از نابود گرداندن، در عین حال نابود کردن شرایط و مقصود  -قدر اهمیت داردهمین

ادر ق»ای که ی طبقهتواند بدون عمل آگاهانهو این دستاورد نمی -ضدانسانی هم هست

، «ینابودگرانخود»خود را آزاد سازد، تحقق یابد. در حقیقت، دستور کار « است و باید

محول  ،است« رورت تاریخیض»ی که نوعی افسانه ،یک نیروی ناآگاه اگر این دستور به

شود، در مفهوم ذاتی خود، مبدل به نقیض خویش خواهد شد. )اصلاً تصادفی نیست 

، به "تاریخ"...  کندتاریخ هیچ کاری نمی»خوانیم: میی مقدس خانوادهکه متعاقباً در 

هداف ای برای نیل به اعنوان وسیلهبه، شخصیت جدایی نیست که انسان را همین شکل

فعالیت انسان که در پی اهداف خویش  جزنیست  چیزی هیچبه کار برد؛ تاریخ  خود

دستور »[ که مارکس بدان اشاره کرده، هیچ ربطی به ۹۱«]مطلقاً الزامی نیاز»  .(است

کند. [ اشاره می۹۷«]ضرورت بیان عملی » کانت ندارد، زیرا به  [«۹1] الزامی و مطلق

[نیز ۹۹شده]انگاشته-شخص مفهوم تاریخ  ربطی به اما در مورد اخیر، در عین حال،

ست، زیرا نیهم ندارد، و یا مرتبط با تبدیل آن به نوعی جبرگرایی اقتصادی مکانیکی 

 : بهامکان نداردانسانی « نیاز مطلقاً الزامی»که چیره شدنش احتمالاً بدون وساطت 

ی هناسب، یعنی نه بر پایلازم و م خودآگاهیانسانی و ی واقعی عبارت دیگر، بدون پایه

ای که به صورت واسطه[ی بدون۹۴تفکرات انتزاعی، و نیز یعنی نه بر اساس تجربه]

ناپخته تعیین شده باشد. از نظر مارکس، بسنده نیست که بگوییم هیچ نوع 
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آن ممکن نیست. باید این نکته را هم افزود  عینیخودنابودگردانی بدون بلوغ شرایط 

، به معنی آگاهی از ضرورت  خودآگاهیتواند بدون تحول عینی نمیکه: خود  شرایط 

 ،تریقطعیاهمیت « ذهنی» زدودن ازخودبیگانگی، به بلوغ کامل برسد. بنابراین، عامل 
ان پیدا ی تحول انسرفتهی پیشبرای موفقیت در آن مرحله ،شرط ضروریپیشعنوان به

ایط  نابود کردن  شر :ی اصلی عبارت است ازهنگامی که مسأله به عبارت دیگر،کند؛ می

ه جا مجدداً ب]یعنی پرولتاریا[. )در این« نابودگردانندهخود»ضد  انسانی توسط  ]عامل [ 

ذیری ناپمان به آشتیبریم که بدون آن، باید راهکرد دیالکتیکی پی میاهمیت روی

 ختم گردد.([ ۹۵ها]تضادها و دوگانگی

مایز شده: یعنی به ت ای اشاره کنیم که اغلب نادیده گرفتهجام باید به نکتهسران

 نیز و« هشد نسبت داده»یا « منسوب»مشهوری که لوکاچ قائل است بین آگاهی طبقاتی 

د با آگاهی ندار اختلافو  ؛دنی مارکسی داردر اندیشه شناختی که ریشهآگاهی روان

زیرا که « دهشمنسوبآگاهی طبقاتی که به پرولتاریا »آن  - طبقاتی حقیقی یا ضروری

است )آن گونه که مارکس در چند سطر « خویش ی تاریخیوظیفه آگاهی از»دارای 

[ ۹۶]و[ اختلاف دارد با احتمال ] -نویسد(ی مذکور در آغاز این مقاله میبعد از بریده

در حال حاضر هدف خود آگاهی از آن چیزی که این یا آن، یا حتی کل پرولتاریا، 

ی شناسی، این تشابه چشمگیر است؛ مارکس از واژهاصطلاح)حتی از نظر .« شماردمی

ترین مترادف آن، یعنی [ استفاده کرده است، و لوکاچ از نزدیک۹۲«]زوشرَیب ن»آلمانی 

[. ۹۳«]است منسوب کردن، ربط دادن، و ا سناد دادن»[ که هردو به معنی ۹۸«]زور شنن»

 بندیتصورباز« منسوب»و « شناختیروان»تمایزگذاری لوکاچ بین آگاهی طبقاتی لذا، 

راستی، همچنان که بعداً خواهیم دید، یکی از اصول اساسی دستگاه مارکسی است. به

ناممکن است از تئوری طبقات و آگاهی  بدون ملحوظ کردن تمایز مهم یادشده، کاملاً

 جزاءاطبقاتی مارکس سر در آوریم. زیرا هرگونه کوشش برای تقلیل تئوری مارکس به 

مفاهیم »به بهای ]حذف[  -«ناب علمی»یا  -«شناختی محضجامعه» صرفاً 
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و غیره( « قیمنط ساختارهای»یا ، «صرفاً فلسفی» تقلیلش به مفاهیمآن )یا « ایدئولوژیک 

های ی مغشوشی از پارهشود که دیدگاه جهانی مارکس به مجموعهنجر به این میم

باوری ] باوری ]پوزیتیویسم[ و تجربهتبدیل شود، که فقط بیانگر یقین نامرتبط

)یا « مارکس انقلابی»از « شناسمارکس جامعه»امپریسیسم[ ساده است. جدا کردن 

تواند به معنی ایجاد سکونی یره( فقط می[ و غولوگئاید[ ]۴۱«]پردازعقیده»مارکس 

 کاردر پس آن عنصری محافظهاین که حال  ؛سترون باشد هم در تئوری و هم در عمل

 که مخالف -سورلژرژ اوژن خوبی از زمان بهگرا تفاوت ندارد. این نکته عمل باشد یا

، هرچند -(1۶، شناخته شده است.)بود« شکل دادن به آگاهی»در « علوم اجتماعی»تأثیر 

کنند، تمایل دارند که خود را اندک افرادی که امروزه این خط استدلال را دنبال می

ی فکری بدانند. در هر حال، شکاندن وحدت دیالکتیکی مجموعه وابسته به این سلف 

د میان ی ناخوشاینشود: یکی گزینهشدن میقطبیموجد نوعی  ،ناگزیر ،مفاهیم مارکسی

گی واسطههای بیپاره ی مبتذل که مجموعه ،باوری سادههتجرب« عینیت علمی»

و دیگری  ،ستوده شده« اصول علمی سالم و سره»و به صورت  [ است۴1پدیداری]

خود ، که گویا، خودبه«ای مجزاعنوان مقولهبهگرایی سیاسی عمل»شناسی پرباد اسطوره

 توان طیف وسیعیندارد که مینیازی به گفتن (گردد. می« شکل دادن به آگاهی»منجر به 

خاص مشاهده کرد که همه در  یهابخواهی به صورت تئوریهای دلسازیاز قطبی

مفاهیم » اند: تفکیکجملهشناسی جزمی  غیردیالکتیکی مشترک هستند؛ از این یک روش

، «ی نابفلسفه»[، ۴۷«]نظریات آزاد از ارزش»دن کر؛ جدا «مفاهیم عملی»از  تئوریک

؛ «ارزیابی»از « توصیف»؛ جدا کردن «ایدئولوژی»از « تئوری تجربی»و « لمیدانش ع»

از  «خردگرایی»؛ «انواع آرمانی»از « های اجتماعیواقعیت»؛ «سنتز»از « تجزیه و تحلیل»

« واقعیات»[؛ ۴۴«]تجویزمحوری»از « محوریناتورالیسم/طبیعت»[، ۴۹«]محوریعاطفه»

( چنین نظریاتی، 1۲؛ و غیره.)«بایست»از « هست»؛ «آزادی»از « ضرورت»؛ «هاارزش»از 

به دلیل  و -دیگرانفهم برای قابل های غیربرنامه بندیصورتطور یکسان، خود را با به
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اضی ر -غیرقابل پذیرش فرضیپیشی جزمی، طرح کنندهشناسی  قطبیهمین روش

  کنند(.می

 -«آگاهی کاذب»و چه « حقیقیآگاهی »چه  -مطابق قول مارکس، آگاهی طبقاتی

 ،مختلف طبقات اجتماعی و عینی   ی موقعیت یی که بر پایهاز بازشناخت  منافع طبقاتی

قرار دارد، غیر قابل تفکیک است. به بیان  ،شده در جامعهدر داخل یک ساختار نهادینه

اقوال  بند ۹۳بند از  ۹۸عنوان مثال، کلیسای رسمی انگلستان عذر حمله به به»مارکس: 

خدایی . امروزه بیرا ونُهُم از درآمد خودسییک پذیرد تا حمله بهتر میخود را راحت

 (1۸«)آید تا انتقاد از روابط موجود مالکیت.خود نوعی خطای جزئی به شمار می

ی رسای جوش و خروش کینز این همان نفع طبقاتی فردی است که توضیح دهنده

 علیه مارکسیسم است: 

توانم دکترینی را بپذیرم که کتابی مقدس انگاشته شده و در چگونه می

دانم از ا میتنهنهکه  اقتصادی منسوخ کتاب درسیفراسوی انتقاد قرار گرفته، 

و کاربستی برای دنیای نو  هیچ گونه نفعکه نظر علمی نادرست است، بل

هد، دترجیح می گل را به خارتوانم پذیرفت که ؟ چگونه آیینی را میندارد

ی روشنفکران و را به بورژوازی و مجموعه فرهنگپرولتر زمخت بی

رهای اند و یقیناً تمام بذزندگیکیفیت هاشان، خردمندانی که با تمامی کاستی

ر به برد؟ حتی اگدهد و بالاتر میپیشرفت بشری را با خود دارند، ترجیح می

ی ریختههمهای بهدر دل زبالهتوانیم آن را مذهبی نیاز داریم، چگونه می
پیدا کنیم؟ سخت است برای فرزند  های سرخفروشیکتابی چالهآشغال

آل خود را در میان آن تل ، نجیب و روشنفکر اروپای غربی که ایدهتهخفرهی

هایش از طریق یک فرایند عجیب و بیابد، مگر این که ابتدا ارزش هاآشغال

 ( 1۳وحشتناک تغییر یافته باشد.)
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گرایی رسد، قهرمانمی ی طبقاتیمبارزهبه همین ترتیب، وقتی نوبت به 

 و ای متعصبعدهگرایی دیگران، جز من، همانند قهرمان محلیشخصی و 

یر تحت تأثدر توانم اند. من می، همه به محیط اطراف خود وابستهناخوشایند

 اتیطبقآن چیزی قرار بگیرم که در نظرم عدالت و عقل سلیم است؛ اما جنگ 

 (۷۱)کرده خواهد یافت.تحصیل بورژوازی مرا در کنار

این سخن روشن و صریح است، و آشکارا منافع طبقاتی بورژوازی را که به ثبات 

 ( ۷1کند.)اطمینان دارد، نمایندگی می جامعه ی خود در نظمقدرت مستقرشده

 - تردر بخش اصلی اروپای بسیار از هم گسیخته - موضع کسانی که ناگزیر باید

کاملًا متفاوت است. با توجه به  به ناپدید شدن ثبات ]ساختار[ کهنه توجه کنند،

ی دوره انکارقابل  غیراجتماعی   پویاییمحدودیت  مواضع اجتماعی آنان، تفسیری که از 

برد. دانند که حاکمیت سرمایه را زیر سؤال نمیکنند، آن را جنبشی میخویش می

مین ه بینند، و بهطبقات می« همگرایی»را به صورت « تحرک اجتماعی»بنابراین، آنان 

ی ی صنعتدلیل، این حرکت اجتماعی را به صورت نابودی برخورد طبقات در جامعه

 شود: [ مدیریت می۴۵«]جمع روشنفکران ناوابسته»ورند که توسط آمدرن در نظر می

[ نام داده است ۴۲« ]سازیعصر مساوی»ی معاصر ما را [ دوره۴۶مکس شلر]

[Zeitalter des Ausgleichsکه، اگر ،]  ،در کنار مسائل ما گذاشته شود

های بندیبدین معنی خواهد بود که عصر ما دنیایی است که در آن گروه

اند، و هریک خویش و اجتماعی، که تا کنون کمابیش از یکدیگر جدا بوده

ال در حبودند، اکنون، به شکلی،  دنیای اندیشگی خویش را مطلق ساخته

  (۷۷.)یکدیگرند باامتزاج 

ایجاد نظریاتی از این دست، نزدیک به نیم سده سپری شده است. بنابراین،  از زمان

در واقع، فاصله  در عصری که، -ی خودمندی از خصلت غیرجانبدارانهآنان با رضایت

 هایی که در سطح جهانیمرتباً افزایش یافته، و تنها ادغام« نداشتن»و « داشتن»بین 
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کر و پیطریق مزایده، تولید انحصارات غول ها ازکنیم حاصل تملک شرکتمشاهده می

[، ۴۳ دوجانبهها ]انحصارهای [، دوپلی۴۸ جانبهچندها]یا انحصارهای اُلیگوپُلی

 این -است ایهای چندرشتهابرشرکت[ و ۵۱ای]های بزرگ چندرشتهشرکت

 نهادینه کردن»، و «سازیمساوی»ی روشنفکران مدعی ناوابستگی به نوشتن درباره

شدت به»ی دهند. در این محدودهها ادامه میو نظایر این« همگرایی»[، ۵1«]برخوردها

« کلماتی برانگیزنده» اجتماعیْ دانش -«رها از ارزش» -ی«غیرجانبدارانهعینی و 

که سخن  گونههمان به  ،اند، از دستور خارج شده«پرولتاریا»و « بورژوازی»همچون 

قی تل« ی ایدئولوژیکی جانبدارانهجنبه»و از  ،منسوخ« داریسرمایه»ی گفتن درباره

هوم که مف - های دارای درآمد بالا و پایینهای سترون  مناسبی چون: گروهگردد. کلمهمی

به  را« جایش»داری سرمایهی هآیند، و کلمبه میان می -کنندطبقات را از معنا تهی می

دهد. )در می« داریی پساسرمایهجامعه»و « تمدن صنعتی»، «ی صنعتی مدرنجامعه»

ت کار رفته که معلوم نیسبههم ی پساصنعتی های اخیر حتی کلماتی نظیر جامعهسال

های خیالدنیایی که در آن  -[۵۷]همگرایی معناییمقصود از آن چیست.( در این دنیای 

 جو  غالب است، و منجر به این گشته که نمایندگان دانش اجتماعی و سیاسی   واهی

 تر از پایان ایدئولوژیبینی نامحدود، چیزی را اعلام کنند که کمبا خوش« رها از ارزش»

به « مفاهیم قرن نوزدهمی»ظاهر بهاز این  ترین استفادهتنها و مشروع -(۷۹نیست)

 های پژوهشی علمی در آمده که در بابکتاب و پروژهپایانی صورت چاپ تعداد بی

 اند. [ نوشته شده۵۹] ی متوسطتبدیل پرولتاریا به طبقه

تنها به  ،تر این نظریات نیست. بنابراینجا فرصت تحلیل جزئیات بیشدر این

 پردازیم. ها میشناختی آنارزیابی موارد معدودی از اصول عمده و مشخصات روش

هایی هستند که اهمیت ناچار پدیده این نظراتی کنندههای خیرهیکی از ویژگی

، «سازیمساوی»و به صورت قوانین سراسری، نظیر  اندکه گنده شده ،محدودی دارند

غیره،  ، و«ی متوسطتبدیل پرولتاریا به طبقه»، «نهادینه کردن برخوردها»، «همگرایی»



 

 
 

یی فریبرز فرشیم و نرمین براهنمزاروش / ترجمهوان ستای 20  

ای، محدود، )به معنی حاشیه هامُشیسازی ی مساویترین نشانهاند. کوچکدرآمده

یر شده یا ساختاری تفس بنیادیسازی جزئی و پرت( با اشتیاق فراوان به عنوان مساوی

پوچ  ادعایییادشده، هیچ چیزی نیست جز « قوانین»ی یافتهتعمیم است. در این شکل 

ین به ا نهادن [ است. با پیش ستیزدرون یا] خودستیزو، به این دلیل، اصلی است که 

عنوان به -داریداخل نظام سرمایهطبقات در « همگرایی »و « سازیمساوی»اصطلاح 

انقیاد  ساختاری « به جای»خواهند که این عوامل را میآنان  -یک جریان اجتماعی عینی

ی داری ضروری تمام اشکال قابل تصور سرمایهواقعی کار به سرمایه )که مشخصه

ای، در روابط اجتماعی ایجاد تغییرات ساختاری ریشه است(، بدون هیچ نیازی به

ی عهجام»داری به صورت گذاری ظریف سرمایه)تجدید نام«. بنشانند»تولیدی موجود، 

، و غیره، یکی از تمهیدات آنان است برای پنهان کردن این تضاد. دومین «صنعتی مدرن

ده و شحسابکردن  تر است، مشوب و مخلوطتدبیر، که از نظر تئوریک بسیار مهم

هاست ( آن۷۴)کارکردیهای اجتماعی با وجوه پدیده ساختاریتمامی جوانب  دقیق

 که در پایان این فصل بدان خواهیم پرداخت.(

که ، بل«ساختار منطقی»یک نه از طریق بنای  - بازیلذا، با توفیق در این شامورتی

ماند این است که برای تقویت تمام آن چیزی که می - منطقبیدستگاهی ایجاد از راه 

مبادرت شود. و هرقدر که « شواهد تجربی»مذکور به گردآوری « همگرایی» فرض پیش

اشد، آنان تر بتر و پراکندهپذیرفته، نامربوطی خوداطلاعات گردشده، از طریق یک شیوه

 ی علمیی این نوع رویهو تضاد منطقفرض پیشتر در پنهان کردن ماهیت آن نیز بیش
روح دو هدف را بی گرایی این تجربه شناسی موفق خواهند شد. روش «آزاد از ارزش»

 ی این واقعیت است که تمام اطلاعات تجربی کنندهسو، پنهانیککند؛ از دنبال می

ی شدن، رشد نابرابری و تمرکز وسایل تولید در دست عدهموجود به افزایش قطبی

در حقیقت، یعنی این اطلاعات دقیقًا  -تری در مقیاس جهانی اشاره دارندکمهرچه 

سازی، همگرایی و یکپارچگی ساختاری آن چیزی است که مساوی ضد یدهندهنشان
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[ و ۵۴«]علمی»طبقات مدعی آن هستند؛ از سوی دیگر، با تصریح و تأکید بر فضایل 

ه ن -خواهدپدیداری، می گی واسطهبی ی جزئیات های پراکندهروی پاره تمرکز  صرفْ

ج خوانی، با ترویمخالف که از طریق صرف های متقاعدکننده، بلی بحثاز طریق ارائه

داده شده به ی نسبت«هاتعمیم»شناسی روش]یعنی[ ی افکار خویش، خودپسندانه

« لوژیکوغیرایدئ»ی یگانه، تنها روش چنین بنماید که این رویه - مخالفان ایدئولوژیک

یعنی  -خود هایابراز صریح پذیرفته تواند، با موفقیت، نیاز بهاست. پس، نه تنها می

یه ی هرگونه توجرا کنار بگذارد، یا، به بیان دیگر، نیاز به ارائه -اشتضادهای درونی

که در عین حال یک امتیاز اضافی اش را ]نادیده بگیرد[، بلشناسی خودخواستهروش

است  تجربی-فرضانه، خودستیزانه، و ضدبگذارد که رهیافتی پیش دست ما هم کف 

[، مبتنی بر تجربه، دقیق ۵۵گمانی]شناسی غیرپیشتواند نمایانگر پارادایم روشکه می

 یعنی یک روش عینی غیرجانبدارانه. -و درست، و علمی باشد

یسم آنتاگون ی یکدهد که سرمایه و کار در بر دارندهبنابراین، اگر مارکس نشان می

ن شود، پس، ایاند که ناچار مانع امکان یکپارچگی ساختاری پرولتاریا میساختاری

[ رد کرد. اگرچه، ۵۶]«پیشینیبنای منطقی »توان به عنوان یک مورد را به آسانی می

طور آگاهانه ی جوانی بهای که مارکس در دورهبر طبق برنامه -واقعیت این است که

ی ناقدانه و اساس مطالعهبر "تحلیل تجربی "»برنامه به عنوان یک  نتایج این - نوشته

( آنتاگونیسم ساختاری ۷۵اند.)برای وی مُحَص َل گشته« ی اقتصاد سیاسیمسئولانه

یادشده بین سرمایه و کار، که با یک ساختار منطقی صرف بسیار فاصله دارد، لزومًا 

دائمًا  تواند بدون بازتولید د است که نمیی تولیشیوه ای ازذاتی  واقعیت تجربی  گونه

 ارزش مبادله عمل کند:  ی یابندهتوسعه

که به دست اقتصادیون، به صورت ظاهراً یک  -داریقانون انباشت سرمایه

ت ی این اسکنندهدر واقع، صرفاً بیان است، قانون طبیعی، مسخ و ارائه شده

که خود  سرشت انباشت، هرگونه تقلیل در میزان استثمار کار و نیز هر نوع 
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 طور جدی تداوم بازتولیدتواند بهکه می -شودافزایش در بهای کار را مانع می

ی چنین شیوهاین خطر اندازد. در  افزون بهی دمگونهداری را بهروابط سرمایه

]صرفًا[ برای تأمین نیاز  تواند باشد که وجود کارگرجز این نمی ،لیدیتو

رود، به جای این که، برعکس، های موجود به کار [ ارزش۵۲گستری ]-خود

ثروت مادی  موجود برای تأمین نیازهای نیروی کارگر و ترقی آنان، مورد 

  (۷۶استفاده واقع شود.)

 نباشتامیزان کلی  متناسب بای کار باید مقصود این است که هر افزایشی در بها

ردن ک خردمندانههمراه با میزانی از  ،ی افزایش قدرت تولیدی، تمرکز سرمایه)نتیجه

جامعه اساساً به همان شکل  روابط ساختاریعامل اخیر باشد؛ و لذا  تابعآن، و غیره( و 

رک تح»کند می ماند )به عبارت دیگر تا زمانی که شرایط کار از سرمایه تبعیتمی

توانند در این ماند.( فقط افراد خاص، نه طبقات، میخواهد  حاشیهناچار در « اجتماعی

ادغام شوند. با فرض  اجتماعی، که خود متشکل از طبقات است، مستقر  ساختار 

یا « ادغام»ی های ساختاری بین سرمایه و کار، هر حرفی دربارهآنتاگونیسم

د، یک مانای که روابط تولید آن اساسًا ثابت میدر جامعه« اریابورژواسازی پرولتخرده»

 معنایی است، صرف نظر از هر نوع هدف سیاسی که در پشت آن موجود باشد. تناقض

ی اصلی تئوری طبقات و آگاهی طبقاتی مارکس، دقیقًا به مفهوم تابعیت هسته

 ر افزایشی در دستمزدهای کالایی. و هیچ مقداساختاری کار است از سرمایه در جامعه

باید تأکید کرد که مزد، همان مزد است. )نه به این  ،زیرا -کندتغییری در آن ایجاد نمی

توجه ]مزدها[ وجود دارد. زیرا حتی آخرین برآوردهای قابلمعنا که خطری در افزایش 

فقیرتر مزد در انگلستان مرتبًا کمکارگران »دهد که آماری درآمدها آشکارا نشان می

جا، منافع طبقاتی پرولتاریا را باید به صورت ایجاد تغییر در این .( در این(۷۲)«شوندمی

اش تبدیل تغییر شکل تابع و»تابعیت ساختاری تعریف کرد. به قول گرامشی، به صورت 

واقع در دستور کار است این نیست که ( پس، آنچه که به۷۸.)«به صورت گروه حاکم
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)مارکس(، مسأله، تغییر در لحن گفتار هم « برای بردگان جور کنیم مزد بهتری»چگونه 

 یابرانهج و اصول -عبور داده شده« مهندسی انسانی»لحنی که با دقت از صافی  -نیست

 ار بنیانیتجدید ساخت که مسألهکند، بلمی منتقلحاکم بر تولید کالایی را به کارگران 

 نظم مستقر در جامعه است.

 های تابع و متبوعمیان منافع گروه کیفی یک رشته اختلافات که درک استقابل

ها این است که گروه متبوع ]یا غالب[ فقط تا آن حد رضایت ترین آنوجود دارد. بدیهی

دهد که اصلاحات و امتیازات را بتوان در ]نظام تولیدی موجود[ ادغام و به تغییر می

ست و ا کارگر[]یا  نهادینه کرد، در حالی که این نوع تغییر برخلاف منافع گروه تابع

لاحات یک نیروی متقابل ]نیز[ تأثیر این اص کند )البتهفقط عمر تابعیت آنان را درازتر می

 طور قابل توجهی در بلوغو امتیازات در تحول این نیروهای تولیدی جامعه است که به

 همان گونه که در بخش قبلی بدان اشاره شد.( -تضادهای جامعه دخالت دارد

خاص از گروه حاکم  اعضایگر این است که منفعت فردی تفاوت اساسی دی

ی ساختاری، و موقعیت ممتازی مستقیماً وابسته است به هدف عمومی استمرار غلبه

[ منافع ۵۸اعتلای]»برد. بنابراین، طور کلی در جامعه دارد و از آن بهره میکه آن گروه به

ست، زیرا که چنین در مسیر منافع جمعی  یک طبقه، خیالی صرف ا« شخصی فرد

در واقع به چیزی جز حفظ عملی و خشک و خالی خود منفعت فردی « اعتلایی»

 -«لیقانونی م»را به « استمرار نفع فردی»انجامد. در نتیجه، متفکران بورژوا باید نمی

تبدیل کنند که برای این  -است« سرشت انسانی»کنند قانون همان چیزی که ادعا می

ی اعتلا در آن باید پذیرای صورت خیالی ، و ایده«معتبر استدنیای پدیداری ما »

، و به «هست»طور واقعی و مؤثر بر خلاف طور خیالی، و نه بهباشد، یعنی به« بایست»

[ ۶۱ی[ اعتلاباوری ]تخیلی  ]فلسفه[۵۳] «در ذات  خود »همان میزان، محدود به قلمرو 

 (۷۳متافیزیکی.)
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این ای دیگر است. در کاملاً به گونه ، یعنی پرولتاریا،عتاب ها همه در مورد گروه این

 -یک کل در زمان مفروض مثابهبه و حتی طبقه -افراد خاص« مدتکوتاه»منافع ، مورد

لیل ای داشته باشد. )به این دتغییر ساختاری تضاد ریشه« درازمدت»تواند با منافع می

بنیادین میان آگاهی احتمالی یا های است که مارکس حق دارد که به تفاوت

 نفع گیری انفرادی پی»، و آگاهی الزامی  طبقاتی اشاره کند.( بنابراین، «شناختیروان»

و  - مستقر منجر گردد ای که به ادغام افراد خاصی در نظم اجتماعی به گونه -«فردی

 م مستقیمطلبانه، تا جایی که به معنای تداواصلاح عمل   همین طور، َاشکال گروهی 

اند و ]اگر[ تقابلبا هم در  [ باشد،۶1]یا گروهی نگرگیری نفع شخصی ویژههمین پی

[ ضعیف  ۶۷«]خود -در-بایست ذاتاً»نه به صورت یک اما  -شوندمنجر به اعتلا 

که به توسط واقعیت تحول اجتماعی که، در درازمدت، الزاماً چنین ، بلفرضانهپیش

که مظهر تضاد مفهومی در  -هایی را ]در سطح[ ادغام ساختاری طبقات تابعکوشش

گرداند. البته این بدان معنا در هر مقیاس مهمی، محکوم به شکست می -خودست

ن انداز مناسب  آآن را در چشمکه باید نیست که خود مسأله را باید نادیده گرفت، بل

تا آنجا که افراد دنبال بهبود اجتماعی خویش از طریق اقدام »قرار داد. این که گفته شود 

دن ی آرزوی رسیهستند، و به همین میزان، آگاهی طبقاتی به واسطه -نه جمعی -فردی

عمل »نگری بزرگ است. ، یک ساده(«۹۱شود)به مقام یا موقعیتی اجتماعی، ضعیف می

به خودی خود به هیچ عنوان تضمینی برای آگاهی مناسب طبقاتی « یا اقدام گروهی

نیست. این، به تمامی، به سرشت واقعی اهدافی مربوط است که پیشاروی ]کارگران[ 

توان دستاوردهای فعالیت جمعی را با موفقیت اند، یعنی بستگی دارد به این که آیا می

ی عمل گروهی که کاملاً از اهداف برجستههر ا نه. در هم ادغام و یکپارچه کرد ی

تقویت  را -«ایآگاهی اتحادیه»یا  -«آگاهی گروهی»تواند استراتژیک تهی باشد، تنها می

و ناظر بر منافع گروهی کوچک از کارگران است. در این  محدودکند؛ این آگاهی 

اب نظیر اعتص ه[،]گسترد متفاوت است با یک عمل گروهی از نظر کیفیمورد، آگاهی 
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خود، در عین تشدید  و[ که اندکی پیش از نگارش این مقاله رخ دادعمومی ایتالیا ]

ان ، یا بحربحران در هژمونیبحرانی حکومتی که در واقع »ناشی بود از  -علت خویش

فردی لزومًا نیاز « بهتر شدن موقعیت»علاوه، به( ۹1«)ها بود.دولتی در تمامی عرصه

ضعیف آگاهی طبقاتی همراه باشد. حال، این که آیا چنین است یا نه، خود ندارد که با ت

ویحًا ای که تلبستگی زیادی دارد به میزان سطح آگاهی طبقاتی فرد مفروض: رابطه

م طور مسلدلخواه بهمکانیکی مردودشده، نگاهی که بدواً به-توسط این نگاه جبری

 ناظرطبقه )»وجود دارد « هاارزش»و « واقعیات خشن»یک دوگانگی میان  پذیرد کهمی

 جتماعیموقعیت ادستگاه اقتصادی.  واقعیات خشناند از ناشیکه  استتقسیماتی بر 

های هایی دارد که افراد به فعالیتتر که ریشه در ارزشمربوط است به تمایزات ظریف

ات و ه تمایلگیرد ک.(، و سپس، با چرخشی پیروزمندانه، نتیجه می(۹۷)«دهندیکدیگر می

تعریف(  فقط به توسط این اماکه بنا به تعریف ) -«بهبودی موضع فرد»آرزوها نسبت به 

الزاماً به تضعیف آگاهی طبقاتی  -های متفاوت استای از ارزشدارای مجموعه

و تغییر آن به ادعای  یبخواه[ دل۶۹انگاری]فرضانجامد. )مجدداً شاهد مسخ پیشمی

 ارزش تجربی هستیم.(

افراد منفرد آن )به زبان سارتر: پرولتاریا در « حاصل جمع»عنوان صرفاً بهپرولتاریا 

مفروض یک احتمال  ( در هر زمان  (۹۹)«ایزنجیرهای مجموعه»حکم 

و ابزارهای  ، تدابیربا اهداف خاص خود و کمابیش قدرت [ است،۶۴شناختی]جامعه

ی واسطهبه - پرولتاریا در عین حال همینها. اگرچه، محدود برای تحقق بخشیدن به آن

ی دهبخش تشکیل دهن -در رابطه با بورژوازی تبعیت ناشی از موقعیت طبقاتی خود

 داری است. فاصله بین این دوی سرمایهناپذیر در جامعهآنتاگونیسم ساختاری آشتی

افته، یی آگاهی طبقاتی بازتاب یافتهآن گونه که به شکل غلبه «هستی پرولتاریا»وجه 

 تر باشد، و هیچ پیشرفتتر یا بیشهای تاریخی متفاوت کمتواند در موقعیتمی

 حوظلمارکس از آگاهی طبقاتی م بندیصورت در الخطی در کاهش این فاصلهمستقیم
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نشده است. در مورد برخی مسائل مربوط به این موضوع، در فصل بعد، بحث خواهد 

 کنیم:ی بسیار مهم تأکید میجا بر روی سه نکتهشد. اما در این

 وسطتشناختی طبقه )که به این که: مارکس کاملاً از تضاد بین احتمال جامعه -یکم

بندی شده( در زمان مفروض و موجودیت آن به لایهو عوامل دیگر منقسم و منافع 

 داری کاملاً آگاه بوده است. وی اینی آنتاگونیسم ساختاری سرمایهدهندهعنوان تشکیل

کار )یعنی تضاد ذاتی موجود در کار، به عنوان موجودیت و  هستیتضاد را تضاد بین 

 برای تجدید -اشیدیالکتیکدر معنای  -( نامیده است: تضادی که حل آن کار مزدی

شرط لازم است. عامل قطعی در حل این تضاد، در یک پیش ساختار موفق جامعه

دیدگاه مارکس، تحول و تکوین یک آگاهی طبقاتی است که برای موجودیت اجتماعی 

 کار متناسب باشد.

ی نمونه»، یک دارد بورژوازی در تقابلی که با قصود مارکس از پرولتاریام -دوم

های گروه [۶۵]هستیای است ناظر بر هستی پرولتاریا: یعنی که مقولهنیست، بل «آلایده

شناختی که در تابعیت ضروری ساختاری نسبت به سرمایه خاص پرولتری از نظر جامعه

نظر از این که افراد صرف، قرار دارندداری مراحل تکوین و تحول نظام سرمایه تمامدر 

آگاهی طبقاتی پرولتری عبارت است از  نباشند. بنابراین،مذکور از آن آگاه باشند یا 

ساختار ضروری بطن آگاهی پرولتاریا از هستی اجتماعی خویش، آن گونه که در 
داری جای گرفته، در تقابل با احتمال آگاهی گروهی که ی سرمایهآنتاگونیسم جامعه

 ص رف  کند.یفقط بخشی از رویارویی جهانی را، به صورت کمابیش محدود، درک م

آل به موقعیت پرولتاریا، ناگزیر، مفهوم آگاهی ی ایدهاختصاص دادن  مفهوم یک نمونه

ه ک -بخواهی به همراه دارددل« بایست»طبقاتی و عمل سیاسی را ، به صورت یک 

سورل تا برخی از انواع ژُرژ  ی[۶۶«]انهآگاه-اسطوره»گرایی  شامل طیفی است از اراده

که مورد تبلیغ بعضی از معاصران است. )حتی بعضی از « نقد ی قابلشهرگرایآرمان»
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گرایی سورل و لوکاچ به علت نفوذ اراده تاریخ و آگاهی طبقاتیهای قسمت

 کس وبر آسیب دیده است.(ام «شناسیسنخ»

بر  زدنپل»ی پرولتاریا وظیفه« موجودیت »و « هستی»شناخت تضاد میان  -سوم

ییم، تر بگوبین آگاهی گروهی و آگاهی طبقاتی را در کنار خود دارد؛ یا، دقیق« شکاف

های کارگری مفروض در های آگاهی گروهی دستهمحدودیت فراتر رفتن ازی وظیفه

یانه گرامطابق قول مارکس، این وظیفه واقعشان. جهت آگاهی جهانی از هستی اجتماعی

در است، تنها به این دلیل که در راستای جریان عینی تحول تاریخی است، اگرچه 

ر وظیفه ]یعنی پل زدن بشود، و از سطح یک این واقعیت تغییری ایجاد نمی سرشت

شود. مین ناپذیری مکانیکی تاریخیاجتناب بهتبدیل  رود، وفراتر نمی شکاف یادشده[

از لحاظ »است: این تحول دقیقاً تا جایی  دیالکتیکیی تحول آگاهی طبقاتی یک پدیده

است که آن وظیفه از طریق میانجی  ضروری  عامل  انسانی  « ناپذیرتاریخی اجتناب

حال یا به صورت تشکیل  -دهی. این امر، ناچار، به نوعی سازماناجرا درآیدبه خودآگاه

 ای که ساختارشان مطابقنیاز دارد، به گونه - جمعیسایر اشکال میانجیاحزاب و یا به 

تاریخی عصر معینی شکل گرفته باشد و، در عین حال، هدفی -با شرایط اجتماعی

در جریان تحول اجتماعی دارا باشد. )عامل  پویای استراتژیک و کلی نیز برای مداخله

تنهایی قادر است به -های سیاسی جداگانهبرخلاف موفقیت زودگذر شورش -اخیر

جا بگذارد، زیرا که آنان را در تعدیل بهاثری درازمدت بر روی آگاهی کل پرولتاریا 

« دیخوخودبه»کند.( به عبارت دیگر، تحول عینی هستی اجتماعی خویش درگیر می

و چه در  های اقتصادیچه در تحت تأثیر بحران - آگاهی طبقاتی پرولتاریا« مستقیم»و 

رؤیایی یوتوپیایی است. هرقدر هم که فرد )بر  -[ فردی۶۲ی خودروشنگری]نتیجه

ی تجارب تلخ و منفی گذشته( خواستار عکس این قضیه باشد، دور زدن امر پایه

 ی واقعی این است که اشکال سازمانین، مسألهدهی سیاسی ممکن نیست. بنابرایسازمان

با اهداف استراتژیک جهانی  متناسبایجاد شوند که  های نهادیو انواعی از میانجی
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های مورد ملاحظه قرار گیرد: )الف( محدودیت باشند، به شرط این که دو نکتهْ

ی محدود طور عینای بهتاریخی که به طریقی امکانات عملی را در هر دوره-اجتماعی

زیرا  ؛ی خود  شکل  آن نهادکنندهمنحرف های جبری و آثارسازند و )ب( محدویتمی

 نبروزشا که –)الف( و )ب( شروط شده از ناشی« بازخوردهای منفی »مقدار نامتناسب 

تواند دستاوردهای  دشواریافته را خنثی کند، تنها مینه -است ناپذیراجتناب حدی تا

هاد اصلی اولیه را به شکستی بسیار بزرگ و مانعی عمده در سر راه که قادر است نبل

عنصر متناقض در دیالکتیک نهادها این است که ساختار  پیشرفت بعدی تبدیل سازد.

سازند و این، هم موجد گفته در بند )الف( میخود را مطابق با محدویت ضروری پیش

[. ۶۳[ و بقامحوری]۶۸های منفی  جمود ]وجوه مثبت آن است و هم موجد خصلت

که علت  -یخیهای خاص تارها در موقعیتی چالشتوانایی نهاد برای برآمدن از عهده

نیازمند به استحکام ساختاری و ثبات است؛ اگرچه، اثر آن  -هاستاصلی وجودی آن

صر که در عین حال عنشود، بلتنها باعث پیشرفت مینهتاریخی -روی تحول اجتماعی

تمامی  ها و سطحی بودنساز سفسطهاین نکته زمینهآن را در بر دارد ) [۲۱]کهنگی  

نی .( این نهادها، تا زمااست «کیش شخصیت»ی توجیهی ضیهفرمربوط به های ناداست

 ، و، به محضکنندتلاش میی خود مانند که در جهت انجام وظیفهپویا و دینامیک می

شوند؛ یابند، دچار لَختی یا اینرسی کمابیش گسترده میکننده میاین که موقعیتی کنترل

یی که در های تاریخیودیتیک شکل نهادی  خاص بر محدپیروزی  و از همین رو، 

این شکل نهاد را هم در خود دارد: با  حق  هعمق آن بوده، در عین حال شکست ب

حال، این شکست، که اغلب به پیروزی بدتر از شکست نهاد کهنه، اما قویاً استوار، این

 دشود که بدواً آن را به وجوانجامد، به بهای از دست رفتن آن نهاد اجتماعی تمام میمی

توان و باید چنین فرایندی میگیری شکلآورده بود. برای جلوگیری از 

[ را یا در ساختار یک نهاد خاص، که منفردًا در نظر گرفته شده )و ۲1گرهایی]اصلاح

یک  ابهمثبه ،نهادپایی برترکیب و امکانی است که اکیداً محدود است(، و یا در جریان 
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، دارند، و یا حتی در هردو حالت عاملبا یکدیگر ت های مختلف آن متقابلاکل، که بخش

یعنی هم در نهادهای خاص و هم در کل ساختار نهادی جامعه، مشارکت داد. تحول، 

ردهای بازخو تقلیلگرهای مفروض در یی این دسته از اصلاحامقیاس زیادی، به کار به

 منفی نهادی، که در بالا بدان اشاره شد، بستگی دارد.

آگاهی طبقاتی »ناپذیر آنتاگونیسم ساختاری نه به معنای که، مفهوم آشتی گفتن ندارد

ها. نیز، با نظایر این یا ،[۲۹«]ایشکلی حرفههم»[ است و نه به معنای ۲۷«]همگون

تاریخی، بسیار احمقانه -ی اجتماعیعوامل متعدد در توسعه پویایتوجه به تعامل 

ی های اجتماعمواضع استراتژیک گروه مراتب ثابت برایسلسلهیک  خواهد بود که

نی ی معیتری در مرحلههایی که موقعیت استراتژیک مهمخاص در نظر بگیریم. گروه

ی در اثر تغییرات در نحوه ،اند، ممکن است کهی نیروهای تولیدی داشتهاز توسعه

توجه در قدرت سابق خود شوند؛ قابلکاملاً متوجه کاهش  ،جدید تولید و مصرف

هذا، آنچه که ناممکن است، عبارت است از به صفر معاین هم صادق است.  عکس

ی هر گروهی که در زیرمجموعه نیروی کار  -رساندن دائمی آثار حذف نیروی کار

باید  «کارگران ماهر»هایی نظیرتر از نظر استراتژیکی قرار بگیرد. با ردهمهم کارگروه 

رت این خطر حاد ممکن است پیش آید که برخورد شود، در غیر این صو پویاطور به

اشتباه گردد. همچنین، نادرست خواهد بود اگر « ی کارگرادغام طبقه»تحولات فنی با 

 اند همیشه مطیع« فاقد مشکل»طور سنتی های کاری که بهتصور کنیم که آن گروه

اری دطور روزافزون تغییرات مهم استراتژیکی در مورد خوداین که بهرغم به -بمانند

 اهمیتاز کار پیدا شده است، حال آن که در گذشته این اجتناب از کار امری بی آنان

ی نه چندان دور امری ها، مانند اعتصابات معلمان که در گذشتهبود. )این گونه پدیده

یی هاکوششبود، شاید در آینده اهمیت زیادی پیدا کنند.( همین امر در مورد ده نیناش

 یرانهگاثر ادغام به قصد تعمیمها کارخانه بعضیشرایط کار در  بهتر کردنبرای که 

ین صادق است: تعمیمی که ا گیردشکل می ،قانونی کلی صورتنسبی تکنولوژی به 
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های روهگاز واقعیت مهم را که چنین اثری عمدتاً مربوط به وضعیت استثنایی بعضی 

مهم  یبردار نیست. نکتهتمامیها گیرد. این مثالنادیده می ،ای مورد نظر استحاشیه

هستند: یعنی انتقال نیروی ]کار[  روش هر دوآنان، این است که طالب  منطقدر مورد 

 ی فکری دارد، همراه باتر جنبهعمدتاً یدی به ساختاری که بیش اشتغال  در ساختار 

وی همگانی از رفتاری که ریشه در تأکید بر پیر -های فکری فاقد قدرتانقیاد حرفه

آنان هم عیناً  شناسیروشخصوصیات فرهنگی، مثل مقام خاص و غیره، دارد. 

ی خودخواسته در مورد خواهی برخی از جوانب برگزیدههبگویاست: یعنی نمایش دل

ی آتی، و، در عین حال، تمامی جامعه دائمی های نظم مستقر جامعه به صورت ویژگی

وقطبی افتراق، د -های متضادخصلتب، پیشنهاد یک تغییر و انتقال  تمامی طور کاذبه

ی اغلب )و حت گزیدهاپیش بری ناقص پیشی بحران زده به پدیدهجامعه -شدن، برخورد

« مدل»، به موقعیت یک «قانون آهنین همگرایی»شده(، که، در همگونی با تحریف
 هست(. ارتقا یافته )و بدون شک ظاهر فریب همعمومی 

ی فنی در درون نظام افتادهجاعمیق و ای از تحول به نظر مارکس هیچ درجه

 -تواند تبعیت ساختاری ضروری کار از سرمایه را از میان برداردداری نمیسرمایه

 اهمیتی هم ندارد که چه نوع تعدیل خاصی در الگوی کار جامعه ایجاد شده باشد.

روح تولید کالایی، به این بهانه که معمول و بیی ی شیوهپذیرش داوطلبانهچنین هم

زی چرا که این چی فایده است،بی -«در خود  فرایند کار است اصل ذاتیْ»یک  این شیوه

ورد ی ماست. زیرا مسأله« زیردستانو  فرادستان»ی رابطه« همان»ن است که لاجرم مُبی  

 لید کالاییتوآن است، یعنی  تی کاربسشیوه که مسألهْنیست، بل خود  تکنولوژینظر، 

حمیل ت« زیردستانو  فرادستان»تواند بر روح را تا جایی که میکه آن اصل  معمول  بی

و  فرادستان»کند. و تا جایی که این وضع جاری است، اگر جاری باشد، میان می

که  یاهمانی منافع وجود دارد: نکتهدر تغییر  نظام  حاکم  تولید، نوعی این« زیردستان

ساختاری  طوری حاکمی نیستند که کارگران به[ طبقههابالاتری« ]فرادستان»هد نشان می
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 انهشناسمعنادر تابعیت  آن طبقه و متضاد با آن باشند. بنابراین، باز، یک راه حل 

 -شود که از طریق  پیچیده کردن و خَلط تابعیت کارکردیْ]سمانتیک[ به ما ارائه می

ساختاری ایجاد شده است. )همین نوع -با تابعیت  اجتماعی -تکنولوژیک، ابزاریْ

یم اجتماعی کار از تقس-ی پیچیدگی و سردرگمی تقسیم ساختاریاستدلال مشخصه

راحتی بهتوان است: یک پیچیدگی گمراه کننده که از آن می "فنی-ابزاری-کارکردی"

راتب مسلسلهم ی مارکسی برای نابود کردن تقسیاین نتیجه را گرفت که برنامه

 «.پایهخام و بی ییرؤیا»اجتماعی  کار چیزی نیست جز -ساختاری

آگاهی »، «آنتاگونیسم طبقاتی»، «کار» ،«سرمایه»، «منافع طبقاتی»، «موضع طبقاتی»

ه گونهمان، و غیره، اگر جدا ازهم در نظر گرفته شوند، هیچ معنایی ندارند. )«طبقاتی

ا ها را در ارتباط بکنند که آنها فقط هنگامی معنا پیدا میمقولهکه مشاهده کردیم، این 

.( آوریم ی آن هستند، در نظرهای تشکیل دهنده[، که خود قسمت۲۴چارچوب مرجع]

ی جامعه پویایاند، برای درک ساختار طور منسجم به هم وابستهاین مفاهیم که به

گذرا  یمختلف یک پدیدههای جنبهد بتوانروند تا این که فرد داری به کار میسرمایه

درستی ارزیابی کند. این که در واقعیت، این را، که دائماً نیز در حال تغییر است، به

لًا ها کاند، بدین معنا نیست که آنداریسرمایهی ترین مقولات جامعهمفاهیم اساسی

ی هپدیدهای تاریخی داری هستند و تحت تأثیر تعدیلنوعی الگوی نهایی سرمایه

سازی در سطح بالاتر، به معنای قرار گرفتن در فراسوی شوند. کلیاجتماع واقع نمی

تاریخ نیست، گرچه، و البته، تغییرات تاریخی اثر یکسان بر روی مفاهیمی که درجات 

 ترین مفاهیمْدهند، ندارند. در عین حال که اساسیسازی را نشان میمتفاوتی از کلی

ر است، اما همین پدیده ی متغی ای درک درست از یک پدیدهپیش شرط لازم بر یک

تری برای تعریف بعضی از عناصر خاص اولیه، و از راه ارتباط دادن مفاهیم توان بیش

 عنوان مثال: مفهوم آگاهیبهتر در خود دارد. )یک دستگاه مفهومی گسترده مختلف به

تا حد  -تواند پیدا شودی نمیی تاریخی خاصکه پیش از رسیدن به مرحله-ایاتحادیه
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ی مارکس نشأت گرفته و تبلور یافته است.( بنابراین، کلی و اولیه قصودزیادی از م

تعامل دیالکتیکی بین درجات مختلف یک کلیت، یک سلسله مفاهیم  مارکسی  درک

ون مشخص گوناگهای اجتماعی که مطابق با اختلافات و تعامل داننزدیکبسیار 

وان تی موقت را نمی، پدیدهو مرجع یک رشته مفاهیم اساسی منسجم شوند. بدونمی

گرایی تجربه به عنوان مثال،های مستمر دارند جدا نمود )هایی که ویژگیاز پدیده

بین سطوح مختلف یک چارچوب  پویایگرایی(. و بدون تعامل شده و مثبتمثله

 هجتماعی است، مارکسیسم بی اپدیدهجزئی   و ، که شامل تغییرات ناچیزاصولی مرجع

های شود )مثلاً فرمولشده تبدیل میبا مفاهیم ثابت و مطلق جزمیاتیک سلسله 

مارکسی، به جای پناه گرفتن در قلمرو درک این دو،  برعکس  (ی استالین.مَدرسی دوره

لازم را برای بنای تئوریک  مطالعات تجربی و نیز فعالیت  اصولیچارچوب ، پیشینیْ

  سازد.میبرپا اجتماعی 

 

 مؤلف:های یادداشت
ی مقاله از نویسنده از آن [ و  space letteringگشادنویسی ]"تأکیدهای مارکس از طریق   (1

جا اند. هرایرانیکهای دیگر نیز همه قولنقلاند. در مورد شدهمشخص  )ایتالیک( طریق ایرانیک

ی این ندهو نویس ارکسی تأکید منویسی همزمان صورت گرفته، نشانهایرانیککه گشادنویسی و 

شان ن حروف سیاه و برجستهمقاله است. ]مترجمان  این متن موارد گشادنبشته را به صورت 

 اند[. داده

 .1۲۷-۹، صص 1۳۵۲ندن ، لارنس و ویشارت، لهاشهریار جدید و دیگر نوشته آنتونیو گرامشی، (۷

وم، ، چاپ دطبقه، موقعیت و قدرترینهارد بندیکس و سایمور مارتین لیپست )ویراستاران(  (۹

 .11، ص 1۳۶۲و کیگن پل، لندن  راتلی

تئوری جانب در تحت عنوان اثری از این III به تفصیل در فصل این نکات را بعداً (۴

 . 1۳۲۱ام. انتشارات مرلین، لندن، ، مورد بحث قرار دادهازخودبیگانگی مارکس

 .۸۱، ص 1۳۵۳، لارنس و ویشارت، لندن، 4411 های اقتصادی و فلسفیدستنوشتهمارکس،  (۵
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ج  ،سرمایهم[، -ی پیشین استآمده به معنی نویسنده "همو"یا متن  همو ]هرجا در این پانوشته (۶

 .۴۸فصل  ۹

 گفته است.[ی اثر پیشآمده، نشانه "مانه"]هرجا در پانوشت یا متن  همان (۲

ی ساختار جامعهبنای درک خود از فهم هگل در  از همان گونه که دانسته است، مارکس (۸

تواند انکار کند که تشخیص تضادهای : چه کسی میهمچنینداری استفاده کرده است. سرمایه

اصلاحاتی نداشته که به ایجاد و « حرکات تقابلی»داری توسط مارکس نقشی در ایجاد سرمایه

؟ گفتن ندارد که، است تعویق در بلوغ تضادهایی که او مشخص کرده بود، کمک کرده

 تمکن اسمعین است، فقط تا حد خاصی مثابت و موضع اجتماعی یک هایی که مبین نگرش

ور طبه ،گیرندتا همین حد که مورد استفاده قرار میهذا، . معباشد ی طرف مقابلمورد استفاده

کنند. زمانی که وجود متناقض و موقتی در امر خنثی کردن تضادهای محکوم شده دخالت می

شود، تنها از طریق آگاهی اجتماعی متعادل و متناسب قابل شکستن خواهد معلوم بستی چنین بن

است. از آنجا  نیروی مخالفی خود در خطر دخالت و دستکاری توسط بود که آن هم به نوبه

 ماعی استروابط اجت فرایندیا  پویاییکه بیان گرانه، بلتوطئهترفند یک  نه ،اهی اجتماعیکه آگ

با اوضاع  استراتژیک در انطباق هایبازتنظیم برنامه ،بازیتا ورق استبه شطرنج شبیه تر بیش و

 تغییریابنده اهمیت حیاتی دارد.

. به این دلیل مارکس 1۹۱، لارنس و ویشارت، لندن، بی. تا )بی تاریخ(، ص. فقر فلسفههمو،  (۳

لی اقتصادی خا اموررا « انحصارگری»یا « رقابت»کند که وی مقولاتی مثل پرودون را نکوهش می

 خصلت دادنتلاش پرودون برای دلیل دیگر،  ؛(1۷۲-۸، صص همانداند )وچرا میچوناز 

 آلات اقتصادی چیزی فراتر ازماشینی مقولهنویسد، مارکس می :است «آلاتماشین»به  مذکور

که  کارگاه مدرنی اند.تولیدینیروی  آلات صرفاً یکماشین کشد نیست.گاوی که گاوآهنی را می

ای قولهاست، یعنی م ی تولیدی اجتماعیرابطهآلات است یک از ماشین استفاده کارش وابسته به

 -ی تولیدیرفتهی پیشکنند در یک مرحلهها که تصور می(. آن11۷-1۹. صص. هماناقتصادی )

 ،آلات()یعنی ماشین« ی ثابتسرمایه»ارزش اضافی به  -آلات خودکاریعنی تولید از طریق ماشین

توانند یابد، دچار همین قصورند، زیرا که نمی، انتقال می«دانش علمی»تجسم تبلور و مثابه به

 - وسایل تولید و کاربست اجتماعی خاص آن وجود دارد، دریابند. مارکس اختلافی را که بین
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 ه،گروندریسنگارش  هنگام -بینی کرده بودکه در واقع مجادلات و استدلالات حضرات را پیش

-ای ]قس. لادردیل، و غیرهزیرا نظریه»آلات و کار خودکار، نوشت: در بخش مربوط به ماشین

مولد  لذا، ،نفسه مولد ارزش، وسرمایه جدا از ]نیروی[ کار، فی خواهد بگوید[ که میمزاروش

ای که ]شکل[ به عبارت دیگر آن سرمایه -ی ثابت است)سود(، یا سرمایه ارزش اضافی

ای است که باز هم نظریه -آلات استی آن، همان ماشینموجودیت مادی یا ارزش استفاده

 .۵۳۱، ص 1۳۵۹دییز ورلاگ، برلین، « بخشد.می ناآنهای سطحی سفسطهترین اعتبار را به بیش

 .1۴۲، ص فقر فلسفه  (1۱

 -ستا« اشهستی کل چگونگی». )باید توجه کرد که عبارت به کار رفته، باز هم، 1۷۹. ص همان (11

 «.(اقتصادیات»و نه فقط  -« هستی اجتماعی»یعنی 

 1۴۱-۴. صص همان (1۷

خواهند که کارگران در می یوناقتصاد(: »1۴۴)ص  فقر فلسفهی زیر از نگاه کنید به بریده مثلاً (1۹

 های راهنما که خود تأیید،به همان شکلی که پیدا کرده و مطابق با همان دستورات دفترچه جامعه

خواهند که شهری میهای آرماناند، ]بدون تغییر[ باقی بمانند. سوسیالیستمهر و امضا کرده

ی ]یعنی نظام[ نویی ا کنند تا بهتر بتوانند وارد جامعهی قدیم را به حال خود رهکارگران جامعه

 اند. برخلاف اینها تدارک دیدههای خیراندیش و دوراندیش برای آنشوند که این سوسیالیست

 اتحاد کارگران های فاضله،های راهنما و انواع مدینهدفترچههردو پیشنهاد، برخلاف دستورات 

[combination ]پیشروی و رشد همراه با رشد و تحول صنعت مدرن  برای یک لحظه هم از

هر  در اتحادهاکه میزان تحول این  متوقف نشده است. و اکنون این وضع به جایی رسیده است

تان، که انگلس کند.مراتب بازار جهانی تعیین میسلسلهی آن کشور را در وضوح رتبهبهکشوری 

ترین این یافتهترین و سازمانی تحول رسیده، دارای بزرگصنعتش به بالاترین مرحله

مورد توجه مارکس قرار گرفته  های صنفی در ابعاد جهانیْبنابراین، اهمیت اتحادیه« هاست.اتحاد

ناپذیر  جهانی نظام تولید است: یعنی به صورت وجهی قاطع و حتمی از تکامل برگشت

  داری.رمایهس

 .1۱۸-۳. صص همان (1۴
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قانون عمومی انباشت  بندیصورت . و در همین بخش، بعد از۴، بخش ۷۵، ج. اول، فصل سرمایه (1۵

همچون تمامی قانونی که[ »]افزاید: سرمایه، که با خود رشد فقر را به همراه دارد، مارکس می

ه تحلیل ک کند،تغییر پیدا می دیگر قوانین، در جریان کار در تحت بسیاری از شرایط گوناگون،

  «در مد نظر ما نیست. جااینآن در 

 پرداختن به علوم اجتماعی یک چیز است، ولی شکل دادن به آگاهی اجتماعی چیزی دیگر. (1۶

بیش از "ی  گرایی  سیاسواقع» در تقابل با این تفکیک غیر دیالکتیکی، گرامشی تأکید کرد که  (1۲

شود که سیاستمداران باید فقط در اغلب منجر به این ادعا می)و لذا، سطحی و مکانیکی(  "حد

 «آنچه که باید باشد»عمل کنند، نه این که هم  خود را صرف « واقعیت کارساز و موجود»ی حوزه

توجه داشته باشند. آن وقت این معنایش چنین خواهد شد « آنچه که هست»نمایند؛ یعنی فقط به 

ته، به اش نسبت به آینده داشته باشد... . نکراتر از نوک بینیکه سیاستمدار نباید هیچ تصوری ف

بخواهی است یا ضروری، خواستی عملی دل« آنچه که باید باشد»بیان دیگر، این است که 

 گان...؟ کاربست اراده برای خلق  حاصل، میلی، یا دلی در بند ستارملموس است یا آرزویی بی

خاصی  ی نیروی نیروهای مؤثر، عمل خود را بر پایه ی جدید در واقعیت موجود ویک موازنه

ی اسباب توفیق آن، همچنان همان حرکت است در حوزه دانیم، و فراهم کردن که آن را مترقی می

واقعیت موجود و مؤثر، ولی حرکتی است برای تفوق و غلبه بر آن )یا کمک به پیشرفت آن(. 

گرایانه تر این که، تنها تفسیر  ممکن واقعوار است؛ مهممنسجم و است« آنچه که باید باشد»بنابراین، 

[ تضادی Savonarola-Machiavelliماکیاولی ]-از واقعیت است... . تضاد ساوونارولا پویاو 

باید " دو ]فقره[»که تضادی است بین نیست ... بل« آنچه که باید باشد»و « آنچه که هست»میان 

گرایانه که از آن ماکیاولی از آن  ساونارولاست، و دیگری واقعآلود که ، یکی انتزاعی و مه«"باشد

. 1۶۷-۹، صص هماننک. « گرایانه است، حتی اگر فورًا به واقعیت مبدل نگردد.واقع -است

 م.[م-اثر گرامشی است، شهریار جدید، "همان"]مقصود از 

 .1۸۶۲، سرمایهبر ویراست اول  مقدمهمارکس،  (1۸

 [ A short View of Russia] .1۳۷۵، نگاهی کوتاه به روسیه[ J. M. Keynesجی. ام. کینز ] (1۳

 [?Am I a Liberal. ]1۳۷۵ آیا من لیبرالم؟همو، ( ۷۱
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نفس و به[ را در اعتماد G. E. Mooreی اخلاقی جی. ای. مور ]ی نظریهدرستی ریشهکینز به( ۷1

گیری فکری خود کینز کند. شکلمشخص می "هاادواردی"ی ثبات خودخواهی موجود در دوره

  نیز البته بسیار شبیه به مور است.

[، Ideology and Utopia]ایدئولوژی و آرمانشهر [، Karl Mannheimهایم ]ناکارل م( ۷۷

 .۷۵1، ص 1۳۹۶روتلیج و کیگان ُپل، لندن 

ی[ پایان ]فلسفهی [ مبلغ برجستهDaniel Bellنیل بل ]ای طنزآمیز این است که دنکته( ۷۹

در »این دانش اجتماعی صحبت کند و بیفزاید که ی سوء سابقهاخیراَ ناگزیر شد از  ایدئولوژی،

اطلاعات کمی بوده که بتوان از آن برای  ریزی اجتماعیهای آموزش، رفاه، و برنامهزمینه

اند هم پذیرفتی علوم اجتماعی، بدون رغبت، کم کگذاری استفاده کرد. دانشمندان حوزهسیاست

[ ی،]مجله«ثباتآمریکای بی»؛ «اندکردهتر از آن است که آنان فکر می"پیچیده"»که مسائل 

  .1۳۲۱، جون [Encounterنکاونتر ]ا

 و« ساختار»آن، در ارتباط با  ، که ویژگی«ساختارگرایی»ی اخیر آن اشکال صورت باب شده( ۷۴

ی فتن یک پایهیا است، قابل تفکیک از نیاز ایدئولوژیک به، داشتن ابهامی سیستماتیک «کارکرد»

   نیست.« شناسیروش»های شناختی شق و رق  آبرومند برای این تئوریروش

 .1۶، ص. 1۸۴۴ های اقتصادی و فلسفی  سالدستنوشته (۷۵

 ، بخش یک. ۷۵، ج. اول، فصل سرمایه (۷۶

 1۳۲۱جولای  ۷۶جاری، تیمز، بخش اخبار تی ساندیروزنامه( ۷۲ 

 . 1۵۴، ص همانگرامشی، ( ۷۸

د، کشای دارد. قبلاً دیدیم که وقتی بحث به مارکسیسم میام. کینز، نکات آموزنده جی. مورد ( ۷۳

سرخ  هایفروشیی کتابدرهم ریخته گیرد )مثل تل  چگونه فحاشی سیاسی جای استدلال را می

که از آن  امور دیگری،داری و ی سرمایهو غیره(. همین طور مهم است وقتی که وی در باره

حداقل به مدت صد سال »آمیز: و لحن طعنه شود به موعظهنویسد، متوسل میناخشنود است، می

بد نیک؛ زیرا بد مفید است، ولی دیگر، باید به خود و دیگران وانمود کنیم که نیک بَدَست، و 

قانون   بودن مهلک (. در مقابل  فرض 1۳۹۱، هامانامکانات اقتصادی برای نوه« ) نیک نیست.
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توخالی قرار دارد: یک برآشفتگی اخلاقی، با ایجاد ارتباط بین  "بایست"نیز یک  "سودمندی"

ر د«: سودمندی»یا « بازارپسندی»یعنی  -آید، که کاملاً سترون از آب در می«سودمندی»و « بدی»

که  ایشود، یعنی جامعهی کالایی میی واقعیت  جامعهکنندهپنهان واقع پیچیده کردن خاصی که

ش جایاجناس گیرد و، از این طریق، تولید انسانی را می یارزش استفادهجای  ارزش مبادله در آن

ه ن طور با بدیهی دانستن این که ارتباط یادشدو نیز همی -داده است کالاهای بازارپسند را به تولید

کر آدم به این ف»د: کنمیادعا  این گونهارتباطی گریزناپذیر است. کینز همچنین در اثر دیگرش 

به صورت دو بخش متفاوت برای  مذهب از سوداگریافتد که آیا مزایای مادی جدا کردن می

 A short View( ]نگاهی کوتاه به روسیه) «های اخلاقی کافی است یا نیست.نامتعادل کردن زی

of Russiaگویی که مسأله بتواند از طریق ایجاد برخی قوانین اخلاقی روشنگر حل شود .]- 

علم »که فقط مؤید نقش ، ی تحول اقتصادی و اجتماعیای که حتی اظهارت خود کینز دربارهایده

سازی پوچ از آب ی اخلاقیاین مسألهکند. بنابرنقض میرد و  منطقاًآن را  ،است« و سود مرکب

خیلی راحت در دو دنیای مجزا به موجودیت خود ادامه « سرشت انسان»و « وجدان»آید: در می

ادی اقتص-ی این نوع استدلال امری لازم است. تحول اجتماعیواسطهبی ثنویتدر واقع، دهند. می

های تکنیک»، «قانون سود مرکب»، «سودمندی)»را باید به صورت تقدیر طبیعت توضیح داد 

های جداگانه در نظر گرفته های معمول به صورت ارزشو غیره(، در حالی که ارزش« تولیدی

 و« هاتکنیک»یا « هاواقعیت»واقعی بین  واسطی . حلقه«های ذاتیارزش»به صورت  -شوندمی

باید ناگفته و مسکوت بماند )و لذا،  -مستقر در جامعه روابط اجتماعی تولیدیعنی  -«هاارزش»

ها خصوصیت اجتماعی تاریخی ساختار مفهومی باید از نوع ثنویتی باشد( زیرا که اشاره به آن

د کرد. بنابراین، قابل درک است که، هرنوع انحراف از نظم روابط تولید بورژوازی را عیان خواه

تغییر »ی به قول کینز در باره کردیمبورژوازی باید به معنای مرموز مذهبی تبین شود. در بالا اشاره 

که خود را از خردمندی و رفتار طبیعی و غیره، جدا « ویی عجیب و ناخوشایند افراد تندرُ عقیده

« کنند.اند و بذرهای پیشرفت بشری را حمل میکیفیت زندگی»کسانی که  یآرااز  یعنیکنند، می

من »های اجتماعی نیز مشهود است: ناکردش به جریهمین ساختار استدلال در بحث وی و روی

 های خاصی دستاگر کمونیسم به موفقیت -از یک استنتاج کاملاً مطمئن هستم، و آن این که

.... ... به دست خواهد آورد مذهبعنوان یک بهکه بهتر بل ک اقتصادیتکنیعنوان بهیابد، آن را نه 
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اگر  ،کهد باش تکنیک اقتصادی مفیدیی یا احتمالاً در بردارنده کنم که این دربردارندهو فکر نمی

ی ای که کلیهتر، در جامعهی موفقیت یا حتی بیشنتوانیم آن را، با همان درجه بخواهیم،

بورژوازی انگلیس را  هایناآرم کهفردگرای قرن نوزدهم، بل داری ویم سرمایهگنمی -هاینشانه

واند ت(. بنابراین، مسأله مینگاهی کوتاه به روسیه« )به کار گیریم. -در خود حفظ کرده است

، وقتی که این خطوط 1۳۷۵در همان سال  -باشد، زیرا داوری قرار گرفتهمورد پیش« قاطعانه»

را نتوان  بدیل "تکنیک اقتصادی"با طرح این پرسش که اگر یک  -شدندظاهر می برای اولین بار

نس که فقط از جتواند مفید باشد، بلدر اقتصاد بورژوازی به کار گرفت، پس آن تکنیک نمی

روابط اجتماعی تولیدی   -یعنی تغییرپذیری  -ی تاریخی مذهب است. در عین حال، مشخصه

ه نمود، ارائ« تکنیک مفید اقتصادی»توان به عنوان نادرست می طورراحتی و بههداری را بسرمایه

، «اقعیت و ارزش» ی خویش است. آنچه که در این رویاروییکنندهکه بدین ترتیب توجیه

 شود، دقیقاً همانو غیره ناپدید می« تکنیک و مذهب»، «آلتکنیک و ایده»، «سوداگری و مذهب»

 کرد عقیدتی اختلاطجا عملتوان در ایناست. )دوباره میروابط اجتماعی تولید  ی  حیاتیواسطه

ی زمانی مشاهد کرد.( فاقد مشخصه« کرد عمل»تاریخی را با -خاص اجتماعی« ساختار»و تداخل 

های اجتماعی تولیدی مختلف سازگار است. و به هر با تمام نظام« تکنیک، به این مفهوم»البته 

های اقتصادی یا تولیدی در داخل یک ساختار معین روابط اجتماعی جای که تکنیک حال، تا آنجا

ار با یک نظام تولیدی رقیب سازگ -که کمابیش تا حدودی هم همیشه چنین است -گرفته باشند

ی ارهدرب ،به ادعای خود ،طور معناداری دو راه فرار آشکار همنیستند. بدین جهت است که کینز به

ه کار ها را بآناگر ما بخواهیم  »و « مفیدهای اقتصادی تکنیک»افزادید: می« کنیکت»خنثی بودن 

 «. ببریم

« ارزش-تعهد»خواهند، از موضع سرمایه، به اهمیت حیاتی این نوع استدلال به تمام کسانی که می

لید، وهویت دانستن خود با روابط اجتماعی مستقر تبخشد: یعنی هماشاره کنند، توانایی عمل می

هایی های اقتصادی مفید )یا تئوریطرفی  تکنیکبه مثابه تأییدی صرف بر عقلانی بودن و بی

، و «یمشاهدات تجرب»، «قوانین پراگماتیک»، «الگوهای توصیفی»، «های علمیواقعیت»مبتنی بر 

 انشکنند توجهها که جرأت میمخصوصاً آن -کردهای رقیب غیره( و کنار زدن تمام دیگر روی
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نار زدن ک -را بر روی عامل روابط اجتماعی تولید، که آشکارا ناگفته گذاشته شده، متمرکز کنند

، «های سرخی کتابتل درهم ریخته»، «تغییر باور وحشتناک»، «مذهب»، «تعصب»ها به عنوان آن

 ها. و نظایر این« ایدئولوژی»

 ،ای در آگاهی طبقاتیسپید[، مطالعهیقهکارگر غیریدی ]یا [، David Lockwoodدیوید لاکوود ]( ۹۱

 . ۷1۱، ص. 1۳۵۸آلن و آنوین، لندن، 

 .The Blackcoated Worker. A Study in Class Consciousness 

 .1۲۴، ص همانگرامشی، ( ۹1

؟[، گالیمار، Critique de la raison dialectique] نقد خرد دیالکتیکی[، Sartreسارتر]( ۹۷

 . 1۳۶۱پاریس، 

 .۷۱۸، ص. همانلاکوود، ( ۹۹

 

 های مترجمانیادداشت
[1]István Mászáros: Contingent and necessary class consciousness.  

[۷] State life  

[۹ ]Determined بر وزن مُسب َب استفاده شده که صورت مفعولی دارد و « مُعی َن»ی جا از واژهدر این

 است. « شدهتعیین»به معنی 

[۴] Determinants بر وزن مُسب ب استفاده شده که صورت فاعلی دارد و « مُعی  ن»ی جا از واژهدر این

 است. « کنندهتعیین»به معنی 

[۵] Institutional and intellectual manifestations 

[۶ ]Determinations 

[۲ ]Social causation 

[۸] Historical genesis 

[۳ ]Abundance 

[1۱ ]Immobolism 

[11] Voluntarism 

[1۷] Activism 

[1۹] Objectification 
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[1۴] De-alienating 

[1۵] Self-objectification و به عنوان ارزش گذاری برای پرولتاریا به اندازه این اصطلاح به معنای 

یک شئ است و، از سوی دیگر، خود را شئ دانستن از سوی پرولتاریا؛ و همان مفهومی است که با 

 گردد. )چیزپنداری( نیز تبیین می reificationاصطلاح 

[1۶] Self-abolition خود میان برداری و خودنابودگردانی ترجمه  اصطلاح را به دو صورت از این

داری است که منطقًا منجر به ناپدید شدن ی مناسبات سرمایهایم که به معنای از میان بردن آگاهانهکرده

  ی سرمایه دار و پرولتاریا خواهدشد.دو طبقه

[1۲] Luddismعتقد بودند که م 1۸1۶تا  1۸11های ، لودیسم طرز تفکر کارگران انگلستان در سال

 شوند، خراب کرد.آلات تولیدی را به دلیل این که باعث بیکاری کارگران میباید ماشین

[1۸ ]Trade union consciousness آگاهی »طور خلاصه، به صورت این عبارت را گاه، به

 ایم.به کار برده« ایاتحادیه

[1۳]Integrability  

[۷۱ ]Interconnectedness 

[۷1] Counter-example  

[۷۷ ]Critical Utopia که یآرمان شهرآرمان خلاف بر است نقد قابل که شهریآرمان یجامعه یک 

 .ستین ریپذ نقد

[۷۹] Trade unionism 

ی اتحادیه دبیر کل جنبش 1۳۶۳تا  1۳۶۱( در سال George Woodcock[ جرج وودکاک )۷۴]

 صنفی در انگلستان بود. 

[۷۵]Non-integrability  

[۷۶ ]Forced concessions 

[۷۲] Unconscious 

[۷۸] Critical Criticism  

 [1۶یادداشت  ] نگاه کنید به [۷۳]

[۹۱] Absolutely imperative need  

[۹1 ]Categorical imperative 

[۹۷] Practical expression of necessity 

[۹۹ ]History personified  
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[۹۴] “Impiria” 

[۹۵] Dichotomies 

[۹۶]Contingency  

[۹۲] Zuschreiben 

[۹۸] Zurechen 

[۹۳] to ascribe/attribute/impute 

[۴۱ ]Ideologue 

[۴1] Phenomenal immediacy گی پدیداری ]با سپاس از دکتر رامین جهانبگلو[ در این واسطهبی

 پیوستگی / همپیوستگی و همجواری هم فکر کردیم.های بلافصلی/ آنی َت/ گی به معادلواسطهمورد بی

[۴۷ ]Value-free شناسی آزاد از ارزش( که مورد توجه ماکس وبر بوده، آن نوع جامعه شناسی )جامعه

زند. به پذیرد و کنار میها یا عوامل دخیل در شناخت جامعه نمیها را به عنوان فکت«ارزش»است که 

لاقی های زبانشناختی، اخسی، هنگام تحقیق، بدون در نظر گرفتن ارزشعبارت دیگر، این نوع جامعه شنا

  توان به آثار ماکس وبر رجوع کرد.کند. در این مورد میو ... عمل می

[۴۹ ]Emotivism  

[۴۴ ]Prescriptivism 

[۴۵ ]Unattached intelligentsia 

[۴۶ ]Max Scheler 

[۴۲ ]the epoch of equalization 

[۴۸]Oligopolies  

[۴۳ ]Duopolies 

[۵۱ ]Conglomerates 

[۵1 ]Institutionalization of conflict ی نهادینه کردن مناقشات تزی است در جوامع پیشرفته

 :دهدکند و تقلیل میداری که این مناقشات را به طریق قانونی و از طریقی نهادی کنترل میسرمایه

 www.encyclopedia.com. 

[۵۷ ]Semantic convergence  

[۵۹ ]Presupposionless 

[۵۹ ]Embourgeoisement 

[۵۴] “Scientific” virtue 

http://www.encyclopedia.com/
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[۵۵ ]Presuppositionless  

[۵۶]a priori logical construct  

[۵۲] Self-expansion 

[۵۸ ]Transcendence  

[۵۳] Noumenal 

[۶۱ ]Transcendentalism ی اعتلاباوری یا استعلاباوریفلسفه 

[۶1] self-interest Particularistic  

[۶۷] Noumenal ought 

[۶۹ ]Arbiterary apriorism 

[۶۴] Sociological contingenc  

[۶۵ ]Being 

[۶۶]Myth-conscious 

[۶۲]Self-illumination  

[۶۸ ]Petrification 

[۶۳ ]Self-perpetuation  

[۲۱ ]Obsolescence  

[۲1] Correctives 

[۲۷] Homogeneous class consciousness 

[۲۹ ]Occupational uniformity 

[۲۴] Framework of reference های مورد لزوم.ی اصول و فکتمجموعه  

  

 

 

 


