
  

 
 
 
 

 
 لوکاچ، زمانمندی، پرولتاریا

  
 فرانک فیشبک

 ی هادی رنجبرترجمه
 1محرومیت از جهانی بخشی از فصل سوم کتاب این متن ترجمهتوضیح مترجم: 

ی متیو شارپ و جف نوشته« داریژیژک و سرمایه»ی فرانک فیشبک است. در متن نوشته

ی گذشته در سایت دموکراسی رادیکال منتشر شد، ی خانم مریم تقوی( که هفتهبوشه )ترجمه

داری، به این نکته اشاره شده ی سرمایههای ژیژک برای نظرورزی دربارهضمن نقد کوشش

دهد که بر خالف کند. متن پیشِ رو نشان میمورد از لوکاچ پیروی میاست که ژیژک در این 

کم به لوکاچ وارد نیست، زیرا دست هاکنند، نقد آنالقا می چه متیو شارپ و جف بوشهآن

دارانه نیست، فاقد مفاهیمی برای درک و نقد نظام تولید سرمایه تنها چارچوب مفهومی لوکاچنه

-مثابه سوژهنقد اقتصاد سیاسی به مفهوم سوبژکتیویته و پرولتاریا به بلکه لوکاچ دقیقا از خالل

ورزد که در نظام که خواهیم دید، لوکاچ به صراحت تأکید میرسد: چنانی تاریخ میابژه

ای ی مستقیم )کارگر( سوژهداری، تولیدکنندههای تولید پیشاسرمایهداری برخالف نظامسرمایه

سرمایه از خود به مثابه یک ابژه )نیروی -ی کارکه در بطن رابطهای است: سوژه شقاقدچار 

 شود. کار به مثابه کاال( آگاه می
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، نظیر برداشت تاریخ و آگاهی طبقاتیهای کتاب لوکاچ، مایهشدن برخی درونرغم فرسودهبه

وجود داشته ی تاریخ، اگر تز مهمی در این کتاب ابژه-او از نقش تاریخی پرولتاریا درمقام سوژه

مند و نظر من، تز مربوط به سرشت فضاباشد که در مارکسیسم معاصر دوام آورده است، به

ی سرمایه است. این تز را در فرانسه، آنری لوفور در قالب تحلیلی از تولید کنندهمندفضا

ار را همین ک ،تر به ماای نزدیکتکرار کرده است، و در دوره« فضای انتزاعی»ی دارانهسرمایه

نویسد: می داری متأخرمنطق فرهنگی سرمایهفردریک جیمسون کرده است، کسی که در 

ی ی ما، تجربهروزمره زندگیتوان ادعا کرد که کم بر مبنای تجربه، میکنم، دستفکر می»

ی ،  بیشتر تحت سیطره2گرامان امروزه، برخالف دوران مدرنیسم نخبههای فرهنگیمان، زبانروانی

پری اندرسن نیز ضمن تفسیر جیمسون « مربوط به فضا هستند تا مقوالت مربوط به زمان.والت مق

او به این ترتیب فقط تشخیص « راند.مدرن فرمان می-فضاست که بر تخیل پست»نویسد: می

گیری دوران در شکل»نویسد: و وقتی می ،کندجیمسون را ]تشخیص به معنای پزشکی[ تکرار می

، صرفا تفاوتی ظریف در آن ایجاد «تیالی فضا بر زمان در عدم تعادلی مداوم استمدرن، اس-پست

 کند.می

ی زندگی اجتماعی، ساختارهای زندگی روزمره، زندگی هدر اینجا با تشخیص فضامندسازی فزایند

اش بندین صورتوروانی و مناسبات اجتماعی مواجهیم. این تشخیص پزشکی، زمانی که جیمس

رسد. نامد، معتبر به نظر میمی« مدرنیته-پست»ن آن را ومورد دوران معاصر ما، که جیمسکند، در می

هم درست در همین تشخیص فضامندسازی فزاینده را نخستین بار لوکاچ مطرح کرد، و آن اما

سخن گفت. « گرامدرنیسم نخبه»ی بایست از حاشیهی مدرنیته، هرچند در این مورد بیشتر میهنگامه
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کاری نکرده است جز پیگیری و البته تعمیق و تعمیم « نیتهرمد-پست»ن دیدگاه، باید گفت ای زا

بندی در اینجا پرسش ما فرایندی که پیش از آن شروع شده است. اما این پرسش مربوط به دوره

تاریخ و آگاهی نیست، و من قبل از هر چیز قصد دارم به خود متن لوکاچ بازگردم، یعنی به 

ی منزلهنی که در آن این تز مربوط به فضامندسازی فزاینده و نفی زمان از طریق فضا به، متطبقاتی

 داری، با قوت توضیح داده شده است. نمای جوامع تحت حکومت سرمایهی سنخدو پدیده

 لوکاچ« راه حل»تاریخمندسازی در مقابل فضامندسازی، یا: 

شان بیان کنم که لوکاچ تحلیل خود را در قالبمیبحثم را با یادآوریِ اجمالیِ اصطالحاتی شروع 

کنم و روشن اندازی را که لوکاچ گشوده است ارزیابیی بعد اهمیت چشمکند، تا در مرحلهمی

کم در مقاومت در برابر ما را، اگر نه در رهایی از، دست امروز انداز قادر استسازم آیا این چشم

تر، آیا ما داری یاری کند یا نه: به بیان روشنتوسط سرمایه زمان و این نفی زمان این فضامندسازیِ

تر، در جانب که لوکاچ پیشنهاد کرده است، در جانب تاریخ یا به بیان دقیقتوانیم، چناننیز امروز می

ی نفی زمان از طریق فضامندسازی دارانهمنبعی برای مقاومت در برابر فرایند سرمایه ،تاریخمندی

 بیابیم؟ 

ای خست امری نسبتا حاشیهمربوط به نسبت میان فضا و زمان در نگاه ن ممکن است پرسشِ اگرچه

تاریخ و آگاهی ی نظریِ رسد، اما این پرسش درواقع، ما را بالواسطه در بطن سامانهببه نظر 

با  ناپذیرجدایی تر، فضامندسازی درواقع، پیوندیدهد. فضا یا به بیان دقیققرار می طبقاتی

« شدن»برداشتی است که بُعد مربوط به  3رو که برداشت فضایی از جامعهرگی دارد، از آنشیءوا

کند ای طبیعی بدل میاز آن حذف شده است: چنین برداشتی جامعه و مناسبات اجتماعی را به داده
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جامعه و مناسبات اجتماعی را « شدنْ»که در فضایی خنثی و فاقد هرگونه کیفیت وجود دارند، اما 

کند. هم ها را به محصوالت یا نتایج فعالیت انسانی تبدیل میسازد و آنفعالیت انسانی مرتبط می با

ی هستی اجتماعی منزلهفقط زمانی که کانون هستی به»تواند بنویسد: از این روست که لوکاچ می

این فعالیت نیز ناخودآگاهِ فعالیت انسانی، و -ی محصولِ تااینجامنزلهتواند بهآشکار شود هستی می

های حال نکته این است که یکی از شیوه  «4پدیدار شود. ی عنصر اساسی دگرگونیِ هستی،لهمنزبه

دهد این است که هم داری، خود را نشان میمتحرک، یعنی سرمایه تناقضپرشماری که این 

« کانون هستی»کند که دعوت می و دهدفرماسیونی اجتماعی و وجهی از تولید است که رخصت می

بفهمیم، و در نتیجه، آن را با گسترش فعالیت انسانی مرتبط سازیم، و « شدنِ اجتماعی»ی منزلهرا به

 ورزد. هم با این گسترش در تقابل است و با آن فهم ضدیت می

بینیم که به ، میاوال»های این تناقض بنیادین را بسیار واضح تصور و بیان کرده است: لوکاچ طرف

سان دیده ی بورژوایی، تمام مسائل مربوط به هستی اجتماعی، دیگر در ورای اندنبال پیشرفت جامعه

صورت ی مدرن )مثال لوتر(، بهش اجتماعی قرون وسطی و اوایل دورهشوند، و برخالف نگرنمی

شود، ناگزیر باید فرد یاکنون پدیدار م ، انسانی کهثانیاشوند. یدار میدهای فعالیت انسانی پآفریده

داری او را به طور مصنوعی تک و تنها و منزوی ساخته و بورژوای خودپرستی باشد که سرمایه

از نوع آگاهی  ،افتادهکند، آگاهی فردی و تکیش جلوه میهای فعالیتآگاهی او نیز، که سرچشمه

مل اجتماعی را حذف ، درست همین امر است که سرشت فعال عثالثااست.  ،رابینسون کروزوئه

مرزهای طبیعی به میزانی که در تاریخ سابقه  راندنِعقبی بورژوایی مدرن با جامعه« 5کند.می

ی فعالیت انسانی گیریِ برداشتی از جامعه میدان داد که جامعه را به آفریده و نتیجهنداشت، به شکل
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ی موجوداتی که چیزی بیش منزلهبهها کردن انسانی بورژوایی با تصوراما همین جامعه تبدیل کرد؛

بیرون از  یهاای از واقعیتاز افراد محدود و منزوی از یکدیگر نیستند، نظم اجتماعی را به مجموعه

به عبارت دیگر، به  ها دارند.ها درگیرند و نه کنترلی بر آنها نه با آنتبدیل کرد که انسان 6هاانسان

نیز قوی « شدن»داری قوّت دارد، تمایل به نفیِ در سرمایه« نشد» همان اندازه که تمایل به ترغیبِ

ویژه خود را در تخریب زمان کیفی، زمان است، یعنی تمایل به تثبیت و شیءواگی، تمایلی که به

گیری و اندازهدهد، و در تحمیلِ فراگیرِ زمان فیزیک، یعنی زمانی که قابلی زیسته، نشان میتجربه

 یافته به فضا، است. ه اساسا فضامند، و حتا تقلیلقابل محاسبه است چراک

، این «شدن»افزون بر این، لوکاچ با قوت و دقتی به همین میزان مشاهده کرد که این تثبیتِ 

 دارانه و شکل تاریخاًفضامندشدنِ زمان، این نفی زمان از طریق فضا، قبل از هر چیز در تولید سرمایه

لوکاچ این نکته را به وضوح کند، ریشه دارد. داری پیدا میی سرمایهخاصی که کار تحت سیطره

 شدنِ داد، پیامدهای فرایند تایلوری نشان« ی مکانیکیِ فرایند تولیدتجزیه»با تکیه بر تحلیل پیامدهای 

 تاریخ و آگاهی طبقاتیهایی که در اش دقیقا همزمان بود با نگارش مقالهتولید که به راه افتادن

عنوان یک جزء تولید این است که تولیدکننده به شدنِاند. از نظر لوکاچ، اثر این مکانیکیگرد آمده

شده و شود، نظامی که تولیدکننده آن را کاملمکانیکی در یک نظام مکانیکیِ تولید ادغام می

و به اش مشارکت نداشته گیریاو به نحو فعال در شکل یابد وحاضر و آماده مقابل خود می

به او تعلق دیدگاهی دسترسی ندارد که بتواند کل آن را ببیند: از دیدگاه تولیدکننده، این نظام تولید 

ای در میان سایر دندهن نظام نیست، او فقط جزئی از این نظام است، چرخی ایندارد و او سوژه

تر از روابط مکانیکی ای فراها که مانند قطعات یک ماشین فقط کنار یکدیگرند ]و رابطهدندهچرخ
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اش تواند تعدیلبا یکدیگر ندارند[. تولیدکننده روی چنین نظام تولیدی هیچ نفوذی ندارد، نمی

ل دارد نسبت به یکند، این نظام یکسر فارغ از فعالیت اوست: هم از این روست که تولیدکننده تما

فرایند طبیعی تابع قوانین طبیعی فرایند مکانیکی تولید همان دیدگاهی را اتخاذ کند که نسبت به یک 

، دیدگاهی دقیقا متضاد با دیدگاه فعالیت، عمل و گرارهنظتواند اختیار کند، یعنی دیدگاهی می

شود، همان زمانی که لوکاچ آن را فرایندیِ عمل و کردار نیز نفی می کردار. اما از این طریق زمانِ

ه در طول تحقق یک طرح در و از طریق عمل کند، آن زمانی کتوصیف می« کیفی، متغیر و سیال»

طول  ،یک صورت بر یک ماده تحمیلده، طی یابد، یا همان زمانی که، در کار زناستمرار می

 کشد. می

تولیدکننده در  شدنِی حکواسطهی کار زنده، است که بهمنزلههمین زمان عمل و تولید، یا کار به

ملی در مقابل فرایند تولید صرفا تأناپذیر دیدگاهی اجتنابی اتخاذ واسطهیک فرایند مکانیکی و به

لوکاچ «. مستقل از آگاهی و فارغ از نفوذ فعالیت انسانی جریان دارد»شود، فرایندی که نفی می

یافتن زمان به تقیل»و « 7گنجیدن زمان و فضا ذیل یک معرف واحد»ی این فرایند هنویسد نتیجمی

ی تولید دیگر نه فرایندی که در زمان استمرار داشته شدهاست. فرایند مکانیکی و تایلوری« 8فضا

گیری باشد، بلکه فرایندی است که در فضا گسترده است و دقیقا به همین دلیل فرایندی قابل اندازه

خود را به این ترتیب، زمان سرشت کیفی، تغییرپذیر و سیال »نویسد: پذیر است. لوکاچ میو کمیت

گیری است و اندازهشود که به نحو کمّی قابلدهد: در پیوستاری دقیقا معین منجمد میاز دست می

شده توسط کارگر، اند )کارهای انجامگیریانباشته از چیزهایی است که به نحو کمّی قابل اندازه
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ی شخصیت انسانی عهای قاطع از مجمواند و به گونهشده که به طور کمّی عینیت یافتهکارهای شیء

 «9شود.که زمان به فضا بدل میاند(: خالصه آناو جداشده

توان نشان داد که تحلیل توانم بیش از این روی این نکته توقف کنم، اما بدون شک میدر اینجا نمی

لوکاچ از برخی جهات امروز همچنان برای ما معتبر است، به رغم این واقعیت که هدف این تحلیل 

تولید بوده است و این نظام امروز دیگر مسلط نیست: با وجود  ین به نظام تایلوریستاندیشید

سازماندهی کار،  های جدیدِی تحمیل روشواسطههای کار در این سی سال اخیر بهدگرگونی

گر تولیدکننده در ، خصلت نظاره«کیفیت تام»ویژه تبعیت کار از الزام و به« 10مدیریتی»موسوم به 

گونه که لوکاچ تحلیل کرده بود، همچنان حفظ شده است، و طی این ام تولید، آنبرابر نظ

ها فرایند فضامندسازی و در نتیجه، نفی زمان کیفی، زمانی که استمرار دارد، تقویت شده دگرگونی

تسلط پیدا کرده است،  1980ی را، که از دهه« تابع اهداف»ریت یموسوم به مد« ریت کاریمد»است. 

توان گفت این شیوه از مدیریت عد کیفی و زمانمند کار فهمید؛ و میی نفی جدید بُمنزلهبه توانمی

گیری و از طریق شمارش، اندازه»را  رکاکند چراکه سراسر از طریق فضامندسازی عمل می

 .11«کندنویسیِ کیفی کنترل میبرگه

زمان از  نفی فضامندسازیِ  توسط فضا، یعنی تشخیص اما بعد از تشخیص نفی زمان کیفی و زنده

ای کند چیست؟ لوکاچ فضامندسازی را گونهدررویی که لوکاچ پیشنهاد می طریق فضا، راهِ

اش ]در مورد راه خروج[ این بود که نظر من ایدهفهمید،  بنابراین، بهشدن[ میشیءوارگی ]یا: شیء

های ثبیت نیز هست، باید به تمام شکلبرای مقابله با تمایل به فضامندسازی که در عین حال تمایل به ت

سازی نزد توسل جوییم؛ البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که این سیال 12سازیسیالممکن 
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ای که از آید، تاریخمندسازیلوکاچ به صورت تاریخمندسازیِ فرماسیون اجتماعی مدرن ما در می

شود: یعنی ی ممکن میندسازگر و حامل این تاریخمطریق شناسایی یک عامل، یک کنش

  .«پرولتاریا»

 سازی در تقابل به شیءسازیسیال

اش گونه ترجمهتوان این، که می13«ی کیفیِ زندههسته»، یافتنِ «ی کمّیزیر پوسته»گوید لوکاچ می

 14کرد: زیرِ فضا، یافتن زمان، البته زمان کیفی، زمانی که استمرار دارد، زمانی که نسج یک تاریخ

ی قابل توجه این است که در متن لوکاچ است، زمانی که تاریخ برساخته از آن است. نکته

ای فرایند که اثرش عبارت است از معنای قسمی تاریخمندسازی است، یعنی گونهسازی بهسیال

 هادگرگونی ابژه»سازی توان آن را زمانمندسازیِ جدید تاریخ نامید. منظور لوکاچ از سیالچه میآن

سازی فرایندی . سیال15«های تحول اجتماعیی دقیقهمنزلهها بهدرک آن»است از طریق « به فرایند

مثابه نمودهای صرف های شدنِ اجتماعی بهابژه شده و منجمدِهستی شیء»است که از طریق آن 

ی منزلهبهتوان به این ترتیب می»دهد که چیزها را لوکاچ توضیح می  :16«شوندآشکار می

« ی چیزها خودشانهای ابژکیتویتهصورت»که کرد، طوری درک« های سیال یک فراینددقیقه

گونه که هستند این درک، چیزهای منجمد آنبا  17«.به یک فرایند، به یک جریان»شوند تبدیل می

های ی نتایج و فرآوردهمنزلهبه حاضروآماده و تام، بلکهی اموری منزلهشوند، یعنی نه بهیدار میدپ

 اش. ای تاریخی از تحولفرایندی اجتماعی در مرحله

این دگرگونی را انجام  کسیچهتر، گیرد، یا به بیان دقیقاما این دگرگونی چگونه انجام می

دهد؟ پاسخ لوکاچ به این پرسش واضح است: عامل این دگرگونی پرولتاریاست. اما چرا می
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: حال 18«ی فرایند اقتصادیی ابژهمنزلهخود آگاه شود مگر به تواند ازنمی»پرولتاریا؟ زیرا پرولتاریا 

ای مواجهیم که جا با سوژهای تناقض است زیرا در اینی گونهتجربه شدنْنکته این است که آگاه

ی انسانی که به کاال منزلهای انکارشده، یا بهی سوژهمنزله، به19شودی ابژه آگاه میمنزلهاز خود به

ای خودی خود گونهشدنی بهبنابراین، درمقام انسان انکار شده است. چنین آگاه تبدیل شده و

تواند بدون خواست رهاشدن از تمام ی ابژه نمیمنزلهشدن از خود بهبخشی است: آگاهرهایی

تواند از هستی کارگر نمی»گوید: اند. لوکاچ میشرایطی رخ دهد که این خود را به ابژه تبدیل کرده

معنای  سخنی که20«ی کاال آگاه شودمنزلهاش آگاه شود مگر در صورتی که از خود بهیاجتماع

ی ابژه، از هستی منزلهی کاال، یعنی بهمنزلهشدن از خود بهبا آگاه است که کارگر اش اینوارونه

ه ی ابژمنزلهبه به نحوی اجتماعیشود، و در نتیجه، از این واقعیت که او اش آگاه میاجتماعی

ای شود سوژهی فرایند اجتماعی آگاه میی ابژهمنزلهای که از خود بهیا کاال تولید شده است. سوژه

شود که توسط این فرایند اجتماعی به ابژه تبدیل شده است که در عین حال از این واقعیت آگاه می

مواره فرایندی های اجتماعی هشود که پشت ابژهاست، و بر این اساس، از این واقعیت آگاه می

این  ی بیگانه با انسان و حتا ضد انسانِکه دقیقا در ابژکتیویتهطوری»اجتماعی جریان دارد: 

بنابراین، « 21شود.ها آشکار میی آنمثابه هستهاجتماعی شده به های اجتماعی است که انسانِصورت

ها و ای که پشت ابژهاجتماعیای است که از فرایندمندیِ از دیدگاه لوکاچ، پرولتاریا سوژه

سازد به توانا میپرولتاریا را  که شود، و همین امر استهای اجتماعی در کار است آگاه میواقعیت

شدنِ شود که آگاهچنین شناختی از این ناشی می .«22ی تمامیتی تاریخیلهمنزهشناخت جامعه ب»

ای که از خود آگاه ش است یا ابژهشدن ابژه از خودمورد بحث نه شناخت یک ابژه، بلکه آگاه
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اش ابژهسان شدن صورت ابژهآگاه این عملِ»گوید که لوکاچ میشود. در نتیجه، چنانمی

، و سازدمیاش رها ساناش[ را از فرم ابژهاش ]سوژه. این عمل فاعل23«کندرا دگرگون می

ها به ابژه دقیقا تبدیل سوژهاش کند که خصیصهای را آشکار میدرعین حال مکانیسم کلیِ جامعه

اش ی تاریخییابد که خصیصهای اجتماعی دست مینهی این عملِ آگاه شدن به بطن سامااست، یعن

 های حامل این مناسبات است. شیءواره کردن مناسبات اجتماعی و سوژه

نامید:  سازی عظیمسیالتوان آن را که می ستبنابراین، پرولتاریا نزد لوکاچ حامل چیزی

های سیال یک دقیقه یمنزلهبهتوان را می چیزها»کند پرولتاریا عاملی است که کشف می

ه یک فرایند، به یک سیالن، ها را بسان خود ابژههای ابژهصورت»و این عامل « درک کرد فرایند

« کمیت کار»رک ی اجتماعی، با دمثابه یک رابطهشدن از کار بهپرولتاریا با آگاه 24«.کندمی تبدیل

یافته، قشر نحوی اجتماعی و تاریخی تعینی واقعیتی که بهمنزلهمثابه واقعیتی طبیعی، بلکه بهنه به

ای که در ماعیی فرایندمندیِ اجتشکافد و به هستهشده در قالب کاال را میهسطحی کار شیءوار

انحالل کامل به »ناختی یابد: چنین شکار و در نسبت کار و سرمایه در جریان است، دست می

یابد جا ارتقا میپرولتاریا تا بدان»و از طریق این شناخت، « انجامدهای اجتماعی در فرایند میابژه

 .  25«اش تبدیل شود.که به خودآگاهیِ جامعه در تحول تاریخی

 

 

1 . Franck Fischbach, la privation de monde, Temps, espace et capital, Vrin, 2011, pp. 87-95.  
2 . haut modernism/high modernism 

اند، طور که کسانی مانند جیمز اسکات توضیح دادهاند. اما هماننیز ترجمه کرده« مدرنیسم رشدیافته»یا « مدرنیسم پیشرفته»این اصطالح را 
Modernity    و high modernity اش برای دخالت در طبیعت و ساختار جامعه و ایجاد تغییرات هردو به پیشرفت انسان و توانایی
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های های کارشناسان و نوآوریاز تغییر اجتماعی دارد بیشتر مبتنی بر اعتماد به مهارت high modernityمثبت قائلند اما تصویری که 
 کند: تر تبدیل میگرایانهی نخبهارا به پروژه high modernityعلمی است و همین نکته 

James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition 

Have Failed ,New Haven, CT: Yale University Press, 1999, p.p. 94-96.  

 . پدیای انگلیسیبه نقل از ویکی
3 . une conception spatiale de la société 
4 . G. Lucaks, Histoire et conscience de classe, Traduit de l’Allemand par Kostas Axelos et 
Jacqueline Bois., Minuit, 1960. p. 39.  

5
  .292-294، صص. 1378، ترجمه محمدجعفر پوینده، نشر تجربه، تاریخ و آگاهی طبقاتی، جورج لوکاچ.  

6 . un ensemble de faits extérieurs aux hommes 
7

 . 220، ص. همان.  
8

  .همان.  
9

 . 220-221، صص. همان.  

10
 . managériale 

 

11 . Ch. Dejours, F. Bègue, Suicide et Travail: que faire?, Paris, P.U.F., 2009, p. 34.  
12 . fluidification 
13  .G. Lucaks, Histoire et conscience de classe, op. cit., p.211.  
14 . le tissu d’une histoire 
15 . Ibid., pp. 217-218.  
16 . Ibid., p. 222.  
17 . Ibid., p. 223.  
18 . Ibid., p. 224.  

19
ابژه کند و آن را  اش نیروی کار خود رای شخصیتکارگر مجبور است در برابر مجموعه: »343، صص. تاریخ و آگاهی طبقاتی.  

جا در انسانی که بین ابژکتیویته و سوبژکتیویته ، مشخصا در این شقاقکاالیی که به وی تعلق دارد بفروشد. اما در عین حال، این  مثابهبه
 «آورد.شود، امکان آگاهی از این وضعیت را نیز به وجود میآید که در قالب کاال به ابژه تبدیل میوجود میبه

20 . Ibid., p. 110.  
21

  .353، ص. تاریخ و آگاهی طبقاتی.  
22 . Ibid., p. 211.  
23 . Ibid., p. 221.  

 تأکید از لوکاچ است. 
24 . Ibid., p. 223.  

 از خود لوکاچ است.  هاتاکید
25 . Ibid., p. 224.  
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